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چکیده :در نوشتهای که در ادامه مالحظه میکنید،
تقریبا تمام مطالب موردنیاز دانشجو برای نگارش مقاله
دانشگاهی یافت میشود .مولف که خود از استادان به
نام مطالعات دینی است تالش میکند در این نوشته
جنبههای گوناگون نگارش مقاله از ابتدا تا انتها را به صورت
موجز بیان کند؛ جنبههایی که دانشجویان باید بدانند
اما به ندرت آنها را به صورت روشن و واضح میآموزند.
نویسنده ابتدا مقصود از مقاله دانشگاهی را بیان میکند
آنگاه با تمایز بین محتوا و صورت ،وجوه مختلف نگارش
مقاله اعم از یافتن منبع ،شیوههای مست�ندسازی و دوری از
سرقت علمی و ...را تبی�ین کند .هرچند نوشته زیر عمدتا
ٔ
معطوف به رشتههای الهیات است اما دانشجویان همه
رشتهها میتوانند از آن استفاده کنند.
کلیدواژهها :نگارش مقاله دانشگاهی ،ساختار مقاله
دانشگاهی ،سرقت علمی ،مست�ندسازی مقاله ،محتوای
مقاله دانشگاهی

Academic Essay Writing Guide
Scott Brown / Translation: Mehdi Amirian
ّ
اجلامعية ()Academic essay
دليل تدوين املقالة
اسكات براون ( / )Scott Brownترمجة :مهدي أمير يان
اخلالصـة :ميكـن العثـور يف املقالـة التي بين يديـك على مجيـع مـا
ً
ّ
اجلامعية.
حيتاجه الطالب اجلامعي تقر يبا لكتابة املقالة
ّ
ّ
الدينيـة
فاملؤلـف الـذي هـو أحـد األسـاتذة البارز يـن يف الدراسـات
بصورة موجزة عىل اجلوانب
يسعى يف هذا املقال إىل تعلمي الطالب
ٍ
ّ
لكيفيـة كتابـة املقـاالت من نقطـة البداية إىل الهناية ،تلك
املختلفـة
ّ
ّ
اجلوانـب التي جيـب على الطلبـة معرفهتـا ،لكنـم ينـدر أن يتعلموهـا
بصورة واضحة.
اجلامعيـة)ّ ،مث ّ
ّ
يبين
يبـدأ الكاتـب ببيـان املقصـود مـن (املقالـة
واملضمـون  -خمتلـف جوانـب
 مـن خلال التمييـز بين الشـكلُ
ّ
تدو يـن املقـاالت ،مبـا فهيا هتيئة املصادر ،وأسـلوب التوثيق ،وجتنب
ّ
العلمية ،وغيرها.
السرقات
ّ
ّ
ورغم ّأن هذا املقال يغلب عليه االهتمام بفروع العلوم الدينية ،إال أ
ّ
ّ
ّ
العلمية أن يستفيدوا منه.
ّنه ميكن لطالب كافة الفروع
ّ
ّ
ّ
اجلامعية،
اجلامعيـة ،بنية املقالة
األساسـية :تدو يـن املقالة
املفـردات
ّ
ّ
العلمية ،توثيق املقالة ،مضمون املقالة اجلامعية.
السرقة

Abstract: In the following text, you will find
almost everything a student needs to write
an academic paper. The author, who is himself a professor of religious studies, tries to
summarize the various aspects of writing an
article from beginning to end; Aspects that
students need to know but rarely learn clearly. The author first states the purpose of the
academic article and then, by distinguishing
between content and form, explains the various
aspects of writing the article, including finding
the source, methods of documentation, and
avoiding plagiarism, and so on. Although the
following essay is mainly focused on theology,
students of all disciplines can use it.
Keywords: University Essay Writing, University Essay Structure, Plagiarism, Essay Documentation, University Essay Content
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مقاله دانشگاهی 1چیست؟
بـرای نـگارش یـک مقالـۀ خـوب ،معمول آن اسـت که تز و ایـدهای را بپرورانیم؛ یعنی بـرای گزارهای خاص
اسـتدالل کنیـم .مقـاالت مباحـث کلـی در بـارۀ یـک موضـوع نیسـتند ،نظیـر آنهایـی کـه در متـون درسـی
مشاهده میکنید ،بلکه در حالت مطلوب عبارتند از استداللهایی به نفع نکتهای خاص که شما آنها
را درست و طرحشان را ارزشمند تلقی کردهاید .پیش از نگارش مقاله الزم است دربارۀ موضوعی خاص
و همچنان الینحل (یا بهراحتی قابل حل) مطالعه کنید و آراء نویسـندگانی را که مدنظر دارید به شـکل
شهـای خودتان را در مقالـهای ادغام کنید؛ به طوری
انتقـادی ارزیابـی کنیـد .آنگاه یافت ههـای آنهـا و بین 
کـه گو یـای دیـدگاه شـما در ب ٔ
ـاره آن موضـوع باشـد .در پارا گـراف نخسـت (یا بندهـای آغازیـن) ،بهاختصار
خطوط کلی مسئلهای را ترسیم کنید که در مقاله به آن خواهید پرداخت ،آنگاه ادعای اصلی مقاله 2را
ً
به شکل کامال مشخص ارائه کنید؛ به نحوی که بیانگر راهحل شما از مسئله باشد .در متن مقاله تالش
کنید اعتبار نظر خود را از طریق توالی منطقی استدال لها اثبات کنید و در پاراگرافهای پایانی آنچه را
اثبات کردهاید ،خالصه و ارتباط آن را با مسئله یادآوری کنید.
پس مقاله ،نه خالصه مباحث متون درسی درباره یک موضوع است و نه گزارشی از استداللهای رایج
ً
ش برای قانعکردن دیگران به طوری که
در خصوص دیدگاهی قبال اثباتشده ،بلکه عبارت است از تال 
شـیوه ٔ
ٔ
نح ٔ
ارائـه مطالب در
ـوه تفکـر شـما از مسـئله را قانعکنندهتر یـن گزینـه موجـود قلمـداد کنند .از اینرو

مقاله ،تحلیلی 3است؛ یعنی قوت ٔ
ایده شما و ضعف نظریههای رقیب از طریق بحث و تحلیل شواهد
مربوط اثبات میشوند .لزومی ندارد موضعی که در مقاله از آن دفاع میکنید بدیع و نو باشد .این موضع

ممکن است برگرفته از مطلبی باشد که در جریان پژوهش با آن روبرو شدهاید؛ یعنی میتوانید استدالل
کنیـد نظر یـهای کـه توسـط یـک محقـق یـا گروهـی از محققـان ارائـه شـده ،نسـبت بـه سـایر نظریههـا تبییـن
بهتری از مسئله در اختیار ما میگذارد.
برای نگارش ٔ
مقاله پژوهشـی ،رویکرد اسـتداللی 4قالبی اسـتاندارد اسـت؛ یعنی قالبی است که در بیشتر
مقاالت دانشـگاهی با آن برخورد میکنید .هر چند این قالب تنهاترین روش برای نوشـتن مقاله به شـمار
نمیرود ،استفاده از آن بهترین راه است تا از طریق آن بتوانید توانایی خود را در تفکر نقادانه 5و آزادانه به
نمایش بگذارید .یک نوع از این قالب را میتوان ٔ
مقاله اکتشـافی 6نامید که با یک مسـئله آغاز میشـود،
 .1در ترجمۀ  essayاز عنوان مقاله استفاده کردهام ،نه جستار .هر چند اگر بخواهیم دقیق سخن بگوییم باید کلمۀ  essayرا به جستار
ً
ًّ
ً
برگردانیـم و  paperرا بـه مقالـه .بـ ه هـر حـال چـون اول در ز بـان فارسـی معمـوال ایـن دو بـه جای یکدیگر اسـتفاده میشـوند ،ثانیا مطالب
اختصاص به جستار ندارند ،ما از عنوان  essayبه «مقاله» یاد میکنیم که کاربرد بیشتری دارد( .مترجم)

2. thesis statement.
3. Analytic.
4. Argumentative.
5.think critically.

6. exploratory essay.
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ً
یشـوند و در انتهـا بـه نتیجه (یعنی شـکل دیگری از تـز) میانجامد .برخی
سـپس شـواهد کاملا تحلیـل م 
ترجیـح میدهنـد مقالـهای بـه ایـن شـکل بنویسـند تـا بتواننـد ٔ
همـه شـواهد را بـه صـورت نظاممنـد بررسـی
کننـد و از ایـن راه بـه خواننـده بفهماننـد کـه ارزیابـی آنهـا باعـث نشـده در تحلیـل دچـار سـوگیری شـوند و
شواهدی را که توانایی تبیین ندارند ،از نظر دور نگاه دارند؛ هر چند انگیزه چنین کاری ستودنی است،
ً
احتماال این شـیوه را نباید بهترین راه برای نوشـتن مقاله به شـمار آورد؛ زیرا مسـتلزم ٔ
ارائه شـواهد مفصل
و غیرضـروری اسـت و خواننـده را شـگفتزده میکنـد کـه ایـن همـه تحلیل قرار اسـت به کجـا بینجامد.
چهبسـا داشـتن نظـر و تـز سـبب سـاماندهی بهتـر و انتقـال روشـنتر افکارتـان میشـود؛ زیـرا بـرای اثبـات آن
ٔ
مقاله شـما را شـکل
الزم اسـت از توالی منطقی اسـتدال لها و مباحث اسـتفاده کنید و همین ،سـاختار
میدهد.
ً
ٔ
درباره خاسـتگاه و تطور یکی از جنبههای دین ،مثال تطور شـیوا 7خدای هندو 8یا رسـم سـاتی 9یا
نگارش
ً
10
تصور مسیحی از شیطان نیز مقالهای قابل قبول است .نویسنده در چنین مقاالتی معموال خود را درگیر
صورتبندی نظر واحدی نمیکند؛ زیرا ممکن است عوامل مختلفی در توالی تغییرات تاریخی دست
ٔ
دامنه این مقاالت گسـترده اسـت
داشـته باشـند که هر یک را باید به صورت مسـتقل تحلیل کرد .چون
ً
ٔ
و موارد تحلیل چندان بحثانگیز نیسـت ،احتماال آنها را نباید سـنجه خوبی برای ارزیابی توانایی شـما
ٔ
درباره یک مرحله از تطور یکی از
در برخورداری از اسـتقالل فکر به حسـاب آورد .چهبسـا بهتر اسـت تنها

ٔ
درباره آن اختالفنظر وجود دارد ،بحث کنید.
جنبههای دین به خصوص مرحلهای که

امـا نوشـتن مقالـۀ توصیفـی کـه در آن اطالعـات شـاخص یـک دیـن ارائـه میشـود ،نامناسـب اسـت .ا گـر
در خاطرتان باشـد در دوران دبیرسـتان معلم از شـما میخواسـت گزارشـی درباره یک موضوع بنویسـید.
در نتیجـه بـرای تحقیـق در ب ٔ
ـاره آن بـه کتابخانـه میرفتید ،دانشـنامه را باز میکردیـد و اطالعات را به زبان
خودتان بازنویسـی میکردید ،اما عقل و فکرتان اکنون نسـبت به آن زمان رشـد کرده و آن مرحله را پشـت
ً
سـر گذاشـتهاید .مقال ٔـه دانشـگاهی صرفـا اطالعاتـی از نـو بستهبندیشـده نیسـت .نبایـد انتظـار داشـت
مقالـهای کـه فقـط توصیفـی از «مذهـب شـینتو»« 11،مراسـم ازدواج سـیک» 12یـا «اعتقادات بودا» 13اسـت،
نمرهای کسب کند.
از ایـن اقسـام کلـی کـه بگذر یـم ،انواع خاصـی از مقاالت وجود دارند که بر همان مبنای قالب اسـتداللی
7. Shiva.
8. Hindu.
9. practice of sati.
10. Satan.
11. The Shinto Religion.
12. Sikh Wedding Rituals.
13. What the Buddha Believed.
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یتـوان مقالـهای مقایسـهای 14انتخـاب کـرد؛ یعنـی مقالـهای کـه در آن دو
اسـتاندارد بنـا نهـاده شـدهاند .م 
سـنت مذهبـی بـا توجـه بـه موضوعـی خـاص بـا یکدیگـر مقایسـه میشـوند .میتـوان برداشـت بودایـی و
یتـوان ایـران و پا کسـتان را ب ه عنـوان دو حکومت مذهبی
مسـیحیت را از ذات انسـان بـا هـم سـنجید یـا م 
مقایسـه کـرد .مقاال تـی از ایـن دسـت ،همچنـان نیازمنـد تز یـا حداقل «نکته» 15هسـتند .ذکر شـباهتها و
تفاوتها بین دو آیین تالشی بیفایده است ،مگر اینکه از طریق این مقایسه بتوان چیزی را با استدالل
اثبات کرد .بنابراین مقایسـه باید دارای محور و کانونی مشـخص باشـد و تحلیل شـباهتها و تفاوتها
بینش بیشتری را که همان تز مقاله است ،در اختیار خواننده بگذارد.
نـوع خـاص دیگـر مقالـۀ اسـتداللی ،مقال ٔـه تفسـیری 16نـام دارد .واژۀ « »exegesiاز کلمـۀ یونانـی بـه معنـای
«هدایتکردن» 17گرفته شـده اسـت .این اصطالح به روشهای تثبیتشـدهای در تفسـیر اشـاره دارد که
برای اسـتخراج معنای مؤلف از دل یک متن طراحی شـدهاند .رویکرد نظاممند تفسـیر وسـیلهای اسـت
ضهـای شـخصی از متون دینی (که تفسـیر بـه رأی 18نام
بـرای مقابلـه بـا تمایـل طبیعـی اسـتنباط پیشفر 
دارد) .مقال ٔـه تفسـیری معنـای قطعـهای خـاص یـا دسـتهای از قطعـات مربـوط بـه هـم از کتـاب مقـدس را
تبیین میکند .چنین مقاالتی اسـتدال لهایی هسـتند درباره آنچه مؤلف قصد داشـته به وسـیلۀ واژگان
منتقل کند .برای مثال میتوان برای تفسیر خاصی از یک قطعۀ دشوار یا بحثانگیز نظیر انجیل مرقس
 12-11 :4اسـتدالل کرد یا میتوان از طریق تحلیل ٔ
همه قطعات مربوط به هم توضیح داد که مؤلف چه
منظـوری از یـک اصطلاح یـا مفهـوم خاص داشـته اسـت .بـه عالوه چنین مقاالتی باید تز داشـته باشـند.
ٔ
جمله متن را از آغاز تا
بر خالف مفسـران کتاب مقدس ،چنین نیسـت که در مقاالت تفسـیری جمله به

مقاله تفسـیری مسـتلزم ٔ
ٔ
ارائه منطقی و
پایـان پیـش رو یـم و هـر اندیشـهای را بـه نوبت تبیین کنیم .سـاختار
ٔ
کننده شواهد و استدال لهایی است که از تفسیری خاصی پشتیبانی میکنند.
قانع

پیشفرضها
 .2-1فرضهای نظری و روشی
ٔ
مطالعه دین فعالیتی دانشگاهی است تا مذهبی .قرار نیست از ارزشها و باورهای معنوی
در دانشگاه
ً
دین مورد پژوهش دفاع یا آنها را انکار کنیم .اساسا آن ارزشها و باورها مناسب پژوهش علمی نیستند
و نمیتوانیم چنین کاری انجام دهیم .الزم است مسائل متافیزیکی و ماوراءالطبیعی را به کنار نهاده و
دربارۀ پدیدههای دینی از روشهای «دنیوی» 19استفاده کنیم که در علوم انسانی کاربرد دارد .این بدین
14. comparative essay.
15. Point.
16. exegetical essay.
17. to lead out.
18. Eisegesis.
19. Secular.
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معنی نیست که کسب علم و دانش دانشگاهی به دنبال کوچک جلوهدادن واقعیات دینی یا فروکاست
کامـل آنهـا بـه عواملـی غیردینـی اسـت ،بلکـه اذعـان به این نکته اسـت که ٔ
همـه ابعاد وجود انسـان تحت
تأثیر نیروهایی (نظیر نیروهای اجتماعی ،روانی ،اقتصادی ،فرهنگی و سیاسـی) اسـت که از نظر علمی
میتوان آنها را بررسی کرد؛ قطعنظر از اینکه آیا سایر نیروهایی که از لحاظ علمی غیرقابل درک هستند،
دخیلانـد یـا نـه .بنابرایـن پژوهشـگران ،آن بعد دینی رفتار انسـان را بررسـی میکنند کـه از همان روشها،
نظریهها و فرضهای مورد کاربرد در علوم انسانی و اجتماعی برای مطالعه ماهیت انسان بهره میگیرد.
چهبسـا ابرازهای تاریخنگاری ،جامعهشناسـی ،نقد ادبی و غیره ٔ
ٔ
درباره دین در اختیار
همه اطالعات را
ً
ما نگذارد و در واقع رویکردی کامال دانشگاهی بر مسائل اساسی وجود انسان پرتوی نیفکند .با این حال
غیردینی علوم انسـانی و
بایـد در نظـر داشـت کـه طـرح مسـائل االهیاتـی و سـازههای متافیزیکـی در بافـت
ِ
علوم اجتماعی بهشـدت مناقشـهبرانگیز اسـت؛ زیرا چنین ایدههایی همواره تحتتأثیر ایمان پژوهشـگر
اسـت و به نظر میرسـد برای محققانی که صاحب آن اعتقادات راسـخ مذهبی نیسـتند ،پذیرفتنی یا از
نظـر عقال نـی دفاعپذیـر نیسـت .تالش سـازمانی برای بسـط و اصالح مجموعـهای از پیشفرضهای رایج
و تجر بـی بـه محققـان بـا گرایشهـای مذهبـی متفـاوت اجازه میدهد کـه ارتباط وثیقی با یکدیگر داشـته
باشند و به یک نوع اتفاق آراء دست یابند و از رهگذر آن ،امر خطیر دانشگاهی پیشرفت کند.
پس پژوهشگران تالش نمیکنند تا ادیان را به همان طریق مورد پسند خود ادیان ،یعنی بر اساس مواجهه
و رویارو یـی خـدا و انسـان ،درک کننـد ،بلکـه در مقایسـه بـا واقعیـات ناملمـوس نظیـر روشـنبینی 20،وحی
الهی 21،مکاشـفه 22و شـفاعت خداوند 23آنها بر عوامل ملموسـی متمرکز میشـوند که در بافت اجتماعی
 تاریخـی وسـیعتری قابـل تشـخیص اسـت .در نـگاه ّاول ممکـن اسـت محدودکـردن بررسـی و مطالعـۀدانشـگاهی دیـن بـه چیـزی کـه از نظـر تحقیـق عینـی دسـتیافتنی اسـت ،سـوءتعبیر از ذات دیـن بـه نظر
برسـد .بـا ایـنحـال وقتـی اید ههـا و اعمـال دینی در بافتهای تاریخیشـان بررسـی میشـوند ،ابهامهای
ٔ
نتیجه این اتفاق ،نظامهای متافیزیکی
آنها کمتر میشود و درک بهتری میتوان از آنها به دست آورد .در
تـا حـدی خصیصـۀ فرازمینـی افـکار مرموز و ناشـناختۀ خود را از دسـت میدهند و طرفـداران این نظامها
ً
دیگر ب ه چشم موجوداتی کامال مقدس دیده نمیشوند که مکاشفۀ خاصی از حقیقت دارند و برای اعالم
آن از شـکیبایی و خویشـتنداری اخالقـی برخوردارنـد .رویکـرد دانشـگاهی بـه مـا این امـکان را میدهد تا
نگـذاران جنبشهـای دینـی بـا اسـتفاده از آنهـا کسـانی چـون مـا را کـه
از شـیوههایی آ گاه شـویم کـه بنیا 
ضهـای غالـب جوامـع خـود را پذیرفتهایـم ،از نظـر فرهنگـی تحـت تأثیـر قـرار دادهانـد .همچنین با
اکثـر فر 
اتخـاذ ایـن رویکـرد میتوانیـم بفهمیم که چگونه جنبههای نو و تأثیرگذار تعلیمات آنها ارتباط اجتماعی
20. Enlightenment.
21. divine inspiration.
22. Revelation.
23. divine intervention.
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و سیاسی با زمان و مکان خاص ایشان داشته است.
ً
یهـای سـنتی از خاسـتگاههای عـادات و باورهـای دینـی معمـوال یـادآور آمـوزگاران الهـی اسـت کـه
تلق 
حقیقـت الیـزال را یـا از آسـمان آوردهانـد (نظیـر کریشـنا 24و مسـیح) یـا آن را بـهعنـوان وحـی از بـاال اخـذ
کردهانـد (همچـون موسـی و پیامبـران بنیاسـرائیل 25،پیامبـر اسلام ،گـورو نانا ک )26یا دسـتیابی به آن را از
طر یـق برخـی از مراسـ م یـا تشـریفات کسـب کردهانـد (مثـل شـمنها 27و جادوگرهـا )28یا از طریـق ریاضت
ً
توانستند فرهنگ و انسانیت خود را به حدی برسانند که بتوانند واقعیت غایی را آنگونه که واقعا هست
رؤ یـت کننـد (نظیـر بـودا 29و مهاو یـرا ،)30امـا هـر چـه هـم این مفاهیـم پرهیزگارانـه آ کنده از حقیقت باشـد،
مجـال اندکـی بـرای تحلیـل تاریخـی اندیشـمندان و کتابهـای تعیینکننـدۀ آنهـا فراهـم میکنـد و رابطـۀ
بیـن حقیقـت دینـی و شـکل جامعـه را از نظرهـا دور نـگاه میدارد .با این حال این تنها نظریههای آشـکار
وحی و اشـراق نیسـتند که این رابطه را مخفی میکنند؛ زیرا همین مشـکل زمانی روی میدهد که آداب
نهـای دینـی بـا نظـر بـه تمایلات و باورهای شـخصی رهبر دینـی تبیین شـود .اینکه بگوییم
و رسـوم و آرما 
فلان پیشـوا بـه چیـزی فرمـان داد ،چـون بدان باور داشـت ،تبیینی دوری اسـت؛ مگر آنکه خـود آن باور به
عنوان واکنشـی معقول به اوضاع و احوالی خاص به حسـاب آید .برای مثال این سـخن که بودا به نظام
طبقاتـی اعتنایـی نداشـت؛ ز یـرا معتقـد بـود کـه هـر کـس میتوانـد بـه اشـراق دسـت یابـد ،تبیینـی تهـی و
دوری است؛ زیرا این گفتار تبیین نمیکند که چرا بودا به عنوان شخصی که در یک مجموعه از شرایط
و یـژه و در زمـان و مکانـی خـاص زیسـته ،مایـل بـوده اسـت مسـئله را بـه ایـن نحـو بنگـرد .اینکـه بگوییـم
بیاعتنایـی وی بـه نظـام طبقاتـی بخشـی از مخالفت گسـتردهتر وی به ابعاد برهمنگرایی 31اسـت (مثل
اقتـدار ودادهـا 32و ذبـح حیوانـات گرانقیمـت) که سـاختار اجتماعی نابرابری را در وابسـتگی سـاختگی
به طبقۀ کشیشمآبانه تقویت میکند( ،فارغ از اینکه بهترین تبیین است یا نه) تبیینی تاریخی است.
ی کـه کمـال
خـوب اسـت بررسـی کنیـم کـه اید ههـای مذهبـی چگونـه بـه رفتـار منتهـی میشـوند .در حالـ 
ً
مطلـوب مذهـب رسـمی حفـظ وضـع موجـود اسـت ،آرمانهـای نـو یـا احیاشـده غالبـا خواسـتار تغییـرات
اجتماعـی هسـتند .زمانـی کـه اندیشـمندان دینی مبنای متافیزیکی یک نظام تفکـری را به خاطر نظامی
دیگر رد میکنند ،اغلب اوقات جهانبینی یا سیستم معنایی تازهای را خلق میکنند که نظام اجتماعی
24. Krishna.
25. the prophets.
26. Guru Nanak.
27. Shamans.
28. magicians.
29. Budha.
30. Mahavira.
31. Brahmanism.
32. Vedas.
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اصالحشـدهای را بـه دنبـال دارد .معرفـی کیهانشناسـی جدیـد( ،بـرای مثـال نگاه تازه به «شـکل» عالم و
جایگاه ما در آن) از طریق ترویج آموزهای نو میتواند به منافع ملموس برای پیروان آن دین منجر شود و به
ً
دنبال آن کمک کند تا مقبولیت یک سـنت تبیین شـود .مثال حضور بودا پنج قرن پیش از میالد مسـیح
توانست جایگاه اجتماعی شخص را از یک ٔ
طبقه پایینتر ترفیع بخشد و به دنبال آن سبب شد اهداف
اجتماعی و دینیای مدنظر قرار گیرد که در نتیجۀ برهمنگرایی دست شخص از آنها کوتاه شده بود.
بهخصـوص ایـن احتمال وجود دارد که دانشـجویانی که خاسـتگاههای ادیـان توحیدی (نظیر آموزههای
موسـی ،زرتشـت ،عیسـی ،محمـد یـا رهبـران سـیک )33را بررسـی میکننـد ،از آن عوامـل اجتماعـی،
سیاسی و اقتصادی چشمپوشی کنند که به این پیغامهای نو و تازه جذابیت میبخشد .مدل «ارتباط
مسـتقیم» 34مکاشـفه در ایـن سـنتها (و اکثـر پژوهشهـای مربـوط بـه آنهـا) چنـان مسـتحکم شـده کـه
بهندرت کسـی میپرسـد چرا این بنیانگذاران به «حقایق» اساسـی که اعالن کرده ایمان آوردهاند و چرا
بسیاری از انسانها در مقابل آنها چنان واکنشی از خود نشان دادند.
ً
پراهمیت است که روش و موضوع پژوهش دانشگاهی کامال روشن باشد؛ زیرا نگارش نادرست مقاالت
دینی یا کالمی رایج و پرهزینه اسـت .هر سـال اسـتادان و ارزیابان در کالسهای مقدماتی دین مقاالتی
را دریافت میکنند که دانشـجویان در آنها به پرسـشهایی از این دسـت پرداختهاند :واقعیترین شـکل
سیکگرایی کدام است؟ آیا مسیح پسر خداست؟ آیا زنان مسلمان باید حجاب داشته باشند و غیره.
ممکـن اسـت هم ٔـه اینهـا پرسـشهایی جـذاب باشـند و وقتـی مقاالتـی دربـاۀ آنهـا در یـک بافـت مذهبـی
نوشته یا خوانده میشوند ،به خوببودن آنها حکم شود ،اما اغلب اوقات این مقاالت نمرهای ضعیف
دریافـت میکننـد؛ ز یـرا بـه ارز یـاب ایـن فرصـت داده نمیشـود تـا گسـترۀ پژوهـش دانشـجو را در ادبیـات
بحـث بررسـی کنـد و مطابـق با شـیوههای خـاص آن دانش ،توانایی او را در تحلیـل موضوع ارزیابی کند.
یتـوان اید ههـای متکلمـان و سـایر اندیشـمندان دینـی را بررسـی کرد ،بـدون اینکه خودتـان را به الهیاتی
م 
خـاص ملـزم کنیـد ،مشـروط بـر اینکـه منظـری بیطـرف و سـوم شـخص اتخـاذ کنیـد و متعهـد شـوید کـه
ایـن اید ههـا را بـه عنـوان پدید ههـای اجتماعـی ،یعنـی بـه عنـوان دسـتاوردهای فهمپذیـر در مـکان و زمـان
خاص بررسـی میکنید ،اما اگر برایتان دشـوار اسـت که دین خود را به همان نحوی بنگرید که محققان
دربارۀ «سـایر باورهای انسـانها» اتخاذ میکنند ،مقاله را درباره یک دین دیگر بنویسـید (اگر چنین حق
انتخابـی دار یـد) .پژوهـش در بـارۀ دینـی کـه دل در گـرو آن نداریـم ،مطمئنتریـن گزینـه اسـت ،بهویـژه بـا
توجه به اینکه دانشجویان تازهکار در مطالعات دینی دانشگاهی برایشان خیلی سخت است تشخیص
دهند چه زمانی چیزهایی را فرض میگیرند که محققان از پذیرش آن ابا دارند .بیشـتر اوقات نتیجهای
کـه محققـان در بـاره یـک موضـوع میگیرنـد و آنچـه انسـانها از طریـق آمـوزش دینـی دربـاره آن موضـوع
33. Sikh.
34. Pipeline.
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فراگرفتهاند ،دو چیز خیلی متفاوت است.

 .2-2فرضهای مربوط به معرفت زمینه
دانشجویان اغلب نمیدانند که چه معلومات یا فرضهایی را میتوانند در مقالۀ خود بدیهی یا مفروض
ً
بگیرنـد و چـه چیزهایـی را الزم اسـت تعر یـف ،تبییـن یا اسـتدالل کنند .بـرای دورههـای مقدماتی عموما
بهتریـن راه ایـن اسـت کـه فـرض کنیـم خواننـده فقـط بـه آن دسـته اطالعـات و فرضهـای دینـی خـاص
معرفـت دارد کـه در نوشـتهها و سـخنان اسـتاد ارائـه میشـود .ایـن بدیـن معنـی اسـت کـه اگـر موضوعـی
را مطالعـه میکنیـد کـه در کالس بررسـی نشـده بـود ،الزم اسـت آن را بیشـتر توضیـح دهیـد .ارزیابـان
ً
دور ههـای «ادیـان جهـان» 35غالبـا دانشـجویانی را فارغالتحصیـل میکننـد کـه در دورهای خـاص از یـک
ً
دین متخصص شدهاند .استادان این دورهها معلوماتی عمدتا کلی دربارۀ ادیان دارند و چنین نیست
کـه در همـۀ آنهـا متخصـص باشـند .ا گـر بـا اطمینـان میدانیـد ارزیابتـان در مبحثـی که خودتـان انتخاب
ً
کردهایـد یـا مکلـف بـه آن شـدهاید (کـه در دورههای باالتر معموال چنین اسـت) تخصـص دارد ،میتوانید
کمتر توضیح دهید ،اما باید مشـخص باشـد که از معانی اصطالحات ،تاریخهای مربوط به آنها و غیره
ً
که به کار میبرید اطالع دارید .اگر این موضوع برای خواننده کامال روشـن نباشـد ،مقالهتان با یک سـری
حواشـی بازگردانـده میشـود کـه از شـما میخواهـد مـواردی را تعریـف کـرده و توضیح دهیـد .همین نکته
در بـارۀ آزمـون نیـز صـدق میکنـد .ا گـر در مطالعـۀ خـود ،نظریههـای بحثبرانگیـز را بپذیریـد ،الزم اسـت
آ گاهی خود را نسبت به چالشبرانگیزبودن آنها نشان دهید و توجیهی برای انتخابتان ارائه کنید.

مقاله چگونه ارزیابی میشود؟

مقاله شما تالش میکند این موارد را بسنجدٔ :
ارزیاب ٔ
دامنه تحقیق و اطالعتان نسبت به موضوع ،میزان
تفکـر مسـتقل و انتقـادی شـما کـه بـر را هحـل مقـدم اسـت ،معقولیـت و اسـتحکام عقالنـی اسـتداللتان.
همچنیـن ارز یـاب میسـنجد کـه تـا چـه حـد توانسـتهاید بـا اتخـاذ سـامانی منطقـی و سـبکی قانعکننـده،
افکارتـان را بـه نحـو روشـن و مؤثـر انتقـال دهیـد .علاوه بـر ٔ
همـه اینهـا کامـل بـودن و صحـت اسـتناد مقالـه
سنجیده میشود .بخشهای ارزیابی را میتوان بر اساس صورت و محتوا شرح داد.

 .3-1محتوا
محتوا مهمترین بخش نوشـته اسـت که باید از دانش فراوان و تحلیل عاقالنه شـما حکایت کند .هدف
پژوهـش دانشـگاهی ارتقـای دانـش در حـوزهای خـاص اسـت .بنابراین کیفیت تحلیل را میسـنجند ،نه
شـخصیت کسـی کـه مقالـه را نوشـته اسـت .مقالـۀ دانشـگاهی تریبونـی بـرای دفـاع از اعتقـاد شـخصی یا
دینی ،یا فاشکردن افکار خصوصی نیسـت .نویسـندۀ مقالۀ پژوهشـی از منطق و دلیل اسـتفاده میکند
 .35حداقل منظور ادیان ابراهیمی به عالوه بودیسم و هندوئیسم است( .مترجم)
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تا فهمی عقالنی از وقوع آن پدیده به دسـت آورد ،بنابراین قدرت اقناعی اسـتدالل باید منطقی باشـد تا
خطابی و معطوف به عقل باشد تا دل .ارجاع به معرفت شخصی (تجارب یا سالیق شخصی) و توسل
بـه عواطـف نهتنهـا در نوشـتۀ دانشـگاهی جایگاهـی ندارنـد ،موضـع شـما را هم تضعیف میکننـد؛ زیرا با
اعتماد به چیزهایی از این دست ،فرد به طور ضمنی تصدیق میکند که شواهد پشتیبان چندان قرص
و محکم نیستند.
اگرچه منطق و دلیل ابزارهای اصلی تحقیقاند ،تحلیلی که در چهارچوب نظریهای اثباتشـده انجام
شـود ،گیراتر اسـت .برای مثال میتوانید تحلیلی مارکسیسـمی 36از نظام طبقاتی هندو 37انجام دهید یا
تحلیـل دورکیمـی 38از اخلاق کار پروتسـتانی 39یـا تحلیلـی یونگی( 40یا نوعی تحلیل ادبـی  -انتقادی) از
متن کتاب مقدس ارائه کنید .توجهی که الزم اسـت به نظریه و روششناسـی داشـته باشـید ،به موازات
پیشرفتتان در برنامۀ مطالعات دینی افزایش خواهد یافت.
چه هواخواه نظریۀ خاصی باشید یا نه ،مهم است یادتان نرود که یک موضوع تنها آنگاه به اندازه کافی
ً
بررسـی شـده اسـت کـه در زمینـۀ تاریخـیاش کاملا مطالعـه شـود .عالئـم افشـا گر یـک دورنمـای تاریخـی
ضعیف عبارت اسـت از اسـتفاده از عبارات مبهم ،تعمیمهای اسـتقرایی (اسـتخراج نتایج از تعدادی
ّ
مثال اندک) و استنتاجهای علی به منظور توصیف تاریخی  -اجتماعی خاص .کافی نیست که بگوییم
نهـای قدیـم» رخ داده یـا تبییـن کنیـم کـه متون خاصـی را «نخبگان دینی» نگاشـتهاند .تا
چیـزی «در زما 
جای ممکن دقیق باشید .توجه کنید که چه زمانی امور رخ دادهاند ،چه کس یا کسانی در ماجرا دخیل
بودهاند و کدام فرقه یا شاخۀ دینی محل بحث است .همۀ ادیان در طول زمان تغییر میکنند؛ همچون
شـاخههای درخـت ،اشـکال جدیـد بـا مجموعهای از شـعائر و اعتقـادات ایجاد میشـوند .بنابراین نباید
فرض کرد که برای مثال همۀ بودیسـت های شـرق آسـیا متون و باورهای ٔ
پایه واحدی را مرتبط با مکتب
تراوادا 41پذیرفتهاند .حتی باورهای به اصطالح «بنیادین» یک دین ،داخل هیچ دینی به یک نحو تفسیر
نمیشوند .پس برای پژوهش روی باورها و اعمال خاص یک شاخۀ خاص دینی تمرکز کنید.
الزم اسـت بـه طـور خـاص بـه یکـی از فرضهـای آشـنایی اشـاره کنـم کـه از نا کافیبـودن آ گاهـی تاریخـی
خبر میدهد .برخی از دانشـجویان گمان میکنند البد گروهی توانگر وجود داشـتهاند که باورهای دینی
را در یـک تمـدن جعـل کـرده و بـا زرنگـی آنهـا را بـه جماعتهـای بیسـواد قبوالندهانـد تـا بدیـن ترتیـب بـه
ً
آنهـا سـتم روا دارنـد و وضـع موجـود را حفـظ کننـد .اگرچـه ایـن ایدههـا ظاهـرا نظریـهای انتقادیانـد ،ایـن
36. Marxism.
37. Hindu.
38. Durkheimian.
39. Protestant.
40. Jungian.
41. Theravada.
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سـناریو را نمیتوان به هر دینی قالب کرد و آن را جایگزین کسـب اطالع از «واقعیات» مربوط به جوامع و
ً
فرهنگهای خاص دانسـت .دانشـجویانی که این رویکرد را برمیگزینند ،غالبا تالش میکنند به جای
یافتن شواهد واقعی ،واقعیتهای اجتماعی خاص را (مثل اشکال ظلم و ستمی که رخ میدهند یا البد
ً
رخ دادهانـد) ،از باورهـای کلـی دیـن نتیجـه بگیرند (.در این میان معموال به دالیلی که نمیتوانم بفهمم،
بودیسـم و هندوئیسـم انتخـاب میشـوند ).وقتـی اطالعـات واقعـی وجـود دارد ،توسـل بـه اسـتنتاجهای
مبتنی بر فرضیه توجیهپذیر نیست.

 .3-2صورت و امتیاز
بیـان مکتـوب افـکار ارتبـاط وثیقـی بـا محتوا دارد و اهمیتش کم از آن نیسـت .اگـر ایدههایتان روی کاغذ
روشـن نباشـند ،در ذهنتان هم روشـن نیسـتند .هر دانشـگاهی از دانشـجویانش انتظار دارد که بتوانند با
مهارت کافی به زبان آموزشـی بنویسـند .برخی از دانشـجویان اینگونه نوشـتن را مسـتلزم شـرکت در یک
کارگاه نـگارش میداننـد .خوانـدن را از طر یـق کتابچـهای راهنمـا بیاموزید و برای نوشـتن کارآمد ،دورهای
ً
نقـدر برایتـان سـودمند خواهـد بود که دانشـی خاصی را
بگذرانیـد .توانایـی نوشـتن درسـت احتمـاال هما 
از طریق مقاالت مکتوب به دست میآورید( .ساختار و سبک مقاله را در ادامه توضیح خواهم داد).
چـون بـرای ارزیابـی مقالـه یـک شـیوۀ مشـخص وجـود نـدارد ،جزئیـات امتیـاز شـما در واقـع بـه تمایلات
ارزیاب بستگی دارد .آنچه در زیر میآید یکی از این موارد است:
محتوا ۵۰ :درصد
شواهد ۱۰ :درصد
ساختار و ساماندهی ۱۰ :درصد
فکر مستقل ۱۰ :درصد
دستور زبان و درستنویسی ۱۵ :درصد
مستندسازی ۵ :درصد

نکاتی درباره نحوه نگارش مقاله
 .4-1چه زمانی آغاز کنیم
کسـانی کـه تحقیـق خـود را یـک مـاه یـا زودتـر از ضرباالجـل آغـاز و بعدازظهرهـا بـا آرامـش روی آن کار
ً
میکننـد ،مقالهشـان میتوانـد کاملا پرثمـر از کار درآیـد .روی سـخنم بـا کسـانی اسـت کـه عـادت دارنـد
تحقیـق خـود را تـا هفتـۀ پایانی به تأخیر بیندازند .روشـن اسـت که در این صـورت ،نگارش مقاله یک کار
سـنگین بـه نظـر میرسـد و چنانچـه شـرایط پیشبینینشـده مانـع شـود کـه کار در زمـان مقـرر پایـان یابـد،
چیـزی جـز آزردگـی خاطـر بـه دنبـال نـدارد .وقتی این افراد بـه مقدار کافی تالش نمیکننـد و نمرۀ قبولی به
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دست نمیآورند ،انگشتبهدهان میگویند« :تا کنون اینقدر در زندگیام تالش نکرده بودم!»
وقـوع «حـوادث قهـری» در هفتـهای کـه مشـغول نـگارش مقالـه هسـتید ،بـه نظـر اجتنابناپذیـر اسـت.
ً
بنابرایـن توسـل بـه آن بـرای انجا منـدادن تکلیـف بهانـهای بیـش نیسـت ،امـا ارزیـاب آ گاه احتمـاال وقـوع
چنیـن رخدادهایـی را بهمنزل ٔـه هشـدار میدانـد تـا بلکـه دسـت از امـروز و فرداکـردن بردارید .یادتان باشـد
ً
کـه بـه محـض آغـاز دوره ،تکالیفتـان را انجـام دهیـد .احتمـاال اکـراه از نوشـتن مقالـه عامـل اصلـی در بـه
ً
تأخیرانداختن آن است و شاید این اکراه به دلیل تجارب تلخی است که قبال به دلیل تأخیر در نگارش
مقاله به دست آوردهاید.

 .4-2چه بخوانیم
ً
بـا تحقیقـی گسـترده در بـارۀ موضـوع خـاص خـود ،میتوانیـد بـه نتایـج مسـتقل دسـت یابیـد .معمـوال الزم
است نزدیک به صد (بله صد) صفحه بخوانید و توقع آن است که افزون بر آن ،فصلهای کتاب درسی
را نیز که مربوط به موضوع است ،مطالعه کنید .مباحث کلی دربارۀ دین که از کتابهای درسی کالس
و سـایر منابـع کلـی نظیـر دسـتنامه 42و دانشنامـه بـه دسـت آوردهایـد ،معرفتـی پایـه و ضـروری دربـارۀ آن
سنت در اختیارتان میگذارد و شما را از ارتکاب به خطاهای بدیهی بر حذر میدارد ،اما قسمت عمدۀ
مطالع هتـان بایـد بـه کتـب و مقاال تـی اختصـاص یابـد که با موضوع خاص شـما ارتبـاط دارد .آثار عمومی
در ارتباط با دین شواهد کافی و دقیقی به شما نمیدهد تا بر اساس آنها بتوانید تحلیلی رضایتبخش
ارائه کنید .اطالعات خاص و مورد نیاز در کتابخانۀ دانشـگاه در دسـترس شماسـت .مسـئله تنها یافتن
آنهاست.

 .4-3یافتن منابع
در کتابخانههایـی کـه از فهرسـت کتابخانـۀ کنگـره اسـتفاده میکننـد ،بسـیاری از منابـع مربـوط بـه دیـن
بـا حـرف  Bشـمارهگذاری شـدهاند .ا گـر نمیدانید چـه موضوعی را انتخاب کنیـد ،نگاهی به کتابهای
جذاب و فراوان این حوزه بیندازید .وقتی موضوعتان مشخص باشد ،جستجوی موضوع یا کلیدواژه در
فهرست برخط میتواند به شما کمک کند .چنانچه کتابی دربارۀ موضوع خاص خود در اختیار دارید،
بـه دنبـال منابعـی بگردیـد کـه مر بـوط به موضوع شماسـت و در این کتاب از آنها یاد شـده اسـت .این کار
را بـا سـایر منابـع نیـز تکـرار کنیـد تـا بـه آثار مربوط به بحث دسـت یابید .خودتان را برای دو سـه سـفر کوتاه
در کتابخانه آماده کنید .مقاالت و سـایر منشـورات مربوط به ٔ
همه شـاخههای دین بر اسـاس موضوع در
سـالنامهای بـا عنـوان  Religion Index Oneفهرسـت شـدهاند .زمانـی کـه از ایـن نمایه اسـتفاده میکنید،
ً
احتمـاال مایلیـد کـه از آخریـن شـماره آغـاز کنیـد و بـه عقـب برگردیـد تـا تعـدادی مقالـۀ خـوب و جدیـد
42. Handbook.
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بیابیـد .ایـن مقـاالت بایـد حـاوی کتابنام ههـای بهروز باشـند؛ به طوری که شـما را به سـوی مناسـبترین
یتـر هدایـت کننـد .اسـامی مجلات بـا عالئـم اختصـاری اسـتاندارد ذکـر شـدهاند کـه
پژوهشهـای قدیم 
در آغـاز هـر شـماره نـام کامـل آنهـا آمـده اسـت .زمانـی که اسـم مجلـه را میدانیـد ،آن را در فهرسـت برخط
و به شـکل عنوان بنویسـید تا جای آن را در کتابخانه بیابید .همچنین نمایۀ دیگری با عنوان Religion
 Index Twoوجود دارد که فصلها را در کتابهای چندتألیفی فهرست کرده است.
ا گـر تـا کنـون مقالـۀ دینـی ننوشـتهاید  ،توجـه کنیـد که اطالعات خـود را نبایـد از متون عبادی یـا فرقهای به
دست آورید؛ کتابهایی که در کتابفروشیهای مذهبی (یا قفسههای مذهبی در کتابفروشیهای
عمومـی) در دسـترساند ،امـا در کتابخان ههـای دانشـگاه آنهـا را نمیبینیـم ،بـرای نوشـتن مقالـهای دینـی
مناسـب نیسـتند .نویسـندگانی که به آثارشـان مراجعه میکنید باید کارشـناس مطالعات دانشگاهی در
ً
ٔ
حوزه دین باشند( .معموال این نویسندگان ،استاد دانشگاههای معتبر هستند) ،نه کارشناس در اعمال
عبادی( .برای مثال مرشـدان ،رهبران ،آدمهای مشـهور و متکلمان برای این کار مناسـب نیسـتند ،مگر
اینکـه در مطالعـات دانشـگاهی نیـز متخصص باشـند ).کتابهـای دانشـگاهی ،کتابهایی معنوی -
اخالقـی نیسـتند .ا گـر نویسـندهای سـینهاش ماالمـال از عشـق بـه یـک دیـن خـاص باشـد یـا بـرای ارزیابی
ً
زندگـی یـک فـرد معتقـد تردیـد داشـته باشـد ،احتمـاال نمیتوانـد تحلیلـی دانشـگاهی و بیطرفانـه ارائـه
ٔ
کند .اینچنین نیسـت که ٔ
کتابخانه دانشـگاه  ،پژوهشـی دانشـگاهی و بدون
همه کتابهای موجود در
تعصـب بـه شـمار رونـد .برخـی از پژوهشـگران گاهی از قالب دانشـگاهی درآمـده و کتابهایی اعتقادی
مینویسـند .گروهـی دیگـر مدافعـان مذهبـی هسـتند کـه مایلانـد ،اصـل پژوهـش «غیردینی و سـکوالر» را
رد کننـد .گاهـی مؤسسـات دینـی کتابهـای اعتقـادی و شبهدانشـگاهی را بـه کتابخانههـای دانشـگاه
ٔ
عهـده شماسـت کـه سـوگیریهای ٔمولفـان را
اهـدا میکننـد تـا عقایـد و باورهـای خـود را انتشـار دهنـد .بـر
ً
تشخیص دهید و از پژوهشی درخور و عالمانه استفاده کنید .غالبا (هر چند نه همواره) عنوان کتاب،
نش ٔ
ـانه خو بـی بـه دسـت شـما میدهـد تـا از محتوای کتاب اطلاع پیدا کنیـد .مقاالتی که نویسـندگان در
فضای مجازی مینویسند ،در بهترین حالت معجونی درهم است .انتشار مقاالت بدین شکل از آنرو
اسـت کـه نویسـنده بـرای انتشـار چـارهای جـز آن نـدارد یـا عاشـق فـنآوری اسـت .برخـی از این مقـاالت را
ی که واقعیت چیز دیگری است.
دانشجویان کارشناسی نوشتهاند و چشمگیر به نظر میرسند؛ در حال 
ٔ
کتابخان ههـای عمومـی نیـز منبع قابل اعتمادی برای نوشـتههای عالمانه نیسـتند .چنانچه درباره اعتبار
نویسندهای خاص شک دارید ،میتوانید نام نویسنده را در  Religion Index Oneبررسی کنید و ببینید
کـه آیـا وی تاکنـون مقالـه یـا کتابـی منتشـر کـرده که بتـوان آن را در کتابخانههای دانشـگاه یافـت 43.بدون
ٔ
درباره مطالبی که گزینش کردهاید جویا شوید.
نگرانی نظر استاد یا دستیار آموزشی را

 .43برای مقاالت فارسی میتوانید به پایگاه نورمگز به نشانی  noormags.irو مگیران به نشانی  magiran.comمراجعه کنید( .مترجم)
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 .4-4آغاز نوشتن
ٔ
پیـش از آنکـه در بـاره مسـئله مـورد نظر به راهحل برسـید ،نوشـتن را آغاز نکنید .در غیـر این صورت ممکن
یهـدف در میـان شـواهد سـرگردان شـده اسـت ،بـدون اینکـه بـه نتیجهای
اسـت مقالـهای بنویسـید کـه ب 
بینجامـد .صبـر کنیـد تـا در بـارۀ چیـزی کـه میخواهیـد اسـتدالل کنیـد ،بـه ایـدهای دسـت یابیـد .سـپس
ً
شـروع کنیـد و اسـتدال لها را روی کاغـذ بیاوریـد .اگـر پژوهشـی گسـترده کـرده باشـید ،احتمـاال میتوانید
تنها در طول یک شب ده صفحه بنویسید .با این حال ممکن است وقتی فردا نوشتههای خود را دوباره
میخوانیـد ،آنهـا را وحشـتناک بیابیـد[ .ناامیـد نشـوید و] به این نوشـتهها به چشـم پیشنویـس ّاولیه نگاه
کنید .اگر هوش سرشاری ندارید  ،شاید نیاز باشد پیش از آنکه بتوانید ایدههایتان را بهطور کامل ارزیابی
کنیـد ،آنهـا را روی کاغـذ «بنگر یـد» .نمایـش اسـتداللها روی کاغـذ  ،شـما را قـادر میکنـد تـا آنهـا را نقـد
کنید؛ چنانکه گویی شـما فرد دیگری هسـتید ،فردی که میداند چه کرد ه اسـت ،اما هواخواه تفسـیرتان
نیسـت .آیا اسـتدال لها به نظرتان منطقی میرسـند؟ آیا این اسـتداللها کافی هسـتند تا نشان دهند که
منظر شما از دیگران بهتر است؟ زمانی که ضعفهای استداللهای خود را شناسایی کنید ،به کشف
ایدههای جدیدی سـوق داده میشـوید که پیش از آغاز نگارش به آنها فکر نمیکردید .احتمال دارد که
برخی از دیدگاههای ّاولیۀ خود را تغییر دهید.

بازنویسی ،غلطگیری و چاپ
بـه مـوازات اصلاح اسـتدال لها ،تـز در ذهنتـان شـفافتر میشـود .هـر چـه بـه پایـان کار نزدیک میشـوید،
بیشـتر خواهیـد فهمیـد کـه در ب ٔ
ـاره چـه چیـزی در حـال اسـتداللکردن هسـتید .بـه همیـن دلیـل تـا زمـان
ً
اتمـام متـن اصلـی مقالـه ،نـگارش پاراگراف مقدماتی را به تعویق بیندازید .واقعا از طریق فرایند نوشـتن و
ً
بازنویسی است که معلوم میکنید تزتان دقیقا چیست .همچون افکار روزمره ،افکارتان در زمان تحقیق
و پژوهـش در ب ٔ
ـاره مقالـه بیشـتر تصادفـی و پراکنـده اسـت .فراینـد نوشـتن به شـما امکان میدهـد تا به این
بینشهای از هم گسـیخته سـاختار نظاممند دهید .تفکر «روی کاغذ» به افکارتان وضوحی میبخشـد
کـه ممکـن نیسـت جـای دیگـر آن را بـه دسـت آورید .به عبارت بهتر نوشـتن مقاله به شـما ٔ
نحـوه فکرکردن
را یـاد میدهـد .وقتـی افـکار خـود را در قالـب پاراگرافهـای جـدا از هـم بیـان میکنیـد ،هـر پاراگـراف بایـد
ٔ
بیانگـر یـک ای ٔ
جملـه بههمپیوسـته ،بـه این
ـده خـاص باشـد .ا گـر هـر پاراگـراف تنهـا عبـارت باشـد از چنـد
ٔ
آستانه وضوح و شفافیت نرسیده است .مدتی طول میکشد تا بفهمید
معنی است که افکارتان هنوز به
ً
دقیقا چه میخواهید بگویید ،اما وقتی به آن مرحله برسـید ،خواهید توانسـت ایدههای خود را به شـکل
اسـتدال لهای منطقی منظم کنید تا از تز شـما پشـتیبانی کند .بعید اسـت که این درجه از سـاماندهی،
بـدون تلاش ز یـاد رقـم بخـورد .نوش ٔ
ـته ّاولیۀ اغلب یکچهارم کار را شـامل میشـود و سـهچهارم آن مربوط
به بازنویسی است.
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ممکـن اسـت بخواهیـد بـا ز یـر عنـوان ،مقالـۀ خـود را بـه بخشهـای مختلـف تقسـیم کنیـد .بـرای ایـن کار
مطمئـن شـوید کـه هـر مطلـب واقع ًـا به آن بخش متعلق اسـت و سلسـلهمراتب در ٔ
همـه بخشهای فرعی
شهـا را مدنظـر قـرار دهید .دو سـطح از زیر عنوان در ایـن مقاله را میتوانید
رعایـت شـدهاند .انسـجام بخ 
به چشم نمونه بنگرید.
پارا گـراف مقدمـه بایـد بـه شـکل خالصه ،آینـۀ تمامنمای مقاله باشـد .نیاز به دیباچـهای طوالنی (یا نطق
پرآبوتاب) نیست .مطالب اصلی را تا جای ممکن به شکل کوتاه و مختصر بیان کنید .آنگاه تز خود
را به صورت شـفاف و روشـن بنویسـید و در پایان بگویید که قرار اسـت چگونه آن را اثبات کنید .همواره
شـفافیت را نصبالعیـن خـود قـرار دهیـد .پـس از چنـد پاراگراف آغازین ،خواننده باید به شـکل روشـن و
ً
ّاولیـه بفهمـد کـه شـما میخواهیـد چـه کاری کنیـد و قـرار اسـت چگونـه آن را به انجـام برسـانید .احتماال
نصـف صفحـه بـرای کل مقدمـه کافـی اسـت .مقدم ههـای مقاالت منتشرشـده میتواند الگوی مناسـبی
برای شما باشد.
هنگامـی کـه اسـتدالل بـه پایـان رسـید ،مقالـه را میتوانیـد بـا خالصـهای از آنچـه بـه اثبـات رسـاندهاید و
اظهارنظـر در خصـوص مـواردی کـه بـه پژوهـش شـما ارتبـاط دارد( ،اعـم از دانشـگاهی یـا اجتماعـی)
نتیجهگیـری کنیـد .مراقـب باشـید کـه نوشـته از حالـت دانشـگاهی خـارج نشـود کـه اینجـا مکانـی بـرای
لهـای شـخصی ،هیجانـی ،موعظـهای ،نکوهشـی یـا
قلمفرسـایی و اظهـار عقیـده نیسـت .از ارائ ٔـه راهح 
مذهبی مورد بحث خودداری کنید .تنها به خواننده یادآوری کنید که در
دسـتوری به مسـائل فرقههای
ِ

این کار دانشگاهی چه سهمی داشتهاید و در صورت تمایل بگویید که نتایجتان چگونه میتواند برای
کسانی مفید باشد که در زمینههای مختلف تالش میکنند [فهم] از جهان را ارتقاء دهند.
در طول فرایند بازنویسی چند بار پیشنویسی از مقاله را چاپ کنید و اصالحات را روی خود صفحات
انجـام دهیـد .بـا مش ٔ
ـاهده یـک جـای اسـتدالل روی کاغـذ ،درک سـادهتری از آن بـه دسـت میآوریـد.
خطاهایی که روی صفحۀ رایانه خیلی راحت از قلم میافتند ،روی کاغذ آسانتر به چشم میآیند.
پیش از چاپ مقالۀ نهایی ،آخرین کاری که باید انجام دهید بررسی مجدد امالی لغات است .همواره
آخرین نوشتۀ خود را از ّاول تا آخر از نظر بگذرانید؛ زیرا ممکن است به دلیل اصالحات نهایی اشتباهی
در آن به وجود آمده باشـد( .برای مثال گاهی عناوین به سـطر پایانی صفحه منتقل میشـوند یا جمله با
واژههایی که دارای خط تیره هستند ،ناگهان در میانه خط قطع میشود).

مستندسازی

در نـگارش مقالـه ،مستندسـازی سرراسـتترین جنب ٔـه آن بـه شـمار مـیرود .از ایـنرو لغـزش در ایـن کار
تنها میتواند این حس را به خواننده منتقل کند که شـما پژوهشـی سرهمبندیشـده انجام داده یا اینکه
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ً
زحمت یادگیری روشهای مقبول را به خود ندادهاید .با توجه به اینکه ارزیابان معموال ابتدا کتابشناسی
را مالحظـه میکننـد (تـا ببیننـد آیـا مقالـه حـرف تـازهای بـرای گفتـن دارد یـا خیـر) ،بـد نیسـت بـا مزایـای
مستندسازی بیعیب و نقص به عنوان راهی برای ایجاد حس خوب در خواننده آشنا شوید.

 .6-1چه چیز مستند میشود؟
ً
ظاهرا برخی از دانشجویان فکر میکنند که مستندسازی فقط هنگام نقلقول مستقیم مورد نیاز است،
امـا چنیـن نیسـت و هـر زمـان کـه شـما از ایـده یـا فکـر دیگـری اسـتفاده میکنیـد ،حتـی اگـر بیـان آن ایـده و
ٔ
ٔ
دربـاره یـک
اندیشـه نویسـندهای
فکـر بـه ز بـان خودتـان باشـد ،الزم اسـت منبـع آن را ذکـر کنیـد .هـر گاه بـه
موضـوع اعتمـاد میکنیـد ،لحـاظ فکـری مدیون او هسـتید و الزم اسـت آن را یادداشـت کنیـد .البته این
بـدان معنـا نیسـت کـه همـواره بایـد منبـع اطالعات خـود را ذکر کنید .مـواردی که جـزء اطالعات عمومی
ً
یشـوند( ،یعنی مواردی که عموما «واقعیت» 44هسـتند و در بیش از یک منبع یافت میشـوند)
شـمرده م 
بـه مستندسـازی نیـاز ندارنـد .مقالـهای کـه پـر از اسـتناد اسـت ،ایـن حـس را در خواننـده القـا میکنـد کـه
مطالعات شما به قدر کافی زیاد نبوده است تا بفهمید بسیاری از اطالعاتی که منبع آن را ذکر کردهاید،
جزء اطالعات عمومی به شمار میروند .در مقابل ،مقالهای که استناد کمی دارد ،این حس را به وجود
میآورد که شما میخواهید خودتان را به رخ کشانده و بگویید که میتوانید تفکر مستقل داشته باشید(
و بدین ترتیب به دردسـر میافتید) .مقالهای که از اسـتناد درسـت برخوردار اسـت ،به خواننده این پیام
ٔ
دامنه پژوهشتان کامل است.
را میدهد که
اطمینان حاصل کنید که در نقلقولها خطایی وجود نداشـته باشـد .اگر در جمالتی که نقل میکنید،
خطایـی اعـم از تایپـی و غیـره وجـود داشـت ،بـه طـوری کـه ارزیـاب گمـان کنـد ایـن خطـا را نـه نویسـنده
اصلی ،بلکه شما مرتکب شدهاید ،در نقل خود آن را به گونهای اصالح کنید که ارزیاب بفهمد شما به
ً
آن توجه کردهاید .برای این کار پس از اشتباه ،درست آن را در کروشه بنویسید .مثال در جایی که مؤلف
نام کتاب را درست ضبط نکرده است ،شما این کار را انجام دهید« :االتقان فی [علوم] القرآن».

45

تنهـا هنـگام ضـرورت ،قولـی را بـه طـور مسـتقیم نقـل کنید .اگر مقالـۀ خالصهای از نقلقولهای مسـتقیم
یشـود .هـدف از نقلقـول از یـک محقـق آن اسـت کـه نظـر وی را بیـان
باشـد ،پژوهـش شـما محسـوب نم 
ً
کنید که این کار معموال با ذکر منبع از طریق بازنویسی و بررسی کلی مواضع مختلف نویسندگان انجام
لقـول از محققـان چیـزی را اثبـات نمیکنـد و مـدرک مهمـی بـرای اسـتدالل شـما بـه حسـاب
یشـود .نق 
م 
نمیآیـد .بسـیاری از دانشـجویان فکـر میکننـد همیـن کـه نشـان دهند پژوهشـگری «واقعـی» عقیدهای را
بـه ز بـان آورده ،بـرای اثبـات آن کافـی اسـت .در ایـن مورد اثبات آنگاه حاصل میشـود کـه نقلقول همراه
44. Fact.

 .45مثال را برای خواننده فارسیزبان تغییر دادم( .مترجم)
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بـا ارزیابـی شـواهد باشـد ،وگرنـه فقـط نشـان میدهـد کـه محققـی خـاص به فلان عقیـده بـاور دارد .حتی
«نویسندگان» پرآوازه نیز ممکن است اشتباه کنند( .در واقع «انسانهای بزرگ» باید اشتباه کنند تا شما
ٔ
ٔ
ٔ
درباره
درباره شـواهد،
عهده شماسـت تا بـا بحث
بتوانیـد میـزان اختلاف آنهـا را بـا یکدیگـر بسـنجید!) بر
نـکات مهـم و اساسـی در مقالـۀ خـود اسـتدالل کنیـد .فرامـوش نکنیـد اگـر منابـع مورد اسـتفاده با شـواهد
ً
ارتباطی نداشته باشند ،احتماال از آنروست که نسبت به اهداف شما بسیار عام هستند.
ً
در جر یـان اثبـات نـکات اصلـی مقالـه دائمـا الزم اسـت بـه مـوارد مربـوط بـه ایـن نـکات اشـاره مختصـری
بکنیـد .بـا ذکـر برداشـت و نتیجـۀ نویسـندگانی کـه بـه نظرتـان به قدر کافی این مسـائل را بررسـی کردهاند،
میتوانیـد بـه شـکل خالصـه در یادداشـتها بـه آنهـا بپردازیـد .بخـش یادداشـت میتوانـد شـامل بررسـی
مختصـر شـواهد باشـد؛ بـه قـدری کـه خواننـده متقاعـد شـود شـما از مسـائل مطلع هسـتید و آنهـا از نتایج
معقولی برخوردارند .اگر در مقاله مواردی را فرض کردهاید که ممکن اسـت برخی با آن مخالف باشـند،
مرور کوتاه بر شواهد آنها در بخش یادداشتهای مقاله ضروری به نظر میرسد.

 .6-2پرهیز از سرقت علمی
سـرقت علمـی ،جرمـی دانشـگاهی اسـت و منظـور آن اسـت کـه کلمـات یـا ایدههـای شـخص دیگـری را
بـه نـام خـود جـا بزنیـم .دانشـجویان هنگامـی مرتکـب این لغزش میشـوند کـه ٔ
مقاله دیگری را بـه نام خود
ارسـالکنند ،از کسـی بخواهند که مقالهای برای آنها بنویسـد یا از جمالت و پاراگرافهایی (بدون ذکر
نـام کامـل منبـع) در تحقیـق خـود اسـتفاده کنند .ایشـان همچنین هنگامی دسـت به تقلـب میزنند که
از تکلیف یک درس برای درس دیگر استفاده کنند .مجازات این جرائم سختگیرانه است که میتواند
نمره «صفر» در کارنامه با ذکر ٔ
شـامل اخراج از دانشـگاه ،جریمه یا درج ٔ
کلمه «سـرقت علمی» در کنار آن
ٔ
انـدازه سـرقت بسـتگی دارد .اگـر
باشـد .شـدت مجـازات بـه سیاسـتهای دانشـگاه ،اهمیـت تکلیـف و
افراد شـریف در نوشـتههای خود ناخواسـته از همان عبارات آثار قبلی خود اسـتفاده کنند ،جای نگرانی
نیسـت .هـر چنـد وقتـی از کلمـات یـا عبـارات منتخـب اسـتفاده میشـود ،الزم اسـت بـا قـراردادن آنهـا در
لبـودن آنهـا اذعـان کـرد .هیـچ اشـکالی نـدارد کـه بـر اسـاس پژوهش پیشـین
گیومـه و ذکـر منبـع ،بـه نقلقو 
ً
خود ،مقالهای جدید و کامال متفاوت بنویسید.
نطـور کـه سـرقت علمـی را خیلـی راحـت کـرده ،کشـف آن را نیـز سـادهتر کـرده اسـت .مهـم
اینترنـت هما 
نیسـت کـه بـرای یافتـن یـک مقالـه بـه چـه تعـداد سـایت مختلـف سـر زده شـده اسـت ،تنهـا کافـی اسـت
ٔ
صفحـه نخسـت ،در موتـور جسـتجو تایـپ کنـد
ارز یـاب مشـکوک عنـوان یـا عباراتـی مشـخص را از چنـد
ً
تـا مسـتقیما بـه مـکان مـورد نظـر منتقـل شـود .مقـاالت خریدار یشـده را نیـز راحـت میتـوان ردیابـی کـرد؛
ز یـرا یـا بـه دانشـجویان دیگـری کـه دوره را گذراندهانـد ،فروختـه شـده یـا از اینترنـت گرفته شـده یـا از منابع
موجود سرقت علمی شده ،یا از انبوه مقاالتی به سرقت رفته است که سال قبل به دانشجویان برگردانده
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شدهاند .از سوی دیگر مقالههای گرانتر به وسیلۀ افرادی تولید میشوند که دانش بسیار باالتری نسبت
به دانشـجو دارند .برای اسـتاد کاری ندارد که تشـخیص دهد آیا مقاله را خود دانشـجو نوشـته یا شخصی
دیگـر .سـرانجام مقاال تـی کـه در آنهـا قطعـات کتابهـا بـا هـم ادغـام شـده ،شـامل بخشهـا و «درزهایی»
اسـت که گویای درک پایین سـارق و سـبک نگارش وی اسـت .بنابراین کشـف سـرقت علمی بر خالف
ظاهرش کار سختی نیست.

 .6-3شیوههای مستندسازی
هر چند در اسـتفاده از هر یک از شـیوههای اسـتاندارد مستندسـازی آزاد هسـتید (با اسـتاد خود مشـورت
کنیـد) ،بایـد آن شـیوهای را انتخـاب کنیـد کـه مناسـب مقالـۀ شماسـت .اگـر منابـع مقالـه انـدک اسـت،
میتوانیـد روش نـام مؤلـف  -صفحـه منبـع را بـه کار بگیریـد .اگـر منابعتـان زیـاد اسـت و بـه طـور مرتـب
میخواهید اطالعات تکمیلی به آنها اضافه کنید ،از پانوشت یا پینوشت استفاده کنید.
در مطالعـات دینـی بایـد شـماره صفح ٔـه هـر مطلبـی کـه اسـتفاده شـده بـه طـور دقیـق ذکـر کنیـد .بنابرایـ 
ن
ً
روش مستندسـازی نـام  -تار یـخ کـه در آن نـام خانوادگـی نویسـنده و سـال انتشـار بیـان میشـود ،معمـوال
ً
نامناسـب اسـت .روش نام  -تاریخ بیشـتر در علوم اجتماعی کاربرد دارد که ارجاع به یک مقاله معموال
ارجـاع بـه کل آن اسـت و نیـاز بـه ارجـاع بـه بیـش از یـک مقالـه از یک نویسـنده فـراوان اتفـاق میافتد .چرا
وقتـی میتوانیـد اطالعاتـی مناسـب ارائـه دهیـد ،بـه جـای آن مـدام سـال انتشـار را تکـرار کنیـد؟ از سـوی
یتـوان شـمارۀ صفحـه را نیـز گنجاند .البته اگر ذکر سـال اهمیت زیادی ندارد ،ش ٔ
ـیوه
دیگـر در ایـن روش م 
نـام  -صفحـه را بـه عنـوان سـبک اصلـی خـود به کار بگیرید و تنها زمانی سـال را اضافـه کنید که به بیش
از یـک اثـر از یـک نویسـنده ارجـاع میدهیـد .با اینحال توجه کنید که ایـن روشهای درو نمتنی ممکن
اسـت شـما را بـه مستندسـازی بسـیار انـدک (و در واقـع سـرقت علمـی) وادار کنـد؛ زیـرا درج ارجاعـات
پرانتزی زیاد در متن مقاله ممکن اسـت ناخوشـایند به نظر برسـد و شـما برای پرهیز از این مسـئله اسـتناد
درو نمتنی را رها کنید.
ٔ
شـیوه مستندسـازی در مطالعات دینی به شـمار میرود .عدد
پانوشـت یا پینوشـت همچنان رایجترین
یسـروصدا بـرای نشـاندادن وجـود اطالعـات اسـتنادی /تکمیلـی اسـت؛ بـدون
باالنو یـس یـک روش ب 
اینکـه خواننـده مجبـور بـه بررسـی آن شـود .مهمتـر آنکـه در بخـش یادداشـتها میتوانیـد شـواهد اضافـی
یـا عبـارات معترضـهای ذکـر کنیـد کـه در متن مقاله جای بیان آنها نیسـت .بنابرایـن این بخش تنها برای
مستندسازی کاربرد ندارد.
هنـگام اسـتفاده از یادداشـت ،تنهـا الزم اسـت بـرای بـار نخسـت اطالعـات کامـل کتـاب یـا مقالـه را ذکـر
کنیـد و دیگـر بـه ذکـر مجـدد آن نیـازی نیسـت( ،مگـر در بخـش کتابشناسـی) .زمانـی پژوهشـگران بـرای
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ارجا عهـای بعـدی از کلماتـی نظیـر «همـان» (یعنـی همان منبع) اسـتفاده میکردند ،امـا این روش باعث
تشـویش خاطـر خواننـده میشـود؛ ز یـرا بـرای یافتـن منبـع مجبـور اسـت بـه عقب برگشـته و جسـتجو کند.
بنابراین اکنون متداول است که برای ارجاعهای پیدرپی به یک منبع ،نام خانوادگی نویسنده همراه با
عنوان کوتا هشـده (نه مخفف) منبع و پس از آن شـمارۀ صفحه (ها) ذکر میشـود .بعضی از نویسـندگان
وقتـی بـرای بـار نخسـت بـه یـک منبـع ارجـاع میدهنـد ،اطالعـات کامـل آن را در پانوشـت میآورنـد و در
ارجاعهـای بعـدی از شـیوه درو نمتنـی اسـتفاده میکننـد .برخـی فقـط از ارجاعهـای پرانتـزی اسـتفاده
میکنند و در صورت لزوم پانوشـتهای توضیحی میافزایند .من با توجه به اینکه اسـتفاده از یک روش
و آن ارجاع پانوشت بهخودیخود کافی است ،اعتبار زیادی به ترکیب این روشها نمیدهم.
به یک نمونه (بخشی از یک پاراگراف) از ارجاع درو نمتنی که در آن از شیوه نام  -صفحه استفاده شده
است ،نگاه کنید:
ً
یشـود کـه عبـارت خـاص «بـه حواریـون و پطـرس» در مرقـس  ۷ :۱۶ارجاعـی
معمـوال گفتـه م 
گذرا به رستاخیز اول مسیح است و از پطرس به عنوان نخستین کسی یاد میشود که مسیح
برای او ظاهر شـده اسـت) . (Fuller 57-58, 63-64; Stein 1991, 144هرچند چنین اشـارهای
ممکن است . ...
توجـه داشـته باشـید کـه مرجـع پرانتـزی قبـل از عال ئـم نگارشـی پایانـی قـرار دارد و تمـام صفحـات مربوطه
در آن ذکـر شـده اسـت .ا گـر مرجـع پرانتـزی در انتهـای یـک نقـل قول قرار گیـرد ،میتـوان آن را پس از عالئم
نگارشـی پایانی به کار برد .هر کدام را که انتخاب میکنید ،انسـجام را از دسـت ندهید و همه را به یک
شکل به کار ببرید.

 .6-4پانوشت ،پینوشت و کتابشناسی
بهـای معمـول بـرای تنظیـم اطالعات مندرج در پانوشـت و کتابشناسـی را میتـوان در کتابهای
قال 
راهنمـا یافـت .دو مـورد از معتبرتریـن کتابهای راهنما عبارت اسـت ازMLA Handbook for Writers :
 of Research Papersو  .The Chicago Manual of Style46در کتابفروشـیهای دانشـگاه ،کتابهـای
مربوط به نویسـندگی و سـبک نگارش را میتوانید بیابید که بر اسـاس این آثار مرجع و اسـتاندارد نوشـته
شـدهاند و آن منابعـی کارآمـد هسـتند کـه ارزش خر یـدن و خوانـدن کامـل را داشـته باشـند .راهنماهـای
ً
مفید و مختصری را میتوان در اینترنت یافت .صفحات مربوط به این راهنماها معموال تغییر میکنند،
امـا بـا نوشـتن عبـارت « »MLA style guideدر موتـور جسـتجو میتوانیـد بـه آنهـا دسـت یابیـد .بـرای روش
 .46برای اطالع از شیوهنامۀ شیکاگو میتوانید به این کتاب مراجعه کنید :سیروس علیدوستی و همکاران ،شیوهنامه ایران :راهنمای
اسـتناد بـه منابـع اطالعـات فارسـی و انگلیسـی بـر پایـۀ شـیوهنامه شـیکاگو ،تهـران  ،مرکـز اطالعـات و مـدارک علمـی ایـران.۱۳۹۵ ،
(مترجم)
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استناد به منابع اینترنتی و چندرسانهای (مثل سیدی ،مقاالت موجود روی اینترنت /گروههای خبری
و مکاتبـات ایمیلـی) بـه ایـن دو

کتـاب مراجعـه کنیـدOnline!: A Reference Guide to Using Internet :

.The Columbia Guide to Online Styleو Sources

نگارش کتابشناسی منابع همزمان با پژوهش انجام میشود .هنگامی که برای بار نخست از محتوای
منبعـی اسـتفاده میکنیـد ،پیـش از بازگردانـدن آن بـه کتابخانـه اطالعـات کتابشناسـی را بـه طـور کامـل
یادداشت کنید.

 .6-5نقلقولهای مجزا
نقلقولهای بیشتر از پنج یا شش خط را باید به صورت نقل قول مجزا از پاراگراف نوشت .برای این کار،
نقـل قـول از پارا گـراف بـا سـه خـط فاصلـه جـدا شـود ،با فرورفتگی از سـمت راسـت (بـرای زبان فارسـی) یا
ً
هـر دو طـرف بـا فاصل ٔـه خطـوط ترجیحا تک فاصله (یا یکونی م فاصله) .اگـر نقلقولی کوتاهتر از پنجخط
ً
چنان اهمیت داشته باشد که بخواهیم آن را برجسته کنیم ،میتوان آن را به شکل مجزا نوشت .مثال اگر
در بحث خود چند بار به آیهای خاص از کتاب مقدس اشاره میکنید ،میتوانید برای راحتی خواننده
آن آیه را به صورت نقل قول مجزا بنویسید.
ٔ
کننده عالمت نگارشـی قبل از نقل قول اسـت؛ (برای
نحو جملهای که نقل قول پس از آن میآید ،تعیین
ٔ
مثـال ا گـر جملـه کامـل اسـت از دو نقطـه ( ):و اگـر جملـه پیـرو و کامـل بـود از کامـا ( )،اسـتفاده کنیـد.
همچنین اگر بخشـی از یک جمله بود که با نقل قول تکمیل میشـود ،هیچ عالمتی به کار نبرید ).خود
نقـل قـول داخـل عالمـت قـرار نمیگیرد و همین جداشـدن آن از پاراگراف کافی اسـت تـا نقل قولبودن آن
معلـوم باشـد .تنهـا زمانـی هـم از عالمت و هم از مجزانوشـتن اسـتفاده میشـود که خـود محتوایی که نقل
میکنیـد شـامل اقتبـاس یـا نقـل قول باشـد .دسـت آخر اینکه نقـل قولهای مجزا به صورت مورب نوشـته
نمیشوند .اگر محتوایی که ذکر میکنید خود به صورت مورب است ،آن را به شکل عادی درآورده و آن
را به خواننده گوشزد کنید.
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سبک نگارش
بـه بسـیاری از دانشـجویان قواعـد دسـتور زبـان و عالئـم نگارشـی آمـوزش داده نمیشـود ،چـه رسـد بـه
جنبههای فنی سبک نگارش مثل اینکه کدام کلمه در عنوان برجسته شود .این نوع اطالعات را میتوان
در کتابهای راهنما و دستنامههای نویسنده نظیر موارد ذکرشده در باال یافت .بحثی مختصر همراه
مثالهایی از شـیوههای مستندسـازی ،فهرسـت اسـتاندارد کلمات اختصاری و سـایر اطالعات مربوط
 .47برخی از مواردی که نویسـنده در اینجا و جلوتر نقل میکند ،قابل تغییر هسـتند .بهتر اسـت برای اطالع دقیقتر به آییننامۀ مجلۀ
موردنظر (جهت نگارش مقاله) و دانشگاه (جهت نگارش پایاننامه و رساله) مراجعه کنید( .مترجم)
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به نوشتن رسمی را میتوان در پایان فرهنگ لغتهای بزرگ مالحظه کرد .البته با نگاه به آثار چاپشده
بسـیاری از پرسـشهای مر بـوط بـه سـبک و مستندسـازی خیلـی سـاده پاسـخ داده میشـود .بـا ایـن حال
یادتان نرود که ناشران و مجالت از اینکه از سبک نگارشی آنها استفاده کنید ،خوشحال میشوند.

 .8صفحهآرایی
مقاله باید دارای صفحۀ عنوان باشد که در آن نام شما ،عنوان و شمارۀ درس ،نام استاد و تاریخ ارسال
ذکـر شـده اسـت .عناو یـن در صفحـات عنـوان را داخـل عالمـت نقـل قـول [گیومـه] قـرار ندهیـد .آنهـا را به
شکل مورب یا به طور کامل با حروف بزرگ [برای مقاالت انگلیسی] ننویسید و آخر آنها نقطه نگذارید.
(عنوانـی کـه در مرکـز صفحـه بـه صـورت پررنـگ نوشـته میشـود ،گیراتر اسـت ).بـه صحافی یا اسـتفاده از
طلـق و شـیرازه نیـازی نیسـت و حتـی بـرای ارز یـاب مای ٔـه زحمـت اسـت .اسـتفاده از یـک منگنـه در بـاال
سمت راست (برای مقاالت انگلیسی سمت چپ) کفایت میکند( .اگر از پینوشت یا روش استنادی
نـام  -صفحـه اسـتفاده میکنیـد ،میتوانیـد بـه جـای منگنهکردن مقالـه از گیرهای محکم اسـتفاده کنید
تا ارزیاب راحت بتواند بخش ارجاع و پینوشت را جدا کند ).اندازۀ قلم متن مقاله  ،12فاصلۀ خطوط
دو فاصلـه بـا حاشـیه  3.5تـا  4سـانتیمتر (حـدود  1.5اینـچ) از هـر دو طرف و از باال و  2.5تا  3سـانتیمتر
( 1اینچ) از پایین باشد .اگر حاشیۀ سمت چپ [مقاالت انگلیسی سمت راست] تراز( 48مرتب) نشود،
خواندن مقاله راحتتر است .برنامۀ ورد میتواند این کارها را به صورت خودکار انجام دهد.
ٔ
صفحه
صفحات مقاله باید به شـکل پیدرپی و از صفحۀ دوم شـمارهگذاری شـوند( .صفحۀ عنوان را
ً
ً
صفـر در نظـر بگیر یـد .معمـوال چنیـن اسـت کـه صفحـۀ ّاول اصلا شـمارهگذاری نمیشـود ).اگـر از رایانـه
اسـتفاده نمیکنید ،میتوانید دسـتنویسهای خود را به ماشـیننویس حرفهای بسـپارید تا آنها را تایپ
و چاپ کند.

محافظت از تحقیق
از پروژۀ خود بیش از یک نسخۀ پشتیبان تهیه و در جاهای مختلف نگهداری کنید و پس از هر جلسه
یکی از این نسخهها را بهروز کنید .این اقدامات احتیاطی امکان از دستدادن کل اطالعات را کاهش
میدهـد .پشـتیبان معمولـی کـه برنامـۀ ورد ایجـاد میکنـد ،کافـی نیسـت؛ زیرا ممکن اسـت هارددیسـک
ً
رایانـه کاملا از بیـن بـرود .ا گـر هـر روز از پروند ههـای خـود نسـخۀ پشـتیبان تهیـه کنیـد ،چنانچـه روزی
اطالعاتتـان از دسـت بـرود ،نـه کل پـروژه کـه تنهـا کارهـای یـک روز را از دسـت دادهایـد .همچنیـن بهتـر
ً
اسـت هنـگام بازنویسـی مقالـه قسـمتهای حذفشـده را حفـظ کنید؛ چون ممکن اسـت بعـدا تصمیم
ً
بگیرید بخشـی از آنها را دوباره به مقاله اضافه کنید .اساسـا چرا وقتی میتوان پاراگرافی را خیلی راحت
48.justify.
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به پروندهای دیگر منتقل کرد ،آن را حذف کنیم؟ همچنین در نظر داشته باشید که حذف مقاله از روی
سیسـتم حتـی پـس از ارسـال آن ،کار درسـتی نیسـت؛ زیـرا هـر چنـد ارزیابـان تلاش میکنند کـه باوجدان
باشـند ،آنهـا نیـز همچـون شـما در معـرض «حـوادث قهـری» هسـتند .اگـر حیوانـی خانگـی مقالـۀ شـما را
یکلقمۀ چپ کند ،شما تنها شخصی خواهید بود که میتوانید نسخۀ دیگری از آن تهیه کنید.

مالحظات پایانی
همـانطـور کـه مشـاهده کردیـد ،نوشـتن مقالـه فقـط راهی بـرای بیان عقاید نیسـت ،بلکه فرایندی اسـت
که افکار شما را سامان میدهد و با استفاده از آن میتوانید بینشهای خلقالساعه و افکار جالب خود
را بـه شـکل نظری ههـای مسـتدل درآور یـد .جـای شـگفتی نیسـت کـه نـگارش مقالـه یکـی از بهتریـن راههـا
برای خبرگی در موضوعی خاص است و خبرگی در نگارش مقاله مؤلفهای اساسی برای تبدیلشدن به
پژوهشـگر بـه شـمار مـیرود .تالشـتان را دو صـد چنـدان کنیـد .درک و فهمـی که به دسـت میآورید ،باید
بیش از نمره و پاداشی باشد که کسب میکنید.
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 .49بـرای اطلاع بیشـتر از روش نـگارش پژوهـش دانشـگاهی بهویـژه بـا تمرکز بر مسـائل دینی نگاه کنید به :سـعید عدالتنژاد ،راهنمای
نگارش پژوهش دانشگاهی ،تهران ،نشر نی.۱۳۹۷ ،

