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ــيب های   يکی از ويژگی ها و به نظر و تعبيِر نگارنده، آفات و آس

ــيار نماياِن      ــر، فراوانِی بس ــاليان اخي ــای ادبی در س پژوهش ه

ــت كه بر صدر آنها ناِم دو يا چند )سه  ــتركی اس مقاله های مش

ــود و در تقريبًا همۀ آنها يک  ــنده ديده می ش حّتی چهار( نويس

ــجويان تحصيالت تکميلی )كارشناسی ارشد و  نام از آِن دانش

ــر ويژۀ اعضای هيأت  ــی و نام های ديگ دكترِی( ادبّيات فارس

ــوع يا اثبات آن  ــت. پی بردن به اين موض ــِی دانشگاه هاس علم

ــت زيرا به آسانی با نگاهی  ــندی نيس نيازمند ارائۀ هيچ گونه س

به فهرست مطالِب اغلب مجاّلت علمی-پژوهشی يا فهرست 

ــف و خالصه  ــای مختل ــده در همايش ه ــاالِت پذيرفته ش مق

مقاله های چاپ شدۀ آنها مالحظه خواهد شد كه تعداد مقاالت 

دو يا چند مؤلفی بيشتر از مقاله های تک نويسنده است.

ــتند و گويايی نيز در  ــود اين برای اين كه نمونۀ مس با وج

ــده باشد می توان مثاًل بخش »فردوسی« را  اين زمينه عرضه ش

ــتِم فهرست مقاالت فارسِی شادروان  در مجلّداِت هفتم و هش

ــتاد ايرج افشار از اين نظر بررسی كرد. نتيجۀ بررسی نشان  اس

می دهد كه در جلد هفتم كه شامل نام و مشّخصاِت مقاله های 

ــده در فاصلۀ سال های )1377- 1383( است فقط يک  چاپ ش

مقالۀ دواسمه در حوزۀ شاهنامه شناسی منتشر شده  اّما در جلد 

ــتم )دربردارندۀ فهرست آثاِر دو ساِل 1384 و 1385( يازده  هش

ــده است. اگر  ــی« معّرفی ش ــترک در بخش »فردوس مقالۀ مش

ــال اخير )1386- 1390( نيز به طور  نمايۀ مقاالِت اين پنج س

ــاالت دو/ چند مؤلفی  ــود قطعًا تعداد مق ــق تهّيه و چاپ ش دقي

چندين برابِر ادوار پيشين خواهد بود.

ــه يقين در  ــه احتمال نزديک ب ـ كه ب ــورـ  ــۀ مذك مقايس

ــی  ــت مقاالت فارس بخش ها و موضوعاِت ديگِر دو جلِد فهرس

ـ و اشراف نسبی بر مجاّلت  هم نتايج مشابهی خواهد داشتـ 

ــی و مقاالت همايش های متنّوع ادبی، اين بيم  علمی-پژوهش

و نگرانی را ايجاد می كند كه در صورت ادامۀ رونِد رو به فزوِن 

ــايد  ــتِر اين كار، ش ــاِر مقاالت دو/ چند مؤلفی و رواج بيش انتش

بدشواری بتوان در دو سه سال آينده نشرّيه ای علمی-پژوهشی 

يافت كه در آن مقالۀ تک نويسنده چاپ شده باشد.

ــترِش مقولۀ نگارش و چاِپ مقاله هايی با دو  پيدايی و گس

يا چند ناِم نويسنده در سّنت تحقيقاِت دانشگاهِی ايران، غير از 

همکاری های علمی كه سويۀ مثبث، تحسين برانگيز و در عين 

ــت و در ادامۀ اين يادداشت به آن  ــتثنايِی موضوع اس حال اس

اشاره ای خواهيم كرد، ناشی از چند مورد/ علّت است:

نخستين و بديهی ترين عامل، كم مايگِی كسانی است كه 

ــوی ديگر  ــتن مقاله را ندارند و از س ــود توانايی علمِی نوش خ

ــی و آيين نامه های تمديد حکم،  در برابر الزاِم مقّررات پژوهش

ــذا چاره ای نيافته اند/  ــل وضعّيت، ارتقا و ... درمانده  اند؛ ل تبدي

ــّبث به دانشجويان دوره های عالی و گذاشتن نام  ندارند جز تش

خويش در كنار )باال يا پايين( اسم دانشجويی كه مقاله حاصل 

ــت و امتياز پژوهشی و بهرۀ مالِی آن از  ــش و مطالعۀ اوس كوش

آِن عضو هيأت علمی دانشگاه يا باصطالح استاد!

سبِب ديگر، آيين نامۀ تحصيالت تکميلِی دانشگاه هاست 

ــالۀ دكتری را به استخراج و چاِپ يک يا  كه امکان دفاع از رس

دو مقالۀ علمی-پژوهشی از آن با ذكر نام استاد راهنما مشروط 

مقاالِت دو یا چند مؤلفی، آفتی نوظهور در تحقیقات ادبی

)آسیب شناسی و اقتراح(
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ــت و پيداست كه مطابق اين آيين نامۀ به نظِر نگارنده  كرده اس

ــِی ظرفّيت های قبولِی  ــت، بويژه با توّجه به افزايِش كّم نادرس

ــمار مقاالت دو/ چند  ــگاه ها هر روز بر ش دورۀ دكتری در دانش

ــود و چندی است كه خيِل مقاالتی از اين  مؤلفی  افزوده می ش

دست در دفتر مجاّلت علمی- پژوهشی در صف طويِل داوری 

يا چاپ گرفتار شده اند؛ چنان كه گاهی اخذ نتيجۀ رد يا تأييد از 

بعضی نشرّيات يک سال يا بيشتر زمان می برد. 

ــت،  ــت مرتبط اس نکتۀ ديگر كه البّته بنوعی با علّت نخس

اّما اين بار نه از سوی عضو هيأت علمی بلکه با مصّوبۀ وزارت 

ــت كه در پيوسِت آيين نامۀ  ــده، اين اس علوم ترويج و تثبيت ش

ــيوۀ  جديِد ارتقای اعضای هيأت علمی، در تبصرۀ 4 ماّدۀ 3 )ش

ــی( برای ارتقا از مرتبۀ استادياری به  ارزيابِی امتيازات پژوهش

ــتِن دو مقالۀ علمی-پژوهشِی »مستقل« و برای  دانشياری داش

ــياری به استادی چاپ سه مقالۀ علمی - پژوهشِی  ارتقا از دانش

»مستقل« شرط الزم دانسته و در ادامه توضيح داده شده است 

كه »منظور از مقالۀ مستقل مقاله ای است كه نويسندۀ آن صرفًا 

شخص متقاضی باشد. چنانچه مقاله، مستخرج از پايان نامه يا 

رسالۀ دانشجو بوده و دانشجو و استاد راهنمای وی )متقاضی( 

ــند آن مقاله نيز مستقل تلّقی  ــندگان مقاله باش ــتركًا نويس مش

می گردد«. 

ــاس اين تبصره كسانی كه خود از  ــن است كه بر اس روش

ــخصی و فردی( علمی-  ــتقل )= ش نگارش و چاپ مقالۀ مس

ــتفاده( از نتايج  ــی عاجزند با استفاده )دقيق تر: سوء اس پژوهش

ــاله هايی كه عماًل  ــجويان در پايان نامه ها و رس ــات دانش زحم

ــی در راهنمايی آن نداشته اند مقالۀ مشترک چاپ خواهند  نقش

ــه می دانند  ــترک را كه هم ــوم آن مقالۀ مش ــرد و وزارت عل ك

ــی ارشد يا دكتری  ــجوی كارشناس حاصل مطالعه و قلم دانش

است، به عنوان مقالۀ »مستقّل« )؟( عضو هيأت علمِی متقاضِی 

ــمار مقاالت  ــا خواهد پذيرفت! آيا با اين مصّوبه نبايد بر ش ارتق

دو/ چند مؤلفی ارسالی به دفتر نشرّيات علمی-پژوهشی افزوده 

ــتقالل فردِی برخی از اعضای هيأت  ــود؟ و بدين ترتيب اس ش

ـ كه  علمِی تن آساِن دانشگاه ها در كار پژوهش )مقاله نويسی(ـ 

ــوار و محصوِل  در مفهوم فّنی و علمِی آن، بی گمان كاری دش

ـ از بين نمی رود؟ عرق ريزان روح استـ 

ــته ای است كه  عامل ديگر به عقيدۀ نگارنده، قانون نانوش

ــِی ادبی اجرا می شود و  ــياری از مجاّلت علمی-پژوهش در بس

ــت كه فقط با نام  ــن و داوری نکردِن مقاالتی اس آن، نپذيرفت

دانشجوی كارشناسی ارشد يا دكتری فرستاده شده و اسم يکی 

ــد. از اين  ــگاه ها در آن نيامده باش از اعضای هيأت علمِی دانش

ــيده و مقاله/ مقاالت  ــجويانی كه احيانًا زحمتی كش روی دانش

ــته باشند مجبور می شوند برای رعايِت اين قاعدۀ  مطلوبی نوش

نانوشته، نام يکی از استادان خود را هم در مقاله شان بياورند تا 

ــرّيۀ علمی-پژوهشی برای ثبت  حّداقل مطلب آنها در دفتر نش

و ارسال به داوری پذيرفته شود حال آن كه اصواًل بايد مقاالت 

بدون هيچ توّجهی به نام و نشان و مرتبه و سّن نويسندگانشان 

ــمندی آنها بررسی  و فقط و فقط به اعتبار مطلب، محتوا و روش

و نهايتًا رد يا تأييد شود. البّته اين واقعّيت را بايد پذيرفت كه در 

رشتۀ ادبّيات فارسی تعداد دانشجويانی كه بتوانند مقالۀ علمِی 

روشمند بنويسند بسيار اندک شمار است اّما همين نوادر معدود 

نيز - كه بايد در اين وانفساِی ضعِف پژوهش های ادبی به هر 

شيوۀ ممکن از آنها حمايت كرد - به همان دليلی كه گفته شد 

ــش خويش را به طور مستقل  نمی توانند نتيجۀ مطالعه و كوش

در مجاّلت علمی - پژوهشی منتشر كنند و بعضی از ايشان به 

ــر  ــته، نام يکی از اعضای هيأت علمی را بر س ناگزير و ناخواس

ــد و باالجبار آمار مقاالت دو مؤلفی را  ــا زير نام خود می افزاين ي

باال می برند.

ــد مؤلفی در مجاّلت علمی- ــيوِع چاپ مقاالت دو/ چن ش

پژوهشی يا عرضۀ آنها در همايش های ادبی به داليلی كه ذكر 

ــش هايی بی پاسخ به  ــد، تبعاِت غيرعلمِی ناخوشايند و پرس ش

وجود آورده است كه در اينجا به مواردی از آنها اشاره می شود:

ــان بسياری از  1. نگارنده و طبعًا خوانندگان اهل فن، كس

ــگاه های مختلف را می شناسند كه  اعضای هيأت علمِی دانش

ــد در دانشگاِه محّل  ــيِس مقطع كارشناسی ارش تا پيش از تأس

ــرد در مجاّلت  ــتقل و منف ــان حّتی يک مقالۀ مس خدمت ايش

ــرّيات بدون امتياز(  ــی، ترويجی يا غيِر آن )نش علمی- پژوهش

ــدازی دورۀ مذكور در  ــس از راه ان ــرده بودند ولی پ ــر نک منتش

ــان، مقاالت علمی- پژوهشِی مشترک چاپ كرده  دانشگاهش

و به مرتبۀ دانشياری ارتقا يافته  يا در آستانۀ ترفيع اند. سؤال و 

ابهام اصلی اين است كه اگر اين اشخاص محّقق و مقاله نويس 

ــال هيچ كاری از آنها منتشر نشده و بعد  بوده اند چرا چندين س

ــجويان آن  ــترک با دانش بيکباره فقط مقاله های دو مؤلفی مش

هم در حوزه های متنّوع ادبی چاپ كرده اند؟
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ــی  ــی از اعضای هيأت علمی در دروس كارشناس 2. بعض

ــی دارند كه بايد  ــات اصرار عجيب ــد و عمدتًا دكترِی ادبّي ارش

ــند و نام آنها را در مقاله بياورند و  ــجويان مقاله ای بنويس دانش

ــپس آن را در مجلّه ای علمی- پژوهشی چاپ كنند يا دست  س

ــخنرانی/ چاپ  كم گواهی پذيرش برای چاپ يا تأييد برای س

ــرۀ امتحانِی آن درس/ دروس - كه  ــش بياورند تا نم در هماي

بعضًا همان چاپ يا پذيرش مقاله است و آزمونی در كار نيست 

- اعالم شود: »خوی شرم از اين داستان گشت خون«.

ــنيده و ديده ايم كه برخی از اين باصطالح استادان،  3. ش

ــس از دفاع از  ــه حّتی اگر پ ــزم می كنند ك ــجويان را مل دانش

ــی از پايان نامۀ  ــل نيز مقاله/ مقاالت ــه و اتمام تحصي پايان نام

ــی  ــد يا به همايش ــی چاپ كنن ــتخراج و در جاي ــش اس خوي

ــان را نيز )به عنوان استاد راهنمای  بفرستند حتمًا بايد نام ايش

ــاله( در كنار نام خود )دانشجو( بياورند و شماری  پايان نامه/ رس

ــاس نوعی التزام  ــتاد يا احس ــجويان هم به احترام اس از دانش

ــه اكراه - انجام  ــتی اين كار را - ولو ب ــی يا رودربايس اخالق

ــتۀ شگفت آن گاه دردناک و افسوس انگيز  می دهند. اين خواس

است كه بدانيم غالِب اين گونه استاداِن راهنما در عمل، نقش و 

تأثيری در هدايت علمِی رساله/ پايان نامه و نگارش و به سامان 

ــيدن آن ندارند و تنها بنا بر قوانين آموزشِی دانشگاه ها نام  رس

ــاله/ پايان نامه و حضورشان  ــان زينت بخِش روی جلد رس ايش

رونق افزای جلسۀ دفاع است و بس.

ــت كه افزون  ــيده اس 4. بی آزرمی در اين كار به جايی رس

ــاله ها و تکاليف  ــرِی نامنصفانه از پايان نامه ها/ رس ــر بهره گي ب

ــد، در مواردی معدود  ــيوه هايی كه اشاره ش ــجويان به ش دانش

»نااستادانی« مقاله يا پايان نامه/ رسالۀ دانشجويان را به نام خود 

ــاپ می كنند )می چاپند(. در  ــتقّل خويش چ و به عنوان اثر مس

اينجا برای آگاهی از گزايندگِی موضوع و صّحت و سندّيت آن، 

بخشی از يادداشت دكتر پورنامداريان را كه در مراسِم نخستين 

دورۀ جايزۀ دكتر فتح هلل مجتبايی خوانده شد، نقل می كنيم: 

ــده اند كه گاهی استاد  دارالعلم ها چنان دارالتجاره هايی ش

ــالۀ دانشجو را به اسم خود  ــب امتياز، مقاله و رس برای كس

ــود امتياز الزم  ــی خبردار ش ــت كس چاپ می كند و تا شس

ــی معيار همه چيز  ــت... وقت را برای ترفيع و ارتقا ربوده اس

ــاره ای كه فقط به  ــاله هم مال التج ــد و كتاب و رس پول ش

سود ماّدی اش بايد انديشيد آن وقت انتظار نبايد داشت كه 

كسب آسان مال، جای حقيقت جويی دشوار و انديشه ورزی 

جان كاه را نگيرد.  

ــِی رواِج چاپ مقاالت دو/ چند مؤلفی، گاهی ديده  5. در پ

ــن نامه يا يادنامه هايی نيز كه به افتخار يا  ــود كه در جش می ش

ــده، مقاالِت مشترِک اين گونه )با نام استاد  ياد بزرگی تدوين ش

ــت در صورتی كه ماهّيت و موضوِع  ــجو( چاپ شده اس و دانش

اين نوع مجموعه مقاالت بزرگداشت نام و مقام شخصّيت های 

علمِی برجسته با گردآوری و انتشار گفتارهای علمی از دوستان، 

همکاران، شاگردان و ارادتمنداِن صاحب نظِر آن بزرگ است و 

ــتقل به آنها تقديم شود نه  ــمند و مس طبعًا بايد مقاله های ارزش

ــاله يا تکليف دانشجويان كه نام استادان  حاصل پايان نامه/ رس

هم بر صدر اسم ايشان نشسته است.

6. باز به تبِع گسترِش اين گونه بهره كشی های غيرعلمی 

و اصرار و الزام های شگفت، برخی »نااستادان« كه خود توانايی 

ــتفاده  ــی را ندارند برای اس يا فرصت انجام دادن طرح پژوهش

ــِت( اختصاص يافته به آنها، موضوعی  ــی )گرن از اعتبار پژوهش

ــگاه پيشنهاد می كنند اّما در  را به عنوان طرح تحقيقی به دانش

ــجويان  عمل، اجرای آن را بر عهدۀ يک، دو يا چند نفر از دانش

تحصيالت تکميلِی خود وا می گذارند و البّته مبلغ مختصری از 

محّل همان اعتبار پژوهشی نيز به آنها می پردازند ولی سرانجام، 

ًّا به نام عضو هيأت علمی عرضه می شود و همۀ  ــتقلـ طرح مس

امتياز پژوهشی و سهم اعظِم اعتبار )گرنت(- كه چند ميليون 

تومان است - از آِن باصطالح استادی می شود كه عماًل خود 

ــی ندارد كه اين  ــت. نگارنده پرواي ــچ كاری انجام نداده اس هي

ــان را با وام گيری از تعبير زيبای دكتر علی اشرف صادقی  كس

»بازرگانانی« بنامد كه به »لباس استادی« درآمده اند.  

ــرای نگارنده  ــورد بحث ب ــه در موضوع م ــی ك 7. پرسش

ــت، اين است كه چگونه يک عضو هيأت  مبهم و بی پاسخ اس

علمی- در هر مرتبه و سّن و سابقه - می تواند در حوزه های 

ــترک چاپ  ــجويان متعّدد مقالۀ مش تخّصصِی مختلف با دانش

كند؟ كه در ضمن پراكنده كاری، نثر، اسلوب و ساختاِر هر يک 

ــت/ يکسان نيست زيرا هر يک  از اين مقاالت نيز اغلب يکدس

ــايی متفاوت است! يا  ــتۀ دانشجويی با سطح، شيوه و انش نوش

ــتاد اعتبار و آبروی علمی خود را ناديده می گيرد  چگونه يک اس

و مثاًل برای همايشی معتبر، همزمان با چند دانشجوی مختلف 

ــش نفر( مقالۀ مشترک - و البّته باز در زمينه های  )حّتی تا ش
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ــت و  ــان دمی به شايس ــال می كند؟ آيا اين كس متنّوع - ارس

ــِی پژوهش يا حّداقل  ــِت اين كار از منظر روش شناس ناشايس

ــان نمی انديشند؟ يا اين كه از  وجهه و بازتاب آن نزد همکارانش

ــود و نه  فرط تکرار، موضوع امری عادی و متداول تلّقی می ش

ــايد بسياری از همکاران و هماالن ايشان  تنها آن استاد كه ش

ــوم می انگارند؟ اّما جالب است كه  نيز اين كار را بقاعده و مرس

گاهی در اين دسته از مقاالت »دم خروِس« به شکل مضحکی 

ــان می دهد بدين صورت كه به رغم دو، سه يا چهار  خود را نش

ــنده به  ــمه بودِن مقاله، كلمه و فعِل به كار رفته برای نويس اس

جای جمع، مفرد است و مثاًل به جای »نگارندگان در اين مقاله 

ــت  در پی آنند كه...« جملۀ »نگارنده در اين مقاله در پی آن اس

ــت كه گواهی می دهد نويسندۀ اصلِی  ــده اس كه...« نوشته ش

ــجوی كارشناسی ارشد يا دكتری  مقاله يک نفر و آن هم دانش

است و نام/ نام های ديگر عارضی و افزوده  اند.

                                 *** 

ــی را كه به روش های  ــاری، نگارنده مقاالت دو يا چند مؤلف ب

ــت نوشته و چاپ شده باشد، عيبی بزرگ  مذكور در اين يادداش

ــگاهی  ــودنی در حوزۀ مطالعات ادبی و دانش ــی نابخش و گناه

ــده و جلوگيری از  ــامانِی پيش آم ــد و برای اصالِح نابس می دان

شيوِع بيشتِر آن، چند پيشنهاد را برای توّجه مسئوالن، استادان 

و همکاران گرامی عرضه می كند:

ــالت تکميلِی  ــۀ تحصي ــش از آيين نام ــذِف آن بخ ــف. ح ال

ــتخرج از  ــتاد راهنما را در مقالۀ مس ــگاه ها كه ذكر نام اس دانش

رساله يا پايان نامه ضروری دانسته است.

ــوِم پيوسِت آيين نامۀ  ــی از تبصرۀ چهاِر ماّدۀ س ب. حذف بخش

جديد ارتقای اعضای هيأت علمی كه مقالۀ مشترک با دانشجو 

ــمار آورده  ــتقل به ش ــز برای عضو هيأت علمی مقالۀ مس را ني

است.

ــردبيران محترِم مجاّلت علمی- پژوهشی  ج. سخت گيرِی س

ــی- ترويجی در پذيرش مقاالت دو يا چند مؤلفی )طبعًا  و علم

اين پيشنهاد دربارۀ همايش های ادبِی معتبر نيز صادق است(.

ــن نامه ها، يادنامه ها و  ــاِن جش ــدّون/ مدّون ــِز مؤّكِد م د. پرهي

شماره های ويژه و اختصاصِی نشرّيات از چاِپ اين گونه مقاالت.

ــوءتفاهِم  ــائبه و س برای دفع دخل مقّدر و رفع هر گونه ش

احتمالی بايد به تأكيد تمام خاطرنشان كرد كه مقصود نگارنده 

ــاالت دو/ چند مؤلفی، هرگز نفِی كارهای  از خرده گيری بر مق

ــترک علمی نيست و يقينًا در ميان انبوِه اين نوع از مقاالت  مش

مواردی نيز هست كه در آنها استادان محترم در شکل گيری و 

نگارش مقاله همکاری بسياری با دانشجويان خويش داشته و 

ايشان را بدرستی راهنمايی كرده اند. اگر تعارف و خودفريبی را 

كنار بگذاريم همه بخوبی می دانيم كه شمار اين گونه استادان 

ــتركی نيز در حکم  ــت و در نتيجه چنين مقاالت مش اندک اس

ــت و استثنا را نمی توان مبنا و قاعدۀ بحث قرار داد. در  استثناس

ــت با اين گروِه  ــخِن نگارنده در اين يادداش ــر حال، روی س ه

ــمند و باوجدان نيست و  ــتادان و همکاراِن دانش كم تعداد از اس

نبايد موجب رنجش خاطر ايشان شود.   

آنچه گفته شد به استناِد ويژگِی غالب بر محيِط تحقيقاِت 

ــی و همايش ها( است و  ــگاهی )مجاّلت علمی- پژوهش دانش

ــّخصی دارد. همچنين ديدگاه شخصِی  مخاطبان معلوم و مش

ــت كه بی  ــده دربارۀ موضوع مقاالت دو/ چند مؤلفی اس نگارن

ــذا در همين جا از  ــی دارد و هم مخالفانی. ل ــد هم موافقان تردي

همۀ صاحب نظران، استادان، اعضای هيأت علمِی دانشگاه ها، 

محّققان و دانشجويان ارجمند تقاضا می شود كه اين يادداشت 

را اقتراحی در اين باره بدانند و آراء انتقادی يا تأييدی خويش را 

در نشرّيۀ گزارش ميراث منتشر كنند تا موضوعی كه به عقيدۀ 

ــخصِی نگارندۀ اين سطور آفتی در پژوهش های ادبی است،  ش

از ابعاد و وجوِه مختلِف ديگر نيز ارزيابی شود.
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