
  نگارش مقاالت پژوهشی نظری دستورالعمل
  

توانند اشکال و ساختارهای بسيار متفاوتی داشته باشند. برای نويسندگان با تجربه، انتخاب ساختار اغلب نه  مقاالت نظری می
تجربه انتخاب ساختار  شود؛ اما برای نويسندگان بی رسد که خود مقاله نگاشته می نظر می مشکل است و نه حتی آگاهانه و به

خوب است". توضيح اين نقل  زبان دستوربا خوب نگارش  نظريه"نيمی از به يا داشته باشيد که زجرآور و بعضًا غيرممکن است. 
  ست. مثل بسياری از قصارهای ديگر بسيار سخت ا[با اندکی تصرف] قول زيبا 

  
  مراحل نگارش مقاله پژوهشی نظری

  بندی مقوله
دقيقی از عناصری که قرار است مورد استفاده قرار گيرند در ذهن  بندی برای نگارش مقاله مناسب در حوزه نظری ابتدا بايد مقوله

مادی و گاهی به جواهر ها به ذهنی و  شکل بگيرد. خود مساله توليد مقوالت امری پيچيده و نيازمند توضيح است. گاهی واقعيت
زبان  شوند. در دستور تقسيم می ،سته هستندبهای وا که موجود هستند و موجوديت مستقل دارند و اعراض که صفات و نسبت

شود که با  ها برای جواهر و صفات برای اعراض. همين موضوع باعث می شود. مثال نام هايی برای اين عناصر در نظر گرفته می معادل
گوييم "خداوند عادل است"، از نظر برخی  وقتی می ناپذير هستند. مثالً  ، ملزومات ديگری حاصل شود که اجتناببيان کلمات
بودن است و موجودی که دارای  تواند صادق باشد، چون اگر خدا عادل باشد آنگاه دارای ويژگی عادل اين جمله نمی انديشمندان

است که نشانگر  اينهمانويژگی باشد مجرد نيست و بنابراين فناپذير است. از نظر ايشان خدا با عادل يا به عبارتی با عدالت 
  ست.های طبيعی ا های دستورزبانی زبان محدوديت

شود؛  های واقعيت منجر به فروپاشی کامل دستورزبان می گاهی اوقات تالش برای بيان چيزی جديد و صحيح درباره محدوديت
غيرعاقالنه به نظر  هيچد میفعل  تواند فعل باشد، بنابراين شبه نمی هيچهيچد". نام  گويد "هيچ می مثالً جايی که هايدگر می

چيزی را  هيچکه گويی  طوری کند به را به صورت نام متعين تفسير می هيچرسد که هايدگر کلمه  رسد. عالوه بر آن به نظر می می
حتی بر سر  در حوزه نظریدهد که  پذيرد و اين خود نشان می را نمی اتواند. البته هايدگر تفسير م که مشخصاً نمی در حالي ،نامد می

  ندارد.وجود ق فدستوزبان نيز توا
ای"  چيزی که امروزه به آن "خطای مقوله ؛ آنهای مقوالت کرد را متهم به اختالط حوزه انديشمندانکه  سی بودتوماس هابز اولين ک

کردن سيب و پرتقال در نظر گرفت. اين جمله را تصور  ای را بتوان به سختی معادل منطقی مخلوط گويند. شايد خطای مقوله می
ای است چراکه اشيای بدون رنگ  خوابند". اين جمله مملو از خطاهای مقوله های بدون رنگ سبز خشمگينانه می کنيد که "ايده

  تواند خشمگينانه بخوابد. توانند بخوابند يا بيدار شوند و کسی نمی ها نمی توانند سبز يا هر رنگ ديگری باشند، ايده نمی
های يک مقوله بر اشيای متعلق  گاهی ويژگی ای متضاد باشند و توانند متعلق به مقوله برخی اشيای متعلق به يکی از مقوالت نمی

 انسانیعنوانی برای ويژگی  خردفهمد" است. هابز معتقد است که  های هابز "خرد می شود. يکی از مثال به مقوله ديگر حمل نمی
ديگر و مقوله ديگری  انسانیژگی نی فعل است، نام ويازب با وجود آنکه از نظر دستور فهمد میکه  است که يک مقوله است در حالی

فهمد" است. الک به همين شکل  معنی است. جمله صحيح از نظر هابز "انسان با خردش می است؛ پس اين جمله از نظر ادبی بی
کند"  کند" خطای بزرگی است و جمله صحيح "نوع انسان اراده (يا انتخاب) می معتقد است که گفتن "اراده اراده (يا انتخاب) می

  است.
معنی است هرگز  اساسًا مناقشه بر سر آنکه چه چيزی بامعنی و چه چيزی بی ت افراد زيادی با نظر هابز موافق نباشند وممکن اس

ای يا جمله زيبايی در مورد  های مغزی هستند" را در نظر بگيريد. آيا اين خطای مقوله رسد. مثالً جمله "باورها حالت به پايان نمی
رسد که تشخيص ارزشمندبودن يک ايده از خطای  نظر می ر اين زمينه اتفاق نظر ندارند. بهد انديشمندانماهيت ذهن است؟ 

شود نيز بر  های نگارش آنچه انديشيده می دستورزبانی مضحک هميشه آسان نباشد. بنابراين عالوه بر سختی ذاتی تفکر، دشواری
  شود. سمنتيکس (معنی) به آن پرداخته میهای سينتکس (نحو) و  شود که معموالً تحت عنوان حوزه آن افزوده می

رسد.  گونه می خوانند به نظر اين هايی که می کنند آنست که نوشته زبانی استفاده می اغلب از جمالت غيردستور افراددليل ديگری که 
برند که جايی در  کار می به شکل نامتعارفی بهزنند يا مقوالت موجود را  چراکه نويسندگان اغلب دست به خلق مقوالت جديد می

نشينند يا عناصر نادرستی با آن مرتبط  در جای غلط می افرادندارد. به همين دليل اين مقوالت در ذهن  افرادسيستم فکری 
آيند، جمالتی نامنسجم و غيردستورزبانی  در مقام شرح، نقد يا حتی پشتيبانی از آنها برمی افرادکه  شوند. در نتيجه، هنگامی می

توانيد  بينيد که نمی که نوشته آنها نشانگر دقيق فهم آنهاست، پس مشکل به هر دو حيطه ربط دارد. اگر می ند. از آنجايیکن توليد می
انديشه شما در آن زمينه از کنترل خارج است. بنابراين، نوشته شما  زبانی کنترل کنيد، احتماالً  جمله يا پاراگرافی را از نظر دستور

گونه بتوان اين  هايی از آن به تفکر بيشتر نيازمند است. شايد اين تواند مالکی برای فهم شما از موضوع باشد و اينکه چه بخش می
خوب مبتنی بر دستورزبان است. اگر  نظریوشته خوب دستورزبانی است را به اين جمله تقليل داد که ن انديشهبيان را که نيمی از 

ای منسجم در مورد  ی بنويسد، آنگاه احتماالً ايدهنظرای از جمالت دستورزبانی سازگار در مورد موضوعی  شخصی بتواند مجموعه
  کند دارد. چيزی که در موردش بحث می آن

  دقت در نگارش



رايج است، زبان ثقيل و مبهم نشانه عمق و موشکافی  افراددر ميان  معيار ديگر نگارش نظری خوب دقت است. برخالف باوری که
کند.  کننده انديشه است، زبان واضح، انديشه واضح را نمايندگی می که زبان بيان نيست، بلکه نشانگر سردرگمی است. از آنجايی

نگارش خوب  انديشه،شد. اگر نيمی از شيوه نگارش بايد درک نوشته را آسانتر کند و روش نگارش بايد در خدمت افزايش وضوح با
باشد، نيم ديگر آن خوب انديشيدن است. خوب انديشيدن َاشکال مختلفی دارد. شکلی که در اين دوره بر آن تاکيد داريم "تحليل" 

شکل سنتی . واژه تحليل در علوم نظری معانی متفاوتی دارد که يکی از آنها روشی برای استدالل است. ما مفهوم تحليل را به است
شود.  ساخت بيان می صدق است که به روش واضح با ترتيب مناسب و خوشدستيابی به تحليلی انديشه بريم؛ هدف  آن به کار می

نسبت به حالت بدون  فهم انديشهما تاکيد زيادی بر وضوح، ترتيب و ساختار داريم. هدف تحليل در مفهوم وسيع آن آسانترکردن 
تواند موضوعی را آسان  تواند هر موضوعی را مشکل کند ولی تنها يک متفکر واقعی است که می تحليل است. در واقع هر کس می

ترين شيوه و در حال  ای است، اين شيوه ساده نمايد. از آنجايی که بيشترين تقاضا برای نگارش در حوزه نظری مربوط به شيوه مقاله
براساس آنچه گفته شد مشخص است که در حوزه نگارش مقاله نظری، يگانه ابزار موجود  .تاندارد نگارش در اين حوزه استاس حاضر

  است.  استداللو تنها روش مورد استفاده  زبان زبان مبتنی بر دستور ،در دست نويسنده
  

   ايد بيان شود.هايی است و در هر بخش چه چيزی ب حال بايد ديد که نوشته نظری دارای چه بخش
  چکيده
 سه دارای بايد مقاالت اين چکيده ايثار، فرهنگی مطالعات نشريه در ولی ندارد ساختار و است کوتاه معموالً  نظری مقاالت چکيده
 هدف آخر جمله در سپس و کرده بيان را مساله جمله ۲ تا يک در اهداف بخش در. باشد گيری نتيجه و ها استدالل اهداف، بخش
 که استداللی و نظريه از ای خالصه ها، استدالل بخش در. کنيد بيان ساده گذشته زمان به خبری جمله يک در را خود مقاله از
 اجمال به را خود استدالل مسير بدهيد مساله به خواهيد می که جوابی از ای خالصه بيان با آنگاه. بنويسيد را کنيد بيان خواهيد می
 باشيد داشته توجه. نماييد مطرح را خود ادعای و نتيجه ساده حال زمان به خبری جمله يک در گيری، نتيجه بخش در. دهيد شرح
  .باشد شده مطرح استدالل ورای و مساله موضوع از خارج نبايد نتيجه که

  ها کليدواژه
ها بايد به محققان ديگر در بازيابی مقاله شما کمک کنند،  کليدواژه انتخاب کنيد. کليدواژه ۶و حداکثر  ۳برای مقاله خود حداقل 

مربوط به نمايه  Emtreeبنابراين از کلمات متناسب با محتوای مقاله خود استفاده نماييد. کلمات منتخب شما بايد در پايگاه 
  الزوير تعريف شده باشند.

  مقدمه
شوند ولی بايد تفکيک مشخص داشته باشند. در بخش اول بايد مساله مورد  مقدمه دارای سه بخش است که با تيتر مشخص نمی

بحث به طور دقيق و کامل مطرح شده و محل نزاع دقيقاً مشخص شود. در اين بخش توجه به ارايه استنادات معتبر کامالً ضروری 
های  حل راگير است. در بخش دوم به مطالعاتی که تاکنون در اين زمينه انجام شده و راهاست و بايد نشان داده شود که مساله ف

ای در اين  شود. نگارش دقيق اين بخش کامالً ضروری است و نبايد با نوشتن جمالتی همچون "مطالعاه شده پرداخته می ارايه
ار آن شانه خالی کرد. توجه داشته باشيد که اگر واقعًا ای در اين خصوص يافت نشد" از زير ب خصوص انجام نشده است" يا "مطالعه

شده دارای اهميت کمی بوده باشد  حلی ارايه نشده است، احتمال دارد که مساله مطرح راهای انجام نشده و  ای هيچ مطالعه در زمينه
شده واقعی است و برای جامعه  یتری نشان دهيد که محل نزاع معرف يا اصالً مساله مهمی محسوب نشود. آنگاه بايد با ادله قوی

علمی اهميت دارد. در انتهای مقدمه بايد هدف انجام مطالعه به صورت دقيق و شفاف و جزئی به زمان گذشته ساده در قالب يک 
دهی و مستندکردن جمالت خود توجه داشته  از ابتدای مقاله به توضيحات تکميلی در پاورقی و ارجاع جمله خبری نوشته شود.

  . باشيد
  و نقدها ها استدالل

هايی برای خود  خواهيد بيان کنيد را روی کاغذ بنويسيد و روابط را با پيکان ای از نظريه و استداللی که می در ابتدا بايد خالصه
جا کنيد تا ممکن شود. آنگاه با بيان  مشخص نماييد. اگر اينکار ممکن نيست آنقدر مراحل استدالل و عناصر دخيل را جابه

شما در مقاله  راه حل توجه داشته باشيد که خواهيد به آن بدهيد مسير استدالل خود را شرح دهيد. جوابی که میای از  خالصه
داريد و  و عناصر دخيل در آن ابزار استداللی شماست. در اينجا بايد نشان دهيد که درک مناسبی از موضوع محل بحثنظری همان 

اگر الزم است که عناصر جديدی را معرفی کنيد اين کار را به دقت انجام دهيد تا به راه حل خود را با استدالل مناسب بيان کنيد. 
   پيچيدگی موضوع نيافزاييد.

به موضع خود رسد. يعنی بايد خودتان نسبت به ارايه نقدهای قوی  شده نوبت به نقد پاسخ می بعد از بيان پاسخ به مساله مطرح
پاسخ دهيد. توجه داشته باشيد که اين استدالل، تنها  ،اقدام نماييد و آنها را با توجه به استداللی که به عنوان روش مطرح نموديد

توانيد متوسل شويد، پس از آن فاصله نگيريد. در مقاله بلند  ابزار شما در حوزه مقاالت نظری است و به هيچ عنصر ديگری نمی
  نقد معمول است. ۴تا  ۲در اين زمينه وجود ندارد و ارايه محدوديتی 

توانيد از  کمک به وی برای درک مطلب می های متعدد باشد و برای راحتی خواننده و تواند دارای زيرعنوان اين بخش می
   های متناسب استفاده کنيد. زيرعنوان
  گيری نتيجه



ری بايد توجه کنيد که نتيجه شما نبايد فرای سئوال و استداللی که برای آن گي رسد. برای نتيجه گيری می در انتها نوبت به نتيجه
کوتاه است و ادعايی  گيری معموالً  نتيجهگيری و در واقع ادعا نماييد.  ايد باشد و بايد در محدوده استدالل خود نتيجه مطرح کرده

  گيری بايد به زمان حال ساده نوشته شود. نتيجه نمايد. بيش از آنچه برای آن استدالل شده مطرح نمی
  فهرست منابع
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