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 شناسي ارجاعات در تحقيقات ادبيآسيب

  * ) پژوهشي-علمي  (

  
  

  دكتر رحيم كوشش                                                                

  استاديار دانشگاه اروميه                                                                     

  چكيده
هاي ادبي، ارجاع از امروزه در تحقيقات علمي گوناگون، از جمله در پژوهش

كه از با وجود آن. شودروريات شمرده مياهميت خاصي برخوردار است و از ض

ها و مقاالت حقيقات ادبي به شيوة جديد و تأليف كتابگيري و رواج تپيدايي، شكل

اي گوناگون در اين زمينه زمان زيادي گذشته و اصول و ضوابط اين امر تا اندازه

معين شده است  و اغلب مجالت علمي، بخصوص مجالت علمي ـ پژوهشي، در اين 

-نها تأكيد مياند و بر لزوم رعايت آهاي خاصي تنظيم و ارائه نمودهنامهمورد شيوه

-هاي بسياري در آن ديده ميدستيها و عدم يكها، آشفتگيورزند، هنوز هم كاستي

شوند و برخي ديگر، نتيجة ها مربوط مينامهبرخي از اين اشكاالت، به همين شيوه. شود

نگارنده در . استهاي مؤلفان اين گونه مقاالت انگاريسهل ها ودقتيها و بياهمال

 با توجه به مقاالت علمي گوناگوني كه در اين بخش از  تاتالش نموده است ،اين مقاله

-مجالت، بخصوص مجالت علمي ـ پژوهشي به چاپ رسيده است و با گردآوري نمونه

گونه اشكاالت را مشخص بندي آنها، اين هاي گوناگوني از اين قبيل ارجاعات و طبقه

د آن ارائه نمايد؛ با اين اميد كه در و در هر مورد، شيوة مناسبي براي اصالح و بهبو

تر شدن شيوة تأليف مقاالت علمي مربوط به تر و اصولينهايت بتواند در جهت علمي

  . زبان و ادبيات فارسي، گامي بردارد

  .نوشتنوشت، درونادبيات، زبان، ارجاع، پانوشت، پي: ي كليديهاواژه

                                                 
*
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   مقدمه– 1

هاي خود مؤلف است يا ها و يافتهحاصل انديشهبينيم، يا آنچه در يك مقالة علمي مي
در حالتي كه . شودهاي ديگران نقل ميها و نوشته از گفته،به صورت مستقيم يا غيرمستقيم

درستي كند كه بهشود، اخالق علمي اقتضا ميهاي ديگران نقل ميها يا نوشتهمطلبي از گفته
سهولت وانندگان بتوانند باسرعت و بهشود كه خاين امر سبب مي. به منبع آن اشاره شود

هاي علمي گوناگون، در رشته. اصل منبع را بشناسند و در صورت نياز به آن مراجعه نمايند
امر ارجاع و مستندسازي مطالب، بسته به سليقة نويسندگان و ناشران و نيازهاي ذاتي اثر 

  . شودهاي گوناگون انجام ميتحقيقي، به شيوه
  سئله بيان م- 1 - 1

هاي اند و به صورت ارجاعات اًشكال گوناگوني داشته،از ديرباز در تحقيقات ادبي
اند؛ با وجود اين، حداقل با توجه به محل ذكر ارجاعات، در مجموع متفاوتي انجام پذيرفته

كه مستقيماً » نوشتدرون«يا » متنيدرون« ارجاعات -1: توان بر دو گونه دانستآنها را مي
كه خود بر دو » متنيبرون« ارجاعات - 2؛آينداله و همراه با مطالب اصلي آن ميدر متن مق

ناميم و برخي مي» پانوشت«اند كه آنها را برخي از آنها در پاورقي مقاالت آمده: اندنوع
» نوشتپي«شوند كه اصطالحاً آنها را ديگر، در پايان مقاله و پس از متن اصلي ذكر مي

  ) 197: 1389ي، فتوح: رك.(خوانيممي
متني بودن آنها متني يا بروناي ديگر و بي توجه به محل درج ارجاعات و دروناز جنبه

توانيم آنها را در دو دستة اصلي قرار دهيم و ، مياستو صرفاً با توجه به آنچه اساس كار 
 ارجاعاتي كه بر - 2؛شوند ارجاعاتي كه بر اساس نام مؤلف تنظيم مي-1: بررسي كنيم

مشهور به شيوة علم انساني «شيوة نخست، . گيرندانجام مي) كتاب يا مقاله(ساس نام اثر ا
) 196: همان: رك(» .نمايدتر مياست و شيوة دوم براي علوم طبيعي و تكنولوژيكي مناسب

بينيم، در هاي علمي مربوط به رشتة زبان و ادبيات فارسي ميبا توجه به آنچه در مجله
تر تر، منطقي اشكاالت خاصي وجود دارد كه براي علمي،هاام از اين شيوهاستفاده از هركد

  .تر كردن آنها الزم است پژوهشي دقيق و درخور در باب آن انجام پذيردو بسامان
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   ضرورت انجام تحقيق- 2 - 1

همچنان كه اشاره شد، ارجاعات موجود در مقاالتي كه در مجالت علمي مربوط به 
اند، در برخي موارد اشكاالت بسياري دارند؛ در اين يات فارسي چاپ شدهرشتة زبان و ادب

 به هيچ وجه حتي اصول ،توان يافت كه در آنها مؤلفان مقاالتمجالت، موارد بسياري مي
    اي به عنوان نمونه، در يكي از آنها مقاله. اندپيشنهادي خود مجله را نيز رعايت نكرده

توجه به ) 74-55: 1388بهرامي احمدي، : رك! (نابع نداردبينيم كه اصالً فهرست ممي
تواند ما را در پي بردن ، مياستها كه حقيقتاً مشتي از خروار و اندكي از بسيار برخي نمونه
هاي موجود در اين زمينه ياري نمايند؛ به عنوان دستي يكنبودها و ها، پريشانيبه آشفتگي

هاي موجود در ارجاعات زير كه تنها از يك و آشفتگيهاي غيرمنطقي  به گوناگوني،نمونه
  : اند، توجه فرماييدمقاله انتخاب شده

  )62: 1384مؤذني،  (803، ص2ـ فرشيدورد، دربارة ادبيات و نقد ادبي، ج
  )62: همان (368الدين محمد، مثنوي، دفتر دوم، بيت ـ جالل بلخي، موالنا جالل

  )63: همان (156 و 154شناس، ص ـ حق
  )64: همان (6، ص1كوب بروجردي، نقد ادبي، جـ زرين
  )69: همان (4كوب، ارزش ميراث صوفيه، ص ـ زرين
  )67: همان (301البالغه، ترجمة دكتر شهيدي، ص ـ نهج

  ) 67: همان (47ـ كليات سعدي، چاپ اميركبير، ص
  )68: همان (4ـ پروين اعتصامي، ديوان، ص

اري از اين دست، سبب شده است كه ناشران برخي هاي بسي و پريشانيوجود دشواري
به . ناچار به اين چندگانگي تن دهند و آن را بپذيرنداز مجالت علمي نيز در مواردي، به

            دانشگاه شيراز كه همانند بسياري از مجالت » بوستان ادب«عنوان نمونه، مجلة 
راهنماي «ر خود قرار داده، در علمي ـ پژوهشي ديگر، ارجاع به نام مؤلف را اساس كا

تواند جانشين نام در صورت لزوم، نام اثر مي«: آورده  است) 3- 1بند (خود » تدوين مقاالت
  » .نويسنده شود

با توجه به آنچه آورديم، انجام يك بررسي دقيق در اين باب كامالً ضروري به نظر 
ات موجود در مقاالت علمي در مقالة حاضر، نخست به بيان اشكاالت كلي ارجاع. آيدمي
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 اشكاالت گوناگون موجود ،مربوط به رشتة زبان و ادبيات فارسي خواهيم پرداخت و سپس
  .در ارجاع بر اساس نام مؤلف و ارجاع بر اساس نام اثر را جداگانه بررسي خواهيم كرد

   پيشينة تحقيق– 3 -1

 آيين نگارش مقاالت ها و مقاالتي كه در باب كليات امر نگارش ودر برخي از كتاب
هاي گوناگون ارجاع در مقاالت بيان شده است، اما متأسفانه در علمي به چاپ رسيده، شيوه

ها بررسي و بيان نگرديده است؛ نويسندة اين هيچيك از آنها محاسن و معايب اين شيوه
 اين آثار ترينِمهم. مقاله بيشتر به اين بخش كه در اين قبيل آثار مغفول مانده، پرداخته است

، سميعي )1382(احمدي گيوي : ترتيب سال انتشار، عبارتند ازاند، بهكه بررسي گرديده
زاده ، غالمحسين)1390(، فتوحي )1390(، احمدي گيوي )1382(، ياحقي )1382(گيالني 

)1391 .(  
   اشكاالت كلي موجود در ارجاعات-2

 دارند و آنها را هم در ارجاعاتي بعضي از اشكاالتي كه به آنها اشاره گرديد، حالت عام
توان ديد و هم در ارجاعاتي كه بر اساس نام اثر اند، ميكه بر اساس نام مؤلف انجام گرفته

  :باشند؛ برخي از اين اشكاالت عبارتند ازمي
   نامناسب بودن محل ارجاعات - 1 -2

توجه به اين ها و مقاالت، بيهمچنان كه اشاره گرديد، ارجاعات مربوط به متن كتاب
يا در داخل متن و : اندكه بر اساس نام اثر يا نام مؤلف باشند ، داراي يكي از اين سه حالت

و يا در پايان ) پانوشت(، يا در پاورقي )نوشتدرون(شوند معموالً در داخل پرانتز ذكر مي
شد نوشت، بخصوص زماني كه نام مؤلف يا اثر طوالني با؛ ارجاعات درون)نوشتپي(آن 

شوند و از سرعت و دقت در يا اثر داراي مؤلفان متعدد باشد، موجب وقفه و گسست مي
شوند و آيند، قدري از متن دور ميها نيز چون در پايان متن مينوشتپي. كاهندمطالعه مي

ها از آنجا كه حالتي بينابين دارند، از هردوي اين گيرند؛ پانوشتكمتر مورد توجه قرار مي
به دو نمونه از اين . توانند بهترين گزينه باشنددوراند و در اين مورد ميبهاشكاالت 

  :كنيمارجاعات طوالني موجود در متن مقاالت چاپ شده، اشاره مي
  )223: 1387مالمير، (ـ طرسوسي، ابوطاهر محمدبن حسن علي بن موسي 
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آيدنلو،  (469: 1386؛ ناجي، 128 -125: 1378؛ رحمتي،130: 1367بوزورث،: ـ رك
1389 :3 (  

، ارجاعات و توضيحات، هردو در »بهار ادب«در برخي از مجالت علمي، از جمله 
ريختگي براي پرهيز از اين درهم. اي موجب آشفتگي گرديده استپاورقي آمده و تا اندازه

و نابساماني، بهتر است آنها را از يكديگر تفكيك كنيم و مطابق شيوة پسنديدة معمول، 
  .نوشت و ارجاعات را در پانوشت بياوريمطوالني را در پيتوضيحات 

   ذكر مشخصات كامل منابع در متن مقاله-2-2

ها و مقاالت، درج تمامي آنها به با توجه به ذكر مشخصات كامل منابع در پايان كتاب
به عنوان . تواند موجب پريشاني باشدنوشت يا پانوشت، ضرورت ندارد و ميصورت درون

  :رجاعات موجود در متن يكي از مقاالت بدين گونه استنمونه، ا
از رنگ گل تا رنج خار، تهران، نشر علمي فرهنگي، تهران، چاپ : ـ سرامي، قدمعلي

  )33: 1390محمدي، . (112و111، صص 1373دوم، 
   ناقص بودن مشخصات در فهرست منابع-2-3

ت منابع مورد استفاده اند و مشخصادر مواردي نيز، مؤلفان مقاالت برعكس عمل كرده
هايي از اين نمونه. انددر مقاله را در فهرست منابع و مĤخذ، بسيار ناقص و ناتمام آورده

  :مورد، عبارتند از
  )162: همان(ـ مشكور، محمدجواد، ايران در عهد باستان 

  ) 42: 1388اسداللهي، (ـ قرآن كريم )   157: 1387كميلي، (سرالمستتر ) تابي(ـ سقازاده 
   تفاوت مشخصات مندرج در مقاله با منبع مورد استفاده-2-4

گاهي نيز وجود اختالف در اسامي مؤلفان، مربوط به اصل منابع و مĤخذ است؛ به عنوان 
به چاپ رسيده، نام مؤلف، » رحيم عفيفي«هاي چاپي كه به كوشش نمونه، در يكي از نسخه

ر نسخة چاپي ديگري كه آن را جالل آمده است و د» ايرانشاه بن ابي الخير«به صورت 
طبيعي ) 162: 1390روياني، : رك. (»ايرانشان بن ابي الخير«متيني چاپ نموده، به صورت 

  . است كه اين اختالف به همين صورت در تحقيقات ادبي نيز راه يافته است
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  هاي نگارشي متعدد و متفاوت كاربرد نشانه-2-5

ها را در استفاده از عالئم موجود در دستيعدم يكها و نمونة ديگري از اين آشفتگي
ها و مقاالت، براي تفكيك اين موارد از توان ديد؛ نويسندگان كتابميان عناصر ارجاع مي

هاي نگارشي متعدد و متفاوتي از قبيل ويرگول، ويرگول نقطه، دونقطه، يكديگر از نشانه
  : كنندخط كج و خط فاصله استفاده مي

  ) 57: 1389شيري،           (11- 1/12/         ـ گنجينة سخن556و2/555/شناسيـ سبك
  )139: 1390روياني، (           533: 1376            ـ فردوسي، 2/1161: 1286ـ دهخدا، 
  )33و32: 1389مظفري، (    84ص  / 2/ ـ كليات شمس   1450 – 1448 / 1/ ـ مثنوي 

  ) همان (1363/6:160ـ ابن منظور، )                  9: 1388يار، ماه (3/405: تاـ مولوي، بي
  ) 150: 1381باقري خليلي،  (6، ب 324ـ ديوان، ص 

  ) 204: 1381بهمني،  (42 ـ 36، ص 1ـ تفسير ابوالفتوح، ج
   درج شمارة صفحات از چپ به راست-2-6

ا را از چپ كنند، شمارة آنهبرخي نويسندگان، زماني كه از صفحات متعدد استفاده مي
  )همان  (4/3634/3632ـ )   117: 1389رسمي،   (1289- 3/1290ـ :  نويسندبه راست مي

كه اعداد از هاي مربوط به آنهاستاضي و مقولهدر حساب و رياين شيوه صحيح نيست؛
بخصوص آثار و تحقيقات مربوط به زبان ها،شوند و در ديگر نوشتهشته ميچپ به راست نو
ترتيب، از  آنها را بايد بهشوند و بايد، اعداد بخشي از متن محسوب ميو ادبيات فارسي

  11-1/12/گنجينة سخن: ـنادرست556و2/555/شناسيسبك:ـ درست:به چپ نوشتراست
  دستي در ارجاع به نام اثر يا نام مؤلف عدم يك-2-7

 عمل دستدر موارد بسياري، نويسندگان مقاالت، در ارجاع به نام كتاب يا مؤلف يك
بديهي است كه اين امر، غيرمنطقي و خالف . برنداي التقاطي به كار ميكنند و شيوهنمي

برخي مؤلفان حتي در ذكر نام . گرددآيين پژوهش است و موجب آشفتگي و پريشاني مي
به عنوان نمونه، ارجاعات . اندهاي گوناگون عمل نمودهواحد در يك مقاله نيز به صورت

  :بينيم به منبعي واحد در يك مقاله ميزير را در اشاره
  )87: همان(ـ نهج البالغه )         70: 1388مند، نصر اصفهاني و رخشنده) (ع(ـ امام علي 

  )86: همان(، ديوان امام علي عليه السالم )ع(طالب ـ علي بن ابي
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  :توان ديداي ديگر نيز موارد متفاوت زير را ميدر مقاله
سنايي «يا » سنايي«به جاي ) 45: همان(ـ غزنوي )   40: 1384مظفريان، (ـ فردوسي 

  » غزنوي
  :اندموارد زير نيز از اين قبيل

: 1387خسروي و موسوي، (ـ فرنبغ دادگي ) همان(ـ فرنبغ )59: همان(ـ دادگي، فرنبغ 
126(  
  متني با ارجاعات پاياني ارجاعات درونمطابق نبودن - 2-1-8

تني با ارجاعات موجود در پايان متن كه به صورت مارجاعات دروندر مواردي،
اند، مطابقت ندارد؛ به عنوان نمونه، در برخي مقاالت، ارجاعات فهرست منابع تنظيم شده

اما فهرست منابع و مĤخذ بر اساس نام مؤلف؛ اين  اندمتني بر اساس نام اثر تنظيم شدهدرون
اد از ذكر مشخصات كامل منابع، در پايان خود با منطق تحقيق منافات دارد و از آنجا كه مر

ها در ارجاعات داخل ها و مقاالت، كمك به خواننده در يافتن آنهاست، ترتيب دادهكتاب
به عنوان نمونه، در متن ؛متن با ارجاعات موجود در فهرست منابع بايد كامالً منطبق باشد

آمده ) 17: 1388مدرسي، (» تبريزي، محمد بن خلف«و در فهرست منابع، » برهان«اي، مقاله
  . است

در اغلب اين . توان يافتاي متفاوت در مجالت ديگر نيز ميتوجهي را به گونهاين بي
 سال چاپ و انتشار اثر بالفاصله پس از نام خانوادگي ،مجالت، در ارجاعات درون متن

  :استمؤلف آمده، در حالي كه اين ترتيب در فهرست منابع و مراجع، رعايت نگرديده 
زاده، مدرس.(1366اميركبير، :نماي حافظ،تهرانفرهنگ واژه:دختـ صديقيان، مهين

1384 :93(  
 در فهرست منابع نيز گونة ديگري از  و كيفيت ذكر نام مؤلف در متن مطابقت نداشتن

و در فهرست » روزبهان بقلي«اي،  به عنوان نمونه، در متن مقاله؛دستي است يكنبوداين 
هاي ديگري به نمونه) 96 و 75: 1390جبري، . (آمده است» لي شيرازي، روزبهانبق«منابع، 

  :كنيماز اين قبيل، در مقاالت ديگر توجه مي
 20-19: 1377، 2ـ همداني، ج،)32: 1388اسداللهي، (14- 13، 1385ـ عين القضات،

  )37: همان(
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» حمد حكيم آذرامين احمد رازي، م«در فهرست منابع يك مقاله، نام مؤلفي به صورت 
در ) 39 و 33: 1390مؤذني، . (آمده است» حكيم آذر«و در ارجاعات درون متن به صورت 
آمده » معزي«ر فهرست منابع، و د» اميرمعزي«متني، مقالة ديگري نيز، در ارجاعات درون

آورده »برتلس«يكي ديگر از محققان نيز درمتن مقالة خود ) 48: 1384مظفريان، (.است
 و 73: 1390جبري،(.»اردواردويچ برتلس، يوگني«ذ آن، فهرست منابع و مĤخاست و در 

96(  
 ارجاعات درون متن با ارجاعات پايان متن كه در  نداشتنيكي ديگر از موارد مطابقت

ها در متن به شود، ذكر اسامي اشخاص و حتي كتاببعضي از مجالت علمي ديده مي
  :به صورت التين استصورت فارسي و ذكر آنها در فهرست منابع، 

  )89: همان (… Iser, Wolfgangـ )      86: 1387پاينده،  (289: 1974 ـ آيزر، 
  )89: همان (… .Habib, M. A. R ـ                 80: همان  (710: 2005ـ حبيب، 
  )31: همان(… Michael ـ )      15: 1390طاهري،  ( 13: 1998ـ كلي، 
 ) 31: همان( … Girard, Rene ـ)              18: همان (10- 19: 1986ـ ژرار، 

عجيب است كه در برخي مجالت، حتي مشخصات منابعي را نيز كه در اصل به زبان 
  :انداند، در فهرست منابع با حروف التين آوردهفارسي نوشته شده

 Akhavan Sales, Mahdi (1369/1980) Gozideyeh Ash’ar 

(selected Poems). Tehran: Morvarid eds. / Ghahraman, 

Mohammad (1365/1986) Divan Saeb Tabrizi…)  ،59: 1390علوي(  
  هاي اختصاري متعدد و متفاوت كاربرد كلمات و نشانه-9- 2-1

هاي اختصاري متعدد و يكي ديگر از داليل اين نابساماني، استفاده از كلمات و نشانه
مونه، در ارجاعات، براي پرهيز از تكرار، برخي از متفاوت در موارد مشابه است؛ به عنوان ن

كنند، برخي از استفاده مي) 13: 1389پورخالقي چترودي و محمودي، : رك(» همان«كلمة 
: رك(» پيشين«و برخي ديگر از كلمة ) 23: 1388باباصفري و نصري، (» همو«كلمة 

  )101: 1384ميرقادري، 
ست، نويسندگان مقاالت، كلمات متعدد و در مواردي نيز كه نام مؤلف اثر معلوم ني

» ناشناس«، )54: 1387توسلي، (» نامبي«، )77: 1390جبري، (» نابي«متفاوتي از قبيل 
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رسد به نظر مي. اندرا به كار برده) 72: 1388آيدنلو، (» مؤلفبي«و ) 83: 1386فرشچيان، (
  .احدي استفاده كنيم از نشانة و،كه بهتر است كه در تمام موارد و در همة مقاالت

   اشكاالت موجود در ارجاع بر اساس نام مؤلف-2-2

در بسياري از مقاالتي كه اساس ارجاعات در آنها بر نام مؤلف است، موارد متعددي از 
نامة مجله، اي كه مطابق شيوهدر مقالهبه عنوان نمونه، ؛توان ديدارجاع به نام كتاب را مي

 مورد، ارجاع براساس نام كتاب 9 مورد، در 12، از  استارجاع در آن براساس نام مؤلف 
بديهي است كه بروز اين ) 352- 351: 1389واشقاني فراهاني، : رك. (انجام گرفته است

هاي بسيار در  بلكه بيشتر حاصل وجود دشوارينيستدقتي مؤلف حالت، صرفاً نتيجة بي
دست عمل نشده و رد نيز يكمتأسفانه در اين گونه موا. ارجاع بر اساس نام مؤلف است

گاهي نام كتاب به صورت كامل آمده است و گاهي نيز، به جاي آن، نام شاعر يا نويسنده 
به عنوان نمونه، در يك صفحه : انداند يا نام كتاب را به صورت كامل نياوردهرا ذكر كرده

  : دو مورد مشابه به دو شكل متفاوت آمده است،اياز مقاله
  ) همان(ـ كاشاني )                                   46: 1390علوي، (ـ ديوان قاآني 

   نامعلوم بودن نام مؤلف-3-1

 ناگزيريم به نام كتاب ، در صورت استفاده از آنها ومؤلف بعضي آثار معلوم نيست
 شيوة علمي و منطقي تدوين منابع و مراجع براساس نام ، خواه ناخواه،اشاره كنيم و اين امر

اي كه مؤلف در آن تمام ارجاعات  به عنوان نمونه، در مقاله؛ف را در هم خواهد ريختمؤل
مختارات من «خود را بر اساس نام مؤلفان تنظيم نموده است، وقتي به نقل مطلبي از 

ناچار نام كتاب را اساس ارجاع خود قرار رسيده و شاهدي از آن نقل نموده، به» الرسائل
  :داده و نوشته است

  )19: 1390احمدي داراني، : رك  (212: 1353ختارات من الرسائل، ـ م
ند و تنها به چند نمونة ديگر از آنها كه در برخي مقاالت، امواردي از اين قبيل بسيار

  :كنيماند، اشاره ميمورد استفادة مؤلفان بوده
  )همان(ـ مينوي خرد )                 340: 1389واشقاني فراهاني، (ـ روايت پهلوي 

  )همان(ـ خرده اوستا )            همان(نامه ـ ارداويراف)                 351: همان (هاـ يشت
  )14: 1388آيدنلو، (ـ نهاية االرب في اخبار الفرس و العرب )     همان(ـ  روايت پهلوي 
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شوند يدر مواردي نيز، به دليل نامعلوم بودن نام مؤلفان برخي از آثار، محققان ناگزير م
 به عنوان نمونه، مؤلف يكي از ؛استفاده كنند» نابي«به جاي نام مؤلف از الفاظي از قبيل 

نقل نموده و به صورت » مقاالت علمي در يكي از موارد، مطلبي از ترجمة رسالة قشيريه
از كلمة » نابي«برخي نيز به جاي ) 77: 1390جبري، . (ارجاع داده است» 362: 1374نا، بي«
كنند و در مواردي اين لفظ را در فهرست منابع، به جاي نام مؤلف قرار استفاده مي» نامبي«

به عنوان نمونه، . (نمايند كه امري غيرمنطقي استدهند و در ترتيب الفبايي لحاظ ميمي
حدود «مؤلف ديگري نيز در موردي مشابه، در اشاره به كتاب ) 54: 1387توسلي، : رك
و نويسندة ديگري از ) 83: 1386فرشچيان، : رك(را به كار برده » ناسناش«، كلمة »العالم
  :استفاده نموده است» مؤلفبي«لفظ 
  ). 72: 1388آيدنلو، (» مؤلففرامرزنامه، بي«

 گاهي نيز در فهرست منابع، در مواردي كه نام مؤلف معلوم نبوده، آن را خالي 
اند كه اين خود موجب ع قرار دادهاند و نام اثر را اساس تنظيم فهرست منابگذاشته

اي كه فهرست منابع آن بر  به عنوان نمونه، در مقاله؛ترتيبي گرديده استدوگانگي و بي
  :بينيماساس نام مؤلف تنظيم شده است، در ترتيب الفبايي منابع، موارد زير را مي

  ) 74: 1389و، پور و جباره ناصرحسام: رك(ـ فرامرزنامه    ـ مجمل التواريخ و القصص  
   تعدد مؤلفان- 2 -2

آيد، اين است كه برخي از آثار، مشكل ديگري كه در ارجاع به نام مؤلف به نظر مي
اي از مؤلفان آنها را پديد ازجمله مجالت، مؤلف واحدي ندارند و در واقع، مجموعه

 از مقاالت اگر پژوهشگري در مقالة خود بخواهد به كل اين قبيل آثار و نه يكي. اندآورده
مندرج در آنها ارجاعاتي داشته باشد، درخواهد ماند و ناگزير خواهد شد به نام مجالت 

 اساس ،اي در حالي كه در همة مواردبه عنوان نمونه، در يك مقاله، نويسنده. اشاره نمايد
ارجاعات را بر نام مؤلف قرار داده، در مورد خاصي ناگزير شده است آن را بر اساس نام 

به ) 112: 1388منش، نجاريان و ايران(» ...يادنامة بيهقي، دانشكدة ادبيات«: ب بياوردكتا
  :كنيمشوند، اشاره ميبرخي ديگر از اين قبيل موارد كه در مقاالت علمي ديده مي

  )161: 1386مفتي، (» امنميرم از اين پس كه من زنده«ـ مجموعة 
  )96: 1387 بصيري، حسيني وغريب(ـ دايره المعارف بزرگ اسالمي 
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هايي بينيم، در مواردي كه اثر متعلق به دو يا چند نفر است نيز پريشانيهمچنان كه مي
كنند، در حالي كه شود؛ برخي محققان به ذكر نام نفر اول بسنده ميدر ارجاعات يافت مي

 نوع  به عنوان نمونه، در يكي از مجالت، هردو؛آورندبرخي ديگر، نام همة مؤلفان را مي
  :بينيماين ارجاعات را در يك مقاله مي

 و 102: 1390پور، دهقانيان و حسام(» ويدوسون پيتر«و » سلدن رامان«به جاي » سلدن«ـ 
121(  

  )150: 1387فروزنده، (ـ سلدن، رامان 
 «مثل؛اندرا به آن افزوده» و ديگران«برخي نيز پس از ذكر نام يكي از مؤلفان، تعبير 

برخي مجالت نيز پيشنهاد )121: 1388 و عنايتي قاديكاليي، روحاني(.»انطالبيان و ديگر
مؤلفان، در ندة اول بسنده و به جاي نام ديگرتنها به ذكر نويس،كنند كه در اين قبيل مواردمي

: رك(» اسميت و همكاران« :  به عنوان نمونه؛استفاده شود» همكاران«مجموع از كلمة 
تواند موجب طوالني گشتن د نام مؤلفان، خود ميتعد). ، راهنماي تدوين3پژوهش

  :ارجاعات گردد
؛ 229 و 228 و 217: 1381؛ بهار، 302: 1377؛ كريستن سن، 431: 1363صفا، : ـ رك
  )85: 1389دزفوليان و صحرايي،  (78: 1375صديقيان، 
: 1388محمديان، (ار ويلينگهام؛ لي مورگان . جي ليبر؛ جان. ال گورين؛ ارل. ـ ويلفرد

131(  
در مواردي كه نويسندة مقاله بيش از يك نفر باشد، معموالً يكي از آنها، به عنوان 

گيري از طوالني شدن در اين گونه موارد، براي پيش. شودنويسندة مسئول شناخته مي
  .بسنده كرد) مسئول(توان تنها به ذكر نام نويسندة اول ارجاعات مي

   تعدد آثار مؤلفان– 3 – 2-2

كند و اين، كار را قدري يز پژوهشگر از آثار متعدد يك نويسنده استفاده ميگاهي ن
اي، از شفيعي  منبع مورد استفادة نويسنده18 مورد از 11به عنوان نمونه، . گردانددشوار مي

نويسندة ديگري نيز در مقالة خود از چهار ) 130: 1388محمديان، : رك. (كدكني است
» رسالة لوايح«و » دفاعيات و گزيدة حقايق«، »هانامه«، »تمهيدات «هاياثر عين القضات به نام
بديهي است كه در اين گونه موارد، ذكر سال ) 43: 1388اسداللهي، . (استفاده نموده است
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تواند اين قبيل آثار را از يكديگر متمايز ، مياستانتشار اثر كه از ضروريات امر ارجاع 
     ]نيز[يا چند اثر را در يك سال به چاپ رسانده باشد اي دو چنانچه نويسنده«گرداند؛ 

بندي كنيم؛ به اين ترتيب كه حروف الفبا توانيم نخست آثار مؤلف را با حروف الفبا ردهمي
  :را پس از سال تأليف هر اثر بنويسيم؛ به عنوان نمونه

  .اي براي صداها، تهران، سخنآيينه)  الف1378(ـ شفيعي كدكني، محمدرضا 
  ».سخنتهران،  كوهي، آهويدوم هزارة ) ب1378( محمدرضا كدكني، شفيعيـ

  )203: 1389فتوحي، : رك                                                                       (
  » نام خانوادگي«به جاي » نام«و » نام خانوادگي«  آوردن -4 -2-2

جاي نام خانوادگي مؤلف، هم نام و هم نام خانوادگي در موارد متعددي، محققان، به 
حتي ترتيب ذكر نام و نام . اند و اين خود موجب دوگانگي گرديده استاو را آورده

  :خانوادگي نيز در اين قبيل موارد يكسان نيست
  )38: همان(ـ حسن پيرنيا )                          20: 1388احمدپور، (ـ پيرنيا 

  )46: 1388بصيري، (ـ ابوالحسن نجفي )                             20: همان (ـ ويل دورانت
  ) 31: 1387پورنامداريان،  (127-126: 1378ـ نصر اهللا منشي، 
  )94: 1390اكبري،  (32: 1369ـ سهراب سپهري، 

   نامتعارف بودن ذكر نام مؤلف يا صاحب اثر-5 -2-2

هاي جاري در جامعه، به مؤلفان و ها و سنتدر مواردي نيز باورها، اعتقادات، عرف
دهد؛ به عنوان نمونه، وقتي محققي قصد دارد محققان اجازة ذكر نام صاحب اثر را نمي

 يا » خدا«يا » اهللا«تواند قرآن مجيد را به عنوان يكي از منابع تحقيق خود ذكر كند، نمي
 مطلبي از نهج البالغه ،ماني كه محققيهايي مانند آنها را به عنوان نام مؤلف بياورد؛ يا زواژه

يا مواردي از » طالبابن ابي«، »)ع(حضرت علي «، )ع(» علي«تواند كند، معموالً نمينقل مي
نهج «يا « قرآن مجيد«اين قبيل را به عنوان نام مؤلف ذكر نمايد و ناگزير است به ذكر 

برخي . زدخواهدكار را برهمو اين، ترتيب ) 96: 1390جبري، : رك. (بسنده كند» البالغه
  :خود حالتي نامتعارف دارندبهاز اسامي نيز خود

  )161: 1383پور، كرمي و حسام(ـ ميرزا آقاسردار، نجفقلي 
  )268: 1388واشقاني فراهاني، (ـ فرنبغ دادگي 
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   عدم تشخيص نام از نام خانوادگي-2-2-6

گردد؛ به عنوان نمونه،  ميگاهي نيز تشخيص نام و نام خانوادگي از يكديگر دشوار
، به ترتيب، نام و نام »خانلري«و » پرويز ناتل«اند كه آيا اغلب محققان ترديد كرده

به عنوان . ، نام خانوادگي او»ناتل خانلري«، نام و »پرويز«خانوادگي مؤلف بوده است يا 
ناتل «بع، و در فهرست منا) 101: 1383كرمي، (آمده » خانلري«اي نمونه، در متن مقاله

  :اندموارد زير نيز از قبيل) 118: همان(» خانلري، پرويز
: 1388پارسا، (ـ ناتل خانلري )                17: 1388مدرسي، (ـ ناتل خانلري، پرويز 

101(  
  )34: 1388اميري خراساني و صرفي، (ـ خانلري، پرويز 

 در ،)163- 155: 1387ح، فال(» شبلي نعماني/ شبلي«: بينيماي ميدر يك مقاله از مجله
نعماني هندي، «اي ديگر، نام اين مؤلف به صورت حالي كه در همان مجله و در مقاله

  :اندموارد زير نيز از اين قبيل) 111: 1387آقابابايي خوزاني، : رك: (آمده است» شبلي
  »رياحي، محمدامين«به جاي ) 108: 1387آقابابايي خوزاني، ( ـ امين رياحي، محمد 

  »برومند سعيد، جواد«به جاي ) 32قند پارسي، ( برومند سعيد، در متن، برومند ـ
  »محيط طباطبايي، محمد«به جاي )  39: همان(ـ طباطبايي، محيط 

  »ماهيار نوابي، يحيي«به جاي ) 53: 1388اكبري مفاخر، (ـ نوابي ماهيار 
  )38: همان(پاشا صالح، علي ـ )                               31: همان(ـ صالح علي پاشا 
  ) 59: 1384مظفريان، (ـ دادگي، فرنبغ )     268: 1388قاني فراهاني، واش(ـ فرنبغ دادگي 
  ) 58: 1388الري و محمودي،اميني(ـ فرنبغ دادگي 

   درآميختن كنيه، لقب و تخلص با نام و نام خانوادگي-7 -2-2

دستي در يكنبود  يا نكردن آن و توجه به لقب و كنية مؤلفان و ترديد در ذكر كردن
  : مؤلفان را سردرگم نموده است،ترتيب آنها  در ارجاعات

  )   83: 1386فرشچيان، (ـ نظام الملك طوسي، حسن 
  )286: 1388هاشميان و سهرابي، (ـ ابوعلي حسن طوسي، نظام الملك 

  )30: 1389، فربهنام(ـ نصيرالدين طوسي )    168: 1390حاني، رو(ـ طوسي، نصيرالدين 
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فراهاني، واشقاني(ـ فردوسي، حكيم ابوالقاسم) 31: 1386اكبري مفاخر،(ـ فردوسي 
1388 :274(  

  )126: 1389كيخاي فرزانه، (ـ مولوي )               210: 1387نصر اصفهاني، (ـ موالنا 
  )161: 1383پور، كرمي و حسام(الدين ـ مولوي، جالل

  )83: 1387مشرف، (حمد بلخي الدين مـ مولوي، موالنا جالل
  )126: 1387خسروي و موسوي، (ـ حافظ، شمس الدين محمد 

  )169: 1389واحددوست، (الدين محمد ـ حافظ، خواجه شمس
  )161: 1383پور، كرمي و حسام(ـ حافظ، شمس الدين محمد 

  )     109: 1387آقابابايي، (الدين ـ سعدي، شيخ مصلح
  )144: 1389فرزانه، كيخاي (الدين ـ سعدي، مصلح

  )133: 1387تقوي، (ـ غزالي، ابوحامد محمد )      196: 1388فالح، (ـ غزالي، ابوحامد 
  )                    112: 1384پناهي، (ـ غزالي، محمد 
بينيم، برخي، گذشته از نام مؤلف و نام پدر وي، كنيه و لقب او را نيز همچنان كه مي

در ضمن، . تواند به آشفتگي در ارجاعات دامن بزند پيش ميآورند و اين امر بيش ازمي
  :گرددتر شدن نام مؤلفان ميها و القاب، اغلب موجب طوالنيذكر اين كنيه

  )162: 1387فالح، (ـ ابن اثير عزالدين ابوالحسن علي بن لبي الكرم الشيباني 
  )109: 1387يي، آقابابا(ـ عنصر المعالي، كيكاووس بن اسكندر بن قابوس بن وشمگير 

توان در تمام موارد ذكر كنية كنية برخي از مؤلفان نيز معلوم نيست؛ از اين رو نمي
  )91: 1390جبري، (ـ محمد بن منور :                                       مؤلفان را الزم دانست

» مولوي«/ »موالنا«اند؛ در عين حال، بعضي از القاب، به دو يا چند صورت معروف شده
مولوي «جالب است كه در برخي آثار تحقيقي نيز نام موالنا به صورت . از اين قبيل است

عجيب است كه مؤلف همين مقاله، نام اين ) 8: 1389باراني، : رك. (آمده است» بلخي
الدين بلخي، جالل«شاعر بزرگ را در فهرست منابعي كه در پايان مقاله آورده، به صورت 

  ) 26: همان. (ذكر كرده است» )مولوي(محمد 
تر از نام اي معروفدر مواردي نيز لقب، تخلص، نام مستعار يا شهرت شاعر يا نويسنده

به . آورندو نام خانوادگي اوست و غالباً محققان، به جاي نام و نام خانوادگي، آنها را مي
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روحاني، : رك: (سندنويمي» نيما«يا » نيما يوشيج«، »علي اسفندياري«عنوان نمونه، به جاي 
» يوشيج نيما«نام اين شاعر در فهرست منابع همان مقاله نيز به صورت ). 163 و 162: 1390

. ذكر شده است» نيما يوشيج«اي ديگر، اين نام به صورت در مقاله) 168: همان. (آمده است
: 1390روحاني، (» فروغ«در مقالة ديگري نيز، در جايي ) 47: 1390ياحقي و سنچولي، (

  . آمده است) 163: همان(» زادفرخ«و در جايي ديگر، ) 160
و مانند آن در ابتداي » شيخ«، »ميرزا«، »مير«، »سيده«، »سيد«وجود تعبيراتي از قبيل 

تواند موجب اخالل در ارجاع بر  آن نيز مي نكردن يا ذكر كردناسامي و ترديد در ذكر
 نام خود را در دو اثر به صورت متفاوت ،فدر مواردي نيز خود مؤل. اساس نام مؤلف باشد

آورده است و اين امر ممكن است موجب شود كه خوانندگان، آنها را دو شخصيت 
  :متفاوت تصور كنند

  )همان(ـ ميرعابديني )                            180 و 178: 1390طاهري، (ـ عابديني 
  آسانياسم شده است و بهتوان يافت كه در آنها گويي لقب جزوي از مواردي مي

از اين قبيل است و نويسندگان » شيخ عباس قمي«توان آن دو را از يكديگر جدا نمود؛ نمي
عباس ـ قمي، شيخ: اندهاي متفاوت و نامقبولي آوردهمختلف اين نام را به صورت

، حسينيفاطمه(ـ عباس قمي، شيخ )       132: 1386خراساني، زاده و اميريمحمدحسين(
1384 :44(  
  هاي فارسيهاي عربي با نام نام نداشتنمطابقت– 8 – 2-2

اسامي، القاب و عناوين معمول در گذشته و اسامي رايج در كشورهاي عربي كه قرابت 
نزديكي با فرهنگ ما دارند و بسياري از آثار آنها در مطالعات و تحقيقات ادبي ما مورد 

-گي و نام كه امروزه رايج است، متفاوت است و يكگيرد، با نام خانواداستفاده قرار مي

ذكر چند نمونه از ارجاعات موجود در فهرست . نمايددست ساختن آنها بسيار دشوار مي
دهندة اين تواند نشانمنابع يكي از مقاالت مندرج در يكي از اين نشريات علمي مي

  :پريشاني و آشفتگي باشد
/ الدين بغدادي، محمد بن مؤيد بهاء/ حافظ، شمس الدين محمد / ـ ابن ماهرو، عبداهللا 
/ الدين خرمشاهي، بهاء/ رشيدالدين، فضل اهللا / ثروتيان، بهروز / خاقاني، بديل بن علي 
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الدين محمد بن مولوي، جالل/ سعدي، مصلح بن عبداهللا / ميرالدين بيلقاني / رشيد وطواط 
  :اندهاي زير نيز از اين قبيلنمونه) 24-22: 1390 داراني، احمدي(محمد 

  )276: همان(ـ سعد سلمان، مسعود )       15 و 9، 8: 1383محبتي، (ـ احسان عباس 
  ) 92: 1384نوريان، طغياني و حاتمي(ـ جرجي زيدان 
حمد نيشابوري، ابوبكر م«و در فهرست منابع، » عتيق«اي، در همة موارد، ـ در متن مقاله

  )53: 1388اكبري مفاخر، : رك. (آمده است» بن عتيق
دستي را بيشتر كرده است؛ به در اسامي عربي نيز اين ترديد و عدم يك» الـ«وجود 

دهد كه در ترتيب شان مياي نعنوان نمونه، توجه به ترتيب اسامي در فهرست منابع مقاله
ولي در همان مجله و در ) 123: 1383 فوالدي،(به شمار آمده » االفالكي«در » الـ«الفبايي،
: 1383محبتي، : رك. (به شمار نيامده است» الهجويري«و » السمعاني«اي ديگر، در مقاله
آمده است كه به »جامي«و قبل از» اديپورجو«بعد از »التهانوي«اي ديگر نيز در مقاله) 15

: 1388اسداللهي، : رك(.داندگر اين اسم را معلوم نميايدر ابتد» الـ«شمار آمدن يا نيامدن 
42(  

   ذكر پسوندها-9 -3

. يكي ديگر از مواردي كه در ارجاعات، دوگانگي ايجاد نموده، ذكر پسوندهاست
برخي محققان، پس از نام و نام خانوادگي، پسوندي را نيز كه غالباً بر زادگاه يا زيستگاه 

  :اندمؤلف اشاره دارد، به آن افزوده
  )32: 1389فر، بهنام(ـ شفيعي كدكني ) 63: 1390يان و جاللي، حميد (ـ سعدي شيرازي

در برخي مقاالت، دو اسم كه از هر لحاظ همانند يكديگرند، به دو صورت متفاوت 
آمده است و هم » سنايي«اند؛ به عنوان نمونه، در يك مقاله، در يك صفحة معين، هم آمده

در صفحات ) 42: 1389فر، بهنام) (پسوند و ديگري با پسونديكي بي(»عطار نيشابوري«
  )32: همان(ـ شفيعي كدكني / ـ شمس تبريزي:بينيمه نيز اين اسامي را ميديگري از آن مقال

اگر بنا را بر حذف پسوندها بگذاريم نيز درباب برخي اسامي دچار ترديد خواهيم شد؛ 
» الهي«، صرفاً ايقمشهالهي«جاي به عنوان نمونه، بعيد است كسي در ارجاعات خود به

كنار يكديگر اسامي دركاربرد اجزاي اينعلت اين امر، كثرت) 171: 1390فاتحي، . (بياورد
 زادةحبيب«آورده، در موردي ديگر، به جاي » ايقمشهالهي«همين نويسنده كه . است
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 خانوادگي مؤلف عنوان نامبه» زادهحبيب«، تنها به ذكر )184: 1390فاتحي، (» مرودشتي
  )168: همان. (است بسنده نموده

اند؛  و نام خانوادگي مؤلف را نياوردهبرخي صرفاً به ذكر اين گونه پسوندها بسنده كرده
صفري : رك(» ندوشن«: آمده است،»ندوشناسالمي «اي، به جاي به عنوان نمونه، در مقاله

: همان(.»وشناسالمي ند«:استمقاله و در جايي ديگر،آمدههمان در)76: 1389زارعي،و 
85(  

شود، دوگانگي موجود ميان يكي از اشكاالت مهمي كه در اين مورد ديده مي
قيس «اي، يكي از مؤلفان، در متن مقاله. متني و فهرست منابع و مراجع استارجاعات درون

آورده » الدين رازي، محمد بن قيسشمس«و در فهرست منابع، ) 80: 1388پارسا، (» رازي
و در ) 71: 1388ذوالفقاري، (» اميرخسرو«مؤلف ديگري نيز در متن، ) 101: همان. (است

اي ديگر نيز نام در مقاله) 81: همان. (آورده است» دهلوي، اميرخسرو«ارجاعات پاياني، 
آمده » باباكريمي قره«و در جايي ديگر از همان مقاله، به صورت » كريمي«مؤلف در جايي 

بابا، قره« نيز در فهرست منابع همان مقاله به صورت است؛ جالب است كه نام اين مؤلف
اسامي زير را نيز در ارجاعات ) 17 و 11 و 4: 1390شعاعي، . (آمده است» سعيد كريمي

نظيري، صائب، فياض الهيجي، شاپور : توان ديدموجود در يك صفحه از يك مقاله مي
  ) 35: 1390مؤذني، (تهراني، سنجر كاشاني، غزالي مشهدي، مسيح كاشاني 

 پسوندها نيز ارجاعات را به كردن يا ذكر نكردنبينيم، ترديد در ذكر همچنان كه مي
در جايي از يك مقاله، . دوگانگي و در نهايت آشفتگي و نابساماني دچار نموده است

واثق، : رك. (آمده است» حسن سجزي دهلوي«و در جايي ديگر از آن، » سجزي دهلوي«
 همان مجله و در ادامة همان مقاله، به 201 نويسنده در صفحة همين) 194 و 193: 1390
استفاده نموده و در جايي ديگر از همان » ح«و به جاي دهلوي از » س«از » سعدي«جاي 
وي در فهرست منابع نيز نام اين شاعر ) 210: همان! (آورده است» اميرحسن سجزي«مقاله، 

سجزي «عيت از صفحه عنوان كتاب، و نيز به تب» دهلوي، حسن بن علي«را به صورت 
  ) 215: همان. (آورده است» دهلوي، اميرحسن

 ـ بدان صورت كه در مقاله قيد شده ـ با آنچه بر روي كتاب  در مواردي نيز نام مؤلف
اي نام مؤلف به عنوان نمونه، در مقاله. آمده، متفاوت است و كامالً با آن مطابقت ندارد
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قيد شده، در حالي كه بر روي كتاب، به » جويريه«، به صورت »كشف المحجوب«
در مورد ديگري نيز آنچه ) 84: 1390جبري، : رك(. آمده است» جالبي هجويري«صورت 

اي كه در آن به است اما آنچه در متن مقاله» الدين ابوبكر رازينجم«بر روي كتاب آمده، 
  ) 97 و 92: 1390، جبري: رك. (است» رازي«همان كتاب ارجاع داده شده است، آمده 

  ها طوالني بودن برخي نام– 10 – 2-2

علت . تواند موجب اخالل در ذكر ارجاعات باشدها نيز ميطوالني بودن برخي نام
  : ها، اغلب ذكر كنيه، القاب، عناوين و مانند آن استطوالني شدن اين نام

 و زرقاني، فرضي شوب(االزدي موسيبنالحسينبنـ سلمي، ابي عبدالرحمن محمد
1387 :197(  

  )97: 1387حسيني و بصيري، غريب(ـ وطواط، رشيدالدين محمد عمري كاتب بلخي 
  )223: 1387مالمير، (ـ طرسوسي، ابوطاهر محمدبن حسن علي بن موسي 

   آوردن نام مترجم به جاي نام مؤلف– 11 – 2-2

است كه در شود، قاعده آن در مواردي كه مطلبي از كتابي ترجمه شده، نقل مي
شود كه دهند، نه نام مترجم را؛ مواردي ديده ميارجاع، نام مؤلف اصلي را اساس قرار مي

اي، نويسنده،  به عنوان نمونه، در مقاله؛دقتي محقق در اين مورد، اخالل به وجود استبي
نقل كرده و با توجه به نامعلوم بودن نام مترجم، در » ترجمة رسالة قشيريه«مطلبي از 

 خودداري نموده و به ذكر نام ،»قشيري« يعني ،جاعات، از ذكر نام مؤلف اصلي اثرار
ترجمة «بسنده كرده است؛ ظاهراً ايشان » ترجمة رسالة قشيريه«كتاب، آن هم به صورت 

را نام خاص اين اثر تصور نموده و آن را به جاي نام اصلي كتاب، يعني » رسالة قشيريه
  )96: 1390جبري، (. اندآورده» رسالة قشيريه«

  :انددر اين قبيل موارد نيز گاهي مؤلفان، نام خانوادگي را قبل از نام نويسندة اثر آورده
  )38: 1388احمدپور، (ترجمة باستاني پاريزي، دكتر ابراهيم ... ـ 
   آوردن نام مصحح به جاي نام مؤلف–12 – 2-2

، نام مصحح را به جاي نام در مواردي نيز محققان و مؤلفان مقاالت علمي، به اشتباه
به جاي نام » خزائلي«اي، نام مرحوم به عنوان نمونه، در مقاله: اندمؤلف اصلي آورده
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ه اي ديگر، ضمن نقل مطلبي از نهج البالغه، در ارجاع بآمده و در مقاله) 9: همان(» سعدي«
  :انداز اين قبيلموارد زير نيز ) 205: 1388نيكدار اصل، (.آمده است» صبحي صالح«آن، نام 

  )136: 1383اقبالي، (ـ به اهتمام و ويرايش دستگردي، وحيد 
  )32: 1386اكبري مفاخر، (ـ تفضلي، احمد،  مينوي خرد 

  
   آوردن محل چاپ به جاي نام مؤلف–13 – 2-2

اند؛ به در مواردي نيز مؤلفان، محل چاپ را به جاي نام مؤلف در محل ارجاع قرار داده
تصحيح » برتلس«يكي از محققان، در ارجاع به شاهنامة مسكو كه زير نظر عنوان نمونه، 

  )157: 1387فالح،  (250/568، 7ـ مسكو، ج:                    ده استشده، اين گونه ارجاع دا
  هاي اماليي دوگانگي– 14 – 2-2

 مؤلفان خارجي پيش آيد، هاي ديگري كه ممكن است در ارجاع به ناماز دشواري
در صورتي كه اگر اساس . هاستانگي و حتي چندگانگي در امالي فارسي اين نامدوگ

  : نام كتاب باشد، اين اشكال چندان به نظر نخواهد آمد،ارجاع
  )7: 1389آيدنلو، (باسورث / ـ بوزورث )   323: 1389نجمي و مختاري، (ـ باسورث 
  )168: 1390روحاني، (ـ طوسي، نصيرالدين ) 37: 1387نصيري، (ام الملك ـ طوسي، نظ

  )81: 1388پارسا، (ـ توسي )                       195: 1388فالح، (ـ توسي 
  )202: 1388علي، جعفري قريه(ايرانشاه / ـ ايرانشان 

  )73: 1389پور و جباره ناصرو، حسام(الخير، ايرانشاه ـ ابي
  )51: 1389علي و زارع منصوري، جعفري قريه(الخير ـ ايرانشاه بن ابي

   اشكاالت موجود در ارجاع بر اساس نام كتاب– 2-3

اند با استفاده از ايجاد تفاوت در اندازه و  سعي كرده،مسئوالن محترم برخي از مجالت
اي نگراني آنها در گونهميزان سياهي خط، نام كتاب را مشخص گردانند و اين خود، به

-  80: 1389شيري، :  عنوان نمونه، ركبه(دهد؛ توجهي به ذكر نام كتاب را نشان ميكم
تواند اين دشواري را نيز از بديهي است كه اساس قرار دادن نام كتاب در ارجاعات مي) 81

ها هم ابتدا نام اثر و سپس نام مؤلف آمده از آنجا كه بر روي اغلب كتاب. ميان بردارد
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از جمله . رسدنظر ميتر به تر و منطقياست، رعايت اين ترتيب در ارجاعات نيز معقول
  :توان اشاره نموداشكاالت ممكن در ارجاع بر اساس نام آثار به موارد زير مي

  نام وجود آثار هم– 1 – 2-3

ها مشابه يا يكسان بوده است، از برخي از اين مجالت نيز در مواردي كه نام كتاب
 به عنوان ؛اندادهنامة خود تخطي نموده و در ارجاعات، نام مؤلف را اساس قرار دشيوه

: بينيمنام را به اين صورت مينمونه، در يك مقاله، ارجاع به دو كتاب متفاوت هم
بديهي است كه . »63شميسا، نگاهي تازه به بديع، «و  » 17وحيديان، نگاهي تازه به بديع، «

ان توان با ذكر سال انتشار پس از نام كتاب برطرف ساخت و مثالً هماين اشكال را نيز مي
نگاهي تازه به بديع، (و ) 17: 1383نگاهي تازه به بديع، : (دو مورد را بدين گونه نوشت

1372 :63 (  
   طوالني بودن نام آثار– 2 – 2-3

تواند متني مي بخصوص در ارجاعات درون،هاكتابمشكل طوالني بودن نام برخي
 برخي از ارجاعات، نام آثار  به همين دليل است كه مؤلفان در. نويسنده و خواننده را بيازارد

» روض الجنان«، »روض الجنان و روح الجنان«اند و به عنوان نمونه، به جاي را كوتاه كرده
اسرار «، »اسرار التوحيد في مقامات شيخ ابي سعيد«، به جاي )39: 1387پارسانسب، : رك(

قة و شريعة حديقة الحقي«و به جاي ) 58: 1387جاللي پندري و زيني، : رك(» التوحيد
» ترك االطناب«، تنها »ترك االطناب في شرح الشهاب«و به جاي » حديقه«، »الطريقة
اما در هر حال، به دليل كوتاهي نام اغلب آثار، اين ) 51: 1387همان، : رك.(اندنوشته

هاي علمي، چندان نمود نخواهد دشواري در تحقيقات ادبي، حداقل در قياس با ديگر حوزه
آيد، بردن ارجاعات به راهي كه براي از ميان برداشتن اين مشكل به نظر ميتنها . داشت

 اصوالً يكي از اشكاالت عمدة ارجاع در داخل متن، جداسازي جمالت و .پاورقي است
گيري عبارات يك متن و ايجاد وقفه و گسست در ميان آنها و در نهايت دشوار نمودن پي

در پاورقي باشد، تنها كساني كه نياز دارند، به در صورتي كه اين ارجاعات . مطالب است
آنها مراجعه خواهند كرد و ديگر خوانندگان، با خاطري آسوده تنها به مطالعة متن خواهند 

  . پرداخت
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تعادلي و متني در ارجاع به نام كتاب نيز موجب بيطولي ارجاعات دروننداشتن تناسب 
 نيز در متن باشد، اين دشواري بيشتر به چشم وقتي منابع ارجاعي التين. گرددتوازني ميبي
ة علمي ـ پژوهشي انتخاب شده  به عنوان نمونه، ارجاعات زير را كه از يك مجل؛آيدمي

 Toward a speech act Theory of literature: نظر بگيريداست،در

discouse/7   )  13: 1389خسروي شكيب، : رك) (210/ هشت كتاب (  
  ن مشخصات آثار ناقص بود– 3 – 2-3

اغلب محققان حتي در فهرست منابع نيز از ذكر مشخصات كامل صرف نظر و تنها به 
در حالي كه حتي در اين . كنند بسنده مي،»نهج البالغه«يا » قرآن كريم« مثالً ،ذكر نام كتاب

مورد نيز همانند موارد ديگر، مشخصات كامل از قبيل نام مصحح، مترجم و مانند آن را بايد 
  .نوشت
  پيشنهاد - 2-4 

با توجه به اين كه اشكاالت موجود در ارجاع بر اساس نام كتاب، از اشكاالت موجود 
شود در مقاالت علمي، تمامي در ارجاع بر اساس نام مؤلف بسيار كمتر است، پيشنهاد مي

براي پرهيز از اشكاالت موچود در ارجاع به صورت . ارجاعات بر اساس نام آثار باشد
نوشت، ازجمله طوالني بودن ارجاعات در متن و ايجاد گسست و جلوگيري از درون

نوشت، از جمله، و نيز اشكاالت موجود در ارجاع به صورت پي سرعت و دقت در مطالعه 
شود ارجاعات در تمامي مقاالت دوري از متن و دور شدن از توجه خواننده، پيشنهاد مي

 نام اثر، سال انتشار و شمارة صفحه يا صفحات ترتيب شاملعلمي به صورت پانوشت و به
  :باشد؛ به عنوان نمونه

  43: 1389، ـ آيين نگارش مقالة علمي ـ پژوهشي

  :ها در فهرست منابع نيز بايد به صورت زيرترتيب منطقي داده
  .نام اثر، محل چاپ، نام ناشر، نوبت چاپ) سال انتشار(ـ نام خانوادگي مؤلف، نام 

  :به عنوان نمونه
آيين نگارش مقالة علمي ـ پژوهشي، تهران، انتشارات سخن، چاپ ) 1389(ـ فتوحي، محمود 

  .پنجم
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نام باشند، سال انتشار، آنها را با در صورتي كه برخي از آثار مورد استفاده در مقاله هم
توانيم ندرت، سال انتشار آثار نيز يكسان باشد، مييكديگر متفاوت خواهد ساخت؛ اگر به

  )3-3بند : رك. (را با حروف الفبا از يكديگر متمايز گردانيمآنها 
  :رسد الزم به نظر مي،رعايت نكات زير نيز در ارجاعات

ـ نام خانوادگي و نام، دقيقاً به همان صورت كه در اثر آمده است، ذكر شود و چيزي از 
  .آن حذف يا به آن اضافه نگردد

  .ها و فهرست منابع كامالً يكسان باشدشتنوها، پيها در پانوشتـ ترتيب نقل داده
نوشت باشد تا ارجاعات موجود در پاورقي را آشفته  به صورت پي،ـ توضيحات طوالني

  .نگرداند
  .هاي نگارشي و عالئم اختصاري يكسان استفاده شود از نشانه،ـ در تمامي ارجاعات

  .ترتيب از راست به چپ نوشتـ اعداد را بايد به
تي اماليي، بر اساس دستور خط فرهنگستان زبان و ادب فارسي دسـ رعايت يك

  .ضروري است
  گيرينتيجه -3 

توان در متني بودن ارجاعات در مقاالت ادبي، آنها را ميمتني يا برونبي توجه به درون
. ارجاعات مبتني بر نام مؤلف و ارجاعات مبتني بر نام اثر: دو دسته مورد بررسي قرار داد

شكاالت كلي ارجاعات موجود در مقاالت علمي، ازجمله نامناسب بودن محل گذشته از ا
درج آنها، ذكر مشخصات كامل منابع در متن مقاله، ناقص بودن مشخصات در فهرست 

هاي نگارشي منابع، تفاوت مشخصات مندرج در مقاله با منبع مورد استفاده، كاربرد نشانه
دستي در ارجاع به نام به راست، عدم يكمتعدد و متفاوت، درج شمارة صفحات از چپ 

متني با ارجاعات پاياني، كاربرد كلمات و مطابقت ارجاعات دروننداشتن اثر يا نام مؤلف، 
هاي اختصاري متعدد و متفاوت، اين اشكاالت را در ارجاعاتي كه بر اساس نام مؤلف نشانه

د مؤلفان، تعدد آثار مؤلفان، نامعلوم بودن نام مؤلف، تعد: توان ديداند ميانجام گرفته
 بودن ذكر نام مؤلف يا ، نامتعارف»نام خانوادگي«به جاي » نام«و » نام خانوادگي«آوردن 

 نام از نام خانوادگي، درآميختن كنيه، لقب و تخلص با نام و نام  ندادن تشخيصصاحب اثر،
ها، طوالني بودن هاي فارسي، ذكر پسوندهاي عربي با نام نام نداشتنخانوادگي، مطابقت
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ها، آوردن نام مترجم به جاي نام مؤلف، آوردن نام مصحح به جاي نام مؤلف، برخي نام
اي از اشكاالت پاره. هاهاي اماليي نامآوردن محل چاپ به جاي نام مؤلف و دوگانگي

دن نام، طوالني بووجود آثار هم: موجود در ارجاع بر اساس نام كتاب يا مقاله نيز عبارتند از
از آنجا كه اشكاالت موجود در ارجاع بر . نام برخي آثار و ناقص بودن مشخصات آثار

اساس نام اثر، در قياس با اشكاالت موجود در ارجاع بر اساس نام مؤلف بسيار كمتر است، 
نگارنده آن را ـ به ترتيبي كه در بخش پيشنهاد بدان اشاره گرديد ـ براي مقاالت علمي 

  . داندتر ميان و ادبيات فارسي، مناسبمربوط به رشتة زب
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