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گــواِر این  کم رونق شــدِن روش و کیفّیــت علمــِی آنهاســت. دیگــر پیامِد نا
نــوع پژوهش هــاِی بخش نامــه ای و کمیت گرا این اســت که چــون مبنای 
ارتقای علمِی مدّرسان دانشگاه ها، جدول ها و محاسبات مختلِف این 
آیین نامه هاست، به یکباره انبوهی از دانشیاران و استادان در رشته های 
گــون ســر برآورده انــد1 که شــوربختانه شــمار نظرگیــری از آنهــا در هیچ  گونا
گاهــی حّتی یک  یــک از حوزه هــای رشــتۀ خویش متخّصص نیســتند و 
که مورد تأییِد واقعِی صاحب نظراِن آن دانش  اثــر علمی )کتاب یا مقاله( 
که این خیِل ســیاهی لشکر  کرد  باشــد عرضه نکرده اند، ولی چه می توان 
کــه البّته بعضــی بندها و ماّده هاِی غیر علمِی آیین نامه های مذکور نیز   -
ی کاغذ، دانشــیار و اســتاد تمام محســوب  یشــان آمده، رو ســخت به یار
می شــوند و شــگفت اینکــه برخــی از آنها نیز بــه تعبیِر آن َمَثــل معروف »از 
هول حلیم در دیگ افتاده« و واقعًا خود را دانشــیار و اســتاِد رشتۀ خویش 
گــر در حــوزۀ زبــان و ادبّیــات  کــه مثــًا ا می نامنــد و می داننــد!، در حالــی 
فارســی، »اســتاد« و معیار »استادی« کسانی چون اســتاد فروزانفر، استاد 
یاب  کــوب، دکتر زر همایــی، اســتاد مینوی، اســتاد افشــار، دکتــر     زّرین 
کدکنی و هماننداِن  خویی، دکتر یوســفی، دکتر مرتضوی، دکتر شــفیعی 
ایشان باشد، دیگران باید پروا و پرهیز و حّتی شرم داشته باشند از اینکه 

خود را »استاد« بخوانند.

اســت شــیرازی  ســعدی  گــر  ا  شــاعر 
اســت بــازی  تــو  و  مــن  بافته هــای 

 1. بــرای اشــاره و نقــدی در این بــاره، ر.ک بــه: موســوی، مصطفــی؛ »قانــون خــوب+ اجــرای خــوب= 
دانشگاه خوب«؛ نگاه نو، سال بیست وسوم، شمارۀ 101، بهار 1393، ص68.

اصلــِی  معیــار  آن،  امروزیــِن  مفهــوِم  در  دانشــگاه ها  تأســیس  هنــگاِم  از 
اعتبارســنجِی آنهــا یافته هــا و نوشــته های علمــی و تحقیقــِی اســتادان 
و دانشــجویان بــوده اســت، اّمــا بــا گذشــت زمــان و گســترش نظام هــای 
یــج مجموعــه ای از قوانیــن و آیین نامه هــا بــرای آثــار علمــی  اداری، به تدر
اســتادان و مدّرساِن دانشــگاه ها تدوین و با نام هایی چون آیین نامۀ ارتقا 
یــا تبدیــل وضعّیــِت اعضــای هیأت علمــی اباغ و اجرا شــده اســت. این 
که معمواًل هر چند سال یک بار تغییراتی یافته و اغلب بر  ضوابط نامه ها 
گرچه به لحاِظ تبیین  جزئیات و پیچدگی های آنها افزوده شــده اســت، 
کمّیِت  و تنظیِم اصول اداری - در عصر دیوان ســاالرِی زندگی بشــر و حا
قانــون و بخش نامــه و مــاّده تبصــره و... - مفیــد و روشــنگر اســت، از نظر 
کارهــای پژوهشــی ناقص  برخــی مــواد و مصّوبــات و توضیحــات دربــارۀ 
و محدودکننــده می نمایــد و چــون ارتقــای مراتــِب علمی، ترفیــع پایه ها و 
تبدیل وضعّیِت استخدامِی اعضای هیأت علمِی دانشگاه ها مبتنی بر 
این آیین نامه هاست، سبِب ایجاِد گونه ای تحقیق )مقاله نویسی، تألیف 
گــزارش تحقیــق تجربــی و...( قالبــی و بــی روح  کتــاب، طــرح پژوهشــی، 
در دانشــگاه ها شــده اســت؛ بدین معنی که بیشــتِر اســتادان و مدّرســان 
می کوشند آثار خویش را صرفًا با چارچوب های این بخش نامه ها تطبیق 

کنند. دهند و در مجات خاصی منتشر 

مدّرســاِن  و  اســتادان  بیشــتر  ناخواســتۀ  یــا  خواســته  ِی  پیــرو نتیجــۀ   
دانشــگاه ها از جدول ها، تقســیم بندی ها، امتیازها و ارقام آیین نامه های 
کّمِی مقــاالت و کتاب ها و متأّســفانه  ارتقــا و تبدیــل وضعّیــت، افزایــِش 

دو پیشنهاد به وزارت علوم دربارۀ 
مقاالت علمی ـ پژوهشی

)مورِد مثال: رشتۀ زبان و ادبیّات فارسی(

مقــالــه سّجاد آیِدنلو

چکیده: آیین نامه ارتقا یا تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی گرچه به لحاظ تبیین و تنظیم اصول اداری مفید است؛ اما از نظر برخی مواد، مصوبات و 
توضیحات پیرامون کارهای پژوهشی، ناقص می باشد. نویسنده در نوشتار حاضر دو پیشنهاد درخصوص چگونگی بررسی و امتیازدهی مقاالت علمی 
پژوهشــی با ارائه مصادیقی از رشــته زبان و ادبیات فارسی، مطرح می نماید. این دو پیشنهاد بدین شرح اند: 1. بررسی فنی و دقیق محتوای مقاله 
های چاپ شده نه مجالت آن ها؛ 2. پذیرش فقط دو مقاله مشترک از اعضای هیأت علمی متقاضی ارتقا یا تبدیل وضعیت که نام عضو و دانشجو/ 
دانشجویان در آن باشد.                                                                                                                                                                                    
کلیدواژه: آئین نامه، ضوابط نامه، ارتقای هیأت علمی، تبدیل وضعیت هیأت علمی، مقاالت علمی پژوهشی.                                                                 
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کید و تکــراِر ضــرورِت چاِپ  کــه تأ ایــراد دوم و شــاید مهم تــر، ایــن اســت 
کیفّیت  یج توّجه به  ت علمی - پژوهشــی و ISI، به تدر

ّ
مقاالت در مجا

کمیته هــای منتخــب و  کــرده و در  کم رنــگ  علمــِی آثــار منتشرشــده را 
شــوراهای تخّصصِی بررســِی پرونده های ارتقا و تبدیل وضعّیت به جای 
تی« 

ّ
یابــی »مقــاالِت« متقاضــی و تخصیص امتیــاز، عمدتًا بــه »مجل ارز

کــه ایــن مقاله ها در آن چاپ شــده توّجه و امتیاز داده می شــود؛ یعنی در 
اغلــِب موارد اعضای این نوع جلســات، موضــوع، محتوا و روِش مقاالت 
ت 

ّ
عرضه شــده را بررســی نمی کنند و فقط به ِصرِف انتشــار آنها در مجا

یجــی و بنــا بــر نــام و اعتبــار ایــن  ISI، علمــی - پژوهشــی یــا علمــی - ترو
یابی که متأّســفانه  نشــریات به مقاله ها امتیاز می دهند. در این شــیوۀ ارز
ســّنِت غالــِب دانشــگاه های کشــور اســت، میــان یــک مقالــۀ عالمانــه و 
روشــمند که برای تحقیق و نگارش آن چندین ماه زحمت کشــیده شده 
با انشــایی که به لطایف الحیل نوشــته و چاپ شــده است معمواًل هیچ 
ه ای مثًا با درجۀ علمی - پژوهشــی 

ّ
تفاوتی نیســت و چون هر دو در مجل

منتشر شده اند، هم پایه انگاشته می شود.

ه اســت، نه کیفّیــِت خوِد 
ّ
کــه مبنــای امتیــاز، درجــۀ علمــِی مجل از آنجــا 

کــه بــه تلبیــس و حیــل جامۀ  مقالــه، مّدعیــاِن ابوالمشــاغل و بازرگانانــی 
کــه  اســتادی پوشــیده اند، بــا انــواع شــگردهای غیرعلمــی و فریبکارانــه 
گفته و نوشــته شــده اســت، می کوشــند نوشــته های  می دانیم و بارها نیز 
مختلفی را به نام خویش در نشــریاِت دارای پایۀ علمی و مصّوِب وزارت 
کنند و مطابق جدول هــا و معیارهای آیین نامــه ای، ترفیع و  علــوم چــاپ 

گرفته اند و می گیرند. که  ارتقا بگیرند 

گــرِه معضِل  گشوده شــدِن  کار و   پیشــنهاد نگارنــده بــرای ممانعــت از ایــن 
کــه  اســت  ایــن  دانشــگاه ها  در  پژوهشــی   - علمــی  ت 

ّ
مجــل مقــاالت/ 

کــه در پرونده هــای متقاضیــاِن ارتقــا و  کنــد  کیــد  وزارت علــوم تصویــب و تأ
 باید 

ً
که اصــوال تبدیــل وضعّیــت، اعضــای شــورای تخّصصــِی هر رشــته - 

گروه علمِی دانشگاه ها باشند، به  صاحب نظرترین و برجســته ترین افراِد هر 
کــه مقاالت عضو هیأت علمــی در آنها چاپ  تی 

ّ
جــای توّجــه به نوع مجل

کنند  شده، فقط و فقط محتوای آن مقاله ها را به صورت فّنی و دقیق بررسی 
و بــی هیــچ تعارفی امتیــاز )از صفر تا هفت( بدهنــد. در این صورت ممکن 
که در یک نشرّیۀ فاقِد درجۀ مصّوِب وزارت علوم  اســت مقالۀ ارزشــمندی 
ه ای علمی - پژوهشی منتشر 

ّ
که در مجل چاپ شده بیشتر از مقالۀ ضعیفی 

شده است امتیاز بگیرد.

تی مانند کتاب ماه ادبّیات، گزارش 
ّ

در رشتۀ زبان و ادبّیات فارسی مجا
کتاب، نامۀ بهارســتان، نامۀ  میراث، بخارا، نشــر دانش، معارف، جهان 
که اسمًا هیچ درجه و امتیازی ندارند،  ایران باســتان و... منتشر می شود 
ولــی همــواره برخــی از بهتریــن و دانشــورانه ترین مقــاالت تحقیقــی و نقِد 
کتــاب در آنها چاپ می شــود و شــماری از اســتادان و محّققــاِن طراز اول 

یسِت ادارِی انسان معاصر،   با همۀ این واقعّیات و خوِن دل ها، چون در ز
گریز و گزیری از آیین نامه و بخش نامه نیست، برای اینکه کارهای علمی 
گــردد و تــا حــدودی از پژوهش هــای قالبی و  در دانشــگاه ها بــه ســامان تر 
کّمی و به َتَبع آن، دانشیارسازی و استادتراشی جلوگیری شود، می توان با 
تغییر و اصاِح بعضی بندهای  آیین نامۀ ارتقای اعضای هیأت علمی، 
بــه شــرایِط عالمانــه و نه ِشــبِه علمی نزدیک تر شــد. این موضــوع نیازمنِد 
اظهار نظر همۀ اســتادان و مدّرســان واقعی و دردمنِد دانشگاه های کشور 
از یک ســو و از ســوی دیگر عنایت وزارت علوم به این دیدگاه ها و اجرای 
عملــِی آنهاســت. به همین منظور در این یادداشــت دو پیشــنهاد دربارۀ 
چگونگــِی بررســی و امتیازدهــِی مقاالت علمی - پژوهشــی )بــا مثال ها و 
گر وزارت  مصادیقی از رشــتۀ زبان و ادبّیات فارســی( طرح خواهد شد تا ا
علوم در اندیشــۀ بازنگری و تغییِر آیین نامۀ ارتقا باشــد، شــاید مورد توّجه 
قــرار بگیــرد. نگارنده در همین جــا از همۀ همکاراِن عضــو هیأت علمی 
در دانشــگاه های مختلــف و نیــز صاحب نظــراِن بیــرون از دانشــگاه بــه 
که دیدگاه های ارزشــمند خویــش را دربارۀ  کیــِد فــراوان تقاضا می کنــد  تأ
دو پیشــنهاِد این یادداشــت و همچنین ســایر بندها و بخش هاِی علمِی 

آیین نامۀ ارتقا مطرح فرمایند.

پیشنهاد نخست
 ،ISC ،ISI کــه در آیین نامــۀ ارتقــا، مقــاالت به چنــد دســتۀ سال هاســت 
یجی تقســیم و برای  علمــی - پژوهشــی، علمــی - مــروری و علمــی - ترو
گرفته شــده اســت. منظور از این مقاالت،           هر یک از آنها امتیازی در نظر 
ِت داراِی رتبه هــای ISC ،ISI، علمی - 

ّ
کــه در مجــا نوشــته هایی اســت 

ه های ISI خارج از 
ّ
پژوهشــی و... چاپ شــده باشــد و اینها - غیر از مجل

کــه درجــه و امتیازشــان را وزارت علــوم تعیین و  کشــور - نشــریاتی اســت 
اعطا می کند. 

گــون درجه بنــدی شــده  گونا تــی در رشــته ها و دانش هــای 
ّ

اینکــه مجا
و رتبــه و امتیــاز خاّصــی داشــته باشــند، بــه خــودِی خــود ایــرادی نــدارد 
و در دانشــگاه های سراســر جهــان نیــز مرســوم اســت، اّمــا اینکــه مطابــِق 
آیین نامه هــاِی کنونــی، ارتقــا و تبدیــل وضعّیِت اعضای هیــأت علمی و 
حتی صدوِر مجّوِز دفاِع دانشــجویان دکتری از رســالۀ خویش مشــروط به 
چاپ چند مقاله در نشــرّیات ISI و علمی - پژوهشــی است، دو مشکل 
ات 

ّ
کم بودِن این گونه مجل کرده است: اّول اینکه به دلیِل  اساسی ایجاد 

که در برخی رشته ها شاید کمتر از شمار انگشتان یک دست هم هست، 
صــف بســیار طویلی برای داوری و چاپ مقــاالت در آنها به وجود آمده، 
بــه طــوری که رونِد بررســی و اعاِم نتیجۀ حتی منفی در غالِب نشــرّیات 
گــر بنا بر چاپ مقاله باشــد،  علمــی - پژوهشــی چنــد ماه زمــان می برد و ا
که پیداست چه  کار ممکن اســت یک تا چند ســال نیز طول بکشد  این 
دشــواری ها و تأخیرهایــی را بــرای اعضــای هیــأت علمی و دانشــجویان 

دکتری موجب می شود.  

دو پیشنهاد به وزارت علوم...
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لحاظ اصول پژوهش الزم نیســت هر مقاله ای حتمًا مقّدمه داشــته باشد 
و ای بســا محّقــق بــدون پیــش درآمد، مســتقیم وارِد اصل موضــوع )متن 
مقالــه( بشــود. نیــز نتیجه گیــری در محتــوای بســیاری از مقاالت هســت 
و نیــازی نیســت دوبــاره در بخشــی به ایــن نام همــان مطلب با انشــایی 
دیگــر تکــرار شــود. هیچ یک از مقــاالِت معیــار - حّداقل در حــوزۀ زبان و 
که نوشتۀ استادان و محّققان بزرگ است و غالبًا نیز در  ادبّیات فارسی - 
ت بــر خاف امروز پایه و درجه نداشــتند و 

ّ
دوره ای چــاپ شــده که مجا

هر مقاله به ِصرِف خوِد آن ســنجیده می شــد، این گونه تقسیم بندی های 
صــوری )مقدمــه، متن و نتیجه گیری( ندارد و ســاختار آن حاصل ذوق و 
ت علمی - پژوهشــی، 

ّ
روش پژوهشــگر اســت. نکتۀ دیگر اینکه در مجا

کوتــاه و کم حجــم )مثــًا دو تا ده  کــه مقــاالت  قانــوِن نانوشــته ای هســت 
صفحــه( برای داوری و چاپ پذیرفته نمی شــود و مقالۀ ارســالی حّداقل 
بایــد دوازده تــا پانزده صفحه باشــد. این موضوع هم از نظر روش شناســِی 
کوتاه یا یادداشــِت دو  گاه احتمــال دارد مقالۀ  تحقیــق درســت نیســت و 
تا ســه صفحه ای دربردارندۀ یافته و نکتۀ تازه ای باشــد که ضرورتی ندارد 
بــا انشانویســی و فربه کــردِن زایِد مطلــب، آن را به پانزده یا بیســت صفحه 
گســترش داد. در عرصۀ مطالعات ایرانی، مقاالت پرمایۀ شــادروان دکتر 
احمــد تفّضلــی یکی از بهترین نمونه هاِی نوشــته/ یادداشــت های کوتاِه 
که اختصارشان چیزی از بهره و اعتبار علمی - پژوهشی  تحقیقی است 

آنها در سطح بین المللی نکاسته است. 

چون در نشریاِت بدون امتیاز خوش بختانه قید و بندی برای قالبی شدِن 
مقاالت در الگوی مقّدمه، متن و نتیجه گیری و حداقل صفحاِت نوشته 
وجود ندارد، در صورت اجراشــدن پیشــنهاد مورد بحث، دسِت اعضای 
هیــأت علمــی و دانشــجویان برای انتشــار مقــاالِت روان و رهــا و عاری از 
کارهای علمِی  شــاخ و بــرِگ زواید بازتر خواهد بود و از این ِقَبــل، احتمااًل 

خوبی چاپ می شود.

پیشنهاد دوم
در تبصــرۀ 4 مــاّدۀ 3 شــیوه نامۀ اجرایــِی آیین نامــۀ ارتقــای مرتبۀ اعضای 
هیــأت علمــی )مصــّوب 14/ 10/ 89( آمــده اســت »بــرای ارتقا بــه مرتبۀ 
دانشــیاری و اســتادی به ترتیب ارائۀ حّداقل 2 و 3 مقالۀ علمی پژوهشی 
که  معتبِر مســتقل الزامی اســت و منظور از مقالۀ مســتقل مقاله ای است 
نویســندۀ آن صرفــًا شــخص متقاضی باشــد. چنانچــه مقاله مســتخرج از 
پایان نامه یا رسالۀ دانشجو بوده و دانشجو و استاد راهنمای وی )متقاضی( 

 نویسندگان مقاله باشند آن مقاله نیز مستقل تلّقی می گردد«. 
ً
مشترکا

جمــات پایانــی و مشّخص شــدۀ ایــن بنــد از آیین نامــۀ ارتقا دســتآویزی 
کــه بیشــتِر اعضــای هیــأت علمــِی دانشــگاه ها بــا اصــرار و  شــده اســت 
کارشناســی ارشــد و عمدتــًا دکترِی  الزام هــای نامنصافانــه، دانشــجویان 
یــا رســالۀ خویــش  از پایان نامــه  کــه  کننــد  رشــته های مختلــف را وادار 

ات 
ّ
کیفّیِت علمِی بسیاری از مجل در آنها مقاله می نویســند. در مقابل، 

علمــی - پژوهشــِی ایــن رشــته، جــز از یکــی دو اســتثنای معــدود، نازل و 
بیشــتِر مقاالِت آنها سســت و غیرقابل اســتفاده اســت، اما در شــوراهای 
دانشــگاهی برای بررســی تقاضاهای ارتقا و... به مقاله یا نقِد چاپ شــده 
گزارش میــراث، در هر ســطح از  کتــاب مــاه ادبّیــات یــا بخارا یــاا  در مثــًا 
ســندّیت و اعتبــار علمــی، هیــچ امتیــازی داده نمی شــود یــا بــه صورت 
ق می گیــرد، در 

ّ
کثــر بیســت و پنــج صــدم یا نیــم نمــره تعل ســلیقه ای حدا

که مقاله یا نقِد منتشرشــده در فان نشــرّیۀ علمی - پژوهشی - هر  حالی 
کــه ضعیف و نامعتبر باشــد، حداقــل ســه و در نهایت هفت  انــدازه هــم 

امتیاز خواهد داشت.

یابــِی مقــاالت و امتیازدهــِی بــه آنهــا بی توّجه به نــام و درجۀ  پبشــنهاِد ارز
ت، بــه معنــای آســان گیری در کاِر ارتقا و تبدیــل وضعّیِت اعضای 

ّ
مجــا

هیأت علمی نیســت و نباید سبِب این ســوء تفاهم/ تعبیر شود که چون 
چاپ مقاله در نشــرّیاِت بدون پایۀ علمی - پژوهشــی یا ترویجی، سرعت 
کــه عّده ای با  و ســهولت بیشــتری دارد، تأییــد این روش باعث   می شــود 
ت به آســانی آمــادۀ ارتقا و 

ّ
انتشــار مقــاالت و نقدهای متوالی در این مجا

ترفیع شــوند. همچنان که گفتیم شرِط اصلِی عملی شدِن این پیشنهاد، 
انتخاب گروهی از متخّصصان و محّققان واقعی - نه صوری و نیک نهاِد 
گــروِه علمی بــه عنوان شــورای تخّصصــی/ کمیتۀ منتخِب آن رشــته  هــر 
کار بررسِی موشــکافانه و امتیاز دهی مقاالت به  در دانشــگاه ها و ســپردن 
این افراد اســت. در صورتی که این گزینش درســت و علمی باشد، تقریبًا 
که هر مقاله به اعتبار موضوع، محتوا، روش و سطح  مطمئن خواهیم بود 
که همۀ مقاالِت عضِو  یابی می شود و اینگونه نیست  آن ســخت گیرانه ارز
هیــأِت علمــِی متقاضــِی ارتقا یا ترفیع و... - که شــاید چنــد ده عنوان نیز 
ِت به اصطاح بی درجه و امتیاز چاپ شده 

ّ
باشد و بیشتر در همان مجا

کار بســته  گر چنین پیشــنهادی به  - حتمــًا امتیــاز خواهــد گرفت. البته ا
شود، نشریاِت فاقِد رتبه های پژوهشی، ترویجی، مروری و غیره یک باره با 
سیل و خیِل مقاالت و نقدهای ارسالی رویارو خواهند شد و کسانی که تا 
ت را نیز نشــنیده بودند، به آنها مقاله 

ّ
دیروز حّتی نام بســیاری از این مجا

خواهند فرســتاد. بدیهی اســت که در چنین شــرایطی نشــریات یادشــده 
بــه همان شــیوۀ همیشــگی خویــش از پذیرش و چــاِپ آثــار کم مایه پرهیز 

می کنند و مجالی برای فرصت طلبان و رندان فراهم نخواهد شد.

این پیشــنهاد افزون بر اینکه می تواند در باالبردن ســطح علمی مقاالت و 
کیفّیت گرایی بر توّجه به کمّیت موّثر باشــد، یک نتیجۀ جانبی/  چیرگِی 
فرعــی هــم خواهــد داشــت و آن رهایــی از قیــِد مقــاالِت قالبــی اســت. 
کید  یجی تأ ت علمی - پژوهشــی و ترو

ّ
توضیح اینکه در شــیوه نامۀ مجا

که مقاالت ارســالی باید دارای بخش هایی مانند چکیده،  شــده اســت 
که همــۀ مقاالِت  مقّدمــه، متــن و نتیجه گیری باشــد و این موجب شــده 
کــه بــه  چاپ شــده ســاختار و قالبــی یکســان داشــته باشــند، در حالــی 

دو پیشنهاد به وزارت علوم...
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کــه دانشــجویان نوشــته و نــام او را بــر ســر یا زیــِر نــام خویش گذاشــته اند، 
به راحتی ترفیع می گیرد و ارتقا می یابد. 

کــه در  کثرّیــِت دانشــیاران و اســتادانی اســت  گــواِه عــدِل ایــن مّدعــا، ا
ســالیان اخیــر و پــس از قبــول و رواِج      آیین نامــه ای مقــاالت دو/ چنــد 
گــر کارنامه/ پرونــدۀ علمِی  فــی، ایــن القــاب و عناویــن را یافته انــد و ا

ّ
مول

که نوشــتۀ  که یــا اصًا مقالۀ مســتقل  کنیــم، خواهیــم دید  آنهــا را بررســی 
شــخِص خودشان باشــد ندارند و یا شــمار مقاالِت مشترکشان آن هم در 
کنده، چند برابِر نوشــته های فردِی ایشــان اســت.  حوزه هــای متنــّوع و پرا
البتــه بایــد یادآور شــد که در این میان اســتثناهای معدودی نیز هســتند 
کاِر تحقیق و تحریِر مقالۀ مشــترک با دانشــجویان خویش، به کمال  که در 
کــه ذکر نام  همــکاری می کنند و ســهم و مشارکتشــان به اندازه ای اســت 
کنار نام دانشــجویان وجدان کســی را نمــی آزارد، اما می دانیم که  آنهــا در 
اســتثنا قاعده نمی شــود و داوری و انتقاد مذکور به استناد فضای غالب 

که متأّسفانه غیر علمی است. در دانشگاه هاست 

که  کنند  که تصویب  پیشــنهاد نگارنده دربارۀ این معضِل بزرگ این اســت 
در هــر مرحلــه از ارتقا یا تبدیِل وضعّیِت عضو هیــأت علمی، فقط دو مقالۀ 
که نــام عضو و دانشــجو/  مشــترک )اعــّم از پژوهشــی، ترویجــی یــا غیــر آن( 
دانشــجویان در آن باشــد از شــخص متقاضی پذیرفته و به آنهــا امتیاز داده 
شــود، نه بیشــتر. با اجرای این پیشــنهاد هم عدالت در حق دانشــجویان 
تحصیــات تکمیلی رعایت می شــود و هم اعضــای هیأت علمی ناچار 
کــه مطالعــه و تحقیــق اســت  کــه خــود بــه وظیفــۀ اصلی شــان  می شــوند 
بپردازند و مقاله و کتاِب مســتقل بنویســند. برای اینکه دانشــجوآزاری به 
شیوه ای دیگر مرسوم نشود و از طرف دیگر مانعی برای همکاری و تعامِل 
که در این پیشــنهاد مراد از مقالۀ  بعضی اســتادان پیش نیاید، باید افزود 
کنار  که نام عضو/ اعضای هیأت علمی در  مشــترک، هر مقاله ای است 
ت علمی 

ّ
نام دانشــجو/ دانشــجویان آمده باشــد، چه این مقاله در مجا

یجی یا مروری و چه در  - پژوهشــی چاپ شــده باشد چه در نشــریات ترو
ِت فاقــِد امتیــاز و درجــه یا مجموعه مقــاالت همایش هــا و...  . اّما 

ّ
مجــا

گر دو یا چند عضو هیأت علمی، بدوِن بودِن نام دانشــجو/ دانشجویان  ا
مقالــۀ مشــترکی را با همــکاری یکدیگر بنویســند و چاپ بکنند، شــامل 
این پیشــنهاد )پذیرِش نهایتًا دو مقالۀ مشــترک( نخواهد بود و نباید برای 

کرد. کثری تعیین  آن حدا

چندین مقالۀ علمی - پژوهشــی بنویســند و نام آنها را نیز بر صدر یا ذیِل 
نــام خــود بگذارند. این بهره کشــِی غیرعلمــی و سوءاســتفاده، محدود به 
پایان نامه هــا و رســاله های دانشــجویی نیســت و مدّرســان بســیاری در 
کــه باید هر دانشــجو بــرای آن  دروس دورۀ دکتــری هــم تکلیــف می کننــد 
گرفتِن  گذاشتن نام ایشان در آن نوشته، برای  درس مقاله ای بنویسد و با 
ت علمی - پژوهشی بفرستد. در برخی از 

ّ
گواهِی پذیرش و چاپ به مجا

گروه ها و دانشگاه ها برای بعضی دروِس دکتری امتحان برگزار نمی شود و 
گواهِی چاِپ مقالۀ آن درس در نشرّیۀ علمی - پژوهشی، جایگزین آزمون 
گر امتحانی هم بگیرند، شــرِط اعام نمــرۀ آن را نامۀ  اســت. عــّده ای نیــز ا

پذیرش مقاله تعیین می کنند.

فــی بــه 
ّ
کار افزایــِش بســیار نمایــاِن  مقــاالِت دو یــا چندمول محصــوِل ایــن 

کــه یــک نویســندۀ آن دانشــجوی کارشناســی  معنــای مقاله هایــی اســت 
ارشــد یا دکتری و نویســنده/ نویســندگاِن دیگرش عضــو/ اعضای هیأت 
علمــی هســتند. این گونه مقاالت که نگارنــده در گفتاری دیگر به نقد آنها 
پرداختــه2  با شــیوه ای که برای نوشتنشــان در دانشــگاه های ایــران متداول 
دانشــجویاِن تحصیــات  اغلــب  ناجوانمردانــه ای در حــّق  شــده، ســتم 
تکمیلــی و نردباِن ترّقــِی ظاهری و آیین نامه ای بســیاری از اعضای هیأت 
علمــِی تن آســان و غیرمحّقق اســت؛ زیرا همان گونه کــه می دانیم و به وفور 
دیده و از زبان دانشــجویان و اســتادان واقعی شنیده ایم، بیشتِر کسانی که 
از دانشجویانشــان مقالــۀ علمی - پژوهشــی می خواهند، نه خود پیشــینۀ 
کتاب هــای مســتقل/  درخشــاِن تحقیقــی و نــگارش و چــاِپ مقــاالت و 
کاِر پژوهش و نوشــتِن مقالۀ الزام شــده با دانشــجو  فی دارند و نه در 

ّ
تک مول

همــکاری می کننــد. عجیب تــر اینکــه شــماری از ایــن افــراد نــه تنها هیچ 
راهنمایــی و کمکــی بــه دانشجویانشــان نمی کننــد و احتمــااًل از نظر مایۀ 
علمی نمی توانند هم بکنند، پس از پایان کاِر دانشجو حّتی مقالۀ او را یک 
بــار هــم نمی خوانند و فقط اصرار دارند که دانشــجو با ذکِر نام ایشــان در آن 
گاهی  ت علمی - پژوهشی بگیرد. 

ّ
گفتار، مجّوِز چاپش را در یکی از مجا

شنیده ایم که بعضی از این آقایان یا بانوان بعد از انتشار مقاله در نشرّیه که 
گاه شده اند. البّته نام ایشان هم در آن مقاله هست، از نام و موضوع آن آ

کــه آیین نامــۀ مصــّوِب وزارت علــوم، مقــاالِت  بدیهــی اســت تــا زمانــی 
مســتخرج از پایان نامــه یا رســالۀ دانشــجویان را برای عضــو هیأت علمی 
مقالــۀ »مســتقل« بــه شــمار آورد و از ســوی دیگــر بــرای »همــۀ« مقــاالِت 
یجی  ت پژوهشــی یــا ترو

ّ
مشــترِک اعضــای علمی و دانشــجویان در مجا

امتیــاز بدهــد، فشــاِر بی امان و نامردانۀ بســیاری از به اصطاح اســتادان 
بر دانشجویان تحصیات تکمیلی )عمدتًا دکتری( به طور فزاینده ادامه 
خواهــد یافــت؛ چون مطابِق ایــن قوانین عضو هیأت علمــی بدون اینکه 
خود کاری بکند و مقاله ای بنویسد با استفاده )سوء استفاده( از مقاالتی 

فــی آفتــی نوظهــور در تحقیقات ادبی )آســیب 
ّ
2. ر.ک بــه: آیدنلــو، ســّجاد؛ »مقــاالت دو یــا چنــد مول

رۀ دوم، ضمیمۀ شمارۀ 2، تیر ماه 1391، ص10- 13. شناسی و اقتراح(«؛ گزارش میراث، دو

دو پیشنهاد به وزارت علوم...


