دوفصلنامة علمي -پژوهشي تاریخنگری و تاریخنگاری دانشگاه الزهرا
سال بیست و ششم ،دورة جدید ،شمارة  ،17پیاپی  ،102بهار و تابستان 1395
(س)

آسیبشناسی عنوانگزینی در پژوهشهای دانشگاهی
مطالعه موردی :پایاننامههای رشته تاریخ
محمدتقی ایمانپور
محمدرضا ناظری

1

2

تاریخ دریافت94/7/5 :
تاریخ پذیرش95/6/21 :

چکیده

«عنوان» یکی از مهم ترین عناصرِ یک پژوهش و دروازة ورود به اثر است.
عنوان برچسبی است کهه وویسهن و و پژوهرهبر بهه اثهر و او یره

هویش

میزو  .در گووهشناسی پژوهشهها عمیهیر رسها ههها یها پایهانوامهههها
تحصیمی با ویژگیهایی چون مسئمهمحور ر روشین

ر ه فین

ر دقهت

و وظارت اساتی یکی از مهمترین اوواع پهژوهشهها محسهوم مهیشهود و
اوتخام عنوان مناسب در آوها اهییتی دو چن ان دارد .این پهژوهش بهر آن

است تا ضین طرح و تبیهین مییارهها «عنهوانگزینهی»ر بهه میهزان اوابها

عناوین پایانوامه ها رشهت تهاریخ بها ایهن مییارهها و آسهیبشناسهی آوهها
1
2
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بپههردازد .شههیوو پههژوهشِ پییایرههی تحمیمههی و پامیهه پههژوهش شههام

پایانوامه ها کارشناسهی ارشه و دکتهر رشهت تهاریخ در گهرایشهها
مختمهها اسههت .براسههاه یافتهههههها پههژوهشر مهههمتههرین آسههیبههها

عنوانگزینی در پایانوامه ها رشت تاریخر طوالویبودنر کهاربرد کمیهات
بیوقشر ع م اوابا با زبان مییار و کاربرد موضوع به پا عنوان است.
واژگان کلیدی :عنوانگزینیر آسیبشناسیر پایانوامهر رشت تاریخ

مقدمه

عناصر فرامتنی 1پژوهش هیچون مق مههر پیرهباتارر میرفهی و عنهوانر در شهک گیهر بهارِ
مینایی اثرر وقری اساسی دارو  .در میان ایهن عناصهرر عنهوانر 2او هین و مههمتهرین عنصهر

است که واون گان از پنبهها ارپهاعی و دال تهی آن بههرومنه مهیشهوو  .عنهوان دروازة
ورود بههه اثههر اسههت و عنصههر مییههزوا بههه اسههام مههیآیه کههه وویسههن و را از بهههکههاربردن
عبارتها توصیای بی ویاز سا ته و اطالعات او یه را در مورد محتوا اثر به مخاطب ارائهه
میده  .اوتخام عنوان برا پژوهش ضرورتی ذهنی و عینهی دارد .اگهر عنهوان پژوهرهی از
ابت ا درست اوتخام شودر عالوو بر اینکهه هیهوارو پژوهرهبر را بهه داشهتن تیهه وسهبت بهه
موضوع و مسیر پژوهش رهنیون می سهازدر بهه واونه ة پهژوهش ویهز کیهک واهه کهرد
دربارو اوتخام متن و ادام پستجو در آن بهرا یهافتن پاسهخ بهه سهخاالت هویش تصهییم
ببیرد .بنابراینر عنوان از یک سو اکم سهردرِ ورود مهتن را دارد و عامه اوتخهام آن از
سو

واون و و ورود او به پههان مهتن اسهت (کهاموهر )9 :1382و از سهو دیبهر وقهش

راهنیا برا آگاهی از موضوع و مسئم پژوهش را دارد.
این پژوهش بر آن است تا ضین طرح و تبیین مییارها عنوانگزینیر به آسهیبشناسهی
عناوین پایانوامهها رشت تاریخ و میزان اوابا آوها با این مییارهها بپهردازد .بنهابراین سهخال
اصمی این پژوهش عبارت است از :مهمترین آسهیبهها عنهوانگزینهی در پایهانوامهههها
1. paratext
2. title
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رشت تاریخ ک امن ؟ در پستجو پاسهخ ایهن سهخالر فهر

بهر ایهن اسهت کهه مههمتهرین

آسیبها عنوانگزینی در پایانوامهها رشت تاریخر طوالویبهودنر ابههامر عه م پهذابیتر
کمیرها بودنر پیش داور ر ع م اوابا با زبان مییارر بزرگویاییر کاربرد کمیات بیوقش
(ارو) و کاربرد موضوع به پا عنوان میباش .
با وپود اهییت عنوان در فهم مینها اثهر و تصهییم مخاطهبر پهژوهش پهامیی دربهارو
عنوانگزینی در پژوهشها عمیی از پیمه در ته وین پایهانوامهههها داورهباهی صهورت
وبرفته است و تنهها اشهاراتی پراکنه و در متهون روش پهژوهش آمه و اسهت کهه بهه تنههایی
پواببو ویاز محققان و بهویژو داورجویان رشت تاریخ برا اوتخهام عنهوان مناسهب بهرا
پایانوامهها و رسا هها تحصیمی وییباش « .ژرژ ژوت» پژوهربر فراوسو ر یکی از وخستین
افراد است که در ماا یات ود در زمین ابیاد مختما روایتشناسی به طبقههبنه

اوهواع

عنوان پردا ته است .او با بهروگیر از عمم زبانشناسیر عناوین را به دو گروو درونمایهه و
برونمایها تقسیم میکن  .بهزعهم او عنهاوین درونمایهها عنهاوینی هسهتن کهه اطالعهاتی
دربارو محتوا اثر ارائه میدهن ر دراا یکهه عنهاوین بهرونمایهها سها تار و قا هب اثهر را
مرخص میسازو (پال یپورر  .)62-63 :1388اما در ایران یکی از وخستین افراد کهه بهه
تاصی به عنوان گزینی پردا تهر محی اسهان یار اسهت کهه در چههار شهیارة مجمه آینه
پژوهش سمسمهمقهاالتی بها عنهوان «عنهوان کتهام و آیهین اوتخهام آن» وباشهت .او در ایهن
مقاالت ضین تبیین اهییت عنهوانگزینهی بهه ویژگهیهها عنهوان مناسهب بههصهورت عهام
پردا ته است .هیچنین در این زمینه مقا ها از محی عمی ایی رفییی منترر ش و که به ون
پردا تن به مبااث وظر ر تنهها بهه بررسهی کوتهاهی از عنهاوین مقهاالت مجمه ورهر داوهش
پردا ته است(ایی رفیییر  .)1367از دیبر آثار میتوان به کتام «روششناسی وق ادبیات
کودک» اشهارو ویهود کهه در فصهمی از اثهر تحهت عنهوان«وهامشناسهی» بهه اهییهت عنهوان و
راهکارها عنوانگزینهی مناسهب پردا تهه اسهت(محی

ر .)1378عهالوو بهر ایهنر صهاد

عسکر ضین بررسی مقهاالت عمیهی ه پژوهرهی رشهته ادبیهات عهرمر بهه وقه عنهاوین و
موضوعات این مقهاالت پردا تهه اسهت .ایهن مقا ههر مختصهرر پهذام و واضه بهودن را از
ویژگیها اصهمی عنهوان هوم مهیداوه و در مقابه ر طهوالوی و مهبهمبهودن عنهوان را از

 / 8آسیبشناسی عنوانگزینی در پژوهشهای دانشگاهی

مهههمتههرین آسههیب ههها عنههاوین در مقههاالت عمیههی ه پژوهرههی ایههن رشههته میرفههی
مههیکن (عسههکر ر 97 :1389و .)116تنههها پژوهرههی کههه در پسههتجو مهها بههه عنههاوین
ی
ی توصهیا ِ
پایانوامهها یک رشته پردا تههر مقا ه مجتبهی مقصهود اسهت کهه بهه بررسه ِ
عناوینِ پایانوامهها رشت عموم سیاسی و روابط بینا یم پردا ته است .در این اثهرر ابههامر
کمههیبههودنر دایرةا ییههارفیبههودنر ژوروا یسههتیبههودنر ارزشداور و کروو وژیههکبههودن از
مهمترین آسیبها عناوین پایانوامهها این رشته ذکر ش و است (مقصود ر .)1385
ب ون شک یکی از منابع اصهمی تحقیهد در زمینه عنهوانگزینهیر کتهب روش پهژوهش
است .این در اا ی است که تی اد او کی از این آثار توپه کافی به موضهوع عنهوانگزینهی

داشتهاو  1و بسیار اتی اشاروا به عنوان و عنوانگزینی و ارو  2و بر ی ویز تنها اشهاروا

کوتاو دارو که در ا توصیه بهودو و فاقه راهکهارهها عیمهیِ عنهوانگزینهی مهیباشهن .

3

تی اد از این کتب ویز به اشتباو عنوان را با موضوع 4یکی داوسته و ذی تیتر عنوانیهابیر بهه
چبووبی اوتخام موضوع پردا تهاو .

5

به وظر میرس تاکنون در موضوع عنوانگزینی بهرا پایهانوامهههها و رسها ههها رشهته
تاریخ پژوهری اوجام ور و استر ذا با توپه به گسهترش تحصهیالت تکییمهی در کرهور و
وپود بر ی وارساییها در گزینش عناوین پایانوامهها و رسا هها تاریخی به وظر مهیرسه
 .1برا ویووه ن.ک به :افساوه شیراویر عنوانر در مجیوعه :غالمرضا ابیبی و دیبرانر مبانی نگارش علمیر تهرانر

مرز فکرر 1386ر صص 26-33و پواد هرو ر روش پژوهش و پژوهش علمیی در تیاریخر تههرانر امیرکبیهرر

1386ر صص 95-67

 .2برا ویووه ن.ک به :پرویز فر هزادر راهنمای پژوهشهای تاریخی(کتابخانیهای) ،تههرانر طههور ر 1384؛

بهرام طوسیر راهنیا پژوهش و اصول عمیی مقا هوویسیر مره ر تابرانر1382؛ عمی دالورر مبانی نظری و عملیی
پژوهش در علوم انسانی و اجتماعیر تهرانر رش ر 1382و پهانبخش ثواقهبر روش پژوهش بیا تککیید بیر

تاریخ ،شیرازر ووی شیرازر .1385

 .3بههرا ویووههه ن.ک بههه :محی ه پیار یههااقی و محی مه ه
بهورر(اوترارات آستان ق ه رضو )ر1384؛ محی هاد محی

واص ه ر راهنمییای نگییارش و ویییرایشر مرههه ر

ر روششناسی نقد ادبییا

کودکیانر تههرانر

سروشر  1378و غالمرضا اکیر روش پژوهش با رویکردی به پایاننامهنویسیر تهرانر بازتام ر.1387

4. topic

 . 5برا ویووه ن.ک به :ایی میرزاییر روش پژوهشر مره ر شایستهگسترر 1387ر صهص  32-34و مرتضهی وهورائیر
راهنمای نگارش در تاریخ ،مره ر پهاد داورباهی مره ر 1387ر صص 81-87
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اوجام چنین پژوهری یک ضرورت باش  .این پهژوهش از وهوع پییایرهی ه تحمیمهی و پامیه
پژوهش شام پایانوامهها کارشناسی ارش و دکتر رشت تاریخ در گرایشها مختما
است که در سایت اسناد و م ارک عمیهی ایهران 1فهرسهتبنه

شه و اسهت .اجهم ویووهه

براساه پ ول ویووه گیر مورگان مرخص ش و و ویووههگیهر بهه روش تصهادفی اوجهام
ش و است .ابزار گردآور اطالعاتر چک یست پژوهربرسا ته است .در هر پایهانوامههر
عنوانر مقاعر گرایشر سال دفاع و مخسس آموزشی استخراج ش و و براسهاه چهک یسهت
پژوهربرسا ته به اوابا ِ عناوین با مییارها عنوانگزینهی و آسهیبشناسهی آوهها پردا تهه
ش و است .با این توضی که وق ها اوجام ش و بر عنوان یک پایانوامه به مینا وای محتهوا
و ارزش عمیی آن ویست.
اهمیت عنوان و عنوانگزینی

در وخستین وباو شای بحثِ «عنوان» پ

به وظر ویای یا موضوعی کهماهییهت پمهوو کنه .

ااتیاالً به هیین د ی وه تنها در رشت تاریخ بمکه در دیبر رشتهها ویز چنه ان به ان پردا تهه
ور و است« .عنهوان» فرهردو ا منضهبط از ماا هب مهتن اسهت کهه تاصهی آن در فهرسهت
من رپات و سپس در متن اصهمی متجمیهی مهیشهود (عبهاه اهری ر  .)14 :1388در تیریاهی
دیبرر عنوان مجیوعها از عالیم زبانشناسی است که برا وراندادن محتوا کمی مهتن و
پمبکردن مخاطبر در رأه یک متن ظهاهر مهیشهود (اسهتا وویر  270 :2006بهه وقه از:
محی وژاد عا ی زمینیر  .)93 :1391عنهوان در شههرت و پمهب وظهر و اسهتقبال واونه گان
تأثیر اوکارواپهذیر دارد .میرفهیر وقه و وقه اثهر هیهه ذیه عنهوان آن صهورت مهیگیهرد
(استاپمتونر  .)10-13 :1374در گذشته گیان میش هر ووشتها بای عنواوی داشته باش تها
از سایر ووشته ها متیایز شودر اما امروزو عناوین تنها کمیاتی برا متیایزسهاز ویسهتن بمکهه
وراوه ها مینادار هستن که در اوتخام آثار و کام ش ن ماهوم آوها وقش اساسی داروه .
از این رو عنوان پزء پ اور وی هر پژوهش اسهت و بها اهذ

آن مینها و ماههوم پهژوهش

واقص میشود.
1. Irandoc
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عنصر آغازین هر پژوهشر «عنوان» است .در واقع وخستین بر ورد پژوهربر و مخاطب
در «عنوان» اتاا می افت و این بر ورد در واکنش بی

مخاطهب بسهیار مهخثر اسهت .اگهر

عنوان مناسب باش وخستین تحسین مخاطب را در پی واه داشهت .پژوهرهبر و وویسهن ة
واموفد کسی است که با اوتخام عنهوان وامناسهبر وخسهتین بر هورد مخاطهب بها هویش و
اثرش را به واپسین بر ورد تب ی کن  .چه بسا که موضوع اثهر مهورد عالقه مخاطهب یها
مرتبط با اوزة پژوهری پژوهربر باش ر اما به د ی عنهوانگزینهی وامناسهب مهورد توپهه
قرار وبیرد(شیراویر  .)26 :1386از سو دیبر عنوانگزینهی تییهین دقیهد چهارچوم عمیهیِ
یک موضوعِ پژوهری است که در صورت بهکاروبرفتن شهیوة مناسهبر مهیتواوه موپهب
وارسایی اثر و اتی بیتوپهی به یک پژوهش پرزایت عمیی شود (هرو ر .)95 :1386
امروزو با توپه به اجم اوبوو آثارر «عنوان» به یکی از مییارهها مههم داور و سهنجش
تحقیقات تب ی ش و است .تی اد قاب توپهی از افراد براساه عنهوان اثهر اقه ام بهه داور
دربارو آن میکنن  .یینی آثار دارا عناوین سست و وامناسب را وراو سست و ضییابودن
محتوا آن می داون  .هرچن این مییار مخ وش استر اما مییول است (اسان یار ر مهرداد
و شهریور .)114 :1369در این وباو است الل میشود وویسهن وا کهه ابتکهار وه ارد عنهواوی
پ ی و مناسب برا اثر ویش اوتخام کن ر ااتیاالً در گنجاو ن ماا ب تازو در مهتن ویهز
ابتکار الزم را وخواه داشت(مهرینر .)11 :1366
از آوجا که عنوان برچسبی است که پژوهربر به اثر و او یر

ویش میزو ر مهیتواوه

گویا وبرش ها پژوهرهبر در رووه پهژوهش ویهز باشه (ههرو ر  .)97 :1386بهه دیبهر
سخنر عنواوی که پژوهربر و وویسن و برا اثر هویش برمهیگزینه ر ورهاوبر وهوع وبهاو و
سبک کار و است« .عنوان» می تواو به هیان او ازة متنر از شخصیت عمیهی پژوهرهبر و
روش و بینش او اکایت کن  .عنوانهها تزئینهی و ودویایاوههر عنهوانههایی کهه عییقهاً از
مااهیم اثر استخراج ش واو ر عنوانهایی که برا پمب و پذم مخاطب برگزی و ش واو و
اتی عنوانهایی که تنها برگرفته از پیمها از مهتن هسهتن ر هیهه مهیتواونه

واونه و را بهه

مضیون و محتوا اثر و شنا ت روش و بینش وویسن و ه ایت ویاین (تواوبرر -39 :1380
.)38
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در عصههر ااضههر کههه عص هرِ اواجههار اطالعههات وههام گرفتههه اسههتر اطالعههات از طریههد
فناور ها روبهتوسهیها هیچهون اینتروهت و شهبکههها اطهالعرسهاویِ متیه د در ا تیهار
پژوهربران و عالقه من ان ههر رشهته و موضهوع قهرار مهیگیهرد .بها توپهه بهه اجهم عظهیم
اطالعات در این شبکه ههار اسهتاادو از آوهها بهه یهک تکنیهک تبه ی شه و اسهت؛ چهرا کهه
ت قاب اعتیهادر کهار دقیهد و ویازمنه مههارت اسهت .اوتخهام عنهاوین و
استخراج اطالعا ِ
کمی واژوها دقید از سو وویسن گان و پژوهربران میتواو وقهش زیهاد در کیهک بهه
پسههتجوگرههها داشههته باش ه (ابوتر .)92 :1993عههالوو بههر ایههنر توصههیاگرههها مراکههز و
سازمان ها اسناد و وبهه ار مه ارک عمیهیر اغمهب براسهاه عنهوان تییهین مهیشهوو و
بنابراین تکتک واژوها «عنوان» اهییت مییابن (بنی اقبهالر سهرو و پیرههاد ر:1390
135-146؛ مریم اوصار ر .)1380پژوهشها پ ی وران میده افراد ترپی میدهن تها
از طرید کمی واژوها «عنوان» به پستجو منابع مورد وظر ود بپردازوه (بزرگهیر :1378
 .)30اگر عنوان یک اثر بیاوبر محتوا آن باش ر آوباو ویایها که براسهاه آن تهیهه شه و
است میتواو پستجوگر را به م ارک مرتبطتر ه ایت ویای (پنیار راو هیر .)158 :1374
از وبههاو عمههم کتههامشناسههی ویههز اوتخههام عنههوان مناسههب مههیتواو ه در فهرسههتوویسههیر
ذ یروساز ر و آگاهی از محتوا اثر کیک کن « .عنوانِ» اشتباو در واقهع اطالعهات غماهی
است کهه بهه کتهامشناسهی راو مهییابه و موپهب ا هتالل در بازیهابی اطالعهات مهیشهود
(بزرگههیر 35-36 :1378؛ اسههان یار ر آذر و د  .)342 :1369اگههر عنههوان اثههر مبههین
محتههوا آن باشه ر فهرسههتوویسههی و ردوبنه

تسهههی شه و و ضههین کاسههتن از زایههت

کتاب ارانر منجر به افزایش کارایی آوها میشود.
سنن فرهنبی و عمیی ویز در بازشناسی متون از طرید مخ ا یا عنوانر عاممی مخثر است.
اگر در غرم آثار و متون بیرتر از طرید مخ ا شنا ته میشهوو ر در شهر اغمهب آثهارر بها
عناوین شنا ته ش واو  .شای بافت و ترکیب زبان یکی از عم این سهنیت عمیهی و فرهنبهی
باش  .چنان که در زبان فارسی بهر ال
می آی ؛ ماون گمستان سهی

غهرم ابته ا عنهوان سهپس وهام مخ ها و پژوهرهبر

ر رباعیهات یهامر قهاوون ابهن سهینا و( ...ابرامهیر .)122 :1356

کتامشناسی و فهرست وویسی در تاریخ اسالم و سنیت شهر بهر ال

مبهرم زمهین برپایه
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عنوان بودو استر یینی وام اثر مق م بر وام مخ ا بهودو اسهت .هرچنه امهروزو بهه تبییهت از

استاو ارد بینا یممی کتاموویسی 1وهام پ ی آوروه و را سرشناسهه قمیه اد کهردواوه ر هسهتن

پژوهربراوی که هنوز به سرشناسه بودن عنهوان میتق وه  .بهه د یه هیهین اهییهت عنهوان در
اوزة فرهنگ اسالمی است که بسیار از وویسن گان با عنوان اثرِ ویش شنا ته میشوو ر
ماون صااب پواهرر صااب ریحاو االدمر صااب اه ائد و (...اسهان یار ر مههر و آبهان
.)224-226 :1369
معیارهای عنوانگزینی

دراا یکه دیبر ارکان متن هیچون کمیهر پیمهر پاراگرا

و بخشهار از ارکان درووهی و

پنهان مهتن بهه شهیار مهی رووه ر عنهوان رکهن بیرووهی و آشهکار آن اسهت .بنهابراین اها
پژوهربر که عنوان وامناسب بر اثر ویش میوه ر « اهایی مضهاعا» قمیه اد مهیشهود
(اسان یار ر مرداد و شهریور .)113 :1369از این رو بای در عنوانگزینی اثر سهختگیهر
ویود .در اینجا سخت گیر و تیصهبر سهتودوی و ورهان پختبهی پژوهرهبر اسهت .بهه وظهر
میرس تاکنون قواع

کاربرد ر اثربخش و قاب کاربسهتی بهرا عنهوانگزینهی در منهابع

موپود ت وین ور و است .اغمب منابع این موضوع را وادی و گرفتهاو یا با اشاروا کوتهاو و
بر ی توصیهها کمی از آن گذشتهاو ؛ ذا الزم است برا تحقد ه

این پهژوهش ابته ا

با پیع آور ماا ب و اشارات پراکن و به مهمترین مییارها عنهوانگزینهی دسهت یافتهه و
سپس با توپه به این مییارها به آسیبشناسیِ عنهوانگزینهی در پایهانوامهههها رشهت تهاریخ
پردا ته شود.
عنوان و موضوع یک اثر با یک یبر مرتبط هستن  .چنانکهه بهرا اوتخهام یهک عنهوان
وم بای به موضوع پژوهش رپوع کرد .عنوان بایه شهنا تی دقیهد و روشهن از قمیهرو و
موضوع پژوهش عرضه کن  .در پژوهش وبای از عنهاوینی اسهتاادو کهرد کهه ارتبهاب آن بها
موضوع ویاز به توضی داشته باش  .در واقع عنوان بای یک ویراوو
داشته باش و این ویراوو

وزدیک با موضهوع

میان عنوان و موضوع در آثار پژوهری اهییت بیرهتر دارد.
1. ISBD
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عنوان بای مبت نی بر دروویایه و واقییت متن پهژوهش ووشهته شهود تها واونه و بها دیه ن آن
بتواو چارچوم محتوایی متن را دریاب و به دور از هرگووه ابهام در مهورد ماا یهه یها عه م
ماا ی آن تصییم ببیرد.
از آوجا که عنوان در اکم تیریا اثر استر وبای وسبت به موضوع اثهر اعهمر ا هص یها
مباین باش  .به بیان دیبر میرِّ (عنوان) بای با میرَّ

(موضوع) اا ت تساو داشهته باشه .

ال زمههاوی ر
مباینهت عنهوان و موضهوع بهه ههی رو پههذیرفتنی ویسهت .ایهن مرهک مییهو ً
میویای که وویسن و در اوتخام عنوان به اا رفتهه باشه و از آن مینهایی را ارادو کنه کهه
دیبران چنان مینایی را درویییابن  .این موضوع چنان اهییت دارد کهه بسهیار از ورهریات
میتبر یکی از شرایط پذیرش مقاالت را برابر عنوان و مضهیون مهیداونه بهه گووهها کهه
اوتظار دارو مجیوع کمیه واژو هها مسهتخرج از عنهوانر گویها موضهوع و مسهئم اصهمی
پژوهش باش (اری ر .)179 :1372ضرورت توپه به این آسیب از آوجا روشن میشهود کهه
ب اویم پژوهشها صورت گرفته وران میده تنها  40درص عنهاوین از سهازگار کامه
با موضوع بر وردار هستن (بزرگیر .)25 :1378عنوان هم چنانکه بای ت اعیکننه ة تیهام
مبااث پژوهش باش ر وبای کیتر از محتوا آن را هم ته اعی کنه  .اتهی اگهر اثهر اهاو
چن بحث متااوت استر عنوان بای به گووها ت وین شود که ورهان دهنه ة کمیه مبااهث
آن باش  .هیچنین عنوان وبای بیرتر از مااو متن را ت اعی کن  .بنابرین اشتیال و پامییت
شرب دیبر عنوانگزینی است.
در اوتخام عنوان بای ایجاز را رعایت کرد .در واقع وویسن و موظا است تها در عنهوان
با کیتهرین کمیهات بیرهترین اطالعهات را بهه مخاطهب ارائهه کنه (اسهتاپمتونر .)37 :1374
طوالوی بودن عنوان در بسیار از موارد وه تنها به وضوح بیرتر عنوان وییاوجام بمکه منجهر
به ابهام بیرتر میشود .بهعالوور در بر ی موارد طوالویبودن عنوان موپهب واهه شه تها
واون و اتی از واو ن عنوان یک اثر ویز چرمپوشی کن  .اگهر ایجهاز در مهتنر اسهن آن
استر در عنوان شرب آن است .عنوان طوالوی در اطر وییماو ر وافذ ویسهت و مخاطهب را
تحت تأثیر قرار ویی ده  .هیچنین عنهوان طهوالوی بهه اکهم «ا ظهاهر عنهوان ا بهاطن» ورهاو
درازگویی وویسن و قمی اد میشود (اسان یار ر مرداد و شهریور .)128 :1370در این میهان
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اپتنام از کاربرد کمیات بیوقشر توضیحی و متراد

میتواو به کوتهاهی عنهوان کیهک

کن ؛ برا مثهال کمیهاتی هیچهون ماا یهها در زمینه ر پژوهرهی در ایاهه و ...در ابته ا
آوها بهتر است .به وظر مهیرسه تها پهایی کهه بهه وضهوح و

عناوینر اضافی هستن و اذ

رسایی عنوان ایه وارد ورود بای از تی اد کمیات آن کاست .بر ی منابع به تی اد کمیات
عنوان اشارو کردواو و اع اد بین  5تا  15کمیهه را بهرا یهک عنهوان مناسهب داوسهتهاوه
(شیراویر 31 :1386؛ اسان یار ر مرداد و شهریور134 :1370؛ ههرو ر  .)96 :1386بهه وظهر
میرس در بسیار از موارد طوالویبودن عنوان ااصه وپهود کمیهات و عبهارات زایه
است که با اذ

آوها هی

ممی به ماهوم و پیامِ عنهوان وارد ویهیشهود .گهاهی ویهز بر هی

عبارات را میتوان از عنوان اذ

کرد و در مق مه اثهر به ان پردا هت (عسهکر ر :1389

 .)113راو دیبرر استاادو از عنهوان فرعهی مهیباشه  .عنهوان فرعهی مهیتواوه اهاو تیه اد
کمیات بیرتر باش و با توضی عنوان اصمی به وضوح آن کیک ویای  .اما با وپود تأکی
بر کوتاو بودن عنوانر وبای از کمیات و عالیم ا تصار استاادو ویهود؛ زیهرا ایهن عالیهم بهه
وضوحِ عنوان ایه میزو  .در واقع کوتاوبودن عنوان وبای به بها ع م وضوح و ابههام آن
صورت پذیرد.
پژوهربر بای از عناوین تکرار و کمیرها سخت پرهیز کن  .تکرار بودن وه تنهها در
ا ااظ که در ترکیبهایی که با کنهار ههم وههادن ا اهاظ شهک مهیگیهرد ویهز هود را ورهان
میده  .هرچن در پژوهشها عمیی و آکادمیکر مجهال کیتهر بهرا اوتخهام عنهاوین
ابتکار وپود داردر پژوهربر بای تیام تالش ود را برا ع م تکرار یک کمیر وهخویها
اوجام ده  .گاو ع م القیتر وویسن و را به اوتحال عنوان میکراو  .چنین عناوینیر به ترین
عنوانها هستن ؛ چرا که د ی بر واتواوی و ع م القیت وویسن و میباشهن  .شخصهی کهه آن
ق ر ابتکار و ارد عنواوی پ ی برا اثر ویش بیافرینه ر کیتهر تواوهایی واهه داشهت تها
محتوایی وو در اثر ویش ببنجاو (مهرینر .)11 :1366
عنوان بای از پیش داور ر قضاوتر تجمی و وبرش پاوب اراوه عار باش  .بنهابراین در
عنوان بای از کمیاتی که دارا بارِ ارزشی زیاد هستن ه چه مثبهت و چهه مناهی ه اپتنهام
شود .در واقع پژوهربر در عنوان وبای عقی و و وظرِ ثابت و قاطیی را اعالم کنه و اتهی بهه
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ا قا مااهییی اص مبادرت ورزد .به کارگیر اصاالاات و کمیاتی که وراو تیصهب و
پاوب ار وویسن و است از وزن عمیی اثر واه کاست و از هیان ابت ا رویکرد پاوب اراوه
پژوهربر را برمال میسازد و بیاعتیاد مخاطب را به دوبال واه داشت.
هر زباوی به مقتضا شرایای چون تیمدِ اه ِ آن به مناقهه پبرافیهایی و طبقه اپتیهاعی
میین و پنسیت و قومیت و سن و تحصیالتِ سخنگویان دارا گووهها متی د استر کهه
از میان آ وها یک و اایاوه ًا چنه گووهه از اعتبهار بیرهتر بر هوردار شه و و بهه عنهوان زبهان
مرترک پذیرفته میشوو  .از این رو سخنگویان سایر گووهها به تقمی از آوها گهرایش پیه ا
می کنن  .بنابراین مقصود ما از زبان مییارر زباوی است که هیراو با اویاا

در برابر تحهوالت

فرهنبیر تثبیت ش و و رعایت اصول آن بهرا متکمیهان و وویسهن گان بهه آن زبهان ا زامهی

است 1.اوتخام عنوان بای براساه اصول زبهان مییهار صهورت گیهرد .ایهن اصهول در کتهب
دستور زبان و آیین وبارش منترر ش و و مرپهع صهورتهها صهحی و غمهط در ههر زبهان
است .عنوان وبای غمط وبارشی و دستور داشته باش  .برا مثال واژة «پیرامهون» در بر هی
عناوین به غمط به کار میرود؛ زیرا تصور میشود «در پیرامهون» بهه مینها «دربهارة» اسهت.

درصورتیکه «در اطرا » و «در اهول و اهوش» مینهی مهیدهه (اییه یانر -127 :1363
 2.)126هیچنین در عنوان بای از تماید زبانهها و کهاربرد اصهاالاات و ماهاهیم زبهانهها
دیبرر به ویژو اگر میهادل فارسهی داروه ر هوددار کهرد .اتهی از بههکهارگیر واژوهها
منسو زبان فارسی ویز بای اپتنام ویود .در مجیهوع پیهرو از ا بهو سها تیر مینهایی و
امالیی زبان مییار در هر عنوانگزینی ضرورتی پ

است.

عنوان پژوهش میبایست اویکاسی واقیی از مح ودة موضوع و ارزش عمیی اثهر باشه .
عنوانْ آگهی تجار ویست و مبا به و بزرگویهایی وبایه بهه آن راو یابه  .اوتخهام عنهاوینی
کمی و با دامن زماوی و محتوایی ماولر سهنگ بزرگهی اسهت عالمهت وهزدن و ههی د یمهی
و ارد وویسن و اوجام کار را ادعا کن که از عه ة آن بروییآیه  .اوتخهام چنهین عنهاوینی
 .1برا اطالع از ویژگی ها زبان مییار ن.ک به :وا ی رضاییر «زبان مییهار چیسهت و چهه ویژگهیههایی دارد؟»روامهه
فرهنبستانر شیارو23ر تابستان 1383؛ عمی اشر

صادقیر زبان مییارر ورر داوشر شیارو 16ر رداد و تیر 1362

 .2برا موارد بیرتر ن.ک به :ابوا حسن وجایر غلط ننویسیم فرهنگ دشواریهای زبان فارسیر تهرانر مرکهز
ورر داورباهیر 1366
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زماوی مجاز است که وویسن و از عه ة آن برآم و باش ؛ مثالً بها توپهه بهه ابیهاد گووهاگون و
متی د تی ن اسالمی و تی ن غرمر پژوهش در این دو موضوع مییهوالً از عهه ة یهک اثهر
برویی آی ر پس اوتخام عناوینی چون «تاریخ تی ن اسالمی» یا «مباوی وظهر تیه ن غهرم»
چن ان پذیرفته و میقول ویسهت .بهه عهالوور اوتخهام چنهین عنهاوینیر وهوعی ودسهتایی ویهز
محسههوم مههیشههود .چنههانکههه کههاربرد عبههاراتی چههون «پژوهرههی عییههد در »...در عنههوانر
ودستایی محقد محسهوم مهی شهود و دور از روایه عمیهی یهک پژوهرهبر اسهت .ا بتهه
وویسن و مجاز است در مق م اثرش از امتیازات پژوهش ویش بنویسه ر امها عنهوان پهایی
برا

ودستایی ویست (اسان یار ر فروردین و اردیبهرت .)581-584 :1370بنابراین طرح

عناوینی کمی با دامن پژوهری گستردور که امکان بررسهی آن در چهارچوم یهک پهژوهش
عمیی میسر ویستر وه تنها میتواو ای بر ودستایی محقد شهود بمکهه مهیتواوه ورهان از
بزرگ ویایی موضوع پژوهش ویز باش  .برعکسر اوتخهام عنهاوینی ماونه «وبهاهی بهه »...یها
«پستار دربارو  »...وراوبر ع م درک درست وویسن و از یک کارِ پژوهری اصی میباش
و بای از اوتخام چنین عناوینی ویهز اپتنهام شهود .اوتخهام موضهوع و در پهی آن مسهئمها
مح ود و قاب بررسی در یک پژوهش عمیی به محقد کیک میکن تا ضین ت وین یهک
پژوهش عمییر براساه مسئم اصمی به سا ت عنواوی شایسته وائ آی .
از آوجا که عنوانر وخستین عنصرِ مخثر در عرض اثر استر بای پذام باشه و مخاطهب
را به تأم بیرتر در موضوع پژوهش فرا واوه و اهس کنجکهاو او را براوبیهزد .بهه بیهان
دیبرر عنوان عالوو بر اسن اظی بای از اسن مینایی ویز بر وردار باش و ا اق مخا ا
مییارها زیباشهنا تی بصهر و شهنی ار وباشه  .ههر چنه در آثهار پژوهرهی آکادمیهکر
فرصت کیتر برا رعایت این مییار وپود داردر اما پژوهربر بای تیام تالش هویش را
به کار بن د تا وخستین بر ورد واون و با اثر وشهاین باشه و او را بهه ماا یه اثهر ترغیهب
کن  .به هیین د ی بر ی پژوهربران از صنایع ادبی بهرو مهیگیروه و اتهی بهرا اوتخهام
عنوانر با اه فن و ذو مرورت میکنن  .ا بته پذابیت عنوان وبایه از وضهوح و صهراات
عنوان بکاه و به ابهام آن بینجام .
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عنوان بای به روشنی ایاه و چارچوم پژوهش را بیان کنه و از هرگووهه پیچیه گی و
ابهام به دور باش  .بهطور که مخاطب با ماا ی عنوان به فهم مسهئم اصهمی پهژوهش دسهت
یاب و ب او که چه چیز ر چبووه و در چه زمهاوی بررسهی شه و اسهت .هیچنهین برداشهت
افراد از یک عنوان بای یکسان باش ر چرا که تنها در عناوین مبهم اسهت کهه افهراد مختمها
برداشتها متااوتی از عنوان واهن داشت .این مرک بهویژو زمهاوی بهروز مهیکنه کهه
عناوینی بسیار کمی برا اثر اوتخام شوو ؛ بهرا مثهال اوتخهام عنهواوی چهون «طاهریهان در
تاریخ» عنواوی بسیار کمی و مبهم است که وه تنها مسئم پژوهش که اتی موضهوع دقیهد آن
ویز روشن ویست و مخاطب ویی داو پژوهرهبر بهه که ام پنبهه از دوران طاهریهان پردا تهه
است .یکی دیبر از عوام ابههامزا عنهوانر کهاربرد ا اهاظ و واژوهها مهجهور و منسهو
است .از این رو بهتر است در عناوین از بهکارگیر واژوها و اصاالاات واآشهنار پیچیه و و
غیرمصام ر که ویاز به توضی دارو ر وددار شود (عسکر ر .)114 :1389
آسیب شناسی عنوان گزینی در پایان نامه های رشته تیاریخ (تجزییه و تحلیی

دادهها)

در این بخش با تحمی دادوهار به آسیبها عنهوانگزینهی در پایهانوامهههها رشهت تهاریخ
پردا ته و میزان این آسیبها و ویووهها عناوینِ مربوب به ههر آسهیب آمه و اسهت .امها بها

توپه به توضیحات پیرین از تکرار و تاصی دربارو این آسیبها پرهیهز شه و اسهت .پامیه
پژوهش این تحقیدر پایانوامهها مقاع کارشناسی ارش و دکتر رشت تهاریخر ثبهتشه و

در پایباو اطالعات و م ارک عمیی ایهران( 1پژوهرهباو عمهوم و فنهاور اطالعهات ایهران)
است .تی اد این پایانوامهها  2883عنوان میباشه کهه ایهن پایبهاور عنهوان و چکیه ة 1000
مورد را به ویایش می گذارد .بنابراین پامی آمار پژوهش  1000عنهوان پایهانوامهه اسهت.
تی اد اجم ویوو ما  250عنوان از این پایهانوامهههاسهت کهه بهه روش اتاهاقی سیسهتیاتیک
) (N/nویووه گیر ش  .پس از استخراج عناوین و دیبر اطالعات مورد ویاز براسهاه چهک
یستِ پژوهربرسا تهر به تجزیه و تحمی دادوها اق ام ش و است.
1. Irandoc
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مشخصا

حجم نمونه براساس مقطع تحصیلی

مقاع کارشناسی ارش

پیع

مقاع دکتر

 220عنوان

 30عنوان

 250عنوان

 88درص

 12درص

 100درص

مشخصا

حجم نمونه براساس گرایش

1

ایران دورو اسالمی

اسالم

باستان

پیع

 184عنوان

 35عنوان

 31عنوان

 250عنوان

 73درص

 14درص

 13درص

100درص

 -طوالنیبودن عنوان

عنوان بای کوتاو باش و پژوهربر میبایسهت بها اه اق کمیهات بیرهترین اطالعهات را در
مورد موضوع پژوهش به مخاطب ارائه ده  .یکی از مهمتهرین آسهیبهها پایهانوامهههها
رشت تاریخ در اوزة عنوانگزینیر طوالویبودن عنوان میباش  .به گووهها کهه  20درصه
عناوین مورد بررسی در این پژوهش دچار این آسیب هستن .
طوالنیبودن عناوین
تی اد اجم ویووه

تی اد عناوین طوالوی

درص عناوین طوالوی

 250عنوان

 50عنوان

 20درص

ویووه هایی از عناوین طوالوی که با کیی دقت و اذ

بر ی عبارات توصیای میتواو

به عناوینی کوتاو و در عین اال روشن تبییر ویای در پی میآی :
 بررسی تحمیمی تاریخ سیاسی و اقتصاد آل بری ( 316تها  ) 349و تهأثیر آن بهر
اکومتها همعصر (آل بویهر آل ای انر قرمایان)

 .1تاریخ تریع زیر گروو اسالم و تاریخ اوقالم زیر گروو دورة اسالمی در وظر گرفته ش و است.
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 بررسی تحوالت سیاسی و اپتیاعی استان کهبیمویه و بویراایه از پایهان زوه تها
دورو واصرا ین شاو قاپار (1264-1209و1848-1794/ .م)
 آسیبشناسی سیاسی از دی گاو برپستهترین او رزوامهوویسان عصر ترک و مبهول
در ایران واپه وظام ا یمک ه امام محی غزا ی ه بابا افض کاشاوی
 بررسی سیاستها ایران در آسیا مرکز با تکیه بهر ترکینسهتان از آغهاز دورو
قاپار تا پایان سمانت واصرا ین شاو
 بررسی تحوالت سیاسیر اپتیهاعی و فرهنبهی اصهاهان از ابته ا دورو قاپهار تها
رو کار آم ن واصرا ین شاو (1264-1193هجر قیر )
 پنبش ممیش ن وات و اویکاه آن در فاره در سالها 1327-32و.ش با تکیهه
بر اسناد دو تی و روزوامهها محمی
 -ابهام و عدم وضوح عناوین

عنوان پژوهش میبایست به روشنی و صراات ایاه و قمیرو پژوهش را بیان کن  .در واقهع
مخاطب با ماا ی عنوان بایه بهه مسهئم اصهمی پهژوهش و سهخا ی کهه پژوهرهبر بهه دوبهال
پاسخ گویی آن است پی ببرد .از سو دیبرر عنوان بای به گووها اوتخام شود که تیهامی
افراد یک فهم و برداشت از آن داشته باشن  .اوتخهام عنهاوین کمهی و مهبهم کهه چهارچوم
پژوهش را روشن وکن موپب میشود تا ضین ابهام در مسئم اصمی پژوهشر برداشتها
متی ه د و متاههاوتی در ذهههن واون ه گان ایجههاد شههود .مهههمتههرین عام ه ابهههام در عنههاوین
پایانوامه ها مورد بررسیر اوتخام عناوین کمی است .در بررسی اوجهامشه و  20درصه از
عناوین پایانوامهها دچار این آسیب هستن .
ابهام و عدم وضوح عنوان
تی اد اجم ویووه

تی اد عناوین مبهم

درص عناوین مبهم

 250عنوان

 50عنوان

 20درص
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ویووههایی از این عناوین کمی و مبهم عبارتن از:


پیوو ابریریین شر و غرم در عه باستان



فرماوروایی گرگان



تاریخ صاویه



تاریخ ایران بی از اسالم



بررسی سیتگیر ها سیاسی مجا س مرروطه



طاهریان در تاریخ



وبرشی بر الفت عباسی



مجمس چهارم



دودمان زو

 -کلیشهایبودن عناوین

یکی از آسیبها عنوانگزینیر کهاربرد عنهاوین تکهرار و کمیرهها اسهت کهه بهه عه م
پذابیت عنوان و واتواوی آن در پمب مخاطهب منجهر مهیشهود .پژوهرهبر بایه آن اوه ازو
القیت داشته باش که از اوتخام عناوین تکهرار و وهخویها اپتنهام کنه و بها وهوآور و
تالش به اوتخام عنواوی وو و در عین اال دارا مییارها عنوانگزینی صحی اق ام ویای .
تی اد عناوین کمیرها در پامی ویوو پژوهش بسیار او ک بود بهطور که در این بررسهی
تنها  4درص عناوین با این آسیب مواپه هستن .
کلیشهایبودن عنوان
تی اد اجم ویووه
 250عنوان

تی اد عناوین کمیرها
 10عنوان

درص عناوین کمیرها
 4درص

ویووههایی از این عناوین تکرار و کمیرها که غا بهاً مهبهم و کمهی ویهز هسهتن در پهی
میآی :
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 رستان در گذر تاریخ
 چادگان در گذر تاریخ
 زوجان در گذر تاریخ
 کرمان در گذر تاریخ
 تاریخ ایالم
 تاریخ آذربایجان در قرون  6و  7و.
 تاریخ هزارپریب از قرن  8تا  13و.
 -پیشداوری

یکی از مهمترین و وخستین اصول پژوهشها تاریخی کهه در محهیط آکادمیهک آمهوزش
دادو میشودر اپتنام پژوهرهبر از رویکهرد پاوب اراوهه و پهیشداور مهیباشه  .بها وپهود
تردی ها په

در مهورد امکهان بهیطرفهی مهور در بررسهی پ یه وهها تهاریخیر کهه

بحثها ماو ی را در فمساه اوتقاد تاریخ در پهی داشهته اسهتر یکهی از وخسهتین شهرایط
پژوهربرِ تاریخ تالش برا اپنتام از وبرشها پاوب اراوه در موضوع پژوهش اسهت .در
صورتی که پژوهربر در عنوان ویش این اص را رعایت وکهردو باشه چبووهه مهیتهوان
اوتظار داشت که در روو پژوهش و متن اثرر به ایهن اصه مههم پایبنه بهودو باشه  .بنهابراین
برگزی ن عناوینی عار از پیشداور یکی از مهمترین اصول عنوانگزینی در رشت تاریخ
است .در بررسی ااضر تقریباً تیامی پژوهربران این اص را رعایت کردواو  .بهطور کهه
تنها  1.5درص عناوین به پیشداور و قضاوت پاوب اراوه پردا تهاو .
پیشداوری در عنوان
تی اد اجم ویووه
 250عنوان

تی اد عناوین دارا پیشداور
 4عنوان

درص عناوین دارا پیشداور
 1.5درص

عناوینی که به وظر میرس هیراو با ووعی پاوب ار و پیشداور میباشن عبارتن از:
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 اجامستیز از مرروطیت تا رضا شاو
 تصویر از غمها مردم در عصر واصرا ین شاو
 اهییت تجار ارپان و کهبیمویه (از اوا ر دورو ساساوی تا ایمه مبول)
 بررسی مقایسهها واکهنش روااویهت در ایهران در برابهر اصهالاات ضه مهذهبی
رضاشاو و آتاتورک
 -عدم انطباق با زبان معیار

پیرو از ا بو سا تیر مینایی و امالیی زبان مییار در هر عنهوانگزینهی ضهرورتی په

است .از سو دیبر اگهر راو یهابی سههو ایهرادات وبارشهی و دسهتور در مهتن اثهر قابه
اغیا

باش ر که ویست؛ این ایرادات به هی رو وبای در عنوان اثر راو یاب  .در این راستار

وویسن و بای ضین آشنایی با ویژگی ها زبان مییار به کاربرد صحی اصاالااتر ارو
اضافه و ترتیب واژگان توپه ویای  .در این بررسی 10درص عنهاوین اجهم ویووهه بها زبهان
مییار منابد وبودو و دارا ایرادات وبارشی و دستور هستن .
عدم انطباق با زبان معیار
تی اد اجم ویووه

تی اد عناوین غیرمنابد با زبان مییار

درص عناوین غیرمنابد با زبان مییار

 250عنوان

 25عنوان

 10درص

در ادامه ویووه هایی از عناوینی که به د ی ایرادات دستور ر وبارشی و سا تی بها زبهان
مییار اوابا و ارو ر میآی :
 عمیا ایراوی و دو ت صاو از آغاز ترکی دو ت صاو تا پایان سهمانت شهاو
تهیاسب
 اتابکان آذربایجان ه اتابکان فاره /سمبریان /و اتابکان رستان
 موقع یهود در ایران از قرن سوم تا قرن هاتم هجر
 تاریخ ایران بی از اسالم
 تییور و وقش تییوریان در ماورا نهر
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 وبرشی بر الفت منصور عباسی
 شیوو اکومتم ار پهمو اول
 تهاریخ صهااریان ه اوضهاع سیاسهی ه اپتیهاعی ه اقتصهاد و روابهط صهااریان بها
سمسمهها میاصر با آوان
 -مبالغه و بزرگنمایی

عنوان پژوهش مهی بایسهت بهه دور از مبا بههر محه ودة موضهوعی و چهارچوم پهژوهش را
روشن سازد .اوتخام عناوینی هیراو با بزرگویایی و مبا به در تییین محه ودة آن در هیهان
وباو وخست ارزش عمیی اثر را وزد مخاطب آگاو کاهش میده  .این مبا به گاهی هود را
در کاربرد اصاالااتی که ت اعی کنن ة ووعی ودستایی پژوهربر است و گاهی در دامنه
بسیار گستردة موضوع و ع م تح ی قمیهرو پهژوهشر ورهان مهیدهه  .در بررسهی صهورت
گرفته  6درص عناوین دچار این آسیب هستن  .ا بته در غا ب آوهار آوچه به مبا بهه اوجامیه و
استر وه ودستایی محقدر بمکه طرح عناوینی کمی بها دامنه پژوهرهی گسهتردو اسهت کهه
امکان بررسی آن در چارچوم یک پژوهش عمیی داورباهی امکانپذیر ویست.
مبالغه و بزرگنمایی
تی اد اجم ویووه

تی اد عناوین مبا بهآمیز

درص عناوین مبا بهآمیز

 250عنوان

 15عنوان

 6درص

ویووههایی از عناوینی که بهد یه دامنه بسهیار گسهتردة موضهوع و عه م تح یه قمیهرو
پژوهش به مبا به و بزرگویایی اوجامی و استر در پی میآی :
 بحرانها مهم پهانر ریرهها تاریخی این بحرانها و راوا آوها
 تب ی آمریکا پیش از کمیب به آمریکا پ ی
 چبووبی گسترش اسالم در چین
 تاریخ ایران بی از اسالم
 تاریخ صاویه
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 بررسی تاریخی پریانها فکر مخثر بر شهک گیهر مبهاوی فرهنبهی و تیه وی
اسالم
 بررسی اوضاع سیاسیر اپتیاعی ه اقتصاد ر فرهنبی و دینی ایران عصر ساساوی
 -کاربرد کلما

بینقش ،مترادف و توصیفی

یکی از آسیبها پ

در عرص عنوانگزینیر طوالویبودن عنوان است .عنوان طهوالوی

عالوو بر کاستن از زیبایی و پذابیت عنوانر به ابهام بیرتر آن میاوجام  .یکی از مههمتهرین
عم طوالویش ن عنوانر استاادو از کمیات بیوقهشر متهراد
عنوان است .کمیاتی که ههی وقرهی در عنهوان و اروه و اهذ
عنوان هی

و گهاو عبهارات توصهیای در
آوهها در سها تار و مینها

ممی ایجاد وییکن  .بیرترین عام ِ این آسیب در پایهانوامهههها رشهت تهاریخر

تییین مح ودة زماوی اثر به هر دو شک ع د و توصیای است .در این بررسهی  15درصه
عناوین پایانوامهها مورد بررسی دچار این آسیب هستن .
کاربرد کلما

بینقش،مترادف و توصیفی

تی اد اجم ویووه

تی اد عناوین دارا کمیات بیوقش و...

درص عناوین دارا کمیات بیوقش و...

 250عنوان

 35عنوان

 15درص

بر ی از عناوین ااو کمیات بیوقشر متراد

و توصیای که به طهوالویشه ن عنهوان

اوجامی و است در پی میآی :
 قههم از تأسههیس قاپههار تهها پایههان عصههر واصههر (1210-1313و1796-1896/ .م)
بررسی سیر تحوالت سیاسیر اپتیاعیر اقتصاد و فرهنبی
 تههاریخ سیاسههی و اپتیههاعی کههازرون از فههت تهههران تهها کودتهها 1299ش -21
1327-40/1909و.
 وقش بصهرو در روابهط ایهران و عثیهاوی از میاهه و زههام تها میاهه و دوم ارزروم
1847- 1639/1263-1049م
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 تاریخ تحمیمهی بهازار اصهاهان در مواپههه بها م رویسهم :دورو پهمهو دوم -1357
1320و.ش1941 -1978/م
 بررسههی مقایسههها اوضههاع اپتیههاعی دورو اشههکاوی (250پ.م ه 226م) و دورو
ساساوی (654-224م)
 تاریخ تحوالت سیاسی ه اپتیاعی و عمیی ه فرهنبی ایران در عصر مهأمون (-198
218و) .
 اوضاع سیاسهیر اپتیهاعیر اقتصهاد و فرهنبهی مصهر در دورو محیه عمی پاشها
یو مصر 1220-1265و1848-1805/ .م
 -کاربرد موضوع به جای عنوان

او ین گام در هر پژوهش عمیی اوتخام موضوع اسهت .در ایهن مرامهه پژوهرهبر مرهخص

می سازد که واشنا ته و مجهول او چیست و چه چیز را بای میمهوم سهازد (وهادر ر :1385
 .)49تب ی موضوع به مسئم پژوهشر فراین تب ی او یره به سخاالت و سپس اصهالح آوهها
برا رسی ن به سخال اصمی پژوهش است ( اکیر  .)22 :1387پس از برگزی ن موضهوع و
تییین مسئم پژوهشر عنوان گزینی امر ضرور است؛ چرا که اگر موضهوعر قمیهرو کمهی
پژوهش را تییین میکن ؛ عنوانر چارچوم دقید و مسئم اصهمی آن را مرهخص مهیسهازد.
موضوع و عنوان اگرچه به یک یبر مرتبط هستن اما یکی ویستن  .هرچن بر ی منهابع روش

پژوهش به اشتباو موضهوع و عنهوان را هیسهان تمقهی کهردواوه  1.عنهوانر بسهیار پزئهیتهر و
دقیدتر از موضوع به تبیین محتوا اثهر مهیپهردازد .یکهی از آسهیبهها عنهوانگزینهی در
پایانوامهها مورد بررسی این پژوهشر بهکارگیر موضهوع بهه پها عنهوان مهیباشه  .از

پیام ها منای این اق امر ابههام و عه م صهراات عنهاوین اسهت کهه مخاطهب را در تییهین
محتوا اثر از طرید عنوان دچار مرک می سازد .در عنهاوین مهورد بررسهیر در 16درصه
مواردر موضوع به پا عنوان ورسته است.
 .1برا ویووه ن.ک به :ایی میرزاییر پیرینر صص  32-34و مرتضی وورائیر پیرینر صص 81-87
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کاربرد موضوع به جای عنوان
تی اد اجم

تی اد عناوینی که موضوع به پا

درص عناوینی که موضوع به پا

ویووه

عنوان ورسته است

عنوان ورسته است

 250عنوان

 40عنوان

 16درص

بر ی از عناوینی که موضوع به پا عنوان به کار رفته و ابهام در مسهئم پهژوهش را در
پی داشته استر عبارتن از:
 دودمان زو
 طاهریان در تاریخ ایران
 ارتش در زمان رضاشاو پهمو
 پرنها ایران باستان
 سرداران عصر ساساوی
 وهضت مرروطیت ایران
 قرا تائیان کرمان
 اق امات و اصالاات داریوش یکم
 مسیوورها مذهبی در ایران
نتیجهگیری

در گووهشناسی پژوهشها عمییر پایانوامهها تحصیمی یکی از مهمترین اوهواع پهژوهش
محسوم میشوو  .با توپه به ت وین اجم اوبوهی از پایانوامههار به وظر مهیرسه زمهان آن
فرا رسی و تا با بررسهی دقیهد و روشهین از زوایها گووهاگون بهه ایهن دسهته از پهژوهشهها
پردا ته شود .بر پژوهربران است تا با وق محتوار سها تارر مته و مته وژ ایهن آثهارر بهه
آشکار سا تن ضیا و قوت آوها بپردازو  .اهییت این موضوع در این وکته است که بهرا
اصالح و بهبود هر روو

ر ابت ا بای به شناسایی دقید و منابد بر واقییهت و آسهیبشناسهی

آن روو پردا ت .در هیین راستا در این پژوهش تالش ش و است تا با تیرکهز بهر یکهی از
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مهمترین و در عین اال مباولماو وترین عناصر یک رسا عمییر به وقه و آسهیبشناسهی
عناوین پایانوامهها رشت تاریخ پردا ته شود.
عنوان گزینیر تییین دقید چارچوم عمیی یک موضوع پژوهری اسهت کهه در صهورت
دقت و صحتِ اوتخامر از هرگووه ابهام به دور میماوه و در صهورت بههکهاروبرفتن شهیوة
مناسبر وه تنها موپب وارسایی اثهر مهیشهود بمکهه بهیتهوپهی مخاطبهان بهه یهک پهژوهش
پرزایت عمیهی را در پهی واهه داشهت .از سهو دیبهر وخسهتین بر هورد پژوهرهبر و
مخاطب در عنوان اتاا میافت و این بر ورد در واکنش بی

مخاطب بسیار مهخثر اسهت.

هیچنین عنوانر برچسبی است که وویسن و و پژوهربر به اثر و او یر

ویش میزوه چهرا

کهه مهیتواوه گویها وبههرشهها پژوهرهبر در رووه پههژوهش باشه  .بها وپهود اهییههت
عنوانگزینی بهویژو در پژوهشها داورباهی تاکنون قواع

کاربرد ر اثهربخش و قابه

کاربستی برا عنوان گزینی در منابع موپود ت وین ور و است .اغمب منابع ایهن موضهوع را
وادی و گرفتهاو یا با اشاروا کوتاو و بر ی توصیهها کمی از آن گذشتهاو .
ایجازر تناسب با محتوار پیوو با موضوعر القیتر پامع و ماوعبودنر ع م پهیشداور ر
رعایت زبان مییارر پرهیز از بزرگ ویایی و صراات از مههمتهرین مییارهها عنهوانگزینهی
مههیباشههن  .براسههاه یافتهههههها ایههن پههژوهشر مهههمتههرین آسههیبههها عنههوانگزینههی در
پایانوامهها رشت تاریخر طوالویبودنر ابهام و ع م وضوحر کاربرد کمیات بیوقشر عه م
اوابا با زبان مییار و کاربرد موضوع به پا عنوان است .دراها یکهه آسهیبههایی چهون
کمیرههها بههودنر پههیشداور و مبا بههه و بههزرگویههایی تنههها در تی ه اد او ه کی از عنههاوین
پایانوامهها این رشته دی و میشود.
اوتخام عناوین کمیر بهکارگیر بر ی عبارات کنایی و عه م رعایهت ا بهو سها تی
پیالتر عام اصمی ایجاد ابهام در عنوان پایانوامهها بررسیش و در این پهژوهش اسهت.
اوتخام عناوین کمی و مبهم که چارچوم پژوهش را روشن وییکنه موپهب مهیشهود تها
ضین ابهام در مسهئم اصهمی پهژوهشر برداشهتهها متیه د و متاهاوتی از عنهوان در ذههن
واون گان ایجاد شود .در واقع اوتخام این عناوین غا باً وران از مرکمی په

تهر در رووه
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پژوهش دارو و آن مبهمبودن مسئم پژوهش است .دراا یکهه روشهنبهودن مسهئم اصهمی
پژوهشر اوتخام عنوان روشن و عار از ابهام را آسانتر واه ویود.
آسیبهای عنوانگزینی در پایاننامههای رشتة تاریخ

ردیف

نوع آسیب

تعداد

1

طوالویبودن

 50عنوان

 20درص

2

ابهام و ع م وضوح

 50عنوان

 20درص

3

کاربرد موضوع به پا عنوان

 40عنوان

 16درص

 35عنوان

 15دص

5

ع م اوابا با زبان مییار

 25عنوان

 10دص

6

مبا به و بزرگویایی

 15عنوان

 6درص

7

کمیرها بودن

 10عنوان

 4درص

 4عنوان

 1.5درص

کاربرد کمیات بیوقشر متراد

4

پیشداور

8

با وپود تردی ها پ

و توصیای

درصد

در مورد امکان بیطرفی مور در بررسی پ ی وها تاریخیر

یکی از وخستین شرایط پژوهربران تاریخ تالش برا دور از وبهرشهها پاوب اراوهه در
پژوهش است .و هیچنانکه تالش برا اپتنام از پهیشداور در رووه پهژوهش یکهی از
اصول تحقیقات تاریخی استر اوتخام عناوینی عار از پیشداور ویز یکهی از مههمتهرین
اصول عنوانگزینی در این رشته میباش  .اصهمی کهه در پایهانوامهههها مهورد بررسهی ایهن
پژوهش در مقایسه با دیبر مواردر بیرتر رعایت ش و است .هیچنانکهه در کهاربرد عنهاوین
تکرار و کمیرها ویز تی اد پایانوامههایی که به این آسیب دچار هستن بسیار اوه ک بهود
و این وران از القیت و اپتنام محققان از کاربرد عناوین تکرار در پایانوامههها رشهت
تاریخ دارد.
اوتخام عنوان چون دیبر اپزا متن پژوهش بای براساه اصهول زبهان مییهار صهورت
گیرد .پیرو از ا بو سا تیر مینایی و امالیی زبان مییار در ههر عنهوانگزینهی ضهرورتی
پ

دارد .در این راستار وویسن و بای با ویژگهیهها و اصهول زبهان مییهار آشهنا باشه  .ایهن
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اصول در کتب دستور زبان و آیین وبارش منترر ش و و مرپع صورتها صهحی و غمهط
در هر زبان است و ضرور است تا هر محققی با محتوا آوها آشنا باش  .عالوو بر مراپیهه
به این کتبر مرورت و استاادو از آرا صاابوظران ویز میتواو به محققهان در برگزیه ن
عناوین منابد بر زبان مییار یار رساو .
بیرترین اجم آسیبها موپود در عناوین پایانوامهها مورد بررسهیر طهوالویبهودن
عناوین و کاربرد موضوع به پا عنهوان اسهت .طهوالویبهودن عنهوان عهالوو بهر کاسهتن از
پذابیتر به ابهام بیرتر عنوان میاوجام  .یکی از مهمترین عم طوالویش ن عنوانر اسهتاادو
از کمیات بیوقشر متراد

و گاو عبارات توصیای است .اما در پایانوامههها رشهت تهاریخ

بیرترین عام ِ این آسیبر تییین مح ودة زماوی اثر به هر دو شک ع د و توصهیای اسهت
که با اصالح آن ضین کوتاوش ن عناوین بر پذابیت و روشنی آوها افزودو میگهردد .یکهی
دیبر از آسیبها پ

عناوین در پایانوامهها مورد بررسیر کهاربرد موضهوع بهه پها

عنوان است .هرچن در عناوینی که به ایهن آسهیب دچهار هسهتن موضهوع پهژوهش روشهن
استر اما مسئم پژوهش و ایا دقید آن مرخص ویسهت .یکهی از پیامه ها ایهن مرهک ر
بهههکههارگیر موضههوع پههژوهش بههه پهها عنههوان اسههت کههه ابهههام آن را ویههز در پههی دارد.
بهطور که مخاطب با دی ن عنوانر هر چنه موضهوع پهژوهش را درمهییابه امها ورهاوی از
مسئم پژوهش ویییاب  .به وظر میرس در بر ی موارد عام اصمی این آسیبر آگهاووبهودن
محقههد از تاههاوت موضههوع و مسههئم پههژوهش و اتههی در مههوارد وبههود مسههئمه در پههژوهش
میباش .
با تأکی بر رویکرد پستارگرایاو این پژوهشر امی است این متن با هی کاسهتیههایش
با وراندادن اهییت عنوان و عنوانگزینهی در میرفهیِ ااصه کهارِ پرزایهت پژوهرهبرانر
توپه پ

هی آوان بهویژو پژوهربران تاریخ را به مییارهها عنهوانگزینهی و اپتنهام از

آسیبها آن به دوبال داشته باش .
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منابع و مآخذ
 استاپمتونر پ ( .)1374شیوه نوشتن مقاال

پژوهشیی .ترپیهه محی رضها وایبیهان و

محی آرمن  .تهران :داورباو شاه .
 اسههان یار ر محی ه (« .)1369عنههوان کتههام و آیههین اوتخههام آن»ر آینییه پییژوهشر
شیاروها 3ر2و.4
 اسههان یار ر محی ه (« .)1370عنههوان کتههام و آیههین اوتخههام آن»ر آینییه پییژوهشر
شیاروها 6و.8
 اوصار ر مریم (« .)1380بررسی اوابا میان توصیاگرها ویایهساز و کمی واژوهها
عنوان پایانوامهها دکترا تخصصی»ر فصلنامه کتابر شیارو تابستان.

 بزرگیر اشر ا سادات (« .)1378میزان سازگار عنوانها کتامها فارسی در اوزو

عموم اسالمی با موضوعات آوها»ر تحقیقا

کتابداری و اطالع رسیانی دانشیگاهر

شیارو 30و31
 بنی اقبالر واهی ر فریبرز سرو و ص یقه پیرههاد (« .)1390مقایسهه واژوهها عنهوان و
چکی و پایانوامهها با توصیاگرها تییینش و در ویایهه سهازمان اسهناد وکتابخاوهه ممهی
ایران»ر فصلنامه کتابر شیارو . 86

 تواوبرر فرشته (« .)1380یک اسم یهک عنهوان یهک پههان»ر کتیاب میاه ادبییا
فلسفه ،اسان  79و فروردین.80

و

 ثواقبر پهانبخش ( .)1385روش پژوهش با تککید بر تاریخ .شیراز :ووی شیراز.
 پال ی پورر بهرام (« .)1388پیش درآم

بر وحوو اوتخام عنوان ویایرنامه و مالاظهات

زیباشنا تی و کاربرد آن» .فصلنامه هنر .شیارو.80

 اری ر عباه ( .)1372مروری بر اطالعا

و اطالعرسانی .تهران :دبیر اوهه هیئهت

امنا کتابخاوهها عیومی کرور ورر کتابخاوه.
 اریر ر مهراوبیز و مسیود توفیهد ( .)1362ویایههگهردان؛ اطهالعرسهاوی .نشیریه فنیی
مرکز اسناد و مدارک علمی .دورو هرتم .شیارو .2

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخنگری و تاریخنگاری دانشگاه الزهرا(س) 31 /

 ایی ه رفیییر محی ه عمی(« .)1367تههأممی در عنههوان مقا هه و پیرههنهادهایی دربههارو آن».
نشردانش .شیارو. 48

 ایی ه یانر سههیی (« .)1363توصههیههههایی بههه وویسههن گان مترپیههان و ویراسههتاران»ر در
مجموعه مسائ

نثر فارسی :سخنرانی های اولیین سیمینار نگیارش فارسیی.

تهران :مرکز ورر داورباهی.


اکیر غالمرضا ( .)1387روش پژوهش با رویکیردی بیه پاییاننامیه نویسیی.
تهران :بازتام.

 دالورر عمههی( .)1382مبییانی نظییری و عملییی پییژوهش در علییوم انسییانی و
اجتماعیر تهران :رش .

 راو یر پنیار( .)1374نمایهسازی و چکیدهنویسیی .ترپیهه پیاهر مههرداد .تههران:
سازمان م ارک فرهنبی اوقالم اسالمی.
 شیراویر افساوه ( .)1386عنوانر در مجیوعه :ابیبیر غالمرضا و دیبران .مباوی وبهارش
عمیی .تهران :مرز فکر.

 صادقیر عمیاشر (« .)1362زبان مییار» .نشر دانش .شیارو .16
 طوسیر بهرام ( .)1382راهنمای پژوهش و اصول علمیی مقالیهنویسیی .مرهه :
تابران.
 عسکر ر صاد ( .)1389وق

بر اوتخام موضهوع و عنهوان مقا هه در مجهالت عمیهی ه

پژوهری زبان و ادبیات عربهی ،مجله زبان و ادبیا

عربی(مجله ادبیا

و علیوم

انسانی سابق)ر شیارو دوم.

 فر زادر پرویهز( .)1384راهنمای پژوهشهیای تیاریخی(کتابخانیهای) .تههران:
طهور .
 کاموهر مه
شیارو دوم.

(« .)1382فراتر از زمان :وقش عنوان در اوتخهام کتهام» .نشیریه مهیر.

 / 32آسیبشناسی عنوانگزینی در پژوهشهای دانشگاهی

 محی وژاد عا ی زمینیر یوسا ( .)1391شیوهنامه پژوهش و نگارش علمی .تههران:
پژوهرباو عموم اوساوی و ماا یات فرهنبی.
 محی

ر محی هاد ( .)1378روششناسی نقد ادبیا

کودکانر تهران :سروش.

 مقصود ر مجتبی (« .)1385بررسی توصیای عناوین پایانوامهها رشهته عمهوم سیاسهی و
روابط بینا یم (داورباوها دو تی تهران)» .پژوهشنامه علوم سیاسی .شیارو .5

 مالئی تواویر عمیرضا ( .)1387درآمدی بر روش پژوهش در تیاریخر تههران :ورهر
وی.
 میرزاییر ایی ( .)1387روش پژوهش .مره  :شایستهگستر.
 وادر ر عهزتاهلل ( .)1385روشهای پیژوهش و چگیونگی ارزشییابی آن در
علوم انسانیر تهران :ب ر.

 وجایر ابوا حسن ( .)1366غلط ننویسیم؛ فرهنگ دشواریهیای زبیان فارسییر
تهران :مرکز ورر داورباهی.
 وورائیر مرتضی ( .)1387راهنمای نگارش در تاریخ .مره  :پهاد داورباهی مره .
 هرو ر پواد ( .)1386روش پژوهش و پژوهش علمی در تاریخ .تهران :امیرکبیر.
 یااقیر محی پیار و محی مه

واصه ( .)1384راهنمیای نگیارش و وییرایش.

مره  :بهورر(اوترارات آستان ق ه رضو ).
 Abbott, Joann (1993). "Quantitative Critical Thinking",
College Teaching, Vol. 41.

