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:گفتارپيش

پور، استاد حسين آريان، اثر آقاي دكتر امير   »آيين تحقيق «حاضر مشتمل است بر دو بخش از كتاب         ي  رساله

گـاه  دانـش  (هاي زيبـا  هنري  كدهشجويان دان  طرف انجمن كتاب دانش    گاه تهران كه با موافقت ايشان از      گرامي دانش 
.شودميجويان و اهل تحقيق گذاشته در اختيار دانش) تهران

 به آقاي دكتـر     2هاي گوناگون كدهنشاد و خدمات آموزشي در    1هاي مختلف علمي  متد در رشته  متحصيالت  
را از نزديـك بـشناسد و       ادميك ايـشان    كجويان و از آن جمله، مشكالت آ      نشپور امكان داده است كه مشكالت دا      آريان

ي آكادميك  هادبيري است براي رفع يكي از بزرگترين دشواري       ت» آيين تحقيق «كتاب  . جويي كند  چاره هاآنبراي حل   

. از تحقيق ناتواني-دانشجويان 
ي رسـاله «نـام بهچيزي  جو  آموزشي از هر دانش   ي  ا آن كه ظاهراً در پايان هر دوره       گاهي ما، ب  مؤسسات دانش 

.تدريس اصول تحقيق پي نبردندهاي اخير به لزوم، تا سالكنندميمطالبه » نامهپايان«يا» تحقيقي
. خود گنجانيدي رس متودولوژي تحقيق را در برنامهعلوم اداري دانشگاه تهران دي  مؤسسه1333در سال 

ره انتـشار  آن بارا در» وش تحقيقر« كتاب1334 در سال  .دار اين درس شد   پور عهده آرياناز همان آغاز كار آقاي دكتر     

سراي ي اول دانشـ در وهلـه . نيـز بكـشاند  گاهي ديگرآن درس را به مؤسسات دانشكه هاي بعد كوشيد  داد و در سال   
ر چنان درسي را از مؤسسات آموزشي عالي ديگ    برخي  دوم  ي  لهيات و معارف اسالمي، و در وهله      اي  عالي و دانشكده  

آموختگان مؤسسات آمـوزش عـالي   شايد، براي دانشوكه بايدنان، چهاي پژوهشوز هم روش ، هن همهبا اين . پذيرفتند
.ما روشن نيستند

پژوهي مقدمه و نيز محصول     پژوهي است، و حقيقت   تحقيق همانا حقيقت  : صريح شده است  در اين رساله ت   
آمـوزش و پـرورش در      . ن اسـت  بودخواهـا ها، چـراغ راه بـه     يكي شناخت در هر حال، مخصوصاً در تار       شناخت است، و  

ي بيگانـه باشـند،   پژوهـ كه به سبب ناسازي زمانه با حقيقـت مردمي . باالي خود هدفي واالتر از پژوهش ندارد      مراتب  

، گـردن  آسانيبهچنين مردمي . كنند بلكه در زندگي عملي نيز سقوط ميرسند، به جايي نمي،نظري  در عرصه  تنهانه
.پذيرند ميجاي راستبههند و نادانسته دروغ را دگونه بدآموزي ميبه يوغ هر

. اندميان آمده بهتفصيل  بهاجمال و جريان تنظيم و تحرير نتايج تحقيق         بهحاضر جريان تحقيق    ي  سالهردر  
هاي اخالقـي دانـش و پـژوهش    ي و جنبهملاند، و خالقيت عدار، نوشته شدهاتكاي اطالعات و تجارب دامنه بهمطالب  

 صـميميت نـسبت بـه جامعـه،         -انـد  مورد تأكيد قرار گرفتـه     ،يمت و صداقت و امانت شخص پژوهنده      مخصوصاً صم 

تحصيل در دوره ي ليسانس علوم سياسي و در دوره ي ليسانس و دكتري فلسفه و علوم تربيتي و در دوره ي ليسانس و دكتـري           : 1339 تا   1323از  -1

در دوره ي تخـصص ادبيـات   و ) دانشگاه بيـروت و دانـشگاه پرينـستون   (و در دوره ي ليسانس و دكتري علوم اجتماعي     ) دانشگاه تهران (ادبيات فارسي   

).بخش خارجي دانشگاه كمبريج(انگليسي

. تاكنون1328از سال -2
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ويژه اصـل سـوم كـه    بهمسلماً رعايت اين سه اصل . صداقت در كشف حقيقت و امانت در حفظ نام و شرافت ديگران    
.ت تام دارندبخشي كار پژوهندگان ضرور براي نتيجه1شود،ندرت رعايت ميبهانه در ميان ما متأسف

يـز  ن» آيـين تحقيـق  «جويان قرار گيرد و كتاب دانشي ت كه اين رساله مورد استفادهانجمن كتاب اميدوار اس  

.پژوهندگان انتشار يابدي هرچه زودتر براي مزيد استفاده

جويانانجمن كتاب دانش

گاه تهرانكده هنرهاي زيبا، دانشدانش

1355ارديبهشت 

هـاي  ها گنجانيده اند، بلكـه طـرح  تنها عين مطالب وي را بدون ذكر مأخذ در كتاب         نه. ها آسيب بسيار ديده است    شكنيي خود از امانت   مؤلف اين رساله  -1

ي او را بـا ذكـر نـام    هـاي چـاپ شـده   هـايي از نوشـته    او را بدون آگاهي او به چاپ رسانيده و قـسمت           )نامهحتي توصيه (هاي خصوصي درسي و نوشته  

وار بـا  هاي ديگران را به نام او انتشار داده انـد، دريـوزه  نويسنده ولي با حذف عنوان مأخذ به صورت مقاله، عرضه داشته اند و براي بازارگرمي، نوشته       

...اند و ريفاتي شركت كرده اند و جايز گرفتههاي تشهاي او در مسابقهنوشته
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هـا را جمـع   رأيي پديد آيد، همهه چون كارش    خردمند آن است ك   «
چه صواب است، از او بيرون كند و  تا آن .  آن نگرد  بصيرت در بهكند و   

ميـان   انـدر    كه كسي را ديناري گـم شـود       چنان هم ديگر را يله كند،   
آن حوالي بـود، جمـع      خاك را كه در   ي  باشد، همه ك  اگر زير : خاك

1الخيرسعيد ابيابو».ديد آيد گذارد تا دينار پكند و به غربالي فرو

فصل اول

كار پژوهش

است، سـه گونـه     اي قبلي مسبوق     گذشته از آن كه  بر زمينه       ،پژوهش پويشي است يگانه، ولي عمل پژوهنده      
.يريگاندوزي و نتيجهيابي و يافتههتج: گيردفعاليت را در بر مي

كار پژوهندهيزمينه-1
ابتكار-الف

ديگـر يـك  در عـين گسـستگي، از صـدها راه بـه         تا،هاي واقعيت يك  بيعت چون پاره  م كه انسان و ط    ايدريافته

بـه  . تيـ اي است عميق ميـان اورگانيـسم انـساني و واقع           بازتاب شرطي است، رابطه    يهاند، و شناخت كه زاد    پيوسته
. ايـم ناميده» عاطفه«طه،  سم را در آن راب    يايم و تأثير اورگان   گفته» ادراك «شناخت دارد، ي  ت در رابطه  تأثيري كه واقعي  

شـناختي اسـت متكـي بـر عاطفـه و      » هنـر «دهـد،  د تأكيد قرار مي  شناختي است كه ادراك را مور     » علم«بر اين بنياد،    
ت، و شـناخت حقيقـي يـا صـادق     انطباق شناخت است بر واقعيـ » قيقتح«نيز . شناختي است جامع آن دو » فلسفه«

حقيقـت  : دهند، حقيقت بر سه گونـه اسـت     گونه شناخت دست مي   هكه س چنانهم. يتواقعشناختي است منطبق بر     

معنـي تجـسس   بـه پژوهش، پژوهشي يا تحقيق يا مسامحتاً پس حقيقت . علمي و حقيقت هنري و حقيقت فلسفي      
تحقيق علمي و تحقيق: آيددر ميگيرد، به سه وجه  و محض نيل به حقيقت صورت ميواقعيتمنظم كه به تحريك 

عنوان انـساني متعـارف و   به چه -علمي كاري عام است، و هنرمند يا فيلسوف هم    پژوهش  . فلسفيو تحقيق   هنري  
.آفريندانديشد و ميموافق نظام آن مي-پژوهحقيقتانساني عنوان بهچه 

:گونه استپژوهش از جهتي بر دو

.مجهول استپژوهش ابتكاري يا نوجويي، يعني يافتن يا كشف آن چه بر ديگران .1

. اجمال معلوم استبهپژوهش تأييدي يا نوگستري، يعني گستردن يا تفصيل آن چه بر ديگران .2

.258سعيد، صالشيخ ابياسرارالتوحيد في مقامات: محمد منور ميهني-1
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گيـريم تـا بـه    مـي ، ياري اندزنيم، از آنچه ديگران دريافته  ميگونه پژوهش دست    كه به يكي از اين دو     ميهنگا
بنابراين پژوهش در هر حال متضمن      . شاده گردانيم  گ ، ديگران را  يهبستهاي سر يافته، برسيم يا در   اندنيافتهچه در آن

.دورآموزي بهي است و از تكرار و تقليد و كهنهنوعي نوآور

هاست،محقق تا مقلد فرقاز

.كاين چو داوود است و آن ديگر صداست
زي بود،منبع گفتار اين سو

1.آموزي بود كهنه،وان مقلد

ــ   لزم دروغ اسـت، و دروغ دشــمن  لـق اســت، و تملـق مــست  تـرين نــوع تم ق اسـت، صــادقانه تقليـد نـوعي تمل

نگرد و ميپژوهان بزرگ ر همان حال كه با ستايش به حقيقت   راستين د  يه پژوهند صورتدر اين . پژوهي است حقيقت
كورانه گيرد، هرگزسينا و هگل الهام و جرأت ميهاي بزرگاني چون ارسطو و ابنهاي قهرماني و حتي لغزشاز كوشش

از اين رو در . يدزدااندازد و خالقيت را مي    خطر مي بهاصالت و وحدت شخصيت را      تقليد كورانه   . كند تقليد نمي  اناز آن 
ت  آن استربهتقليد برآيد، ي خوبي از عهدهبهارد، براي آن كه كسي كه تقليد را خوش د. كشي معنوي استحكم خود

! از او تقليد كند،ز خود او اتربهتواند ميكس نكه از خود تقليد كند، زيرا هيچ
بازنـد و   آيـين يـا گـروه يـا فـرد، خـود را مـي       ت يا قـدرت يـك  يارند پژوهندگاني كه در برابر شهربختانه بس بد

 مقلـدان  يهگلـ «قـول روميـان،   بـه  در ميـان مقلـدان يـا    در طـي تـاريخ شـناخت،   . آينـد مـي صورت مقلدي حقير در به

گـان را  بزرهـاي  بينـي جهـان هـا و حتـي    شيوه،وار بردهتنها كسان نهبسا) Imitatores, servum pecus(»خوبرده
ي مـثالً در عـصر ميانـه   . دادنـد ي آنان را هم مورد تقليد قرار مي هاي صور  ويژگي ،پرستانهبستند، بلكه مد  خود مي به

و بطلميوس  وس  ن ارسطو و اوقليدس و جالي     يهپژوهان رفتار نظري و عملي خود را مطابق آن چه دربار          اروپا، حقيقت 

سن نروژي چنـان در اروپاييـان كـارگر افتادنـد كـه      ي نوزدهم اثرهاي ادبي ايپدر سده: كردند بودند، تنظيم مي   شنيده
 معـروف اسـت كـه شـيخ     2.آوردنـد سن در مـي هيئـت ايپـ  بـه آرايي، خود را  چهرهمردم بسيار، مخصوصاً هنرمندان با  

افتاد، ام درس دادن كراراً به خميازه ميهنگبه گذشته، در اوان پيري  ايران در قرنيهمرتضي انصاري، مجتهد برجست
.گرفت مورد تقليد شاگردان او قرار مي،هاي ديگر او مانند عادت،و اين عادت ناخواسته

يملبيني عجهان. ب

پژوهنـده در كـار پـژوهش مداخلـه دارد، و ايـن     بينـي  جهانويژه  بهشخصيت،  . دهدپژوهش در خأل روي نمي    
ـ يگر، از انگارگان پژوهنـده نقـش مـي        هاي د يش از علم  هاي اجتماعي كه ب   مخله در مورد عل   مدا . د، بـارزتر اسـت    پذيرن

 عـصر خـود، بـه فلـسفه و منطقـي            بينـي ترين جهـان  يملي كامياب آن است كه نخست در پرتو ع        بنابراين پژوهنده 
. كار پردازدبهپرورد يتي علمژوهش را بياموزد و با شخصهاي پگراي مجهز شود و سپس روشواقع

مـورد بايـد    هـر نـد، در  ديگريـك يهعلمـي كنـوني، چـون نمودهـاي واقعيـت وابـست           بيني  جهاناقتضاي  به
ي كه با نمودهاي ديگر دارد، شناخت؛ و چون نمودها پويا هـستند، بايـد               يهاهاي هر نمود را به ميانجي رابطه      ويژگي

.274مثنوي معنوي، جلد اول، ص :   جالل الدين بلخي-1

.30ايپسن آشوب گراي، ص: آريان پور. ح. ا-2
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ن را را نگريـست و بـه بيـان ديگـر، تـاريخ آ     آنگاه و سـير   اجتماعي، خاست نمودنمود، مخصوصاً هربراي شناخت هر 
ديگـر متفـاوت   هـاي  هر حوزه از لحاظ كيفيت، از حوزههاي گوناگوني را شامل است و   دريافت؛ و چون واقعيت، حوزه    

انـد  تـر الزم ينهاي پايدر اين باره شناخت حوزه. لعه كرداست، بايد براي شناخت هر حوزه، كيفيت مستقل آن را مطا   

.ولي كافي نيستند
نـوزدهم  ي در سـده . شـود گـاه ميـسر نمـي     هاي يك نمـود، هيچ     خاصيت يهاز ياد نبايد برد كه شناخت هم      

.  كامل پرداختگمان خود جدوليبه جهان و معماهاي آن، يهشناس انگليسي براي نمايش هم، اختر)Airy (رياي

دسـت نخواهـد    بـه د كه جدول او جدولي كامل نيست و چنين جدولي هرگز            هاي نجومي نشان دادن   زودي يافته بهاما  

.پذيرد، و بنابراين پژوهش، پويشي درنگ ناپذير است مانند هر شناخت ديگر، پايان نميجهانشناسي. آمد

علم دريايي است بي حد و كنار،
طالب علم است غواص بحار؛
گر هزاران سال باشد عمر او،

1.وجوجستاو نگردد سير خود از 

سـازي و   پژوهي با بـت   حقيقت. يد بت شود  پژوهي نبا ش نيست، و هيچ حقيقت    هيچ پژوهشي بازپسين پژوه   

ســادگي پــذيرفت كــه بــه شــانزدهم يه، اديــب ايتاليــايي در ســد)Scaliger(اســكالي جــر. ســازدمــيپرســتي نبــت

آن كـه   تـاريخ بـا   2.درسـت اسـت  چـه گفتـه اسـت،       شهور رومي، انساني كامل است و هر      ، حكيم م  )Cicero(چروچي
» !ن يك كتابه برهـان مرا از شر انسا! خدايا«. خنديده است، از گزند آنان ايمن نمانده است     » كتابهيك«گونه مردان   بدين

.مثل اسپانيايي است اين يك -
بي يامسئله: هم، انديشيدن را شامل شش مرحله دانست      توان پژوهيدن يا بر روي    ميناسي،  شاز ديدگاه روش  

 انتقـادي،   يهوارسي يا مطالعـ   آفريني يا وضع گمانه يا فرضيه،        اجمالي، گمانه  يه، بررسي يا مطالع   يا كشف مسئله  
 اين ،علم ورزيدن و نيز فلسفه ورزيدن و هنر ورزيدن. آفريني يا وضع نگرش يا نظريهيابي يا كشف قانون و نگرشقانون

، علميهمثالً بررسي و وارسي در عرص. هايي دارندك براي خود ويژگي ولي البته هر ي.گيرندشش مرحله را در بر مي 

.پذيرندميخواني صورت تر به ميانجي كتابسفه و هنر بيشهاي فلورزي، و در پهنهتر به ميانجي تجربهبيش
 را  واقعيـت هـاي آزمايـشي خـود،       قصد تصحيح و تكميل گمانـه     بهاسي،  شناقتضاي روش بهپژوهان  حقيقت

اتكاي بهپوشانند و نه مي رمز يهپرد را درواقعيتي مبهم الهوتي، نمودهاي   هامفهومقبول  از اين رو نه با      . وندكامي
گذرند و مير عكس، آگاهانه از اين هر دو دبر. دارندميودها را از نظر دور  ي نارساي مكانيستي، پيچيدگي نم    هامفهوم

هـاي سـاده بـاز    چيده به پـاره هاي پيزند و از پاره  پرداهاي پيچيده مي  ره به پا  واقعيتيههاي ساد با شكيبايي از پاره   

 را بـه    واقعيـت هـاي    پاره گاهآن. شناسندتر مي اي ساده را ژرف   ردند و در پرتو شناخت نمودهاي پيچيده، نموده       گمي
.كنندميتبيين عنوان يك كل يا مجموعه، عميقاً بهپيوندند و  ميديگريكبيني علمي خود، به ميانجي جهان

يهقت، بلكه بـراي تأييـد پنـدارهاي ناسـنجيد    فريبان نه براي كشف حقيمردمفريبان و بر خالف اينان، خود  
شكافي رواج گرفته بـود،     كالبد كهآن در عصر رونسانس با      مثالً. زنندميتراشي  د، دانسته يا ندانسته دست به سند      خو

.495پيشين، جلد پنجم، ص:  جالل الدين بلخي-1

.221شش بال، ص: تونجورج سار-2
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نشـست و  ندي ميدر مجلس درس پزشكي، استاد بر كرسي بل. زدنداً بر نظام نظري جالينوس تكيه مي    پزشكان صرف 
هرگاه . شكافتميميزي   حاضران، جسدي را روي      يهاز ديد دوريار او،   دست. خواندثري از جالينوس را مي    ، ا تبختربا  

1!دادند و نه به جالينوسكرد، انحراف را به جسد نسبت مي جالينوس با ويژگي جسد تطبيق نمينظر

».ايدعوضي سوار اين ترن شده.  استبليت شما براي ترن شمال«:نبازبي
»!رودنه ترن عوضي مي«:مسافر

پژوهشي نقشه-پ

بـر نقـشه يـا      خـوبي پـيش رود، بايـد        بـه كـه آن پژوهش گروهـي، بـراي       پژوهش، مخصوصاً پژوهش وسيع و    

پژوهش مـا را  ي هنقشه يا برنامي ، زمينه هاي زيرين دهيم  به پرسش هايي كه   پاسخ. اي سنجيده استوار باشد   امهبرن
:آورندفراهم مي

؟... اند مادگي او در چه پايهتوانايي و آ:  پژوهنده كيست-كندكي تحقيق مي

؟ ....اي حرفهيهدوستي، وظيفخدمت به جامعه، حقيقت:  كدام است هدف پژوهنده-كندچرا تحقفيق مي
؟ ..... مسئله در چه موضوعي است، مرزهاي آن كدامند: مسئله چيست-كند چه تحقيق مييهدربار

ورزي، ورزي، مـشاهده  كتـاب : انـد يي براي پـژوهش او شايـسته      ها چه شيوه يا شيوه    -كندحقيق مي گونه ت چ
؟.....ورزيآزمايش

؟ ...افزاريار، پژوهشدست: اندي براي پژوهش او بايستههاي چه ميانجي-كندبا كه و چه تحقيق مي
كتابخانـه، آزمايـشگاه، ميـدان      : هايي براي پژوهش او مورد نياز است       چه محل يا محل    -كندحقيق مي كجا ت 

؟ ...عمل

؟ ...وقفهوقفه، باچندماه، چندسال، بي: الزم است چه مدت براي پژوهش او-كندكِي تحقيق مي
با . كرده استرا كشف  كردن توان پذيرفت كه اكنون انسان راه كشف انساني مييههاي ديرندبركت تجربهبه

ستي بر او روشن نخواهنـد شـد،        دربههاي راه   و نشيب عمالً در آن راه نخرامد، فرازها       اين وصف تا زماني كه پژوهنده       
 نظـري   يهپـژوهش و حتـي زمينـ      يهاز ايـن رو نقـش     . به آب نجهد، شناوري نخواهنـد آموخـت       كه شناآموز تا  چنان

.مانندميمصون نان عمل پژوهش از تغيير در جري- هر چه باشند–پژوهنده 

يابي جهت-2
و رسـي برهـاي   شـيوه و تحليل مسئله و گزينش شيوه يـا         يابي يا آشنايي با موضوع متضمن انتخاب      جهت

.هاي مربوط به مسئله استشماري نوشتهبر

گزينيمسئله. الف

.ايمسئلهابرپژوهش واكنش انسان است در بر. گزيني استنخستين گام پژوهش مسئله

رودكجا مشكل، جواب آن جاهر

1.شتي است، آب آن جا رودهر كجا كِ

.244-5 همان، ص -1
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.  و نـادان ندانـد و نپرسـد   انـد كـه دانـا دانـد و پرسـد     گفتـه .  آگاه دشوار نيست  يهگزيني براي  پژوهند   مسئله
چهـان چنـدان   . واهد يافـت انگيز خ در هر سو انبوهي از رازهاي پرسشخود بنگرد،اي كه آگاهانه به پيرامون پژوهنده

در آسمان و زمين، چيزهـا      «ر،  زبان شكسپي به. پنداريمداريم؛ چندان شگفت است كه ما نمي      پنت نيست كه ما مي    شگف
2.»اي خود به خواب ديدهيهاند كه تو در فلسفتر از آنوافر

.دانستنمي. اي پرسيدنداز او مسئله.  بر منبر نشسته بودنصرالدينمال

»اي؟االي منبر رفته به چه حق بيدانتو كه نمي«:گفتند
تـوانم  مي است كه    يقدربهآن قدر معلومات دارم كه باالي منبر بروم، اما در عين حال مجهوالتم              «:پاسخ داد 

»!به آسمان برسم

 و يـابي سر مـسئله اند و زندگي سربه   همواره مسئله آفرين  -ترين ستاره  از خردترين ذره تا كالن     -ه چيزها هم

:زبان صائببه. گشايي استمسئله

توان سخن از زلف يار گفت؛يك عمر مي
3؟.در بند آن نباش كه مضمون نمانده است

 پـژوهش كـرد، انتخـاب    - چـه مجهـول و چـه معلـوم        –واقعيـت  نمودهـاي    يه هم يهتوان دربار  مي كهآنبا  
:الدين بلخي گفته استلاره است كه جال كاري خطير و مستلزم دقت علمي است، و در همين ب،مناسبيمسئله

هم سؤال از علم خيزد هم جواب،
4.اك و آب گل از خوكه خارچنانهم

: مناسب از چند ويژگي برخوردار استي مسئله
. براي بهبود جامعه يا تكامل علم سودمند است-1

گـسترده اسـت و از جهتـي         ولي گسترش نيافته است يا از جهتـي گـشوده يـا              ،گشوده است يا گشوده    نا -2
.هناگشوده يا ناگسترد

.با توجه به توانايي پژوهنده و امكان علمي عصر او، گشودني يا گستردني است-3
. پژوهنده استيهمورد عالق-4

.183پيشين، جلد سوم، ص: الدين بلخي جالل-1
2- W. Shakespeare "Hamlet", Act I, Scene 5, Line 166, The Complete Works, P. 1008.

.272، صگلچين جهانباني): گردآورنده(محمد حسين جهانباني-3

.456پيشين، ص : جالالدين بلخي-4
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اي لمي عصر خود برگزينيم، اگر مسئله    بر كنار از توان و خواست خود يا بيرون از مقتضيات ع           اياگر مسئله 
اي كه از اهي تازه نرويم، اگر در حل مسئلهه را پيش كشيم و براي گشايش يا گسترش مجدد آن به ر گشوده و گسترد  

.ايمندهت، عمر گذاريم، كشتي به خشكي رااساهميت ت يا كم صلحت اجتماعي يا سير علم، بي اهميلحاظ م

نظـام علـم و   يـا   يا جامعـه  هاي خودو غفلت از امكانگريزبيني واقعهايي چند مانند تكيه بر يك جهان  عامل
معمـوالً در هـر نظـام       . اي نامناسـب افكننـد    توانند پژوهنده را در كام مـسئله      ميپروايي نسبت به نيازهاي جامعه      بي

ي موجـود  هـا ، از دشـواري اقتضاي زبوني خودبهرود و مي رو به زبوني     ، فرادست جامعه  يهكه طبق ميتاريخي هنگا 
،هاي بيهودهافزايد، و مسئلهها ميد، بر نيروي اين عاملبر دوران خوش گذشته پناه ميريگتابد و به مردهروي بر مي

 مقـارن   ،هاي غربي و شرقي گوناگون     مثالً در جامعه   .شوندگير پژوهندگان مي  هاي دروغين يا پوچ گريبان     مسئله حتي

، بـراي خـود   )Civitas terrana( ناسـوتي متحقـق  يهداري، بسياري از پژوهندگان در دل مدينانحطاط نظام زمين

هـايي فرضـي يـا تفننـي     هـاي واقعـي، مـسئله   آفريدنـد و فـارغ از مـسئله   ) Civitas coelestis(اي الهوتي دينهم
شود، گونه ساخته مي  چ» اكسير اعظم «: آوردنددرهايي خيالي يا رمزآميز   صورتبههاي واقعي را     يا مسئله  ،تراشيدند

ند، بر سـر يـك   راي دا چه رابطهديگريكبا  » اقانيم ثالثه «از كجاست، » شيطان«درتچيست، ق »  دردها يهداوري هم «

؟....توانند بنشينندمي» فرشته«سوزن چند
ناپـذيري ايـن    از بيهـودگي و گـشايش  تنهـا خـود، نـه   فرهنـگ پريـشان عـصر    يهتراشان موافق انگار  مسئله

يكــي از بزرگــان كليــسا، . كوشــيدند مــيهــاآنند، بلكــه لجوجانــه در طــرح شــدنمــيهــاي دروغــين متنبــه مــسئله

 Certum est):چنـان اعـالم داشـت   اي آنمسيحي در دفاع مـسئله سوم يه، در سد)Tertullianus(ترتوليانوس
quia  impossibile)) تراشـان همـواره سـخن او را تكـرار     از آن پس مـسئله 1!)ممكن است، حقيقت داردچون غير

 پـس بـراي   2!)متحمل است بدان اعتقـاد دارم همان دليل كه نابه((Credo quia absurdum est) : كردند و گفتند
اقتـضاي  بهسازي دست زدند و از سوي ديگر        تراشي و قاعده  حل، از سويي با اطمينان به مفهوم      هاي الين حل مسئله 

: الش به كجا رسيد همه تروشن است كه آن. فرجام تن در دادند شنودهاي آتشين بي  وتاريخي مباحثه، به گفت   مرض  
 يعنـي آن چـه در تـاريخ اروپـاي عـصر      ، عمرزدايي، خستگي مـالل، دشـمني و بيـزاري شـديد    -هايي منفيبه نتيجه 

نـد،  ي دروغينـي كـه آفريد  هـا آري، مسئله. خوانده شده است) نفرت اهل الهوت(،  (Odium theologium)ميانه،
!هاي راستين كردسرانجام آنان را گفتار مسئله

».خواهم براي رفع خستگي به شيراز بروممي«-

»تو كه خسته نيستي؟«-
»!ام خواهد كردتا شيراز خستهجادرست است، ولي راه اين«-

. كردگدايي مي

»روي؟چرا دنبال كار نمي«:گفتند
»كو وقت؟«:پاسخ داد

1-R. M. Grant: "Tertullian", Encyclopedia of philosophy,Vol. 8, p. 65.

2-H. P. Jones: Dictionary of Foreign phrases and Classical Quotations, P. 24.
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يد من كنار او باشـم،  نويسد، باوقتي كه شوهرم داستان مي«: گفتهاي مخوف مي داستانيههمسر نويسند 
» !افتدآورند كه خودش به ترس ميقدري ترسبههاي داستاني او نهزيرا صح

ي هـا نگيز خود، دستي بر دست    اهاي ستايش موشكافيي  درد با همه  گونه پژوهندگان بي  مسلم است كه اين   
.افزايند دردمند نمييهگر جامعدرمان

.او هم براي كيد راحمله كرد آن يكي زد سيليي مر زيد را،

.زنمگه ميپس جوابم گوي، وانكنم،سؤالت مي: گفت سيلي زن

:يك سؤالي دارم اين جا در وفاقبر قفاي تو زدم، آمد طراق،

از قفاگاه تو اي فخر كيا؟اين طراق از دست من بوده است يا

.كه در اين فكر و تفكر بيستم.از درد اين فراغت نيستم: گفت

1!نيست صاحب درد را اين فكر، هيني دردي، همي انديش اين؛تو كه ب

آن نيـست، پژوهنـده را از   اي دراه در اتـاقي تاريـك كـه اصـالً گربـه        اي سـي   گربه قولي،بهموهوم يا   ي  مسئله

هاي فـراوان خـود، بـه تمـام وقـت و نيـروي پژوهنـدگان                سبب دشواري بهها  جامعه. داردميرسالت راستين خود باز   
هاي خود و از آن جمله، در انتخاب مسئله، اصل اقتصاد را رعايت كنـيم و                فعاليتي  از اين رو بايد در همه     . ازمندندين

هـاي خطيـر ناسـوتي را بـر      مـسئله 2،»خويي انديـشه كـن  گه ملك سيرتي پيشه كن، پس آن    نخست آدمي  «به مدلول 
 آن است كه ميمون كامل تربه: نوزدهم غافل نشويميبرتري نهيم و از مثل اروپايي سدههاي تفنني يا فرضي مسئله

.باشيم تا انسان ناقص

ه قـادر بـه     تو كـ  «: كنفوسيوس پاسخ داد  .  خدمت به ارواح از كنفوسيوس سؤال كرد       يهدربار) Keloo(كي لو 
» .ممـرگ بپرسـ  ي بارم ده كـه دربـاره  «:كي لو پرسيد» تواني به ارواح خدمت كني؟    گونه مي خدمت مردمان نيستي، چ   
3»تواني به شناسايي مرگ نايل آيي؟گونه ميشناسي، چدگي را نميتو كه زن «:كنفوسيوس پاسخش گفت

دانيم،ما كه در پرده ره نمي
4!خوانيمنقش بيرون پرده مي

سر تاختي،بهبه جنگ زمين سر
5!سمان نيز پرداختيكنون به آ

.78، جلد سوم، ص پيشين: الدين بلخيجالل-1

- .275، ص.....، متن كامل ديوان»بوستان«: الدين سعديمشرف.2

.921،صچين و ژاپون: ، بخش سومي تمدنگاهوارهمشرق زمين، : تاريخ تمدن: ل دورانتوي-3

143، صهفت پيكر: الدين نظاميجمال-4

.155، ص 2، جلدشاهنامه: ابوالقاسم فردوسي-5
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.خواهد يافتپاسخي بيابد، پاسخي بيهوده گمان پرسش بيهوده اگربي

 شغال شد؟يهدختر كدام امام بود كه در بيابان طعم: پرسش

!دختر نبود، پسر بود؛ امام نبود، پيغمبر بود؛ شغال نبود، گرگ بود؛ و قضيه اساساً دروغ بود: پاسخ

آمـوز بـه عـشق دختـر     سپس پدر مـسئله . داشت، ازدواج كردزن كه دختر بزرگي آموز با يك بيوهآقاي مسئله 
آمـوز مـادر او     مـسئله آموز داماد او گرديد، و دختـر نـاتني          تيجه، پدر مسئله  در ن . گرفتهمسري  فتار آمد و او را به       گر

ـ آمـوز  مـسئله پدر زن آموز برادرپسر مسئله. زادپسري آموز  همسر مسئلهگاهآن. محسوب شد  ، دائـي  روود و از ايـن ب
سـو بـرادر     ايـن پـسر از يـك       .آمـوز داراي پـسري شـد      ئلهمـس پـدر   پـس از آن همـسر       . شمار آمد بهآموز  خود مسئله 

 او بود، الزم آمـد كـه    همسريهآموز و هم نو   هم برادر مسئله   ،چون اين پسر  .  او يهديگر نو آموز بود و از سوي    مسئله

شـد،  مـي محـسوب  بزرگ آموز چون شوهر يك مادر مسئلهچنينهم. آموز باشد مسئلهبزرگ   مادر ،آموزهمسر مسئله 
. بزرگ خود بودرفت، پدرميشمار بهمسر خود نيز  هيه همسر خود بود، و چون برادر نويهرگ نوبزپدر

آموز با خودش و با همسرش و با پسرش و بـا پـدرش و بـا                  شيطان، پيدا كنيد كه آقاي مسئله      محض: پرسش
.هايي داردنسبتديگران چه 

 پـسر   يه همسر خودش، خـواهرزاد    يهخودش، نو پدرزن  پدر: هاستاين نسبت داراي  آموز  مسئلهآقا  : پاسخ
.... !بزرگ خودش خودش، پدريهخودش، پسر دختر خودش، برادر نو

چه شهري پايتخت يـك     «. پوچ اصالً پاسخ ندارد    يانگيزد، مسئله ، پاسخ بيهوده بر مي     بيهوده ياگر مسئله 
اصـطالح،  بـه ناپـذير يـا     هـايي پاسـخ    پرسـش  ها، اين » قرار دارد؟  6و5چه عدد طبيعي بين     «و  » كشور آسيايي است؟  

.اندهايي دروغينسئلهم
چـه  «:از اين قبيـل اسـت     . هاي زبان طرح شود   ، مطابق قاعده  واقعيتپذير آن است كه بر اساس       پرسش پاسخ 

شناسـي  يا وجهي از منطقق پرسش كه شاخه منط» قرار دارد؟7و5چه عدد طبيعي «و  » شهري پايتخت ايران است؟   

.دهددست ميبهپذير را هاي طرح پرسش پاسخهاست، قاعد
حل ايـن دو، دو نـوع       كالن، و براي    ي  خرد و مسئله  ي  مسئله: اندپذير بر دو نوع   هاي پاسخ هم مسئله بر روي 

اوان يـك موضـوع بـسيار       هاي فر ها و رابطه  پژوهي ويژگي در خرد .  پژوهش خرد و پژوهش كالن     :آيندپژوهش الزم مي  
مـثالً  . كنيمي يك موضوع نسبتاً وسيع بسنده مي      هاي بنياد هها و رابط  پژوهي به ويژگي  يم و در كالن   كاومحدود را مي  

اي يك دوره يا جامعه خردپژوهي است و وارسي اثرهي منزلهبه اثر يا اثرهاي يك شاعر  ادب، تحليل يكيهدر زمين
.پژوهي استدر حكم كالن

كاويمسئله-ب

صـورتي  بـه در ايـن مقـام بايـد نخـست مـسئله را             . كاوي يا تحليل مسئله است    دومين گام پژوهش، مسئله   
. اي فرعي آن را بيرون كشيمهها يا مسئلهوجهگماريم و در تحليل آن همتگاهآنمشخص درآوريم و تعريف كنيم، و 

ه گـشودني  اسـت و البتـ  ) Un je ne sais quoi(» يك ندانم چـه «ي مثابهبهناپذير مشخص يا تعريفي نامسئله
!اي، هر چه هستي تويي ندانم چه-چيز باشدتواند هرميزيرا مرز ندارد و . نيست
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دامنـه، حـال آن كـه    اي است بـسيار تنـگ  ، مسئلهمشخصي اند كه مراد از مسئلهكساني به خطا پنداشتنه   

. خواه پهناور و خواه تنگ–اي است با مرزهاي معين مسئله، مشخصي مسئله
.مستلزم استغراق است در مسئله،تحليل مسئله

تواننـد بـه مقـام بزرگـاني چـون          ميگونه  پرسند كه در كار علم چه     ميد خود   جويان به شوخي از استا    دانش«

ي ود از خواب بيدار شويد، با مـسئله       مطلوب خ ي  بامداد در آغوش مسئله   : دهدجد پاسخ مي  بهاستاد  . اولوف رسند پ
هنگام ناهار خوردن همراه آن باشيد، پس از ناهار آن را نزد خود بهگاه بشتابيد، ايشخود صبحانه بخوريد، با آن به آزم

1».نگه داريد، با آن به بستر برويد و آن را به خواب ببينيد

شناسـان  شـيمي : زنـيم  مثـالي مـي  .آيـد دسـت مـي  بـه  بر اثر تحليل دقيـق آن  در بسا موردها راه حل مسئله     

پاسخي مـبهم در پـي    ماهيت احتراق چيست؟ اين پرسش مبهم     : كردندين طرح مي  احتراق را چن  ي  زماني مسئله دير

 آنان، اين عامل در     يعقيدهبه). Phlogiston(توننام فلوژيس به است مرموز    احتراق معلول آزاد شدن عاملي    : داشت
 عمـل چنـين نبـود، بـه         اما در . دكند، و بنابراين بايد احتراق از وزن جسم بكاه        ين احتراق، جسم سوزنده را ترك مي      ح

 پنداري سـخيف    شناسان ديرين براي حل اين مشكل،     شيمي. شدحتراق، بر وزن جسم افزوده مي     كه بر اثر ا   نيمعاين

حليـل دقيـق مـسئله      در برابر ايـن گـروه، الوازيـه، در ت         ! است» وزن منفي «تون داراي   گفتند كه فلوژيس  : پيش نهادند 
افزايد؟ اين پرسـش او  نده مي جريان احتراق چه چيز بر جسم سوزدر: ل كردرا به اين پرسش ساده تحويكوشيد و آن 

شود، اكـسيژن اسـت و نتيجـه        چه بر جسم سوزنده افزوده مي     ه آن پس دريافت ك  . را به يك رشته آزمايش برانگيخت     
.اي است باطلتون گمانهلت احتراق است و فلوژيسگرفت كه اكسيژن ع

گزيني شيوه–پ 

هـاي  سئله و گـزينش شـيوه يـا شـيوه    هاي بررسي م  گزيني، يعني سنجش شيوه   شيوه،هشسومين گام پژو  
رسيدگي قرار دهيم و پس     هاي گوناگون بررسي نظري و عملي را مورد         شناسي، شيوه ياري روش بايد به . درخور است 

.يابيم، برگزينيمي خود شايسته ميهايي را كه براي حل مسئلهها، آني شيوهاز مقايسه

 سندگزيني-ت

ي بارهطور مستقيم يا نامستقيم درهبهايي است كه  ش و ارزيابي نوشته   چهارمين گام، سندگزيني يعني گزين    

هـاي  و ويژگـي  هـا شناسـان، صـورتي از نـام      ها و كتاب  نامهاتكاي كتاب بهمنظور بايد   اي اين بر. اندمسئله نوشته شده  
فـراوان  اگر صورت ما شامل سـندهاي  . اجمال تعيين كنيمبه يك را  سندهاي مهم فراهم آوريم و اهميت يا اولويت هر        

. ترتيب دهيمباالفترتيب بهباشد، بايد سندها را 

اندوزييافته-3
ي نظري بررسكار مستلزم  ها يا معلومات معتبر است، و اين      ها يا دانسته  اندوزي، گردآوري يافته  يافتهمراد از   

.هاستي و نقادي يافتهبردارو احياناً عملي و يادداشت

1-J. R. Baker:  Science  and  the  planned State, P. 55
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 بررسي-الف

هـايي كـه بـراي بررسـي يـا      بايد مطابق شـيوه يـا شـيوه   . في استهاي كا يافتهپنجمين گام پژوهش، تدارك  
را استخراج كنـيم  هاي آنانها و يافتهها پردازيم و ويژگيايم، نخست به خواندن كتاب   خود برگزيده ي اجمالي   مطالعه

ي مـا، كـشف   ي برگزيـده كـه مـسئله   در مـوردي    . هـاي خـود بيفـزاييم     جربـه بـر يافتـه     لزوم، با ت  و سپس در صورت     

هايي كـه در آن     نامهي پژوهش رمند باشد، بايد گذشته از مطالعه     هاي اثر يا اثرهاي يك عالم يا فيلسوف يا هن         ويژگي
.دقت مورد تحليل قرار دهيمبهاند، آن اثر يا اثرها را باره فراهم آمده

ي براي پـژوهش ژرف ابتكـارآميز خـواهيم    تربيشهاي پيشينيان آشنا شويم، امكان  با پژوهشتربيشهرچه  
در . هاي گروهي از مـردم اسـت      انديشهي منطقي   ي يك تن مي تراود، نتيجه     كه از انديشه  عموالً ابتكار با آن   م. داشت

كـه از حيـث   رو بـا آن افتنـد و از ايـن   مي هاي متقدمان، از آنان پيش    برداري از يافته  بهرهي شناخت، متأخران با     عرصه
نيوتون كه توفيق علمي خود را مرهـون گذشـتگان، مخـصوصاً            . روندشمار مي بهزمان متأخرند، از حيث دانش متقدم       

از اندكي دورتر]افق را[ام اگر توانسته«: همين نكته نظر داشته است    بهارسطو و دكارت و كپلر و گاليله دانسته است،          
هـاي برقـي جديـد    راستي بـدون اختـراع المـپ   به1».امادههاي غوالن ايستبدان سبب است كه بر شانه     نگرم،ديگران ب 

ــه وضــع كنــوني در نمــي هرگــ)Langmuir(يــورمــي النــگيهوســيلبــه آمــد، بــدون كــشف اصــل  ز چــراغ برقــي ب

هاي فلسفي كانت روي نظامهيچ و بدون نظام فكري ارسطو، بهشد،گاه موتور ديزل ساخته نمي  هيچ)Carnot(كارنو،
شناسـي يـا علـم    صرها يـا طيـف  نـ  يا قـانون دوري ع اتومهر نمود ابتكاري بزرگ مثالً مدل   . يافتندو هگل تحقق نمي   

. زنجيري دراز استي بازپسين حلقهي منزلهبهبرنتيكسي

ســپس . پديــد آمـد )Thomson(سـون   تـام يوســيلهبـه  نـوزدهم  يوم در ســدهاتـ نخـستين مـدل يــا طـرح    

، )Roentgen(گـن ي رونـت  وسـيله بهسون، كشف پرتو مجهول     ي تام وسيلهبهترون  بر اساس كشف الك   )Bohr(بور

، )Planck( پالنـك  يوسـيله بـه توم   كوان يه، ابتكار نظري  )Rutherford( رازرفورد،   يوسيلهبهمواتي  كشف هسته 
ــون   ــشف فوت ــهك ــيلهب ــنشوس ــاين وي اي ــ، ....ت ــدلي پي  راموات ــا م ــده ب ــايش داد چي ــر نم ــاهآن. ت ــورد وگ  رازرف

.تر ساختندهايي كاملمدل) Ivanenko(كو،ايوانن
 نـوزدهم،  يمنـدان سـده  هـاي آن در اثرهـاي چنـدتن از دانـش     برخـي از وجـه  قانون دوري عنصرها با آن كه   

صـيت  ي، كـشف بـستگي خا     اتـوم كـشف وزن    :  سه مقدمه اسـت    يهشوند، نتيج ميه  ددي)Mayer(مخصوصاً ماير   
بـا كـار    )Mendeleyev(يـف   هيـ لـي دينيـ مـي . يـاب هاي كـم  عنصرهاي  ي، و كشف خاصيت   اتومعنصرها به وزن    

. عنصرها را ترتيب داد)periodic(ها، قانون و جدول دوريفرساي خود، از اين دانستهتوان

م نيوتـون  هفـده ي در ربع آخر سده:  استدهاي متعدنهائي مقدمهي   نتيجه )spectrology(شناسيطيف
در . و آبي و نيلي و بنفش تركيـب شـده اسـت    هاي سرخ و نارنجي و زرد و سبزرنگروشن كرد كه رنگ سفيد خود از   

واخـت  نكوچك بگـذرد، طيـف آن وضـعي يـك    ي يك روزنهدريافت كه اگر آفتاب از   ) Wollaston(تون ووالس 1802
 نبـود، در    پـرداز تون چون نظريـه   ووالس.  خواهد شد  چندي شكسته ي  تيرههاي  خطي  وسيلهبهنخواهد داشت، بلكه    

هاي تيره را مورد بررسي قرار داد و رسانيد كه          خط) Fraunhoffer(هوفرنسپس فرائ . نيامدصدد تبيين اين نمود بر    
ي ورزان پـس از خـود، از مرحلـه   بـه ولـي او نيـز ماننـد بـسياري از تجر    . در طيف آفتاب يك خط زرد هـم وجـود دارد        

 و )Bunsen(زن تـون، بـون   سال پـس از كـشف تجربـي ووالس        57ام  سرانج. هاي تجربي فراتر نرفت   فتهگردآوري يا 

ر ي خود، طيفي از خود صاد  اتومشد كه هر عنصر مطابق ساخت       معلوم  . به نتيجه رسيدند  )Kirchhoff(هوفكيرش

1-E. A. Burttt: Metaphysical  Foundations of  Modern Physical Science, P. 202.
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ينـشانه رد طيـف خورشـيد   كه خط زآن نسبت مستقيم دارد، چناني هاي سازندهكند، و طيف هر اختر با عنصر   مي
منـد  هـا دانـش   هـاي ده  سي بر اثـر كوشـش     شناشيوه طيف بدين. نام دادند » هليوم«عنصري است ناشناخت كه بدان      

 شـيمي   -ظهـور دو علـم جديـد       و تركيب اختران و وحدت شيميايي كائنات و نيز         اتوموجود آمد و به كشف ساخت       به

.  انجاميد–فيزيكي و شيمي نجومي 

ــال  ــابج 1835در س ــه ) Babbage( ب ــراع چرتك ــي اخت ــراع  5000 در)Abacus(در پ ــيش و اخت ــال پ س
ي سپس در سده. گر ساختحساب نوعي ماشين ، اختراع پس از آنها سال پيش و ده   300كال در   حساب پاس ماشين

 و  )Kolmogorov(موگـورف   و پـاولوف و كـول     ) Gibbs(منـداني چـون گيبـز     بر اثر دانـش   ) Wiener(نربيستم وي 

، علـم   هـا بازتـاب شـرطي و جـز ايـن        ي  ك و منطـق رياضـي و نظريـه        ترونيـ الكو بر اساس علم     ) Shannon(شانون
. كنوني را گشودترونيالكگرحسابي ها راه ماشين را بنياد نهاد وبرنتيكسي

هـاي پيـشين و    جهتـي بـه برخـي از مـسئله        اي نيـست كـه از     هـا، هـيچ مـسئله     هيچ از شناخت  ي  در حوزه 
محدود، خوانـدني بـسيار   ي هر مسئلهي رو دربارهاز اين . اند، مربوط نباشند  نوشته شده هاهايي كه در آن زمينه    بكتا

. ناشدني استهاآني بته خواندن همهفراوان است، و ال
ملي مركزي ي خانهكتاب. داردخواني را معلوم مي   ابهاي بزرگ، پهناوري افق كتاب و كت      خانهنگاهي به كتاب  

بريتانيـا  ي  ي مـوزه  خانـه كتـاب ملـي پـاريس هماننـد       ي  خانهكتاب كتاب است،    4،000،000شهر فلورانس داراي  رد
ي  و اندوختـه 7،500،000تـون بـه   وارد در بـاس دانشگاه هاري خانهكتابي  ختهاندو.  كتاب است  6،000،000داراي
13،000،000تـون بـه    واشـينگ كنگـره در ي خانهكتابي  و اندوخته 8،000،000 نيويورك به    عموميي  خانهكتاب

علـوم  آكـادمي يخانـه كتابي  اندوختهو10،000،000از  گرادعمومي لنين ي  خانهكتابي  اندوخته1.رسدكتاب مي 
89بـه   ( جلـد    27،000،000از  دولتي لنين در مسكو   ي  خانهكتابي  و اندوخته 22،000،000 از   شوروي در مسكو  

2.گذرددر مي) يگانه زبان ب109 شوروي و زبان

40،000هـاي چـاپ شـده از    هـاي كتـاب  س از اختراع چاپ، عنـوان پانزدهم يعني نيم قرن پي  در پايان سده  

اقتضاي به و   3هاي زمين وجود دارند،   خانه عنوان نامكرر در كتاب    30،000،000ولي اكنون بيش از     . كردندتجاوز نمي 

هـاي  هـا و سـاير مؤسـسه   گـاه اساسي دانـش قانوني منزلهبهكه )Publish or Perish(» منتشر كن يا بمير«شعار 
.گيرندم افزون فزوني ميآموزشي و پژوهشي است، با سرعتي د

% 10زننـد، و   ميليون صفحه سر مـي 7،000سند، به ريي كه هر ساله در زمين به چاپ ميهاها و مقاله  كتاب

 كتـاب و رسـاله در   1100كـشور اتحـاد جمـاهير شـوروي     تنهـا در   1963-4 در طـي     4. به علم اختصاص دارد    هاآن
5.ندي محدود فلسفه پخش شدرشته

 در اتحـاد جمـاهير شـوروي    1952اونسكو منتـشر شـده اسـت، در    ي وسيلهه بيستم كه ب   موافق تاريخ قرن  
20،000 از   تـر كـم  و در كشورهاي ديگـر       20،000 و در انگليس نزديك    35،000ژاپون بيش از     و در  60،000نزديك  

6.كتاب انتشار يافتند

1-Information Please Almanac, PP. 510-11.
2-N.Panferova: "Library of the Country", Sputnik Monthly Digest, March 1975, P.122.
3-A.Kondratov: Sounds and Signs, P.153.
4- V. Pekelis: "SOS: Information avalanche", Spuntnik Monthly Digest,July 1968, PP. 65-70
5-V.A. Malinin and L.N.Suvorov: "Soviet Studies in Philosophy, 1956-1968",La philosophie Contemporaine, P.437.
6-C. Ware and Others: History of Mankind: Cultural and Scientific Development, Vol. Six II: The Twentieth Century, P. 962
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 به 1950اين رقم در . علمي كوچك و بزرگ وجود داشتندي مجله100در سراسر زمين فقط 1800ال در س
  يعني   2،000،000سال، در آن    1952هاي علمي    بنا بر فهرست مقاله    1.رسيد200،000 به   1968در و 100،000

2.شدندعرضه ان پژوهعلمي به دانشي  مقاله40،000اي تقريباً هفته

اول از زبان انگليـسي، پـس از   ي وهله در-اند هزاران كتاب ترجمه شده  1958و  1954هاي  سالي  فاصلهدر  
3.ترتيب از اسپانيايي و ايتالياييبهآن از روسي، سپس از فرانسه و آلماني و در پي آن 

رو انسان معاصر بـراي     از اين . تحقيق كاري سخت دشوار اس    طريق اولي، ت  بهگونه مطالعه و    در اوضاعي اين  
.كار گرفته استبه را ترونيالكگرحسابهاي ده و از آن جمله، ماشينتسهيل مطالعه تدابيري كر

 مهندسـي شـوروي ماشـين       1933ال  در س . گرداندنياز مي  پژوهنده را از ترجمه بي     ،هاز اين ماشين  اي ا گونه

  Machines)International.ام.پــي.مريكــايي آيآي  مؤســسه1954در . اي بــراي ترجمــه ســاختســاده
Business(   نـام داشـت، بـه    » 701. ام. بي. آي«گردانيد و  انگليسي برميهاي رياضي را به ماشين دقيقي كه نوشته

ي  درونـه  گرحسابهاي  اي ديگر از ماشين    گونه .هاي ترجمه همواره رو به كمال رفتند      از آن پس ماشين   . فرستادبازار
هـا و  ابهـاي آن كتـ  توانند هر يك از بخـش كنند و ميبندي ميهاي علمي را در خود منعكس و طبقه       ها و مقاله  كتاب

ي تـازه را  هـا ته بسنجند و نك  ديگريك را با    هاآنهاي  صه به ما عرضه دارند و نيز مفهوم       طور خال بهها را عيناً يا     مقاله
هـاي دشـوار و طـرح     چيـده و حـل مـسئله      هـاي رياضـي پي     عمـل  يهها از عهـد   اي ديگر از ماشين   گونه. بيرون كشند 

ي  همـه ،برنتيك آكـادمي علـوم اوكـرايين در زمـاني كوتـاه          ي سي سسه در مؤ  هاآنيكي از   . آيندهاي نو بر مي   مسئله
شناسـان  رياضـي ي  گـاه در انديـشه    هـايي كـه هيچ     دليل هاآني  وقليدسي را حل كرد و درباره     ي ا هاي هندسه يهقض

رد، بـ سر ميبه در اياالت متحد آمريكا شناس چيني كه، منطق)Hao Wang(هائو وانگ . نهادده بودند، پيش نگنجي
 در هـا آنق رياضـي كـه برخـي از      هـاي منطـ   حـل انبـوهي از قـضيه       در ظرف ده دقيقه بـه      گرحسابي يك   وسيلهبه

ـ       ) Whitehead(هدمانند وايت هاي منطقيان بزرگ    كتاب د و برخـي تـازگي داشـتند، توفيـق          و راسل طـرح شـده بودن
الدين جمشيد كاشاني با رنج فراوان تا هفده     شناس ايراني، غياث  را كه رياضي  » پي«عدد  گر ديگر مقدار  حساب4.يافت

سـال كـار تـا     15شناس انگليـسي پـس از       ، رياضي )Shanks(و شنكس   )14159265358979325/3(رقم اعشار 
5. رقم اعشار پيش برد2548 از يك روز تا تركم رقم اعشار حساب كرده بود، در 757

تـر از انـسان فـرا       ها سـريع   كنوني مرتبه  ترونيالكهاي  گرحساب هنوز جوان است،     برنتيكسيلم  با آن كه ع   
بـاالتر، بـر خـالف    از ايـن  . كننـد ميگيري برداري و نتيجه بهرههاآندهند و از هاي خود را فرا مي گيرند و فراگرفته  مي

.  نيز بسيار پهناور استهاآنتكامل ي دامنه. افتندخطا نميبهشوند و تقريباً هرگز ته نميانسان، خس
به مـدلول يـك     . هاي مربوط به يك موضوع را بخواند      خواندنييتواند همه ندرت مي به پژوهنده   ،با اين همه  

 ثانيـه كتـاب      حـرف در   20سـرعت    سـاعت بـا      12 سال روزانه    50اگر مدت   . مثل التين، زندگي كوتاه است و هنر دراز       
 نگـذرد، فقـط    2000هاي هر صفحه از      حرف يشماره صفحه باشند و     200طور متوسط داراي    ها ب بخوانيم و كتاب  

. كتاب خواهيم شد34،420موفق به خواندن 

پيشين: ليس پكه1-
2- W. I. B.Beveridge: The Art of Scientific Investigation, P.l.

.963ص،پيشين : ديگرانووير-3

.167-68ص،پيشين: دراتوفكن-4

5-C. Platonov: psychologie Recreative, P.419-20.
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ــاره  ــژوهش درب ــراي پ ــه ي خوشــبختانه ب ــسئله، مطالع ــك م ــهي ي ــدنيهم ــست ي خوان ــسته ني ــا باي . ه

شـمرد و بـه     اثرهاي رياضي را بيهـوده مـي      ي  همهي   مطالعه ،نوزدهمي  اس بزرگ سده  نشاضي، ري )Jacobi(كوبييا
دختران جهان را  ي  ورزيد كه نخست همه    اصرار مي   پيش از زناشويي   ،اگر پدر هر يك از شما     «:گفتشاگردان خود مي  

ـ يافت، و در  گاه توفيق ازدواج نمي   ا يكي از آنان ازدواج كند، هيچ      سد و سپس ب   نابش صورت، شـما اكنـون در ايـن جـا         آن

در آن هـاي مطلـوب خـود را    رانيم و فقـط نكتـه  سرعت از نظر بگذبههر سند را  آيد كه اوالً     بنابراين الزم مي   1»!نبوديد

شناس نـروژي پرسـيدند  ، رياضي)Abel(آبلاز. اعتبار بسنده كنيما پرسندهاي اصيل يي بجوييم و ثانياً به مطالعه   
با خواندن اثرهاي اسـتادان و نـه    «:در پاسخ گفت .  بزرگ رسانيد  انشناسگاه رياضي شتابانه به پاي  كه چگونه خود را     

2».شاگردان آنان

دقيـق  ي   بـدون مطالعـه    ،ي مهـم سـندها    هـا يافتن سندهاي اصيل از ميان انبوه سندها و بيرون كشيدن نكته          

اقتـضاي اصـل علمــي  .  هنـر گريـز نيــست  ، بـراي خــود هنـري اسـت، و پژوهنـده را از فراگيــري ايـن     هـا آنسراسـر  

absscissio infiniti)و از صدها موضوع چشم پوشيدن، » چسبيدن«به يك موضوع يعني ) بي نهايت را برش دادن
.چنين است

 آن است كـه روشـنايي از منبعـي مـات بـر           تربه. هنگام خواندن بايد درست بنشينيم و درست نفس بكشيم        به
چـشمان  . كاهـد خواني از سرعت خوانـدن مـي      زيرا لب . ها همراه باشد  نبايد با جنبش لب   خواندن  .  بتابد محل خواندن 

شوند، بلكـه   منتقل نمي،بعدي يا از يك كلمه به كلمه، از يك حرف به حرف بعد،انساني در حين خواندن يك نوشته    

، و بـراي ايـن جهـش از   جهندبعدي مي يوعهمدارند و سپس به مج    چند كلمه عكس برمي   يبا يك نگاه از مجموعه    
ـ         وسيع هاچه اين مجموعه   هر 3.ثانيه وقت الزم است   % 3تا% 1 در . گيـرد تـري مـي   يشتر باشـند، خوانـدن سـرعت ب

.تري را دريابيمبزرگي نگاه، مجموعهتوانيم با هر بايد خود را عادت دهيم كه تا ميصورتاين

دقـت بـراي   بـه تاب بـراي دريافـت اجمـالي و بـار دوم             بـار اول بـا شـ       –بايد هر سند را كمينه دوبار بخـوانيم         
هـايي را كـه از آن فـرا    هاي يك سند، نكتـه ها و فصلو بهرهپايان هر يك از بندها     رواست كه در  . برداري انتقادي هبهر

كوشيم كه از مرين فراوان ببايد با ت. ايم، بسنجيما با آن چه در سندهاي ديگر يافته رهاآنايم، از نظر بگذرانيم وگرفته
متناوب دو يـا چنـد   ي مطالعه. ان استراحت را كاهش دهيمتدريج زم بهطوالني خسته نشويم و     ي  وفقهبيي  مطالعه

.كاهد از خستگي مطالعه مي،كتاب يعني كنار گذاشتن موقت يكي و برگفتن ديگري

 بايـد هـر     آمـوختن دقيـق   براي  . هاي پيشين است  هاي تازه يا استواري آموخته     آموختن نكته  ،هدف خواندن 
 بپيونديم ديگريكها را به ن، پاره به ياد سپاريم و پس از آ      هايي بخش كنيم و مفهوم هر پاره را       بهره يا فصل را به پاره     

يابند و درك ي رواني ما تمركز ميهاه باشد، نيروااگر مطالعه با رغبت همر. ره يا فصل را فرا گيريمهو مفهوم سراسر ب
آمـوختن مـؤثر اسـت و     در-دوسـت درسـت دانـش   البته بـا مـردم روان  -بحث. ردانندگر را آسان ميهاي دشوامفهوم

. كند را تصحيح و تكميل ميهاآن،آورد و از سوي ديگرمي به وجهي فعال در،هاي منفعل ما را از يك سوآموخته

 با سبكي پيچيده هاآنانه برخي از اي فشرده دارند، و متأسف    ياب، درونه ژرفهاي پربار    نوشته تربيشمعموالً  
يبديهي است كه آن فـشردگي الزامـي و ايـن پيچيـدگي نابايـسته، خواننـده مخـصوصاً خواننـده                    . اندنگارش يافته 

هـا، بايـد  اين گونه نوشـته   ي  براي مطالعه . دارندميها باز   انند و حتي از دريافت دقيق مفهوم      گردلول مي ناورزيده را م  

1-E. T. Bell: Men of Mathematics, P. 230.

.308، صهمان-2

. 223، ص پيشين:پالتونوف-3
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 كـه از  هـايي شناسـان يـا اثرهـاي آنـان بـشناسيم و سـپس در موقـع       ياري كتاببه را هاآنبكي  هاي س نخست ويژگي 
،تـر هـاي سـاده  كتـاب ي  گذشـته، بايـد بـا مطالعـه    هااز اين .  بپردازيم هاآني  به مطالعه ايم،  خستگي و سستي رسته   

هـر چـه سـطح      . ويم پيچيده آماده ش   هاي فشرده يا  گيريم و براي فهم نوشته    هاي ابتدائي را فرا   ها و اصطالح  مفهوم

پوشـيده  . ت خواهيم پذيرفتركماي باالتر باشد، پيچيدگي و مخصوصاً فشردگي نوشته را با ماللي  دانش ما در زمينه   
بـا  . سـت سـودمند  اآن عـاملي    ي  رسان است، ولـي فـشردگي درونـه        عاملي زيان  ،نوشتهي  نيست كه پيچيدگي برونه   

يـا  » انديـشي فـشرده «يـابيم، بلكـه بـه     فراون دست مي  ي  ايه، بر م   در زماني كوتاه   تنها نه ،هاي فشرده خواندن نوشته 
هـاي زنـده و   ترين انساناي است براي ارتباط با درخشانخواني وسيله آوريم كه كتاب   به ياد . گيريمتعمق نيز خو مي   

.آيددست نميبهكستن تخم مرغ، نيم رو بدون ش. مرده، و نيل به چنين سعادتي البته زحمت دارد

هاي آسمان،چون شدي بر بام

1!جوي نردبانوسرد باشد جست

گـاه و چـه در    چـه در آزمـايش  –ورزي  براي تجربـه  . آيديز الزم مي   بررسي تجربي ن   ،هادر بسياري از پژوهش   

 با شوق و دقت و هاي دقيق تجربه را بياموزيم، ابزارهاي مشاهده و آزمايش را فراهم آوريم و         بايد شيوه  –ميدان عمل   
. شكيبايي آغاز كار كنيم

در .  هـم ضـرورت دارد   براي بررسي تجربي بلكه براي بررسـي نظـري     تنها نه ، مخصوصاً دقت مشاهده   دقت
هـر يـك را بـا       ي   نوع ضـربان نـبض شـناخت و رابطـه          60دقيق، تقريباً ي  بقراط حكيم با مشاهده   سال پيش،   2000

فـاوتي را كـه دهـان و ابـرو و           هـاي مت   جلـوه  ،منـد بـزرگ   چي، هنرمند و دانش   ويناد. هاي تناني و رواني دريافت    حالت
توي در تالـس .  بـاز شـناخت    ديگـر يـك دقـت از    بهگيرند،  خود مي بهواني،  هاي ر تناسب حالت به،هاي ديگر چهره  اندام
2. نوع لبخند را وصف كرد97 نوع نگاه و 85،هاي ادبي خوداثر

هـاي  لمز، نمونـه هـو هاي شـرلوك   معروف داستانيه، نويسند)Arthur Conan Doyle(آرثر كونان دويل
كند كه روزي   سون نقل مي  هاي او، راوي داستان، دكتر وات     ندر يكي از داستا   . ميان نهاد بهدقيق  ي  فراواني از مشاهده  

ايـن «: رافت گفتكناگهان ماي".نگريستند، از دريچه به خيابان مي    )Mycroft(كرافت ماي شرلوك هولمز و برادرش،   
».آيندطرف ما ميبهدو مرد را ببين كه 

».نويس بيليارد باشد بايد حسابهاآنيكي از«

»فهمي؟از ديگري چه مي. درست است«
اي كه من توانـستم از ارتبـاط يكـي از آن دو بـا بـازي بيليـارد            تنها نشانه . قابل دريچه ايستادند  آن دو مرد م   

كالهش را عقب سـر     . فام بود ديگري مردي بسيار كوچك و تيره     . واي  د بر جيب جليقه   ر مختصري از گچ بو    ببينم، اث 
. گذاشته بود و چند بسته زير بازو داشت

».بينم كه سرباز قديمي استمي«: شرلوك گفت

».بينيم كه در هندوستان خدمت كرده استيم«: برادرش تذكر داد

79، جلد سوم،صپيشين:  جالل الدين بلخي-1

.294، صپيشين:  پالتونوف-2
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».و در همين اواخر مرخص شده است«:شرلوك گفت
».درجه دار بوده است«

».سلطنتيي خانهبه گمانم، در توپ«: شرلوك گفت

».همسرش مرده است«
». بچه دارديك«

».بيش از يك بچه داردبرادر،«
»!دانستن اين نكته، ديگر خيلي عجيب است. اجازه بدهيد«: من خنديدم و گفتم

سـوخته،  موقر و پوسـت آفتـاب  ي قيافهن اين كه شخصي با آن وضع و         اما دانست . مسلماً «: پاسخ داد  هولمز
».يك سرباز است و از سرباز ساده باالتر است و از هندوستان آمده است، دشوار نيست

».شود كه تازه از خدمت فارغ شده استاز كفش نو او معلوم مي«:كرافت اظهار داشتماي

–را كج بگذارد دت دارد كه كالهش  با اين وصف عا   . نظام نبوده است  راه رفتنش معلوم است كه جزو سوار      از  «
».شودميمعلوم اش اين از روشني پوست يك طرف پيشاني

پـس نتيجـه   . كـرده اسـت  مهندسـي خـدمت  مـي   ي رسـته او هم آن قدر بزرگ نيست كه بگـوييم در ي  جثه«
».گيريم  كه جزو توپخانه بوده استمي

. اند كه شخص بسيار عزيزي را از دست داده استرستا پا سياه پوشيده است، و اين مي از اين گذشته، سر     « 
هايش خريـد   بيني كه براي بچه   مي.بريم كه همسرش را از دست داه است       ين كه خودش خريد كرده است، پي مي       از ا 

احتمـاالً همـسرش سـر زا رفتـه         . ها بسيار كوچك اسـت    دهد كه يكي از بچه    وجود يك جغجغه نشان مي    . كرده است 

1"».ديگر هم در ميان هستي بريم كه يك بچهاز اين پي مي. ير بازو داردصور زيك كتاب م. است

گـر  استدالل«:گويداره دويل از زبان شرلوك هولمز مي      در اين ب  .  بنياد استنتاج صحيح است    ،دقيقي  مشاهده
انـد، بلكـه   دههـايي را كـه بـه آن امـر منجـر شـ           حادثهي   همه تنهابشناسد، نه را با تمام شرايطش     ورزيده اگر يك امر   

فقـط از  ] شـناس فرانـسوي   تكامـل [،)Cuvier(يـه طـور كـه كـووي     همـان . كندهاي آن امر را هم استنتاج مي      نتيجه
ورزي كـه يـك      بدن جانور را توصيف كند، مـشاهده       توانست تمام ميهاي يك جانور،    اي از استخوان  قطعهي  مطالعه

هـاي  هـاي قبلـي و خـواه حلقـه         خواه حلقه  -هاي ديگر ند حلقه ي شناخته باشد، بايد بتوا    خوببهحلقه از حوادث را     

2».دقت معرفي كندبه را -بعدي

بردارييادداشت-ب

زنـد،  اي، دست به بررسي مي    اي كه به تحريك مسئله    پژوهنده. برداري است م پژوهش، يادداشت  ششمين گا 

بايد در ضمن تجربـه، جريـان   . و كار اوستهاي نو خرسند نيست؛ يادداشت برداشتن نيز جز تنها به فراگرفتن مفهوم   
 كلمه يا جمله يا بند در كنار هرثبت كنيم و به هنگام خواندن، مطابق موضوع پژوهش خود، هر مشاهده يا آزمايش را 

بـرداري   از يك سند كتبي بر خالف يادداشت       بردارييادداشت. آن يادداشت برداريم  اي گذاريم و سپس از      مهم، نشانه 
ت تجربي كه در عين حـال مـستلزم شـنيدن و سـنجيدن و نوشـتن يـا       راني يا يك فعالي  فاهي يا سخن  از يك درس ش   

1-A. C. Doyle: "The Greek Interpreter", Selected Stories, PP. 100-101.

2-ibid.,   "The  Five  Orange  Pips", P. 51.
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تـوانيم،  بـرداري بايـد تـا مـي     در جريان يادداشت  . ري دشوار نيست  مستلزم عمل كردن و سنجيدن و نوشتن است، كا        
نبايد از ياد بريم كـه ثبـت   . خوبي دريابيمبهها را يابد كه نكته ه كنيم، و اين كار وقتي امكان مي       را خالص هاي دراز نكته
هـاي خـود، از حافظـه    بار يادداشـت شود كه پژوهنده به اعتميگير است و هم سبب  هاي جزئي فراوان، هم وقت    نكته

.ي نگيرد و آن را به تنبلي كشانديار
20 و  12 يـا    15و  10معموالً طول و عرض تقريبي آن     و  نكته را روي يك برگه كه از كاغذ يا مقواست           بايد هر 

ب كر كنيم و به هر برگـه عنـواني مناسـ    مأخذ آن نكته را در زير برگه ذگاهآن سانتي متر است، بنويسيم و     21 و 14يا  
ي هـا كتـه براي ثبـت ن . عنوان هر برگه يا نامي خاص است يا معرف موضوعي است كه بر آن نوشته شده است    . دهيم

. بريمكار ميبهدراز چند برگه 
هـا  بنـدي برگـه    بيـابيم، بايـد بـه رده       هـا يـان برگـه   مآساني برگه اي را در      بههنگام لزوم بتوانيم    بهكه  براي آن   

: هـا را بـه دو رده بخـش كنـيم          تـوانيم برگـه   مـي . گيردها صورت مي  هاي اول عنوان  ترتيب حرف بهدي  بنرده. بپردازيم

).نامهموضوع(هاي موضوعيو برگه) نامهنام(هاي اسميبرگه

نقادي-پ

. سان ندارنـد ها اعتباري يكاين نكته. وهش استداريم، هفتمين گام پژ   هايي كه از سندها دريافت مي     نقد نكته 
هـا  ي انتقاد خود را به برگـه بنابراين در ضمن خواندن بايد هر بند يا بهره يا فصل را مورد انتقاد قرار دهيم و خالصه               

.منتقل كنيم
مـستقيم  ي  ر و در صورت لزوم، در پرتو تجربه       ايد آن را به ميانجي اثرهاي ديگ      هر اثر ب  ي  براي داوري درباره  

نمـا و بـا   صـورتي حقيقـت  بـه يسنده اثـر خـود را   زيرا هر نو . شودوم نمي بدون مقايسه، اعتبار هيچ اثر معل     . بسنجيم

ري بايد سـيماي    پروخيال«:  شاعر بزرگ رومي گفته است     ،)Horatius(هوراتيوس. داردظاهري پذيرفتني عرضه مي   
1».خود بگيرند تا دلپذير باشندبهحقيقت 

:به زبان سنائي

اند،همه چون از كتاب فهرست
2.جز تو را سوي خويش نفرستند

:قول نظاميبهيا 

كسي در بهانه تيزهوش است؛هر
3.كس نگويد كه دروغ من ترش است

.44، صپيشين: جونز. 1

289، ص الحقيقهحديقة: ابوالمجد سنائي-2

.37، صپيشين:  نظاميالدين  جمال-3
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آن هاي مورد استناد اثر، در خور اعتمادند؟ آيا  افتهآيا ي : ز اين گونه پاسخ گويد    هايي ا مقايسه بايد به پرسش   
 اثر هاياي منطقي صورت گرفته است؟ نتيجهوهگيري به شيراري علمي كافي هستند؟ آيا نتيجهها براي استقيافته

هـاي منفـي را بـا فروتنـي و    گزارانـه نـشان دهـيم و نكتـه        هاي مثبت اثر را شـادمانه و حـق        بايد نكته ... تازگي دارند؟   

.در هر حال از نكوهش خودپسندانه و ستايش ناروا بپرهيزيمهمدردي باز نماييم و
 تحليل شخصيت و از آن جمله، هاي مثبت و منفي آن مستلزم تهدها سنجش يك اثر و تعيين نك      ردر بسا مو  

ها روي راستهاياي مثبت و منفي اثر، بخواهيم علتهمعموالً اگر پس از كشف نكته    . تندبيني صاحب اثر نيس   جهان
ين در چن. بيني او ضرورت داردهاي شخصيت، مخصوصاً جهانب اثر را دريابيم، توجه به ويژگيهاي صاح رويو كج 

زنيم، هدف بيني او، دست به تحليل شخصيت صاحب اثر يا رد جهان     ي  قصد تخطئه بهروي نبايد   هيچموردي نيز به  
.هاي اثر استها و نادرستيتبيين يا تعليل درستيما صرفاً 

آن بـر )G. E. Saintsbury(بري سـينتز . انـد هها نگريـست ها و زيبايي تنها به راستي،برخي از نقادان نامي
ر هـاي خـوبي كـه د      نكتهي  ن و دوست داشتن و توصيه كردن همه       نقد كوششي است براي يافتن و شناخت      «است كه 

نقـاد راسـتين بايـد بـه     «: گفته است) J. Addison(سون آدي1».هاآنين تربهاند، و نه شدهجهان انديشيده و نوشته 
كه ديدن را سزاوارند،  يك نويسنده را كشف كند و چيزهايي رايههاي نهفتها بپردازد و زيباييها و نه نارساييخوبي

كـس  يچ رسيدند، به ه242اي خود كه به ه، حكيم ژاپوني در رساله)Ito Togai(تو توگاي اي2».جهان عرضه داردبه 
. پرواي چيزي جز كتاب نداشـت     . هاي ديگران سخن نگفت   از لغزش « :رو اين كتيبه را بر گورش نهادند      نتاخت و از اين   

3».ها خالي بوداتش از هنگامهحي

صـحت و سـقم   ي درجـه ي ز مورد پـژوهش قـرار دهـيم و دربـاره    ها را نيبينيگمان ما حق داريم كه جهان  بي

 هـر يـك از مـا الزامـاً داراي           زيـرا . ولي بايـد در چنـين پژوهـشي احتيـاط بـسيار روا داريـم              . ها داوري كنيم  نسبي آن 
گيـرد و بـا   بيني خود را مطلـق مـي  احتمال بسيار، جهان بهها،  بيني سنجش جهان  رو در مقام  بيني است و از اين    جهان

:سنجند، حال آن كهميهاي ديگر را با آن بينيداوري، جهانتعصب يا پيش

گيري و تعصب خامي است؛سخت

4.آشامي استتا جنيني، كار خون

.سره باطل باشدبيني نيست كه يكنبيني انساني حقيقت مطلق نيست و نيز هيچ جهاراستي هيچ جهانبه
آن كه گويد جمله حق است، احمقي است،

5.شقي است باطل، او،وان كه گويد جمله

و
مدان دوزخ بدان گرمي كه گويند،

1.يمن بدان زشتي كه جويندنه اهر

1- J. Bartlett: Familiar Quotations, P.68.
.196 همان، ص-2

.1160، صپيشن:  ويل دورانت-3

.73، صپيشين: الدين بلخي جالل-4

.141، جلد اول، ص همان-5
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 اسـت و    واقعيـت مالك اين درستي،    . ترند يعني درست  ،ترحقيقيي   از بقيه  هابينيهمه، برخي از جهان   با اين 
.عمل جمعي انساني، علم استي  عمل جمعي انساني است، و نماينده،واقعيتي آيينه

:بيني را سنجيدتوان يك جهانميبا دو مالك علمي هم بر روي

 سازگار است؟واقعيت تا چه پايه با -بيني از اعتبار برخوردار استآيا جهان- 1
 سازگارند؟ديگريكبا ا چه پايه هاي آن ت پاره-بيني متجانس استآيا جهان-2

هاي علم منطق سنجيد، و براي      يني را با معيار   بهاي جهان هاي بخش  دوم بايد رابطه   ينكتهبراي تشخيص   
دومـي نـسبتاً آسـان    . هاي گوناگون مقايسه كردهاي علمتهفبيني را با يا   يد عنصرهاي جهان   اول با  ينكتهتشخيص  

.هاي متعدد است، سخت دشوار استاز علماست، اما اولي كه مستلزم استفاده 

گيرينتيجه-4
سي و گيري مستلزم وارنتيجه. دهدگشايي دست مي  گيري يا مسئله  اندوزي، نتيجه يابي و يافته  در پي جهت  

.بندي و بازنگري استرده

وارسي-الف

هـا، بـه تحليـل    داري از يافتـه بـر قـصد بهـره  بـه رود، شـمار مـي  بـه  كه هشتمين گام پـژوهش     پيش از وارسي  

ي وارسـي   بايـد در بوتـه    ه همانا گمانه يا فرضيه است و مي       حلي موقت ك  راهوسيله به   پردازيم و بدين  ها مي يادداشت
آن چه . كنيمانتقادي يا تفصيلي را آغاز ميي راي سنجش گمانه، وارسي يا مطالعه بگاهآن.رسيمسنجيده شود، مي

 منطبق شود، صدق آن را      واقعيتها، بر   ما به گواهي يافته   ي  اگر گمانه . واقعيتاي است مبتني بر     جوييم، گمانه ما مي 

سـتيز؛  گمانهپرستيم، نه   گمانهنه  . دهيميب مي اي ديگر ترت  مانهبريم يا گ  خود دست مي  ي  پذيريم، وگرنه در گمانه   مي
.كنيمبه هر گمانه تمكين ميكارانه تابيم، نه سازشجويانه از هر گمانه روي بر مينه ماجرا

گـذارد،  شود، تبعيض نمي  مانند علم، مجذوب و مرعوب ما نمي       ه واقعيت.  است واقعيتپژوه،  گاه حقيقت تكيه
:ورزدخورد و شفقت نميفريب نمي

».رودعجله كن كه ترن مي«:به مسافر گفتند

»!رود؟ بليت پيش من استكجا مي«:پاسخ داد
!اما ترن رفت

».بايد مجازات شوي. آييزنند، ميهر روز بعد از آن كه زنگ را مي«:معلّم

»!زند من بيايم، زنگ را ميكهآنپيش از هر روز . تقصير من نيست«:شاگرد
!رسيداما شاگرد به مجازات 

يوس، پادشاه مصربطلم. »عليه خورشيد سخن مگو«حكم يك مثل روميبهپس . افتاد درواقعيتتوان با نمي
در هندسـه راهـي ممتـاز       : ولي اوقليدس بدو گفـت    . ، رنج نابرده هندسه بياموزد    واقعيتخواست كه بر خالف نظام      مي

.145، صويس و رامين:  اسعد گرگاني فخرالدين-1
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 اجتمـاعي عـصر     واقعيتاما در بطن    . هنگي بر پا كند   ماني كوشيد كه جنبشي فر    شارله1.براي شهرياران وجود ندارد   
2».ن ساخته است، نه از شمامپديد آوردن يك آتن مسيحي نه از «: م داشت حق اعال بهپس  .ميانه، چنين امكاني نبود   

پـس آبلـه گرفـت و       . كوبي نـداد  شكي را ناديده گرفت و تن به آبله        پز واقعيتشيوع آبله،   ي  لويي پانزدهم در بحبوحه   

3. دادجان

روي آن دزد گردد خرابوسر
4!كه خود را رسن سازد از ماهتاب

كـه   تماس گيرد، چنان   واقعيتيابي با    پژوهنده بايد براي حقيقت    .كندگرايي را ايجاب مي   پژوهي، واقع حقيقت
 قـدرت   كـرد و  را لمـس مـي    ) واقعيت (6شد، مادر خود، زمين    چون كم نيرو مي    ،، غول اساطيري  )Antaeus5(آنتايوس

.  بـر هـوا تكيـه كنـد، تـوان پـرواز نـدارد              كـه آنبـي پرنـده   هر چه بال پرنده كامل باشـد،        « پاولوف،   يهبه گفت . يافتمي
هـاي شـما نـازا     نظريـه هـا آنز جـا برخيزيـد، و بـدون         ها ا واقعيتتوانيد بدون   شما نمي . مندند هواي دانش  ،هاواقعيت

: شـمرد شكسپير را شـعار خـود مـي   در اين باره سخني از  )Gauss(شناس بزرگي چون گائوس    رياضي 7»خواهند بود 
خود ي  نوبهبه شاعر ايراني، فردوسي     8».هاي توست نگزاري من بسته به قانو     مني، و خدمت   يهتو، اي طبيعت، اله   «

:ما را اندرز داد

نگه كن به اين گردش روزگار؛
9.را مكن بر دل آموزگاراوجز

:و ناصرخسرو

گار آموزگار است،مرا اين روز
10.مان آموزگاريكه زين به، نيست

:و رودكي
هر كه نامخت از گذشت روزگار،

1- P. Rousseau: Histoire de la Science, P.76.
.124 همان، ص -2

.401همان،ص -3

.31، صاقبال نامه:  نظامي جمال الدين-4

5 - Antaeus(By aditor of e-books)
)لكترونيكينسخه اويراستار اضافه شده توسط . (بود پسر زمين كه ليبي اساي غولپهلوان)  ي يونانافسانه(

6 - Gaea=(Greek mythology) goddess of the earth. (By aditor of e-books)
7- I. P. Pavlov: Selected Works, P. 54.

.230، صپيشين:  بل-8

.1332پيشين، جلد پنجم، ص:  ابولقاسم فردوسي-9

.503ديوان، ص:  قبادياني ناصرخسرو-10
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1.هيچ آموزگارنيز ناموزد ز

:و مولوي

كند،ميخطيبي ساعتي بادم 
.كندميساعتي سنگم اديبي 

دهد؛ميها م سخطباد با حرف
2.دهدسنگ و كوهم فهم اشيا مي

بنديرده. ب

كنيم و بر بندي ميترتيبي منطقي ردهها را به يافتهي  صادق خود، همه  ي  وهش به اعتبار گمانه   ر گام نهم پژ   د
ار باشـد،  ت برخـورد  عموميـ هاي پژوهش اگر از   يا نتيجه نتيجه  . گيريمهايي مي هاي خود نتيجه  هبندي،از يافت اثر رده 

.رودشمار ميبه» نظريه«يا » نگرش«باشد،هاي علمي شود و اگر تركيبي نظري از قانونخوانده مي» قانون علمي«

بازنگري. پ

ه بـه  كوشيم و با توجـ و در اصالح آن مي  دهيم  وهش خود را مورد بازنگري قرار مي      پسين گام، جريان پژ    باز در
هـايي  آورنـد، پيـشنهاد  كه پس از ما به اين موضوع روي مـي يي پژوهندگاني   نماراههاي آن، براي    ها و نارساي  كاستي

.كنيم ميطرح
بينـي خـصوصي پژوهنـده در       جهـان ي  ها و مداخلـه    مانند نارسايي حسي، كاستي يافته     هاييسبب عامل به

از اين . نسان جائز الخطااال،Errare est humanum:اندگفته. ماندهيچ پژوهشي از سهو ايمن نميپژوهش او، 

سـهو همـراه    و شناخت همـواره بـا ضـريبي از   نيست،) وجود عيني (واقعيتعين  ) وجود ذهني (گاه حقيقت رو هيچ 
اين مـستلزم خودسـنجي و      . اد كار خود باشد   اقتضاي اين وضع، پژوهنده بايد در سراسر جريان پژوهش، نق         به. است

اي با اين همه، پژوهنـده    ! د، اي محال  از كه بگريزيم از خو    . شكني است، و كاري ساده نيست     خودنكوهي و حتي خود   
.شكنيگريزي يا خودواقع:  در پيش داردنمايد، دو راه كژ ميواقعيتي كه اثرش در آيينه

آينه چون نقش تو بنمود راست،

3.خود شكن، آيينه شكستن خطاست

بنـابراين بـر   .  و حتـي مخالفـان را مجـاب كنـد        ،آورد كه زود يا دير ديگران     ميوجود  بهبزرگ اثري   ي  پژوهنده

 Audi:انديان قديم گفتهروم. كار خود بنگريمبه -فان دانا البته مخال–فان ماست كه در پايان پژوهش از ديدگاه مخال
 alteram partem)دهبه طرف مقابل گوش فرا!.(

.550ابوعبدااهللا رودكي و آثار منظوم رودكي، ص: گينسكيبرا. ي.  عبدالغني ميرزايف و-1

.235-6، جلد سوم، صپيشين: الدين بلخي جالل-2

.147، صاالسرارمخزن:  نظاميالدين جمال-3
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با خصم گوي علم كه بي خصمي
علمي نه پاك شد نه مصفا شد؛

وي برون آمدرزيرا كه سرخ

1.هر كو به پيش حاكم، تنها شد

.فريبي دشوارفريبي آسان است و مردمخود. فريبدا ميتنها به قاضي رود، خود ركسي كه 
امـا در   ! ايمم و بگوييم كه تير را به هدف زده        اي سياه بكشي   به ديوار بكوبيم و دور آن دايره       توانيم تيري ما مي 

.ايمواقع خود را گول زده

 مـردم گـول     –نـد    جلـوه ك   38 باشـد امـا در نظـر مـردم         42آن  ي  توانيم كفشي بر پا كنـيم كـه نمـره         ما نمي 
.خورندنمي

هـاي  شممتد يا رجـوع مكـرر بـه پـژوه       ي  توانيم با تجربه  پذيري خود هوشيار باشيم، مي    اگر نسبت به خطا   

بينـي خـود را صـحت نـسبي         هـا، جهـان   بينيجهاني  خود بيفزاييم و با مقايسه    هاي  يگران، بر كفايت نسبي يافته    د
. بكاهيمتري بخشيم و در نتيجه، از ضريب سهو خودبيش

پيش،هر كسي كو عيب خود ديدي ز

2كي بدي فارغ خود از اصالح خويش؟

هر كه نقص خويش را ديد و شناخت،

3. دو اسبه تاخت،اندر استكمال خود

4:شمردپژوهان  را چنين برهاي حقيقت ويژگي،رانيپاولوف در ضمن يك سخن

.بايد به تمركز فكر و تفكر مداوم خو گيرد-1

. بينديشدهاآنها را دريابد و موافق واقعيتيد با-2
.گيري كندها نتيجهواقعيتسازي برآيد و بتواند از گمانهي بايد از عهده-3
.بپرهيزدهايي كه با تجربه سازگار نيستند،بايد از تعصب و مفهوم-4

.هاي مكرر آماده باشدبايد براي آزمايش-5
.ساس باشدهاي جزئي حبايد نسبت به نكته-6

.پذير بداندبايد فروتن باشد و خود را خطا-7

:هايي از اين گونه پاسخ دهيمبه پرسشسهوي براي سنجش درجه

:جهت يابيي بارهدر

240،صپيشين:  ناصرخسرو قبادياني-1

.295، جلد اول، صپيشين: الدين بلخي جالل-2

.198 ص  همان،-3
4- Y. P. Frolov: Pavlov and His School, PP. 256-7. 
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 مرزهاي دقيق دارد؟-آيا مسئله تعريف پذير است
ي فرعي بخش شده است؟ها به مسئله-آيا مسئله تحليل پذير است

 با مسئله تناسب دارند؟-اندناسب مهاآيا شيوه يا شيوه

:وزيانديافتهيدرباره

اند؟هاي علمي فراهم آمده با شيوه-ها معتبرندآيا يافته

گيرند؟اند يا بخشي از موضوع را در برمي از موضوع بيرون-اندمربوط به مسئلهآيا 
اند؟بندي قرار گرفته درست مورد نقادي و رده-اندآيا دقيق

نتيجه باشند؟ي توانند پشتوانه مي-ي كافي هستندآيا از لحاظ كم
: نتيجه گيرييدرباره

 صورت پذيرفته اسـت يـا بـر اسـاس           ،ها بر اساس يافته   -تپژوهش، برداشتي ذهني يا عيني اس     ي  آيا نتيجه 
خيال؟

هاي منطقي نيست؟زش دچار لغ-آيا منطقي است
فته است؟ها را در بر گرمسئله يا مسئلهي  همه-آيا كافي است

ه به نظرهاي مخالف به دست آمده است؟ با توج-آيا جامع است
هاي ديگر ناظر است؟آن با موضوعي ههاي محتواي موضوع و رابط به دگرگوني-آيا پويا است

 راه جديدي گشوده است؟-آيا تازه است
بيني ما در  عتبار جهان ن مداخله كرده است و ا     بيني خصوصي ما تا چه پايه در آ        جهان -آميز است صبآيا تع 

هاي ديگر چه اندازه است؟بينيبرابر جهان

تواند باشد؟هاي ديگر ميپژوهش چه ارزشي دارد و مقدمه يا محرك چه -آيا آموزنده است

.دير آي و درست آي: اندگفته. شكيب بودكار و بيپس نبايد شتاب. شودآساني تسليم نميبهواقعيت

گردير جهانچه خوش گفت اين سخن پ
1! مرد اي جوان،آي و درست آيكه دير

روي كه مـا را بـه راه راسـت          چه بسا كج  . كار ماند ، مردد و بي   با اين وصف هرگز نبايد از بيم لغزش يا شكست         
خواهد در راهي به پيش تـازد، بايـد احتمـال           ميآن كس كه    . پيروزي ماست ي  كشد و چه بسيار شكست كه زمينه      مي

بر يك مثل اسپانيايي، خطا كـردن       بنا. هاي خود باشد  درس گيري از شكست   ي  فتادن را هم بپذيرد و آماده      يا ا  لغزيدن
عمـومي بـه تـشريح موضـوع      ي   پـاولوف در يـك جلـسه       1913در. ن اسـت  كار انسان است، در خطا ماندن كار حيوا       

هـا تـازگي    جلسه بـراي سـگ    مچون محيط پرازدحا  . پرداخت و چند سگ را مورد آزمايش قرار داد        » بازداري مغزي «

.23، صخسرو و شيرين: الدين نظامي جمال-1
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انگيخت و به دريافـت     تر بر ست ذهن پاولوف را به فعاليتي بيش      مين شك ا ه ام. داشت، آزمايش با موفقيت پيش نرفت     
1. علمي جديدي كشانيدينكته

ي رسـد، بـا همـه     ز حقيقتي كوچك به حقيقتـي بـزرگ مـي         كاود و ا  پژوهي كه همواره حقيقت را مي     حقيقت

رود، كـه راه مـي    رود، و آن  كه پا دارد، راه مـي     آن. روي اوست روي او ضامن راست   پيش. صواب است هاي خود، بر    لغزش
.رسدزود يا دير به مقصد مي

و بسته يخ؛آبي ميان جو روان، آبي لب ج

2! هين تيز رو تا نفسري-روآن تيزرو، اين سست

مردمان . خ ابوسعيد يك بار به طوس رسيد      شي«: خوريماي نغز بر مي   الخير به نكته  گذشت ابوسعيد ابي  سردر  

آمـد و   نـد، و مـردم مـي      بامـداد در خانقـاه اسـتاد تخـت بنهاد         . شـيخ اجابـت كـرد     . از شيخ استدعاي مجلـس كردنـد      
كه كسي را جاي نمانـد، معـرف   آمد چندانريان قرآن بر خواندند، و مردم ميچون شيخ بر تخت شد، و مق      . نشستمي

صلي اهللا علـي و«:شيخ گفت» .كسي از آن جا كه هست، يك گام فراتر آيد      رزاد كه هر  خدايش بيام «: برخاست و گفت  
او انـد، پيغامبران بگفتـه  ي  هرچه ما خواستيم گفت و جمله     «: فت، و دست بر وي فرود آورد و گ        »محمد و آله اجمعين   

ه بگفت، از تخت فرود آمـد و  چون اين كلم» .خدايش بيامرزاد كه هر كسي از آن جا كه هست يك گام فراتر آيد          . بگفت
3».آن روز بيش از اين نگفت

 ور باشي تو كژ،،گر تو باشي راست
4. واپس مغژبدو،غژتر ميپيش

.139ص ،پيشين:  پاولوف-1

.183، ص كليات شمس: الدين بلخي جالل-2

.216، صپيشين:  محمد منور ميهني-3

.321، جلد اول، ص مثنوي معنوي: بلخيالدين  جالل-4
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سخن بايد كه چون از كام شاعر
بيايد، در جهان گردد مسافر؛

گونه كه در خانه بماند،ه زانن

. كس نخواندو رااجز قايل مربه

1فخرالدين اسعد گرگاني

فصل دوم

نويسينامهپژوهش

ل ها نيست، بلكـه مـستلزم انتقـا       ماعي تنها مشتمل بر دريافت حقيقت     عنوان نمودي اجت  بهپژوهي  حقيقت

آن چه بيش از هر چيز بـه جهـان          .  زبان قلم است   ،هاانتقال حقيقت ي  ترين وسيله گمان مهم بي. ها نيز هست  حقيقت
رنـگ   كه اين رنگ را بـه خـود نگيـرد، بـي             تحقيق تا زماني   .ركب سياه ده است، رنگ سياه است، رنگ م      روشني بخشي 

راسـتي تحقيـق بـه دو     بـه . تر، خوانده شود  ن است كه نوشته شود و از اين مهم        كمال تحقيق در اي   . اثر است است، بي 
. گيردكه آن حقيقت را فرا ميدهد و آنكه حقيقتي را فرا ميآن: مند استكس نياز

. شـود ميـسر نمـي   درسـتي   بـه  بدون تمرين كـافي      نويسي مانند پژوهندگي، كاري است سترگ و      نامهپژوهش
:چهارندها اين شيوه. گردانديسي را آسان مينونامههايي چند، كار پژوهشآشنايي با شيوه

ي نوشتن شيوه-1
نامهي آرايش پژوهششيوه-2

هاتنظيم مطلبي شيوه-3
سندآوريي شيوه-4

نوشتني شيوه-1
گردانـد،   مـي  كار نويسنده و خواننـده را آسـان  تنها نههاآننوشتن شامل چند قاعده است، و مراعات        ي  شيوه

ارند، دو موضوع اصلي را در المللي دگاهي بينبيش پايها كه اكنون كمااين قاعده. شودميبلكه سبب زيبايي نوشته  
.گذاريبندي و نشانواژه: گيرندبر مي

بندياژهو-الف

.20، ص ويس و رامين:  اسعد گرگاني فخرالدين-1
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گر ناتوان نگران ي او را بخوانند، و پژوهش   تر نوشته مندان هر چه بيش   تاق است كه انديش   دانا مش ي  پژوهنده
 البته با اهتمام بسيار فراهم نامه كههر نوشته مخصوصاً پژوهش . جوش او را بچشد   ركمندي تُ است كه مبادا انديش   

آساني دريافـت شـود و   نياً نزد خواننده روشن باشد و بهخوبي برساند، ثا بهها را، بايد اوالً دقيق باشد و انديشه    آيدمي

.ثالثاً شيوا و زيبا باشد و مالل نياورد
كار بنديم، و بهخوبي بدانيم و بههاي زبان خود را  را برآوريم، بايد از سويي ويژگيكه اين سه خواسته  براي آن 

رونـد،  شـمار مـي   بـه  را كـه مخاطـب احتمـالي اثـر           مگروه معيني از مرد   هنگام نوشتن، توانايي زباني     بهاز سوي ديگر    
را از نظر دور داريم و از زبان » من«جاي خوانندگان گذاريم، يعني بهاقتضاي اين دو نكته، بايد خود را  به. مراعات كنيم 

واژه را در   تـوانيم، هـر   يهاي دقيق برگـزينيم و تـا مـ        نيز واژه كه اعم از نويسنده و خواننده است، سخن گوييم و         » ما«
هـاي كوتـاه   ان حـال بـا اسـتعمال جملـه      هاي دراز يا پيچيده بپرهيزيم و در هم       كار بريم، از جمله   بهي حقيقي آن    معن
.آور نگردانيمهاي خود را خوابنواخت، نوشتهيك

ي جملـه،  هـا روشـن ريـزيم و از حـذف نـارواي پـاره     مـنظم و  هـاي كامـل و  ها را در قالب جملـه بايد انديشه 
تري كه  بزرگهاي پياپي، واحدبا بند. بسازيم) پاراگراف(د، بندنديگريكهايي كه مكمل بايد از جمله. مخودداري ورزي 

.ناميد، پديد آوريم و از پيوستن چند بهره، فصلي ترتيب دهيم» بهره«راتوان آنمي
روي كاغذ آوريم، عددها مخصوصاً عددهاي      آساني خوانده شود، به     الخطي يگانه كه به   ها را با رسم   بايد واژه 

.هزارگان را با عالمتي شبيه مميز، مشخص گردانيمي را با حرف بنويسيم، و مرتبه) دارمگر عدد كسر( از صد تركم
صـورت لـزوم بايـد بـراي نمـايش      از ايـن روسـت كـه در    . تر از هـزار كلمـه اسـت      اند كه يك تصوير گويا    گفته

ماننـد فرمـول و   هـاي رياضـي    و نيـز نـشانه  –...  تصوير و نقشه و جدول و نمودار و–گون ها، از پيكرهاي گونا   مفهوم
.كندميشناسي را ايجاب  كار آشنايي با رسم رياضي و آماراين. معادله سود جوييم

هاي خود را بارها تصحيح كنيم تا بر قلمـي          بخوانيم و بسيار بنويسيم و نوشته     هاي بليغ فراوان    بايد نوشته 
ديگـر يـك  نويـسندگان فرودسـت هماننـد        نويسندگان فرادست هر يـك سـبكي ممتـاز دارنـد، ولـي            . ست يابيم رسا د 

. نويسندمي
.ديگران دانيمي ر از سليقهجمله، در مورد آيين نگارش، خود را برتروا نيست كه در هيچ مورد و از آنگمان بي

آيينـي  . تر باشدق زبان و مصلحت خوانندگان سازگار  ا منط افتد كه ب  ميتر  اي در جامعه مقبول   هم، سليقه ولي بر روي  
:چنين استكند، اجماالً نگارش رعايت ميخود دري  مطابق سليقه،اين رسالهي كه نويسنده
هـاي  زنـد، كلمـه   مـي هاي فارسي نـو     هنگام لزوم، دست به تركيب واژه     كوشد و به  نويسي مي كه در ساده  با آن 

ماند و فارسي وفادار ميولي در هر حال به ساخت زبان . گذارداند، به كنار نميرسي راه يافتهباز در فاعربي را كه از دير  
هاي عربي كـه صـورت      فقط اندكي از اسم   . آوردصورت جمع درمي  به» آن«يا» ها«فارسي، با   ي  ها را به شيوه   سممثالً ا 

ونـد، از ايـن اصـل    رنمـي كـار بـه  صـورت مفـرد   اند يا در معني دقيق   جاي صورت مفرد را گرفته     ،ها در فارسي  جمع آن 
)»مقتضيات«و » شرايط«و » آداب«و » مناسك«و » شعائر«و » اخالق«مانند . (مستثني هستند

دار يـا    اسـت يـا جـان      جـان ودار موجود بـي    بدون توجه به اين كه نم      –صورت جمع هر اسم را      حكم منطق،   به

)».گشاي عمل هستندها راهفلسفه«مانند ( .آورده مي با فعل جمع همرا-انسان يا انسانغير
چـون نهـادن   . كنـد  اصيل آن اسم تكيه مـي   در جريان گردانيدن هر اسم خاص بيگانه به خط فارسي، بر تلفظ           

 صداهاي فتحه و ضـمه و  ناگزيربهشود،  نميهاي كنوني مراعاتنوشتهها و چاپنوشتهها در دستهاي حرف حركت
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 در برابر   سونكولني و Bevan در برابر    وانبهمانند  . (رساندمي» ها«و  » واو«و  » الف« با   سياركسره را در موردهاي ب    

Nicholson در برابر يرمه و Meyer(

زيرا اوالً اصل پيوستن    . گسلدميديگريكهاي هر واژه را از      يابد، پاره نگاري تا حدي كه پذيرفتني مي     در خط 
به حـرف پـس از      » واو«و  » دال«و» الف«هايي مانند   آيد و مثالً حرف   ت نمي هاي خط فارسي راس   حرفي  همهدر مورد   

 كـه مـستلزم     هـا حـرف » چـسبانيدن  «آمـوزان مخـصوصاً خردسـاالن در جريـان        ثانيـاً خـط   . خوردندخود پيوند نمي  
ل هم بـراي    سازرگبآموختگان  ثالثاً خط . شوندرنج بيهوده و اتالف وقت بسيار مي      است، ناگزير از    هاي مكرر   »ندانهد«

گرداننـد و از     مـي  گيرند و خط خـود را ناخوانـا       ميي  ها را سرسر  نويسي، از سويي دندانه   انگيز دندانه گريز از كار مالل   
كه عمـالً  چندانآورند،وجود ميبه» خطي«مرج وند و هرجدهپيوست ميوها را گسستخواه خود، واژه دلبهديگر  سوي

همان است «و » همانست كه«و » همانستكه«مانند. (يابندهاي متفاوت نگارش ميوههاي فارسي به شيبسياري از واژه

» دانش سرايعالي «و  » دانشسراي عالي «و  » دانشسرايعالي«يا  » روي هم رفته  «و  » رويهم رفته «و  » رويهمرفته«يا  » كه
)»دانش سراي عالي«و 

ي تأكيـد يـا     »بـا «هاي متضمن مانند فعل (ولي در موردهايي    . است پذيرفتني   عنوان اصل، بهها  گسستن واژه 
و » بـرود «ماننـد   .(تـر از گسـستن اسـت      پيوسـتن شايـسته   ) هاي مركب وند ضميري و برخي از واژه     نفي يا پس  » نون«

)»اوست«و » چيست«و » كيست«و » هماهنگ«و » همكار«و » ستشاند«و » نرود«
يهـا را بـا كمينـه فاصـله     نگردانـد، پـاره   آن واژه را دشـوار   هـاي يـك واژه، خوانـدن      كه گسستن پاره  براي آن 

) »آمدمي«و» گرايواقع«و » هنجارنابه«و » گرتوان«و » مندهستي«مانند. (دهد قرار ميديگريك در كنار خوشايند

» گـاه دسـت «ماننـد  . (باشـد، صـادق اسـت     مركب نيـز كـه داراي معنـي واحـدي           ي  مورد هر واژه  اين اصل در  
» رسـيده دورانبهتازه«و » دوشبهخانه«و » گونگيچه«و » نشيبوفراز«و  » پنجوستبي«و  » مقفعنبعبداهللا«و  » گاهپاي«و

)»رفتههمروي«و » وصفاينبا«و » ديگريك«و » سرسربه«و » گاهگاه«و » استگشتهباز«و » فروافتاد«و » رودميفرا«و
اي مستقل پياپي، هبيش حفظ كنند، همانند واژهماهاي مستقل خود را كاي آن معنيهاما هر تركيبي كه پاره

در«و » آميزددر هم مي«و » مرد ميدان» «ي سيناابوعل«مانند . (شوندديگر جدا مي از يكخوشايندي با بيشينه فاصله 

).»گذشته از اين«و » يكهر«و » عنوانبه«و » بارهدر«و » بر خالف«و» خواهد گرفتبر
كار بنديم، شايد بتوانيم به سود فرهنگ جامعه، بهنويسي نويسي و چاپونه را در دستگيي از اينهانكتهاگر  

.يابي گامي برداريمخواني و زودآساننگاريساننگاري و يكآساندر راه 

گذارينشان-ب

هـاي متمـدن كنـوني،      در جامعـه  . ت بـسيار دارد   ويـسنده اهميـ   گذاري يا سجاوندي براي خواننـده و ن       نشان
كننـد،   كمك مي  هاجملهشوند و به فهم      مي هامطلبهايي كه موجب تفكيك     نشانهاي خود از    نوشتهدگان در   نويسن

.جويندود ميس

:اند مهم چنينهاينشان

نما يا نقطهايست.
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.دارد و ختم جمله را اعالم ميآيددر ميهاي بياني و امري جملهدر پايان -1
.ايان يافتت مردم پمبارزه با موفقي: نمونه

.رودكار ميبه هستند، هاكلمههاي مستقلي كه صورت مخفف حرفپس از - 2
)اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي. (= س. ش. ج. الف: نمونه

.كند تفكيك ميهاكلمه را از هاآنآيد و ميدرباالفهاي از عددهاي اصلي يا حرفپس- 3
:نمونه

.4.      3.      2.      ا
.      ت.      پ.        ب.    الف

 يا داسنماپرسش؟

.شوديم واقع ميهاي پرسشي مستقجملهدر پايان - 1
»اي؟ خواندهآيا كتاب را«:جو پرسيددانشاستاد از: نمونه

.رودكار ميبهنماايستنما،پرسشجاي بهمستقيم، هاي پرسشي غيرجمله كه در پايان روشن است
.جو پرسيد كه آيا كتاب را خوانده استاستاد از دانش: نمونه

در اين مورد معموالً ميـان  . رودكار ميبهخند است،    ترديد يا ريش   نمايش مفهومي كه در خور    براي   گاهي   -2
.گيرددو كمان قرار مي

.فرماستحكم) ؟(ر اسپانيا عدالت اجتماعي در كشو: نمونه
. در كتابش چاپ كرد-ا تصرف آن هم ب-خصوصي مراي نامه) ؟(مندخبرنگار شرافت

.آيداي است، در ميني استفهامي دارد و خود جزو جملهدر پايان عنواني كه مع-3

. را مطالعه كردم"جامعه بود؟چرا بايد به فكر"كتاب: نمونه

 يا گرزنماهيجان!

.آيد ميهايي كه حاكي از هيجان يا تعجب يا تأكيدند، درها يا جملهدر پايان كلمه
!عجب مهارتي داري: نمونه

!مبادا دير بيايي

نما يا عصادرنگ،

. رودكار ميبه جمله هايبخشها يا براي تفكيك واژه
.خالق بايد تحول كندي ما از لحاظ صنعت، علم، هنر و اجامعه: نمونه
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.زيستپنجم اسالمي ميي ايراني در سدهي ناصرخسرو، شاعر آزاده

 فنر نما ياجدايي؛

.شودر پيوند نزديك دارند، استعمال ميديگ بياني كوتاه كه با يكيا چند جملهبراي جدا كردن دو ي

هـاي بـزرگ    خدمتهاي خود به ايران      بودند؛ ولي با فداكاري    انديشسادهخان مرداني   ستارخان و باقر  : نمونه
.كردند

نما يا دونقطههشدار:

.رودميكار بهپيش از نقل قول مستقيم - 1
:الدين بلخي گفته استجالل: نمونه

شب،گرچه هست اين دم بر تو نيم«
1».نزد من نزديك شد صبح طرب

.شوديا تفصيل يك امر مجمل استعمال ميهاي يك كل هشمردن پار و بربراي باز نمودن- 2
:..... كار بدين قرار استيهبرنام: نمونه

.گيرديح مطلب پيش از آن است، قرار ميض تكرار يا تويمنزلهبهقبل از مطلبي كه - 3
.راه ديگري نيست: اي جز مبارزه نداريمچاره: نمونه

.شودپس از عنوان نامه واقع مي- 4
:دوست عزيزم: نمونه 

.آيدها در ميراني و نظيرهاي اينو عنوان فرعي كتاب و مقاله و سخنبين عنوان اصلي - 5

" باب ديناميسم تاريخاي دررساله:  رستاخيزيدر آستانه": نمونه
.شودين رقم ساعت و رقم دقيقه واقع ميب-6

. بعد از ظهر5:30:نمونه

نقطه يا سهنماافتادگي. . .

. گيردشده قرار مي يك يا چند كلمه حذفدر جاي-1
.سپري شده است.... پرستي دانشي، خودخواري، بيعصر زورگويي، مفت: نمونه

.شوداستعمال مي» الخ«و » و غيره « مانندهاييدر معني واژه- 2
 با مقتضيات عصر ما سازگار  -....هاي تاريخ، جغرافيا، ادب، فيزيك، شيمي      كتاب -هاي درسي ما  كتاب: نمونه

.نيستند

.322مثنوي معنوي، جلد سوم، ص:  بلخيالدين جالل-1
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.شودمت پايان جمله، پيش از آن ذكر مينقطه در انتهاي جمله واقع شود، عالهرگاه عالمت سه
هاي انساني خواهـد شـد، هنـر بـا          ي جامعه نماراهبرخواهد خاست، علم    ز ميانه   دادگري ا زودي بي به: نمونه

.....زندگي خواهد آميخت

 نثر را با تعـدادي نقطـه نمـايش          معموالً حذف يك يا چند مصرع يا بيت از شعر و احياناً يك يا چند سطر از                
.دهندمي

:نمونه
كه غمگني و سزاوارياي آن

:باريو ندر نهان سرشگ همي
...................................
...................................

؟هموار كرد خواهي گيتي را
1؟گيتي است، كي پذيرد همواري

.كار بردبهنقطه را جاي چند نقطه، فقط همان سهبهان تونثر ميدر مورد 

داد، ولـيكن كـسي     فصيح آواز مـي   ان  مانه به زب  و ز ...... ل تعليق كردم  بر تقويم اين سا   اين همه ديدم و   «:نمونه
2»!شنودنمي

بازنما يا خط-

.رودكار ميبه معترضه يطلب و قيد جملهبراي قطع كردن م-1

هاي شخصي نجـات     مرا از دغدغه   -ي اجتماعي  راستي چه نعمتي است مبارزه     – اجتماعي   يهمبارز: نمونه
.داد

.شودمال مي تكرار يا تشريح مطلب استعبراي-2
. جاري بود- آبي صاف-آب: نمونه

.آيدكار ميبهجمع كردن و فشردن مطلب براي -3
.هاي انسان واقعيويژگي. ها هستندن اي-دوستي، شجاعت و فداكاريانسان: نمونه

.رودشمار ميبه اين مورد عالمت فاصل شود، و دربراي بيان فاصله استعمال مي- 3
ان  اصفه-راه تهران: نمونه

58-65يصفحه
.شودخط و گاهي دو خط در جمله داخل ميشود، گاهي يك كه مالحظه ميچنان

.495-6ابوعبداهللا رودكي و آثار منظوم رودكي، ص: براگينسكي. عبدالغني ميرزايف و ي-1

.263 بيهقي، مجلد نخست، صتاريخ:  ابوالفضل بيهقي -2
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خطنما يا نيمپيوست-

.رودكار ميبهها براي پيوستن واژه-1
. هاي كهن خانواده است يكي از صورت،تباريي مادرخانواده: نمونه

.شودبراي تقطيع كلمات استعمال مي-2

)درس(=  س- ر-د:  نمونه
.گيردهاي كلمه مورد استفاده قرار مييا تكرار حرفبراي تأكيد -3

:نمونه
تو،-تو-مثل   تو-م-  مگنگم  -گ-  گمن هم   -م-م

.من -م-  ممثل  -م-  مگنگي -گ-  گهم تو -تو-تو
ر بعـد منتقـل شـود،    بـه سـط   آن  اي از  در انتهاي سطر قرار گيرد و پاره       اي كه براي نمايش ناتمامي كلمه   -4

.آيدكار ميبه

.بود آن مبارزه كنيمتوانايي خود براي بهخوررو بايد به فرا داريم، و از اينهرچه داريم از جامعه: نمونه

نما يا كمانگريز( )

.رودكار ميبهاز مطلب مورد بحث است، اي كه در حكم گريز براي توضيحي اضافي يا ذكر نكته
. نوزدهم استيشناسان بزرگ سدهيكي از طبيعت) گل اشتباهش كنيميد به ههكه نبا(كلهه: نمونه

. از موضوع دور است، بيش از مطلب بين دو خط،معموالً مطلب داخل دو كمان

عصانما يا دوبرجسته« »

.گيردشود، قرار ميميخص يا منبعي نقل در آغاز و انجام سخني كه مستقيماً از ش-1

».براي جامعه زندگي كن و براي جامعه بمير«: استادم گفته است: نمونه
 و فقـط در پايـان    بندهاينما در آغاز همه   برجستهباشد،  ) پارگراف(شده دراز و شامل چند بند     اگر مطلب نقل  

. گيردبند آخر قرار مي
.گيرد ميها قرارهاي مورد تأكيد جملههاي تازه يا جعلي و واژهدر آغاز و انجام اصطالح-2

.آلماني» توركول«معادلي است براي » فرهنگ«ي كلمه: نمونه
هاي يك كتاب، براي مـشخص  ها و فصلرانيهاي نامستقل و سخنها و رساله  هنگام ذكر عنوان مقاله   -3

.رودكار مياين عالمت بههاآنكردن 

. باب سوم گلستان سعدي است» در فضيلت قناعت«:نمونه
 خود مشخص يـا برجـسته       ينوبههاي داخل در اين عالمت، به     مه از كلمه  د كه يك يا چند كل     هرگاه الزم آي  

.گذارند مي><چند كلمه، كمان شكسته يعنيشود، پيش و پس آن يك يا 

». است>گوهر< معرب >جوهر<يكلمه«:ران گفتسخن: نمونه
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نما يا قالبافزوده[ ]

ها را بـين دو  افزايند، آن واژه يا واژهته يا عنوان كتابي مي كه بر نوش هاييبراي مشخص كردن واژه يا واژه     -1
.دهندقالب قرار مي
1».بدان قصر آمد كه برابر ميدان داشت] مسعود غزنوي[شنبه اميرروز سه«: بيهقي نوشته است: نمونه

شـود، آن توضـيح يـا    اي الزم  معترضـه ينكتهاگر در ضمن مطلبي كه بين دو كمان قرار دارد، توضيح يا       -2
.كنند عالمت قالب مشخص مييوسيلهبه معترضه را ينكته

شناسان بزرگ  يكي از طبيعت  ) اشتباهش كنيم ] انيانديش آلم فيلسوف ژرف [گل  كه نبايد با هه   (كلهه: نمونه
. نوزدهم استيسده

خطنما يا زيرينبزرگــــ

 يـا  هاماشيني، زير آن كلمههاي ها و نوشتهنوشتههاي دست ها يا عنوان  رخي از كلمه  براي برجسته نمودن ب   
دار در مورد   بسيار مهم و خط موج    هاي  در مورد مطلب  خط مستقيم   . مي كشند دار  يا موج مستقيم  ها خطي   عنوان

.رودكار ميبهتر تكم اهميهاي مطلب

.كاري ادبي است شاه"نوايانبي"كتاب: نمونه
.بخشد، جامعه استت ميپرورد و به ما شخصيو ميزايد ميكه ما را آن

هـايي  هـا را بـا حـرف      هاي برجسته خـط بكـشند، آن واژه       كه زير واژه  جاي آن بهعموالً  هاي چاپي م  در نوشته 
. كنندچاپ مي) ايتاليك(هاي موربهاي درشت يا حرفگير مانند حرفچشم

در مـورد  . اري را رعايـت كـرد     گـذ كـالم، فاصـله   هـاي سـجاوندي بايـد مطـابق منطـق           هنگام استعمال نشانه  

 كلمـه يـا      هر ينشانه بايد گفت كه     ،نما يعني    و درنگ  ؟ يعني نما و پرسش  .نما يعني ايستهاي تك مانند    نشانه

ولـي ميـان نـشانه و       . گيـرد ه يا عبارت يا جمله قـرار مـي         در پي آن كلم    خوشاينديفاصلهعبارت يا جمله با كمينه    

 و  -نما يعنـي  گذاري شامل پيوست  صله فا ،گونهاين. شودمي مراعات   خوشاينديفاصلهآن، بيشينه ي پس از    كلمه

. شـود  نمـي  ( )نمـا يعنـي     و گريـز    ----نما يعني     و باز   « »نما يعني مانند برجسته هاي جفت نشانه

 دو يفاصـله . فاصله باشد ، بايد كمينه  يك از آن دو واژه    پيوند دو واژه است، از هر     ي  نما كه وسيله  ي پيوست فاصله

فاصله باشد، ولـي   نشانه قرار دارد، بايد كمينه    جفتاي كه بين آن     ملهجفت از واژه يا عبارت يا ج      ي  طرف هر نشانه  
.فاصله باشدد بيشينه، بايهاآنهاي خارج از نشانه با واژهي دو طرف آن جفتفاصله

نامه آرايش پژوهشيشيوه-2

783، مجلد دوم،ص همان-1
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يا نويسي است، و در دستمتر سانتي22متر و عرض تقريباً  سانتي28طول تقريبي بهنامه هشمعموالً پژو
ايـد بـه    ي رساله، ب  خوشايندبراي آراستگي و    . گيردهاي آن مورد استفاده قرار مي     ، فقط يك روي برگ    نويسيماشين

.گذاريبندي، و عنوانگذاري، حاشيهشماره: سه موضوع توجه كرد

گذاريشماره-الف

 هر يشمارههاي دستي يا ماشيني، در نوشتهآساني ديده شوند، معموالً  بهها  هاي صفحه  شماره كهآنبراي  

هاي چاپي چـون  در نوشته. گذارنددهند و سطر بعد را خالي مي    صفحه را در انتهاي سمت چپ سطر اول آن قرار مي          
هاي سمت راست را در انتهاي راست سـطر  ر يك از صفحه  ه يشمارهگيرند،  و روي كاغذ مورد استفاده قرار مي      هر د 

.نهندت چپ را در انتهاي چپ سطر اول ميهاي سمر يك از صفحه هيشمارهاول و 
.يابدي آن ادامه ميشود و تا آخرين صفحهنامه آغاز ميي عنوان پژوهشگذاري از صفحهشماره

نامـه معمـوالً از   هـاي پـژوهش  هاي ترتيب صـفحه رهرو شماي اول الزم نيست، و از اين       صفحه يشمارهذكر  

. توان از ذكر شماره خودداري كردها نيز ميهاي آغاز فصلصفحهدر . شودي دوم آغاز ميصفحه
نامـه قيـد    هـاي پـژوهش   هـايي كـه در فهرسـت      ها منظم باشند و بـا شـماره       هاي صفحه گمان بايد شماره  بي

.شوند، تطبيق كنندمي

بنديحاشيه. ب

:دهندهاي تقريبي زيرين ترتيب ميدازههايي به اننامه، حاشيههاي پژوهشدر چهار طرف هر يك از صفحه
.متر سانتي5/2:پايين صفحه و چپ صفحه سمت باالي صفحه و 

.متر سانتي5/3:سمت راست صفحه

هـاي  انـدن واژه نامـه، خو گردانند تا پس از صحافي پژوهشي چپ ميتر از حاشيهي راست را عريض   حاشيه
.آغاز دشوار نشود

متـر   سانتي 5/4 به   متر سانتي 5/3از) افپارگر( سمت راست در مورد نخستين سطر هر بند          يعرض حاشيه 
.بند پيشين مشخص شوداز خوبي  تا هر بند بهابديافزايش مي

گذاريعنوان-پ

ند و براي هر فصل يا حتي هر بهره يا        كنبندي مي طرزي منظم رده  ها را به  ، مطلب هانامهنويسندگان پژوهش 
.برديك پيهاي هرها و پارهتباط منطقي فصلآساني به ارند تا خواننده بهگزين، عنواني دقيق و روشن بر ميبند

دهنــد، ولــي در برجــسته نمــايش مــيهــاي درشــت يــا  را بــا حــرفهــاهــاي چــاپي عنــواننامــهدر پــژوهش
هـاي مهـم اصـلي، خـط        در زيـر عنـوان    -كـشند    خطـي مـي    هاانالً زير عنو  ستي يا ماشيني معمو   هاي د نامهپژوهش

. دارهاي فرعي، خط موجستقيم، و در زير عنوانم
:آيند نوع عنوان الزم مي چهارها،نامههم در پژوهشبر روي

آن  ترتيـب    يشـماره و  » فـصل «يمعموالً در آغاز يا وسط ششمين سطر صفحه، كلمه        : هاعنوان فصل -1

.كنندمي عنوان را ذكر ،نويسند، و در وسط هشتمين سطرمي) نه با عدد(ا با حرف فصل ر
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هـا در مـورد     رعايـت همـين فاصـله     . گذارنـد طر مطلب يك سطر فاصـله مـي       بين عنوان فصل و نخستين س     
مـه و  ناهنامـه و واژ هـا و كتـاب    هـا و مقدمـه و پيوسـت       جمله عنوان سـرآغاز و فهرسـت      اصلي ديگر و از آن    هاي  عنوان

.نامه نيز ضروري استنامه و نامموضوع

هاي فصل به چند بهره اصلي تقسيم شـود، در وسـط         در موردهايي كه مطلب   : يهاي اصل عنوان بهره -2

گذارنـد و پـس از دو    اي مـي  كنند، سپس نقطه  ه را با عددهاي اصلي ذكر مي      يب بهر  ترت يشماره،سطر باالي هر بهره   

.كنندز مينويسند و بعد از آن، مطلب را از سطر بعد آغاي اصلي را ميعنوان بهره) فبرابر دو حر(فاصله افقي 

 فرعي تقسيم شود، ي اصلي به چند بهرهيهاي يك بهرهدر موردي كه مطلب: هاي فرعيعنوان بهره-3

كننـد، سـپس    مـي ر ذكـ بـا الفهاي  ترتيب بهره را با حرفيشمارههاي فرعي، ر آغاز نخستين سطر هر يك از بهره     د
دهنـد، و  نقطه قرار مـي بعد از آن عالمت دو. نويسندعي را مي   فر يگذارند و پس از دو فاصله، عنوان بهره       اي مي نقطه

صـورت  در ايـن . از سطر بعد آغـاز كـرد  توان مطلب را در مورد مقتضي مي. كنندشروع مي  را   پس از دو فاصله، مطلب    

. فرعي ضرورت نداردينقطه در پايان عنوان بهرهذكر دو
بخـش شـود، در آغـاز       ) پـاراگراف ( فرعي به چند بند    يهاي يك بهره  در موردي كه مطلب   : بندهاعنوان-4

پـس از دو    گذارنـد و    اي مي سپس نقطه . كننديب بند را با عددهاي اصلي ذكر مي        ترت يشمارهنخستين سطر هر بند،     

.كنندپس از دو فاصله، مطلب را شروع ميدهند و نقطه قرار ميمت دوبعد از آن عال. نويسندفاصله، عنوان بند را مي

هاظيم مطلب تنيشيوه-3
 عنـوان رسـاله،   :انـد ترتيـب چنـين   بـه هـا   ايـن بخـش   . توان به يازده بخش كرد    نامه را مي  ي پژوهش هامطلب

.نامهنامه و نامامه، موضوعننامه، واژهها، كتابفهرست پيكرها، مقدمه، متن، پيوستها، سرآغاز، فهرست فصل

نامهعنوان پژوهش-الف

ه و محـل و تـاريخ    نامه و نام نويسند   هاي كلي رساله يعني عنوان پژوهش      ويژگي ،نامهپژوهشي  در نخستين صفحه  

 هـم در  ،معمـوالً . شـوند كـر مـي  نمـا ذ طـرزي خـوش  هاي مناسب و بـه تاً درشت و فاصله   هاي نسب نوشتن آن با حرف   
.گذارند ميهاي دستي يا ماشيني پشت صفحه عنوان را نانوشته به جا و هم در نوشته،چاپيهاي نوشته

سرآغاز-ب

مانند اي نامه كلمهسوم پژوهشي طر صفحهكه الزم بداند، در آغاز يا وسط ششمين سنويس در صورتينامهپژوهش
 اشـاره و از  ،ان كلي تحقيـق خـود  سطر به جري  نهد و زير آن در هشتمين       مي» گزاريسپاس«يا  » توضيح«يا  » آغازسر«

.كند نمي سه صفحه تجاوز–از دو » سرآغاز«.كندياران خود تشكر مييان و دستنماراه

هافهرست فصل-پ
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ز يـا وسـط شـشمين سـطر صـفحه قـرار       در آغـا » هافهرست فصل«ي كلمه. آيدها در ميپس از آغاز، فهرست فصل  
ي  صـفحه  يشماره ترتيب فصل و عنوان آن در سمت راست سطر، و            يشماره)  سطر در هشتمين (آن  گيرد و زير  مي

ي  ترتيـب فـصل را پـس از كلمـه          يشـماره معمـوالً   . شـود ذكر مي انجام فصل در سمت چپ سطر       ي  آغاز و صفحه  

نقطـه   ترتيـب فـصل، عالمـت دو   يشـماره تـوان پـس از   مـي . نويـسند كنند و با عددهاي ترتيبي مـي قيد مي » فصل«
.كار بردبه) نماايست(يا عالمت نقطه) نماهشدار(

نامـه و   يي مفـصل يعنـي نـام      بـا الـف هـاي   تنامه كوچك و فاقد فهرسـ     موردي كه پژوهش  مورد مخصوصاً در  در هر 
عنوان اصلي فـصل  ي اصلي و فرعي هر فصل نيز در زير   هاهاي بخش هاي ترتيب و عنوان   نامه باشد، شماره  موضوع

.شوندذكر مي

فهرست پيكرها-ت

ها پـس از فهرسـت      آن فهرست   ، باشد -هاهاي اين  جدول و نظير    تصوير، نمودار، نقشه،   -نامه داراي پيكر  اگر پژوهش 
سـمت راسـت   در. گيـرد قرار مـي » فهرست پيكرها«ه، عنوان در آغاز يا وسط ششمين سطر صفح     . آيدميها در فصل

كنند و پس از آن عالمـت نقطـه يـا           ي قيد مي  را با عدد اصل   آن ترتيب   يشمارهو سپس   » پيكر«يهشتمين سطر، كلمه  
ي مربـوط بـه پيكـر را ذكـر      صـفحه يشـماره سمت چپ سـطر،     در. دهندرا قرار مي  گذارند و عنوان پيكر   نقطه مي دو

.كنندمي
. فهرستي مستقل ترتيب دادهاآنتوان براي هر دسته ازپيكرها فراوان باشند، مياگر

مقدمه-ث

آن از  مطلـب   گيـرد و  يا نظير آن قرار مـي     » مدخل«ياناً  يا اح » مقدمه«ي  غاز يا وسط ششمين سطر صفحه، كلمه      آدر

.شودسطر هشتم آغاز مي
آن آماده و راغـب  ي دهد و او را براي مطالعهنشان مينامه را به خواننده   اي كه دورنماي پژوهش   مقدمه يعني دريچه  

هـاي  ث، حدود و ارزش و كاسـتي هاي مورد بحمسئله يا مسئلهي مالي دربارهمشتمل است بر شرحي اج   گرداند،  مي
نامـه اي كـه در پـژوهش  هاي تـازه ها و مفهومها و مالك  نيز روش اند و كه قبالً در آن زمينه صورت گرفته      هايي  پژوهش

.استها برابربيش با طول متوسط فصلطول مقدمه كما. اندكار رفتهبه

متن-ج

دهـد،  هـاي رسـاله را تـشكيل مـي     اول كـه نخـستين فـصل       بخش. اندنامه خود بر دو بخش    متن پژوهش هاي  مطلب

هـا،   يا مسئله  ت آن مسئله  اهميرد بحث، بيان سير تاريخي و       هاي مو ست بر تحليل دقيق مسئله يا مسئله      مشتمل ا 
ها و مأخـذهاي  ها و مالكح روشها و تشريهاي مثبت و منفي آن پژوهش    هاي پيشينيان در آن باره، نكته     نقد پژوهش 

هاي تجربي و اسـتداللي و  يافتههايي است كه جريان پژوهش موجود و فصلبخش دوم مشتمل بر     . پژوهش موجود 
هـا  ي فصل  همه يمعموالً در آخرين فصل اين بخش، خالصه      . دارندهاي آن پژوهش را عرضه مي     ها و كاستي  نتيجه

: اصلي استي نكتهاين خالصه شامل چهار. شودآورده مي
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.هاها و استدالل و بدون ذكر تجربهجريان پژوهش به اختصار-١

.بخش پژوهش موجود با فروتني عالمانههاي مثبت و نتيجهنكته-٢

.شده در پژوهش موجودهاي ناگشوده و رهاهاي منفي و مسئلهنكته-٣

.شدهشوده و رهاهاي ناگ حل مسئلهيي خوانندگان براي دنبال كردن پژوهش موجود ونماراه-٤

پيكر يعنـي تـصوير و نمـودار و         . جويدهاي گوناگون سود مي    خود از عامل   يهنامنويسنده در متن پژوهش   

هـاي محققـان   هـا و گفتـه  كند، و به نوشـته علمي استفاده مي  هاي  ها و فرمول  برد، از معادله  كار مي بهو جدول   نقشه  
.جويدديگر استناد مي

ي ، واژه هـا آندر باال يا پايين هـر يـك از        . دهنداي مي معموالً به هر يك شماره    ن پيكرها   براي مشخص كرد  

عنوان هر پيكـر    . دهندكنند و عنواني به آن مي     ي ذكر مي  را با عدد اصل    ترتيب آن  يشمارهگذارند و سپس    را مي » پيكر«
توضيح باشند، توضـيحي مختـصر      ها نيازمند   درموردهايي كه پيكر  . شود جدا مي   عالمت نقطه از شماره    يوسيلهبه

.يابدهاي متن نگارش ميهايي ريزتر از حرفشود و معموالً با حرفپيكر ذكر ميدر زير ) يك يا چند سطر(
 در سـطرهاي مـستقلي قـرار    هـا الزم آينـد،  ي مطلبكه براي روشني يا نمايش كم    هايي  ها و فرمول  معادله

 سمت  يههاي متن نگاشت و يا با افزايش حاشي        از حرف  هايي ريزتر  با حرف  ها را بايد يا   و فرمول ها  معادله. گيرندمي
 از عـرض  ي سـمت راسـت   در مـورد اخيـر بايـد عـرض حاشـيه      . هاي متن مشخص گردانيـد    ها را از مطلب   ، آن راست

. متر باشدسانتيو در حدود ششتربيش سطر آغاز بند يحاشيه

درشـوند، اگـر از چنـد سـطر    به متن پـژوهش نامـه نقـل مـي    ان ي ديگرهاكه از سخنان يا نوشته   هايينكته
 را بـا  هاآنهاي ديگر آميخته نشوند،   كه با جمله  آيند، و براي آن   نامه درمي هاي پژوهش  رديف ساير مطلب   نگذرند، در 

ي عنـوان بنـد مـستقل     بـه ،  شده متعدد باشـند   هاي نقل لهاما اگر جم  . كنندمشخص مي ) نمابرجسته(عالمت دوعصا   
تـر و در حـدود   هـاي معمـولي بـيش   بنـدي ي راسـت از عـرض حاشـيه   در ايـن مـورد عـرض حاشـيه        . رونـد كار مـي  به

دهـد، آوردن عالمـت    راز، بند مـستقل و مشخـصي تـشكيل مـي          چون اين مطلب منقول د    . سانتيمتر خواهد بود  شش
تـوان  مـي  بند باشـد،  منقول شامل چند كه مطلب   همه در صورتي  با اين .  ضرورت ندارد  آغاز و انجام آن   نما در برجسته

. بندها و فقط در پايان بند آخر نهادينما را در آغاز همهعالمت برجسته

براي ذكر مأخذ هر مطلب منقول بايد اوالً در پايان مطلب منقول، عالمت يا رقمـي نهـاد، و ثانيـاً خطـي در                     
.  از مأخـذ نـام بـرد   گاهآناي نهاد و طهد و پس ازآن نقذيل متن كشيد و در زير خط، آن عالمت يا رقم را مجدداً قيد كر              

.گذارندتن در حدود يك سطر فاصله باقي ميباال و پايين خط زير ممعموالً در

هاپيوست-چ

عنـوان  بـه هش نامـه نگنجنـد،      هـايي كـه در مـتن پـژو        ها يـا توضـيح    ها و جدول  ها يا نقشه  سندها يا گزارش  
معمـوالً در آغـاز يـا وسـط سـطر شـشم صـفحه ذكـر                 » هـا پيوسـت «ي  كلمـه . ينـد آپس از مـتن درمـي     » هاپيوست«

را در آغـاز يـا وسـط    » تپيوسـ  «ي، كلمـه »هاپيوست«يجاي كلمه بهنگذرد،  ن اگر پيوست از يكي در     گمابي.(شودمي

. كنندكر و مطلب را از سطر دهم آغاز ميرا ذ» 1پيوست «يسپس در آغاز سطر هشتم كلمه.) نويسندسطر ششم مي
 و بـر    كنندرا قيد مي  » 2پيوست«يسطر بعد، كلمه  گذارند و در آغاز     دو سطر خالي مي   » 1پيوست«ام مطلب   پس از اتم  
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يـا  »1پيوسـت  «ياگر هر پيوست نيازمنـد عنـواني باشـد، پـس از كلمـه             . پردازندهاي بعد مي  همين شيوه به پيوست   
.نويسندنهند و سپس عنوان را مينقطه ميها، عالمت نقطه يا دو و نظير اين»2پيوست«

نامهكتاب-ح

نامـه  هـايي كـه پـژوهش     هـا وكتـاب   ها و مجموعه  معني كه مقاله  اينبه. آيدنامه درمي ها، كتاب پس از پيوست  
» ي سـندآوري  شـيوه «صـورتي كـه در مبحـث        تيب نام خانوادگي نويسندگان و بـه      تربه مربوط يا متكي است،      هاآنبه

ز يا وسط شـشمين سـطر   در آغا» نامهكتاب«عنوان . شوندذكر مي» نامهكتاب«بندي و در زير عنوان      هخواهد آمد، طبق  
.ماندگيرد و سطر بعد از آن خالي ميصفحه قرار مي

نامهواژه-خ

در . نامه نهاده شـوند   بندي و پس از كتاب    با رده ترتيب الف بههاي تخصصي   ها يعني واژه  رواست كه اصطالح  
واضـعان يـا   ها و مخصوصاً ذكر نـام  اند، بيان تعريفكار رفتهاي به كه تازگي دارند يا در معني تازه  هاييصطالحمورد ا 

غاز يا وسـط سـطر شـشم صـفحه     در آ» نامهواژه«ترديد نيست كه عنوان    . ها ضروري است  نخستين مروجان آن واژه   
بـراي  . انـد، مفيـد اسـت      آمده هاآنها در   ههايي كه واژ  هاي صفحه ذكر شماره . ماند سطر بعد خالي مي    گيرد و قرار مي 

.رودميكار به) نمادرنگ(، عالمت عصا هاهاي صفحهتفكيك شماره

نامهموضوع-د

هاي  در صفحهبندي و طبقهباالفترتيب بهاند، ها آمدههايي كه در ضمن صفحههاي بزرگ موضوعدر رساله
گيـرد و سـطر هفـتم خـالي        در آغاز يا وسط سطر ششم قرار مـي         »نامهموضوع«وان  عن. شوند ذكر مي  نامهواژهبعد از   

هـا، عالمـت   هاي صفحه هبراي تفكيك شمار  . اند، ضروري است   آمده هاآنها در   هايي كه موضوع  ذكر صفحه . ماندمي

.رود ميكاربهنما درنگ

نامهنام-ذ

هـا ذكـر    هاي خاصي كه در ضمن صـفحه      ي اسم مههاي شخصي و احياناً ه    اي بزرگ، اسم  هنامهدر پژوهش 
هايي هاي صفحه شماره. گيرندقرار مي » نامهنام«نامه، تحت عنوان    بندي و پس از كتاب     طبقه باالفترتيب  بهاند،  شده

هـا، عالمـت   هـاي صـفحه  ك شـماره  بـراي تفكيـ   . شونداند، در برابر هر اسم قيد مي       آمده هاآنها در   كه هر يك از اسم    

 جغرافيـايي  ينامهي شخصي، نامنامه نام–نامه توان چند نامها زياد باشد، مياگر تعداد اسم. رودكار مينما به گدرن
. ترتيب داد-...و 

آميزنـد و  يگـر مـي  دنامه را بـا يـك  نامه و نامهاي رساله فراوان نباشند، موضوعها و موضوعدر موردي كه نام   

.نامندمي» ييباالففهرست «د و آورناي پديد ميرت يگانهصو

آوريي سندشيوه-4
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هـايي كـه در   نويسنده بـا مطلـب  .  بسيار دارداهميتي تحقيقي كنوني  هانويسي در نوشته  پانويسي يا ذيل  
: آورد ميآورد، چهار منظور را برها ميذيل صفحه
كنـد  سو متوجه اعتبار كار خود ميكرو خواننده را از يدهد و از ايندست مي بهمأخذهاي تحقيق خود را     -1

.گرداند راغب ميتربيشي ديگر با اثرهاي ديگران آشنا و به مطالعهو از سوي
.كندقي خود را نسبت به ايشان ادا ميهاي نويسندگان مأخذها، وام اخالبا آوردن نام-2

يـق هـم مـانع ابهـام و         اين طر هبآورد و   ها مي ن را در ذيل صفحه     مت يهاي فشرده اي از مطلب  شرح پاره -3
.پرهيزدي سخن ميشود و هم از آشفتگي متن و گسستگي رشتهايجاز مخل مي

هـاي  ، خواننده را به بخـش »... نيد باقياس ك« يا »... رجوع كنيد به «هايي مانند  موردهاي الزم با اشاره در-4
ي تبيـين مطلـب خـود بـر      تـر از عهـده     نتيجه، به  كند و در  هاي ديگران هدايت مي   پژوهشمتفاوت پژوهش خود يا به      

.آيدمي

مند هر يك از اين موردها چون نويسنده بخواهد به پانويسي بپردازد، بايد در پايان آن قسمت متن كه نياز     در
اي بگذارد، بعد در ذيل صفحه خطي بكشد و زير خط، در سمت راست، همان عالمت پانويسي است، عالمت يا شماره

معموالً سطرهاي باال   . اي بگذارد و سپس عنوان مأخذ يا مطلب الزم را بنويسد          از آن نقطه  را ذكر كند و پس      يا شماره   
.مانند ديگر خالي مييشته و آغاز پانوشتهو پايين خط و نيز بين پايان يك پانو

توان مي. گيرند ميهاي متن قرارعموالً كمي باالي كلمهشوند، مهايي كه در متن نهاده ميها يا شمارهعالمت
ها متوالياً تا پايـان  توان شمارهو نيز مي.  پايان صفحه ادامه دادهاي هر صفحه را از واحد آغاز كرد و متوالياً تا     شماره

هـايي ماننـد    مـت هـا، عال  جـاي شـماره   بههاي رياضي معموالً    در مورد نوشته  . ن كتاب دنبال كرد   فصل يا حتي تا پايا    

هـا بـا عـددهاي مـتن ممانعـت          هـاي پانوشـته   اين ترتيب از آميختن شماره    به و   برندكار مي هب) †(و صليب (*) ستاره
.كنندمي

ي  سمت راست آن مانند حاشيهيهرو حاشيمستقل است، و از اين) پاراگراف(ديك بني منزلهبهپانوشته هر

اي بـيش از يـك سـطر را    پانوشتهاگر. است) متر سانتي5/4(تر تن عريضمتعارف سمت راست مي بندها، از حاشيه 
. متن خواهد بوديتر از حاشيه سمت راست سطر اول آن عريضيهاشغال كند، فقط حاشي

.هاي پژوهشگر مأخذاند يا نمايش، اساساً يا توضيح متنهاهاي زير صفحهكه گفته شد، مطلبچنان
هرگاه توضـيحي  . مالً مربوط به متن باشندجا كه ممكن است، كوتاه و كا  تا آن ها بايد   هاي زير صفحه  توضيح

دنبالـه در زيـر     « اول بـا قيـد عبـارتي ماننـد           ي بعد تجاوز كند، بايد در پايان صفحه       يبه درازا كشد و لزوماً به صفحه      

.يي كردنماراه بعد ي، خواننده را به صفحه)←(ا نگاشتن عالمت پيكاني» ي بعدصفحه
مستقيم به متن نقل شده باشد، ضـرورت        طور مستقيم يا احياناً غير    هببي  ذكر مأخذها در موردهايي كه مطل     

گرداننـد و   مـشخص مـي   ) نمـا برجسته( عالمت دوعصا    يوسيلهرا به تقيماً به نقل مطلبي پردازند، آن     چون مس . دارد

شـد،  فقط در موردي كه در مطلب منقول افتادگي يا غلطي لفظـي يـا معنـوي با          . كنند آن تصرف نمي   روي در هيچبه
گذارند و پس از كلمه     مي) نماافزوده(قالب  هاي افتاده را در ميان دو     راهي خواننده، كلمه يا كلمه    از گم براي جلوگيري   

ح آن كلمـه يـا جملـه را در ميـان            دهند يـا صـورت صـحي      قالب قرار مي  را در ميان دو   » اصل«، لفظ  نادرست ييا جمله 
.كنندقالب ذكر ميدو

هـا  ن نيـستند، مأخـذها را در ذيـل صـفحه         هاي ساده كه داراي مأخـذهاي فـراوا        رساله ها و در مقاله معموالً

هـاي بـزرگ نيـز    در برخي از كتاب. آوردند گاهي در آغاز مقاله يا رساله مي   را در پايان يا    هاآنآورند، بلكه مجموع    نمي
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پايـان كتـاب   هـا يـا در    پايـان فـصل  هـا قـرار گيرنـد، در   كه در زيـر صـفحه   جاي آن بههاهم پانوشته  روي مأخذها و بر  
حتي در موردي . گيرد، ضروري استطور مستقيم مورد استفاده قرار مي    در هر حال ذكر هر مأخذي كه به       . دآيندرمي

و حكـم و كلمـات      فقط در مورد امثـال      . ورزندرده باشند، از ذكر مأخذ غفلت نمي       مأخذ را در متن آو     يكه نام نويسنده  

ذكـر مأخـذهاي پيكرهـا    . پوشيدتوان از ذكر مأخذ چشم ي عمومي و مسلمات علمي مي ساده هايقصار و دانستني  
در . توان مأخذ هر پيكر را در ذيل صفحه نياورد، بلكه بالفاصله در زير هر پيكر از مأخذ آن نام بردمي. نيز الزامي است

.كنندز ذكر ميهاي ري مأخذ پيكر را با حرفصورتاين
هاي مأخذها را هاي اضافي و عنوان باشد، ناچار از آن است كه توضيحگردان پانويسي روياي كه ازنويسنده

 و  -قرار دهد و بر متن بيفزايـد      ) نماگريز(هاي معترضه در ميان دوكمان      عنوان مطلب بهاي متن بياميزد يا     هبا مطلب 
.زنندوشني مطلب لطمه ميگمان اين هر دو كار به رواني و ربي

ي  نويـسنده، آگـاهي دربـاره   يآگاهي درباره: دست دادبه چهار نوع آگاهي   ،ر مأخذ بايد در آن زمينه     هنگام ذك 

 مطلب  ي صفحه يشمارهي و آگاهي درباره   ، انتشار مأخذ  گونگيچهيهاي كلي مأخذ، آگاهي درباره    عنوان و ويژگي  
ي در وهلـه . برندي اول از نويسنده نام مي    در وهله : آوردند مي ديگريكترتيب معيني در پي     به را   هااين آگاهي . منقول

ميـان  را بـه   انتـشار آن   گـونگي چـه ي سـوم    در وهله . كنندر مي هاي كلي مأخذ را ذك    دوم عنوان و برخي ديگر از ويژگي      
أخـذ  ها براي شـناخت م ي اين آگاهيهمه. پردازندي مطلب منقول مي صفحه يشمارهگذارند و سرانجام به ذكر      مي

آيند، نامه ميهاي مأخذها در كتابي ويژگينامه باشد، چون همهنامه داراي كتابفقط در موردي كه پژوهش  . اندالزم
.ها نياورد انتشار را در پانوشتهگونگيچه به هاي مربوط، مانند ويژگيهاي مأخذتوان برخي از ويژگيمي

هر يك از براي معرفي . ها و مجلههاها يا روزنامهدهها و جريها، مجموعهكتاب: نداگونهها بر سه  اساساً مأخذ 

هايي مورد تفاوت اين سهبا اين وصف در. اي كه نام برده شدند، ضرورت دارندهاي چهارگانهنوع مأخذ، آگاهي اين سه 
هـا، ها، اسـتناد بـه مجموعـه      باستناد به كتا  : موضوع است هم بحث سندآوري شامل چهار     روي بر. آيندهم پيش مي  

. مأخذهاي صورت همهيسازي يا تهيهنامه كتابها واستناد به جريده

هااستناد به كتاب-الف

هاي نويـسنده الزم    ذكر لقب . كنند نام خانوادگي نويسنده را قيد مي       اول نام شخصي و سپس     :نويسنده-1

ي شـد، پـس از نـام نويـسنده، كلمـه          اگر نويسنده، كتاب خود را از اثرهاي ديگران گردآوري يا اقتباس كرده با            . نيست
.نهندمي) گريزنما(كمان را در ميان دو» گراقتباس«يا » گردآورنده«

. نويسندترتيب مي بههاي خانوادگي همه را     هاي شخصي و نام   اراي دو يا سه نويسنده باشد، نام      اگر كتاب د  

. افزايندرا بر آن مي» و ديگران«ي كنند و كلمهميولي اگر كتاب بيش از سه نويسنده داشته باشد، تنها نام اولي را ذكر 
يسنده نو«حد كفايت مشهور نباشد،عبارت     بهكه كتاب او    در صورتي : آيندمييش  گر نويسنده معلوم نباشد، دو حال پ      ا

،)هاي مهم دينـي   مانند كتاب (اشد  كنند، ولي اگر كتاب شهرت كافي داشته ب       ميب قيد   الرا در ميان دوق   » معلوم نيست 
.نويسندنام نويسنده در اول سطر ميجاي بهعنوان كتاب را 

بـراي برجـسته    . كننـد مـي طـور كامـل ذكـر       ه را ب  عنوان اصلي كتاب  : هاعنوان و برخي ديگر از ويژگي     -2

هـايي  نوان را با حرفهاي چاپي، عكشند، و در كتابي دستي يا ماشيني، خطي زير آن ميها نسخه نمودن عنوان، در  
.كنندچاپ مي) هاي ايتاليكمعموالً حرف(گيرچشم
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د بـراي تفكيـك دو عنـوان،    در اين مـورد بايـ  . توان هر دو را قيد كردمياگر كتاب داري دو عنوان اصلي باشد،      
اگر كتاب از كتابي ديگر اقتباس شده يـا از زبـاني ديگـر گرديـده باشـد، پـس از        . كار برد  به )نماهشدار(نقطه  عالمت دو 

در . آوردنـد ام شخصي و نـام خـانوادگي متـرجم مـي      را همراه با ن    هااينيا نظير   » ترجمه«يا  » اقتباس«يعنوان، كلمه 

 عنـوان و نـام متـرجم قـرار     را هـم پـس از   آنيشمارهو » جلد«يموردي كه كتاب بيش از يك جلد داشته باشد، كلمه         
.دهندمي

 ترتيـب چـاپ   يشـماره و ايـان، تـاريخ انتـشار     و در پ  ، بعد نام ناشـر    اول محل انتشار  :  انتشار گونگيچه-3

در : آيـد تشار معلوم نباشد، دو حـال پـيش مـي      اگر محل انتشار يا نام ناشر يا تاريخ ان        . نويسندرا مي ) چندمين چاپ (
تـاريخ  «يـا   » معلـوم نيـست   ناشـر «يـا   » محل انتشارمعلوم نيست   «ي مجهول معلوم نشود، جمله    ينكتهكه  صورتي

را در ميـان   مجهـول، معلـوم شـود، آن      ينكتهولي اگر   . كنندقيد مي ) نماافزوده(را ميان دوقالب    » وم نيست معلانتشار
.توان از ذكر نام ناشر خودداري ورزيددر پانوشته مي. دهندقالب قرار ميدو

» ص«اگر مطلب منقول تنها از يك صفحه نقـل شـده باشـد، حـرف              :  مطلب منقول  ي صفحه يشماره-4

 صفحه  اگر مطلب منقول شامل چند    . گذارند صفحه را مي   يشمارهاي اندك،   نويسند و پس از فاصله    را مي ) صفحه(

 را بـا يـك   هـا آننهنـد و  ي انجام مطلـب منقـول را مـي    آغاز و صفحه   يهاي صفحه شماره» ص«باشد، پس از حرف     
ورد اسـتفاده قـرار گرفتـه باشـد،         در موردي كه فصلي از يك كتاب مـ        . كنند جدا مي  ديگريكاز  ) نماپيوست( خط  نيم

 معينـي   ياگر مطلبـي كـه از صـفحه       . را قيد كرد   ترتيب آن  يشمارهو  » فصل«يها، كلمه جاي ذكر صفحه  بهتوان  مي
و « آن، عبـارت     يشـماره و  » ص«هاي مأخذ نيز آمده باشد، پس از ذكر حـرف         ل شده است، در برخي ديگر از صفحه       نق

پايان بخش يا فصل    اي شروع شود و تا       موردي كه مطلب منقول در صفحه      چنين در هم. افزايندرا مي » جاهاي ديگر 
.را افزود» و دنباله «ي آن، كلمهيشمارهتوان پس از ذكر صفحه و ادامه يابد، مي

ولـي  . برندكار ميبه) نمادرنگ(ل صفحه، معموالً عالمت عصا    هاي مأخذ ذي  دا كردن هر يك از ويژگي     براي ج 

. ندنما استعمال كندرنگو در موردهاي ديگر ) هشدارنما(نقطه  كه پس از نام نويسنده، عالمت دو    ن است ايترقيمنط
) نمـا ايـست (نقطـه ، بايد عالمت   كتاب ي صفحه يشمارههاي مأخذ يعني پس از ذكر       بديهي است كه در پايان ويژگي     

.گذاشت
جاي آن، عبـارت   بهخل آن ذكر نشده باشد،      هاي مأخذ، روي جلد يا دا     شرحي كه گذشت، اگر يكي از ويژگي      به

طـور  بـه  مأخـذ را      نـامعلوم  ينكتـه ،نـويس نامهاگر پژوهش . گذارندمي) نماافزوده(قالب  را در ميان دو   » يستمعلوم ن «
هايي كـه در  ن نكته را در جاي خود ذكر كند، و براي تفكيك آن از نكتهمستقيم و با تجسس شخصي بيابد، بايد آ       غير

.را ميان دوقالب قرار دهداند، آنشدهمأخذ ذكر 

ينامهي دوم به پژوهشاگر مطلبي از مأخذي به مأخذي نقل شده باشد، و ما اين مطلب منقول را از نوشته        
را همـراه بـا   » نقـل بـه  «يخود انتقال داده باشيم، بايد نخست مأخذ اصلي را در ذيل صفحه بنويسيم و سپس كلمه          

.مأخذ دوم قيد كنيم
 مأخذها را يذيل صفحه، همهتوانيم درد مأخذ مربوط باشد، بپردازيم، ميبه نقل مطلبي كه به دو يا چن   اگر  

.از مأخذ ديگر تفكيك كنيم) نماجدايي(و هر مأخذ را با عالمت فنريكي پس از ديگري بياوريم 
جـاي  بـه نـدگان  يي خواننماراهتوانيم براي د، مي در دست باش،در موردي كه از كتابي دو يا چند نشر يا چاپ    

جاي بهتوانيم  مي. م نويسنده و عنوان ضرور نيست      تكرار نا  صورتدر اين .  را قيد كنيم   يها، همه ذكر يكي از اين چاپ    

ميان بهكدام را   هاي هر بكشيم و سپس ساير ويژگي    )مت تساوي به عال (خط  ويسنده و عنوان هر چاپ، يك يا دو       نام ن 
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مـورد نيـز، عالمـت    در ايـن . هـا ضـرورت دارد   متفـاوت باشـند، ذكـر يكايـك عنـوان     هاآنهاي  نالبته اگر عنوا  . يمبگذار
.هاي متعدد كتاب خواهد بودي تفكيك چاپوسيله)نماجدايي(فنر

دو مطلب منقـول    اگر هر . ها الزم نيست  ي ويژگي اگر دو بار پياپي از يك مأخذ نقل كنيم، دربار دوم، قيد همه            

بيايـد و زيـر  » همان«يا » همان كتاب«هاي مأخذ، عبارتجاي ويژگيبهار دوم كافي است كه     در ب  يك صفحه باشند،  در
» همان كتـاب  «ي متفاوت باشند، بايد پس از كلمهيهاي منقول از آن دو صفحه   مطلب اما اگر . آن خطي كشيده شود   

. آن آورديشمارهرا با » ص«گذاشت و حرف ) نمادرنگ(، عالمت عصا»همان«يا
ميان آوريم و مجدداً به مأخذ اولي پردازيم، چون       بههرگاه از مأخذي ياد كنيم و پس از آن از مأخذ ديگري نام              

كـافي اسـت كـه نـام     . هـاي آن الزم نيـست     ي ويژگـي   تكـرار همـه    آن،هنگام ذكر به همان مأخذ اول است،      ،مأخذ سوم 
يـا  » كتـاب پيـشين    «يگـذاريم و در پـي آن، كلمـه        ) اهـشدارنم (نقطـه   يسنده را بياوريم و بعد عالمت دو      خانوادگي نو 

ه نيز نامي بـرده باشـيم، ديگـر         هاي ديگر آن نويسند   اما اگر قبالً از كتاب    . طي بكشيم را قيد كنيم و زير آن خ      » پيشين«

 الزم است كه پـس از نـام        صورتايندر. ، كتاب او را مشخص گردانيم     »پيشين«يا» كتاب پيشين «يتوانيم با كلمه  نمي
 كتاب يچنين موردي، اگر بيم آن رود كه نويسندهدر. طور خالصه ذكر كنيمبهخانوادگي نويسنده، عنوان كتاب را هم 

، ما آمده است، اشتباه شود، بايد نام شخصي نويسنده را هـم  ينوشته ديگري كه نامش در    ي با نويسنده  ،مورد نظر 
.همراه با نام خانوادگي او بياوريم

يجـاي كلمـه  بـه تـوان  مي. هاي اختصاري ساده ضرورت دارد بستن نشانهكاربهدر وقت،   جوي   صرفه براي
قياس «جاي بهو » .ك. ر«، حرف »رجوع كنيد به«جاي بهو » ص«، حرف »صفحه «يجاي كلمهبهو » ج«، حرف »جلد«

.كار بردبهرا » .س.ق«، حرف »كنيد با

تواند د را در پايان رساله قيد كند، ميخوي هاي نوشتهل مأخذ صورت كام،گاه پژوهندهكه گفته شد، هرچنان
.هاي انتشار و نام مترجم خودداري ورزد، مانند ويژگيهاهاي مأخذاي از ويژگيها از ذكر پارهدر ذيل صفحه

:هااستناد به كتابي نمونه

، چـاپ  ]معلوم نيسترناش[، تهران، طرح اصول: ، جلد اولاصول آموزش و پرورش: باقر هوشيار محمد-1

.131، ص1331دوم،

.42، ص1347،]ناشرمعلوم نيست[، قسمت اول، تهران، شناسيخيام: محمدمهدي فوالدوند-2

.138ص،پيشين: هوشيار-3

گاه محمد كاردان، تهران، دانش علييترجمه، شناسي طبقات اجتماعي طرح روان : واكسموريس هالب -4

. ديگر و جاهاي110، ص1340تهران، 
گـاه تهـران، چـاپ سـوم،       ، تهـران، دانـش    شناسي از لحاظ تربيـت    النفس يا روان  علم: اكبر سياسي علي-5

. ، فصل ششم1331
،1346گاه ترجمه و نـشر كتـاب،     روحي ارباب، تهران، بن    يترجمه،  تاريخ ايران باستان  : كونوفديا.  م .م-6

.77و76و72ص

. و دنباله146، صهمان-7
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هااد به مجموعهاستن-ب

 مطلب منقـول  ياند، نام نويسندههايي به قلم يك يا چند نويسندهها كه شامل مقالههنگام نقل از مجموعه   
( تفاده را بـا عالمـت دوعـصا      مـورد اسـ    ياما عنـوان مقالـه    . نويسنديتي كه در مورد كتاب بيان شد، مي       همان ترب بهرا  

 اگر نويسنده گاهآن. كشندپردازند و زير آن خطي ميوان مجموعه ميذكر عنبهسپس . نندكص ميمشخ) نمابرجسته

يـا  » تـأليف «يا » دهآورگرد «يكلمهه باشد، نام او را بعد از      ي مورد استفاد   مقاله ي غير از نويسنده   ،يا مؤلف مجموعه  
ي  انتـشار و صـفحه     نگيگوچه جلد و    يارهشم كتاب ذكر شد،     يكه درباره طورآورند و پس از آن همان      مي هاايننظير  

.كنندمطلب منقول را قيد مي

:هااستناد به مجموعهينمونه

، خواجه نصيرالدين طوسيييادنامه» خدمات نصرالدين طوسي به زبان و ادب پارسي   «:محمد معين -1

.120-122ص،1336گاه تهران،اهللا صفا، تهران، دانشزير نظر ذبيح
.123همان، ص-2
، زيـر نظـر     انـد هايي كه دنيا را تغيير داده     كتاب محمود بهزاد،    يترجمه،  »ي اصلح بقا «:زدون. رابرت ب -3

.285ص،1336 ابن سينا،يخانهسيروس پرهام، تهران، كتاب

.122، صپيشين: معين-4

، بيست مقاله از مقاالت تاريخي و انتقادي و ادبي قزويني» تكمله در خصوص خيام«:  قزوينيمحمد-5

.81ص،1313،]ناشرمعلوم نيست[م عباس اقبال، جزو دوم، تهران،اهتمابه
ام،يـ فروشـي خ  ، كتـاب  كنزالمسائل فـي اربـع رسـائل      ،»رساله در اصطالحات فلسفه   «: الدين دري ضياء-6

. و دنباله110، ص1330

هااستناد به جريده-پ

اي را كـه در  ، همان شيوههاه يا نظير ايننام مطلب منقول از روزنامه يا مجله يا سال       يدر مورد نام نويسنده   

هـا، انـدك     انتـشار جريـده    گونگيچهورد عنوان و    مولي در . كنندبرند، رعايت مي  كار مي بهها  ها و مجموعه  مورد كتاب 
مـشخص  ) نمـا تهبرجـس (عـصا  ي مـورد اسـتفاده را بـا عالمـت دو         اين معني كه عنوان مقاله    به. آيدتفاوتي پيش مي  

 بـه  گـاه آن. كـشند نويسند و زير آن خطي مـي ها را مي نظير ايننامه يا عنوان روزنامه يا مجله يا سال    سپس. كنندمي
. پردازنـد  سـتون جريـده مـي   يشـماره  صفحه و احياناً    يشماره رديف و تاريخ انتشار و       يشمارهذكر محل و دوره و      

. پوشيد جريده چشميتوان از ذكر محل انتشار و دورهبراي سهولت كار، مي

:هاي استناد به جريدهنمونه

تير،3يشماره دوازدهم، ي، تهران، دوره سخنيمجله، » و شكل تهرانجمعيتطور ت«: خسرو خسروي-1

.280، ص1340

، 7ي  شمارهسال اول،   ، تهران،  صدف يمجله،  » او يخلدون و مقدمه  ي ابن درباره«: جعفر محجوب محمد-2

.554، ص1337ارديبهشت 
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، 5يشـماره  دوازدهـم،  ي، تهـران، دوره  سخنيمجله، »شناسي معلـم  روان«: سيمين مصطفوي رجالي  -3

. و دنباله549، ص1340شهريور
يهنـشري نقي براهنـي و مـسعود رضـوي،          محمد يترجمه،  »كاوينقص اساسي روان  «: آي زنك . ج.ـه-4

.448ص،1340م، زمستان چهاريشماره، تبريز، سال سيزدهم،  ادبيات تبريزيكدهدانش

.447ص،همان-5

.551ص،پيشين: مصطفوي رجالي-6

سازينامهكتاب-ت

اند، ها آمده در ذيل صفحهستفاده قرار گرفته و مأخذهايي كه مورد ايها از همهنامهمعموالً در پايان پژوهش
صورت كامل مأخـذها در پايـان       گاه  اشاره شد، هر  كه قبالً   چنان. دهنددست مي بهگيرد،  نام مي » نامهكتاب«كه  صورتي
 انتـشار  گـونگي چـه  ماننـد نـام متـرجم و    ،هـا ويژگـي هـا از ذكـر برخـي از         توان در پانوشته  نامه ذكر شود، مي   پژوهش

، در  پايـان كتـاب  ينامـه بنابراين كتاب.  صفحه بسنده كرد   يشمارهخودداري ورزيد و تنها به نام نويسنده و عنوان و           
.هاستمل پانوشتهحكم مك

ـ  ،جملـه هـايي چنـد و از آن      برخي از نويسندگان به دليل     تنهـا   نـه  ،نامـه يي خواننـدگان، در كتـاب     نمـا راهراي   ب
.برندشوند، نيز نام مياي كه در موضوع كار آنان يافت ميكنند، بلكه از ساير مأخذهمأخذهاي كار خود را ذكر مي

 ترتيـب مأخـذهاي مـذكور در        نامـه بـا كمـي تفـاوت، همـان         هـر يـك از مأخـذهاي كتـاب        هـاي   ترتيب ويژگي 
 انتـشار  گـونگي چهر پايان  و د،هاي مأخذ نام نويسنده، سپس عنوان و ويژگياين معني كه نخست  بههاست،  پانوشته

هـا وجـود   شـته نامه و مأخـذهاي مـذكور در پانو  هايي در ترتيب مأخذهاي كتاب   با اين وصف تفاوت   . شوندآن ذكر مي  

.دارند
گذارنـد و   مـي ) نمـا درنـگ (آورند، سپس عالمت عـصا     نويسنده را در اول سطر مي      خانوادگينام  ،نامهدر كتاب 

ام خانوادگي يي نباالفنامه معموالً مطابق ترتيب علت اين است كه كتاب. كنندميكر  نام شخصي نويسنده را ذگاهآن
.شود تنظيم مينويسندگان

اول نـام خـانوادگي، پـس از آن نـام          (همـين شـيوه     بـه نده باشـد، نـام اولـي        اگر مأخذ داراي دو يا چند نويـس       

پـس از آن نـام      اول نـام شخـصي،      (طـرز متعـارف     بـه ،»و«حـرف   ذكر و سپس نام نويسندگان ديگر پـس از        ) شخصي
ويـسنده، در اول سـطر     جاي نـام ن   بههرگاه مأخذي فاقد نام نويسنده باشد، عنوان مأخذ         . شودنوشته مي ) خانوادگي

.گيردقرار مي
هاي بعدي، تكرار نـام     اشند، هنگام نقل مأخذ دوم و مأخذ       واحدي ب  ياگر دو يا چند مأخذ متعلق به نويسنده       

بكـشيم و سـپس عنـوان    ) به عالمت تساوي(خطجاي نام او، يك خط يا دو      بهكافي است كه    . نويسنده ضرورت ندارد  
. مأخذ را ذكر كنيم
تين  مجلـدها يكـي نباشـند، بايـد تـاريخ نخـس      يهاي انتشار همهتاريخمتضمن چند جلد باشد و  اگر مأخذ   

.خط گذاشت و سپس تاريخ آخرين مجلد را قيد كردمجلد را نوشت، بعد عالمت نيم
 در كـه آنشـود، حـال   هـا نـام بـرده مـي     كل آن جلـد يشمارهنامه از أخذ داراي چند جلد باشد، در كتاب    اگر م 

.كنند استفاده قرار گرفته است، قيد ميه مورد فقط آن جلدي را ك،هاتهپانوش
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ورزند، ولـي  اند، خودداري ميها كه مورد استفاده واقع شدههايي از كتاب صفحهيشمارهنامه از ذكر  در كتاب 
رد اسـتفاده قـرار     هـا گرفتـه و مـو      ها يا مجموعـه   اي را كه از جريده    هاي آغاز و انجام مقاله    هاي صفحه گاهي شماره 

.كنند، ذكر مياندداده

زيـر  نـام خـانوادگي نويـسندگان،    بـايي   موالً مأخذها را مطابق ترتيب الـف      نامه مع كه گفته شد، در كتاب    چنان
.بندي كرد نيز طبقههاآنترتيب زمان انتشار بهتوان مأخذها را  اين سخن بايد افزود كه ميبر. دهند قرار ميديگريك

مـستقل از    را هـا  و جريده  ها و مجموعه  هاي كتاب هاتوان صورت ميشد،  در مواردي كه تعداد مأخذها زياد با      
باالفترتيب بهد و سپس هر دسته را  را از لحاظ موضوع به چند دسته تقسيم كرهاآن ترتيب داد يا مجموع      ديگريك

. انتظام بخشيد
برند، ولـي بـراي   مير كابه)ايست نما(الً عالمت نقطه  معمو،ي هر مأخذهادر كتاب نامه براي تفكيك ويژگي     

.شوند، سود جستمي استعمال هايي كه در پانوشتههاتوان از همان عالمتميسهولت كار 

ي تـر بـيش يآن، در سطر بعد حاشـيه يگاه مأخذي بيش از يك سطر را اشغال كند، براي نوشتن دنباله           هر
. قرار گيرندديگريكن مأخذها، دقيقاً در زير ي نويسندگاهاتا نام) هاعكس ترتيب پانوشته(دهندميترتيب 

.توان از ذكر نام ناشر چشم پوشيدميمنظور سادگي يا كوتاهي كتاب نامه، به

:نامهكتابينمونه

ي محمد نقي براهني و مسعود رضـوي، نـشريه         يترجمه،  »كاوينقص اساسي روان  «.:  ج .هآيزنگ،
.431-456، 1340 چهارم، زمستان يرهشماسال سيزدهم، كده ادبيات، تبريز،دانش

ي شمارهدوازدهم، يسخن، تهران، دوره  ي، مجله »هرانططور جمعيت و شكل     ت«: خسروي خسرو   

.279-1340،285، تير3
، تهران، كتاب فروشـي     كنزالمسائل في اربع رسائل   ،  »رساله در اصطالحات فلسفه   «:دري ضياءالدين 

.86-1330،142خيام،
، زير نظر   انديي كه دنيا را تغيير داده     هاكتاب محمود بهزاد،    يترجمه،  »بقاي اصلح «:.ت ب دونز، رابر 

.267-289 ،1336ابن سينا،يسيروس پرهام، تهران، كتابخانه
 روحـي اربـاب، تهـران، بنگـاه ترجمـه و نـشر كتـاب،       يترجمه،  تاريخ ايران باستان  .: م.مديا كونوف، 

1346.

، تهران، دانشگاه تهران، چـاپ سـوم،         النفس يا روان شناسي از لحاظ تربيت       علم: سياسي، علي اكبر  
1331.

.1347،]ناشر معلوم نيست[، قسمت اول، تهران،شناسيخيام: فوالدوند، محمد مهدي
، تـاريخي و انتقـادي و ادبـي قزوينـي         يبيـست مقالـه   ،  »تكلمه در خصوص خيام   «: قزويني، محمد 

.87-93، 1313، ]ناشرمعلوم نيست[تهران،:  جزو اولاهتمام عباس اقبال، دو جزو،به

، تهـران، سـال اول،   صـدف يمجلـه ، »اويابـن خلـدون و مقدمـه      يدرباره«:محجوب، محمد جعفر  
.554-564، 1337، ارديبهشت 7يشماره

دوازدهــم، ي، تهــران، دورهســخنيمجلــه، »روان شناســي معلــم«: مــصطفوي رجــالي، ســيمين
.549-1340،553شهريور،5يشماره
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الدين  خواجـه نـصير    ييادنامـه ،  »الدين طوسي به زبان و ادب پارسـي       خدمات نصير  «:معين، محمد 
.1336ذبيح اهللا صفا، تهران، دانشگاه تهران، ، زير نظرطوسي

 علـي محمـد كـاردان، تهـران،     يترجمـه ، طرح روانشناسي طبقـات اجتمـاعي    : موريسهالب واكس، 

.1340دانشگاه تهران، 
، ]ناشـر معلـوم نيـست     [، تهـران،    طرح اصول : ، جلد اول  اصول آموزش و پرورش   : ر، محمد باقر  هوشيا

.1331چاپ دوم، 
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فارسي. الف
.1348، تهران، گرايسن آشوبايپ.: ح.پور، اآريان

تهـران،  جـزو، 10، با تصحيح بديع الزمان فروزان فر،      كليات شمس يا ديوان كبير    : بلخي، جالل الدين  
1346-1336.

-1933 جلـد، ليـدن، هالنـد،      5ين ني كول سون،      ال اهتمام رينولد به،  مثنوي معنوي : ــــــــــــــــ
1925.

.1319-1332تهران،  جلد، 3، با تصحيح سعيد نفيسي، تاريخ بيهقي: بيهقي، ابولفضل
.1321، تهران، چاپ دوم،گلچين جهانباني): گردآورنده(جهانباني، محمد حسين 

. ح.  ا يترجمـه ،  چين و ژاپـون   : ، بخش سوم  تمدني  زمين، گاهواره مشرق: تاريخ تمدن : نت، ويل دورا

.1338آريان پور، تهران،
.1339 احمد آرام، تهران، يترجمه، شش بال: سارتون، جورج

تـصحيح مظـاهر مـصفا،      بـه ،  ..عدي شـيرازي  متن كامل ديوان شيخ اجل س     : سعدي، مشرف الدين  
.1340تهران،

].1329[تصحيح مدرس رضوي، تهران،به، الطريقهشريعةو الحقيقةحديقة: مجدل، ابواسنائي
.1313-1314جلد، تهران، 10اهتمام سعيد نفيسي، به، شاهنامه: فردوسي، ابولقاسم

.1337اهتمام محمد جعفر محجوب،تهران،به، ويس و رامين: گرگاني، فخرالدين اسعد

عبــداهللا رودكــي و آثــار منظــوم رودكــي، اســتالين آبــاد، ابو: يبراگينــسك.  يميرزايــف، عبــدالغني و
.1958تاجيكستان،

اهتمـام ذبـيح اهللا صـفا،       بـه التوحيد فـي مقامـات الـشيخ ابـي سـعيد،          اسـرار : ميهني، محمد منـور   
.1332تهران،

تـصحيح مجتبـي مينـوي و مهـدي محقـق، تهـران،             بـه ديوان ناصر خسرو،    : ناصرخسرو، ابومعين 
1353.

.1335تصحيح وحيد دستگردي، تهران، چاپ دوم، بهاقبال نامه يا خردنامه، : مال الديننظامي، ج

.1333تصحيح وحيد دستگردي، تهران، چاپ دوم، بهخسرو شيرين، : ــــــــــــــــ
.1334تهران، چاپ سوم،تصحيح وحيد دستگردي،بهمخزن االسرار،: ـــــــــــــــ

.1334،تصحيح وحيد دستگردي، تهران، چاپ دومبههفت پيكر، : ـــــــــــــــ
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اتاز همين سري انتشار


