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 אهدאف درس 
 :توאند مین درس یان אیپا در دאنشجو

 ؛هایی אز آن آشنا شود  و نمونهتحقیقمعنای لغوی  با 
 ؛ببرد پیق تحقیو به تفاوت آنها با مقدمات تحقیق رא بشناسد  
 ؛ح دهدیله رא توضئمس אل وؤتفاوت س 
 . אرאئه دهدآن عریفی دقیق אز ت های تحقیق علمی رא برشمارد وویژگی 

 
 
 
 

 قی تحقی لغویمعنا

  .دیא دهیا شنی ار بردهکآن رא به د و بارها ییق آشنای تحق ۀلمک ی شما با معن ۀهم
ـ ست آور د به قیتحقد با   ی خود رא با   ینی د یباورها: ییمگو  ی م یگاه    ـ ردن در אصـول د    کـ د  یـ م و تقل  ی ز ین جـا  ی
 . ستین
 ی متقاضـ  ۀت و خـانوאد   ید در مورد شخـص    ی אزدوאج، با  ی به تقاضا  ییگو  در هنگام پاسخ   :مییگو  یگر م ی د یزمان   

 .ردک قیتحق
 .شور אستکدر آن  قیتحق زאنیشور، وאبسته به مکشرفت هر یزאن پیم :مینک یز אدعا می نیگاه   
 ثابـت، אسـتوאر و      یبه معن » ح ق ق   «ۀشیאز ر  لمهکن  یא. میא  ار برده  ک ق رא به  ی تحق ۀلمکن جمالت،   یא ۀدر هم    

 . אمر אستکینه کدن به یقت و رسیشف حقک یبه معنلغت، در » قیتحق«ن یبنابرא. مطابق با وאقع אست
 ١.دی لغت بزنیهاتابک به یسرن باره، یست در אیبد ن

 ی بـه پرسـش    ییگو  قت و پاسخ  ی حق کی به   یابی  روند دست   אست، کن جمالت مشتر  ی א ۀآن معنایی که در هم       
بـه   قـاً یدق باال    ۀق در سه جمل   ی تحق ۀلمکا  یآبه نظر شما،     کن אشترא یبا وجود א   אمّا . مجهول אست  ی אمر ۀنیدر زم 
ده אز  ح بـا אسـتفا    یافتن אعتقاد صـح   ی  ق،ی אول منظور אز تحق    ۀدر جمل .  אست ی پاسخ منف  کش  ی אست؟ ب  ی معن کی

ـ ها و سوאبق    یژگی و ۀو پرس و جو دربار     ی بررس ی دوم، به معن   ۀدر جمل .  אست ی و منطق  یאستدالل عقل   فـرد   کی
 آن   ۀم دربـار  یخـوאه   ین مباحث مـ   یه در א  ک یهمان موضوع .  אست یق علم ی تحق ی سوم به معن   ۀ در جمل   و אست

 .مینکصحبت 
   

                                                 
 .ها در پیوست شمارۀ یک אرאئه شده אست نامه خی لغتאی אز توضیحات بر گزیده .١
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دאنید با وجود یکسان بودن معنی لغوی کلمه، علت אین אختالف چیست؟ אین אختالف معنی אز آنجا ناشی                    آیا می 
منظور אز معنـای אصـطالحی      . شود که بسیاری אز کلمات عالوه بر معنای لغوی معنایی אصطالحی نیز دאرند              می

قـرאردאد یـا      یا در محیطـی خـاص، بـر אثـر          معنایی אست که با به کار رفتن کلمه در مباحث مربوط به یک علم             
شود و אز آن پس هر گاه آن کلمه در آن رشتۀ علمی یا محیط خاص به                   کاربرد فرאوאن، برאی یک کلمه پیدא می      

אلبته معموال میان معنای אصطالحی و معنای لغوی        . کار رود، معنای جدید مورد نظر خوאهد بود نه معنای لغوی          
 .نوعی אرتباط وجود دאرد

ـ چه غیر علمی   چه علمی وـ  אستدر طول روز با آنها موאجه هر کس که پرسشهای مختلفی گوئی به  اسخ  پ 
توאنـد אز   یابـد؟ مـی    مثل אینکه چرא אتوبوس تاخیر دאشته אست؟ یا علت سردرد دوستم چیست و چگونه بهبود می               

مـاهی  تری در هنگـام خریـد       یا به عنوאن مثال دقت و آزمایشی که یک مـش          . نظر لغوی تحقیق محسوب شود    
 بـر  بـا فـشار    אنگـشت خـود رא  مثال برאی אطمینان אز سالم و تازه بودن ماهی . دهد نوعی تحقیق אست     אنجام می 

گـشت  ازه ب یـ אگر پوست ماهی به حالت אول      ؛دאرد  رא برمی  شאنگشته  ی پس אز چند ثان     و دهد پوست ماهی قرאر می   
نظـر   د ماهی صـرف   یخر ت فرورفتگی روی آن باقی ماند אز      حال  ولی אگر  ،که ماهی تازه אست   شود    مشخص می 

אنجـام  قت ی حق یکبرאی کشف   ار  کن  یرא א یز. دیق نام ی تحق یتوאن אز نظر لغو     یرא م ش ساده   یآزمان  یهم .کند می
 .אستگرفته 

ـ ست؟ آ ین مباحث چ  یق در א  ی تحق ۀلمکه منظور ما אز     کن پرسش مطرح אست     ینون א کא     هرگونـه   تـوאن   یمـ ا  ی
ـ  آ ؟دیـ نام» یق علم یتحق « رא ا و مجهوالت  ه به پرسش  ییگو   پاسخ یאتالش بر  ه کـ  یسکـ تـوאن بـه هـر         یا مـ  ی
ـ گـر تعر  ی گفت؟ به عبـارت د     محقّقدهد    ی رא پاسخ م   یا پرسش یند  ک ی م یآور   رא جمع  یאطالعات  یف אصـطالح  ی
  چیست؟ ،شود ی مطرح می با مباحث علم در رאبطهیق، وقتیتحق

سپس با تفاوت    ق، خوب אست به عنوאن مقدمه אبتدא با مقدمات تحقیق و          یقق تح ی دق ی روشن شدن معن   یبرא   
 .له آشنا شویمئאل و مسؤس دو وאژۀ

 
 
 
 

 قیمقدمات تحق

אیـن تـصور بـه دلیـل        . دیق نام یتوאن تحق   ی رא م  یت و تالش علم   یگونه فعال  ه هر کم  ینک ی אز ما گمان م    یاریبس
 وقتـی سـخن אز    אمّـا . تسامح در אین زمینه به وجود آمده אست       کاربرد عمومی و رאیج وאژۀ تحقیق و بر אثر نوعی           

، باید دقیقا به دنبال معنای مورد نظر در همان حوزه یا دאنش خـاص  آید به میان می تعریف אصطالحی یک وאژه     
_  و ویژگیهـای تحقیقـات علمـی אختـصاص دאرد             به بررسی و بیان شیوه    که  _  ٢شناسی  در دאنش روش  . باشیم

تـوאن    تنهـا بخـشی אز تالشـهای علمـی رא مـی           بر אساس אین تعریف     .  تحقیق אرאئه شده אست    تعریف خاصی אز  
تعریـف قـرאر    شود، خارج אز دאیرۀ شـمول אیـن           آنچه در تعابیر رאیج تحقیق نامیده می      بسیاری אز   تحقیق نامید و    

 :لی אز قبییتهایفعال. گیرد می

                                                 
٢. Methodology 
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 אز مطالـب    یא  م مجموعه ی و تنظ  یآور   جمع ی به معن  اًه אصطالح ک ،وند زدن ی پ یبه معن » أ ل ف   «ۀشی אز ر  :فیتأل
 .گر אستیدکیمتناسب با 

 یها  نسخهۀبا مقابلگاهی  رد ویگ ی אنجام میعلمهن ک منابع تر  مناسببه منظور אرאئۀه معموال   ک :ح متـون  یتصح
 . אست عبارאت دشوאر آن همرאهح لغات ویرح و توض شو  آن متونیخط

 .شود یگر برگردאنده می به زبان دی אز زبانیه در آن متنک :ترجمه
 . متن אستکیسنده אز یا نوینده یردن مرאد گوکار ک آشیه به معنک :ریتفس
 . متن אستکیشتر در رאبطه با یحات و אطالعات بی توضۀ رفع אبهامها و אرאئی به معنهک :حشر
ـ ردن  کـ ل  ی تبـد  ی الزم بـرא   یتهـا یگـر فعال  یسه و د  ی، مقا ی، مرمت، بازخوאن  ییشامل شناسا  که   :خ نس یایאح  کی
 .אستفاده ا قابل אست یی چاپۀ به نسخی خطۀنسخ
 .ط گوناگون אستیر در حاالت و شرאی متغکی یسنجش و بررس یبه معنکه :شیآزما

ـ  جـزو مقـدمات      ید بودن، همگ  یبا وجود אرزشمند و مف    ه  کگر  ی د یتهای فعال یاریو بس  ـ  אز   ییا بخـشها  ی  کی
تهای تحقیقاتی  در درسهای آینده با אین فعالی      .دینام  علمی قیتوאن تحق   ینمرא   אز آنها    کیچ  ی و ه  هستندق  یتحق

 . بیشتر آشنا خوאهیم شد
 
 
 
 

 لهئتفاوت سؤאل با مس

 ۀم آنها رא به دو دسـت      یتوאن  یم م ینکشوند دقت     یگرאن مطرح م  یا د ی خودمان   یه برא ک یאگر به پرسشها و אبهامات    
 مـا بـه خـاطر جهالـت و          ی אز پرسـشها   یه برخـ  کـ ن אست   ین دو گروه در א    ی א یتفاوت אصل . مییم نما ی تقس یلک
ـ   ی موضوع نم  کی ۀ دربار یزی چون چ  یعنی. ندیآ  ی به وجود م   یطالعא  یب  آن  ۀبـار م تـا در   یپرسـ   یآن رא مـ   م،  یدאن

 אز پرسـشها    ی برخـ  אمّـا . مینـام   یم )question( سؤאل گونه پرسشها رא אصطالحاً    نیא. مینکسب  ک اتی رא אطالع
 یزیـ  موضوع چ  کی ۀ دربار یر تا وقت  گیبه عبارت د  . شوند  یجاد م ی ما א  ی و אطالعات قبل   ییه بر אثر دאنا   کهستند  

ه کـ ن  ی هم ی ول ،رسد  ی هم در رאبطه با آن به ذهنمان نم        یم، پرسش ی به آن موضوع توجه ندאر     ا אصالً یم  یدאن  ینم
ـ لهـا و مقا   یم، تـازه در تحل    یبه دست آورد  رא   آن مطلب    ۀدربارموجود  אطالعات   ۀیلک شف אرتباطـات   کـ هـا و      سهی

دن אز  ین پرسشها رא با پرس    یم پاسخ א  ی אگر بتوאن  .شود  یمان مطرح م  ی برא یدیجد یمربوط به آن موضوع، پرسشها    
ـ ز بـر אثـر جهالـت مـا          ین پرسشها ن  یه א کشود    یم معلوم م  یدست آور  ا مطالعه و אستفاده אز منابع، به      یگرאن  ید ا ی

ـ  جد ی אگر پاسخ پرسشها   אمّا. میא  دאشته» سؤאل«جاد شده و در وאقع ما       ینقص در אطالعاتمان א    چ ینـزد هـ    د مـا  ی
 یلکبا دغدغـه و مـش     کننده ندאنیم،     یا پاسخهای دیگرאن رא درست و قانع      چ جا وجود ندאشته باشد،      یس و در ه   ک

) problem( مـسئله  گونه پرسـشها אصـطالحاً   نیאبه . میبه دنبال حل آن باشد یباه خودمان کم یشو یموאجه م 
 .مییگو یم
ـ ز در א  یـ  ن یچ پرسـش  یرد هـ  ک ین توجه نم  ییاء به سمت پا   ی به אفتادن אش   یسکه  ک ی تا زمان  به عنوאن مثال      ن ی

رد و אطالعـات جـامع   کـ ن موضوع توجه یوتون به אی نی وقتـه مشهور אست  ک آن گونه ـ אمّا. رאبطه مطرح نبود
شـود بـه      ی אز درخت جدא مـ     یب وقت ی س کیه چرא   ک אو مطرح شد     ین پرسش برא  ینار آن قرאر دאد، א    کخود رא در    

. به وجود آمـد  אو یبرא» مسئله «کیه کنجا بود یند؟ א ک یت نم کگر حر ی د ین به سمت  ییپات به سمت    ک حر یجا
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. ابدیتوאنست رאه حل و پاسخ آن رא ب         ی نم یتاب و منبع  کچ  یدאنست و אو در ه      ی نم یسکه پاسخ آن رא     ک یא  مسئله
 . ندک یدא میق و پژوهش نقش خود رא پیه تحقک אست یین جای در چنقاًیدق
چـون پاسـخ آن قـبال دאده        . می بـدאن  مسئله کیم آن رא    یتوאن  ی ما مطرح شود نم    ی همان پرسش برא   אمروز אگر    

ه کـ  یدر حـال  .  هـستیم  ا آموزش ی אطالعات   یآور  ازمند مطالعه، جمع  ین پاسخ ن  ی אطالع אز א   یبرאما  شده אست و    
  .مینکق یدن به پاسخ تحقی رسید برאیאگر پاسخ پرسش ما در منابع و مرאجع موجود نباشد با

ق یـ  تحقکی یهایژگیف و ویم و هم با تعری رא دאنستمسئلهه گفته شد هم تفاوت سؤאل و   ک یاتکبا توجه به ن      
 .می آشنا شدیعلم

 :مینک یبند گونه جمع نیم אیتوאن یمطالب فوق رא م
 
 
 

 :سؤאل
 .شود یجاد میبر אثر جهل و ندאنستن א •
 .ر אستیپذ انکا منابع אمی به آن با رجوع به אفرאد ییگو پاسخ •
 .دאند یه فرد پاسخ آن رא نمک אست یمجهول •
 .  به آن آموزش نام دאردییگو ند پاسخیفرآ •
 
 
 

 :مسئله
 .شود یجاد می אموضوع کی אطالعات موجود در ۀیلکبر אثر دאنستن  •
 . ندאردیگر سودیا منابع دیافتن پاسخ آن مرאجعه به אفرאد ی یبرא •
 .دאند یردאخته אست و پاسخ آن رא نم به آن نپی علمۀه جامعک אست یمجهول •
 . به آن پژوهش نام دאردییگو اسخند پیفرآ •

 
 
 
 

 אصطالحی تحقیق معنای 

ـ ق، نزدیف خود אز تحقیم به تعریتوאن یم می آشنا شدمسئله تفاوت سؤאل و  مقدمات تحقیق وه با کنون  کא تـر   کی
ـ  א دوشـ  یمـ ق مطرح   یف تحق یه در تعر  ک یא  تهکن ن یتر  ن و مهم  یאول. میشو بـرאی   یه شـرط אساسـ    کـ ن אسـت    ی
 رא آغـاز    یقیتوאن تحق   ی هرگز با دאشتن سؤאل نم     یعنی.  אست مسئلهمطرح شدن   ق،  ی تحق کی و آغاز    یریگ  لکش
 .ردک

ه کـ گونـه    همانزیرא  .  אست یق با نوآور  یهمرאه بودن تحق  م  یآور  ی به دست م   یه אز مطالب قبل   ک یگری د ۀتکن   
ـ  جد امالًکـ  یه بـا موضـوع و پرسـش       کـ  شود  ی مطرح م  ی وقت مسئلهم  یقبال گفت  אگـر شـرط    . مید موאجـه باشـ    ی
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بـا  همیـشه   ق  یـ  تحق عتـاً یز نو بودن موضوع آن אست، پس طب       ی ن مسئله אست و شرط     مسئلهق  ی تحق یریگ  لکش
ت و نقـش پـژوهش رא       یـ  אهم ی تا حدود  هکته אست   کن ن یهم. د همرאه אست  ی جد یی و پاسخ به پرسشها    ینوآور

قـات  یاروאن علم و دאنش تنها بـر אثـر تحق  که کشود   ی موجب م  یق با نوآور  یتحقهمرאه بودن   . ندک یمشخص م 
 .شرفت دאشته باشدیت و پک حریعلم

 :مییق بگوی تحقیف אصطالحیم در تعریتوאن ین، میאبربنا   
 .دشو م میوشرفت علیپ های علمی אست که منجر به نوآوری و ی به مسئلهیگو کوششی روشمند برאی پاسخق، یتحق

 ی علمـ ی  در مـورد تالشـها  ــ  نـده ی مـا در مباحـث آ  ی و حتـثر אفرאد  ک אبینیم می ه אگرکر אست کزم به ذال   
م، تنهـا بـه خـاطر سـهولت در          ینک یق אستفاده م  ی تحق  ز אز وאژه  یستند ن ی و مسئله همرאه ن    یه با نوآور  کگوناگون  

: میریـ ق دو معنـا در نظـر بگ     یـ  تحق ۀی کلم م برא یتوאن  میلذא  .  به کار بردن אین تعبیر رאیج אست       ان و تسامح در   یب
ت علمـی אز جملـه      یـ ک معنای عام که هـر نـوع فعال        یمحور אست و      ق مسئله یک معنای خاص که همان تحق     ی

 . شود رא نیز شامل میمحور  قات موضوعیتحق
 گونـاگون ع   منـاب  אز  مـرتبط بـا یـک موضـوع         אطالعـات   تمـامی  تـا    شود  میقات موضوع محور تالش     یدر تحق 
تهـای  یاری אز فعال  یماننـد بـس   نیـز   ن تالش אرزشمند علمی     یא. گرددאی نو אرאئه      وهیبندی و با ش     ری، دسته آو  جمع

 چـرא کـه بـا       .ج حاصل אز آن دאشـته باشـد       یو نتا »  علمی قیتحق«توאند نقش مؤثری در  فرآیند         گر می یعلمی د 
شـود    ی در آن زمینه هموאر می     بندی אطالعات مربوط به یک موضوع، رאه برאی تحقیقات بعد           آوری و دسته    جمع

مند   توאنند אز אین אطالعات آماده در تحقیقات علمی خود بهره            می אنو عالوه بر ترویج و نشر بیشتر دאنش، دیگر        
. آید  محور چیزی جز אطالعات موجود و پرאکندۀ قبلی به دست نمی             به هر حال در یک تحقیق موضوع       אمّا. شوند

شـود و پیـشرفت و حرکتـی          و پاسخهایی نو منتهی می    هایی جدید     یافتهبه   محور אست که    تنها تحقیقات مسئله  
  .אفتد جدید در کاروאن علم و دאنش אتفاق می
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  یکرۀپیوست شما
 

های مختلف بیان شده אست که در אین پیوست به برخی אز آنها  معانی متعددی دربارۀ وאژۀ تحقیق در فرهنگ
 .شود אشاره می
 
 

  فارسیهای فرهنگ
 ٣گ معینفرهن

  درست کردن، رسیدن، بررسیدن، پژوهیدنـ١
  مطالعه ، بررسی، رسیدگی، پژوهشـ٢
  وאقعیت ، حقیقتـ٣
 

 ٤نامۀ دهخدא لغت

    حقیقت کردن، درست کردن، رسیدگی و دאدرسی کردن ـ ١
 ...   برآوردن وـ وאجب کردن چیزی، تحقق بخشیدن،٢
 

 ٥فرهنگ عمید 

  رאست و درست کردن رسیدگی و بازجویی کردن،ـ به حقیقت אمری رسیدگی کردن، ١
 رאستی و درستیـ ٢
 

  ٦فرهنگ نفیسی

  درست و رאست کردنـ ١
 حقیقت و وאقعیتـ رسیدگی و وאرسی، رאستی و درستی، ٢
 
 

  عربیهای نامه لغت
 ٧אلمنجد فی אللغه 

 ثبت = تَحَقَّقَ אلخبرאکَّده ـ אَوْجبه؛ = ه ؛ حَقَّقَ ثَبَتَ و وَجَبَ=  حَقَّ ـ١
 صَدَّقَهُ: حَقَّقَ אلقولَ אو אلظنَّ؛ وقف علی حقیقته=  حَقَّ אلخبر ـ٢
 

                                                 
 .١٠٤٠، ص١ج٣. 
 .٦٤٨٥، ص٥ج. ٤
 .٦٥٠، ص١ج. ٥
 .٨١٨، ص ٢ج. ٦
 .١٤٤ص. ٧
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 ٨سیطאلمعجم אلو

 قَعَصَحَّ و وَ: تَحَقَّقَ אالمرُصَدَّقَهُ؛ אثبته و= حقَّق אالمر؛ صدق ثبت و=حَقَّ אالمر
 

 ٩کتاب אلعین

أنت حقیق  تفعل کذא ولیک אَنیحق ع: تقول אی وجب وجوباً وحق אلشئی یحق حقاً. אلحق نقیض אلباطل: حق
 .حقیق فعیل فی موضع مفعولو. علعلی أن نف

 قول אهللا عز وجل ـ حقیق علی אن ال אقول ـ معناه محقوق کما تقول وאجبٌ و
 وجوب ما یصیر אهللا حق אالمر و : لحقیقةאو
 

 ١٠لسان אلعرب

 د אلباطل ض: אلحق . لَیْس لبناءِ أدنی عددعه حقوق و حقاقٌ، ومنقیض אلباطل، وج: אلحقُّ: حقق
 قصَدَّ: حَقَّقَوحقّ و

 .אنا حقیق علی کذא أی حریصٌ علیهو
 

 ١١ مجمع אلبحرین

فیه من نعت رسول אهللا  אی ال یحرفونه وال یغیرون ما،]٢/١٢١[حقق قوله تعالی یتلون کتاب אهللا حق تالوة 
 ... آله صلی אهللا علیه و

 . אلهیتهه وجودهو אلموجود אلتحقق ومن אسمائه تعالی، و: אلحقو
 ضد אلباطل = אلحقو

 .نصیאیْ ر : محقّقکالم کنهه و: وحقیقة אلشئی
 

 
  عربی به فارسیهای فرهنگ

  ١٢الروس

 .ثابت کردن با دلیل و برهان: قیتحق
 

 ١٣آذر تاش آذر نوش

مام،  אنجام دאدن، אت،...) آرزو و  به یک אدعا، تقاضا،(  تحقق دאدن،شیدن ساختن، وאقعیت بخمحقّق= تحقیق 
.. אجرא، توقیق و تکمیل،

                                                 
 .١٨٧ص. ٨
 .٦، ص٣ج. ٩
 .٤٩، ص١٠ج. ١٠
 .١٤٦ ، ص٥ج. ١١
 .٥٣٦ ، ص ١ج. ١٢
 .١٣٢ص. ١٣



 

 

 

 جلسۀ دوم



 

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس 
 :توאند دאنشجو در پایان درس می

تحقیقات  ضرورت روزאفزون אنجام و كردن رא برشمارد  تحقیقهای  و אنگیزهאهدאف  
 ؛دهد توضیحرא علمی 

 ؛ضرورت روشمندی در هر كاری رא بیان دאرد روش رא تعریف كرده و  
 ؛تحقیق رא توضیح دهدمنظور אز روشمندی در אمر   
 .آشنا شود علمی تحقیق هایروشאنوאع   با 

 
 
 
 

 نگاهی به مباحث گذشته

با توجه به نکاتی کـه در رאبطـه بـا تفـاوت سـؤאلهای علمـی و                  . در درس گذشته تعریف تحقیق علمی بیان شد       
نظـور  های علمی گفته شد، دאنستیم که تحقیق، بـه معنـای خـاص و دقـیقش، کوشـشی روشـمند بـه م               مسئله
در אینجا אیـن نکتـه رא   . های علمی אست که معموالً نوآوری و پیشرفت علمی رא در پی دאرد    گویی به مسئله    پاسخ

אی אست که אرאئه و بـرאی אثبـات    ، بر אساس فرضیهمسئلهکنیم که نوآوری و پاسخ جدید محقق به          نیز אضافه می  
شود و    مسیر تحقیق אز مسئله آغاز می     . کند  الش می אی که مورد پذیرش محافل علمی باشد، ت         یا رد آن، به گونه    

گونـه אسـت کـه אرکـان          אیـن . شود  جهت و طول אین مسیر نیز با فرضیه مشخص می         . یابد    با אستدالل پایان می   
. توאن نتایج و آثار مطلوبی رא אز آن אنتظـار دאشـت             شكل گرفته و می   ) مسئله، فرضیه و אستدالل   (گانۀ تحقیق     سه

 . در אین باره بیشتر سخن خوאهیم گفتدر مباحث آینده 
ناپـذیری       یكی دیگر אز نکاتی که در پایان درس گذشته مورد אشاره قرאر گرفت، אین بود که با توجه به جدאیی                   

تـوאنیم تـسامحاً      گونه فعالیتها رא هـم مـی        محور، אین   تحقیقات אز دیگر فعالیتهای علمی و تتبع و تالیفات موضوع         
 . تحقیق بنامیم
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 אهمیّت تحقیق

با توجه به آنچه در تعریف تحقیق گذشت، تا حدود زیادی אهمیّت تحقیقات علمی و نقش آن در پیشرفت علوم                    
شود که توجه بیشتری به جایگاه علم و دאنـش دאشـته              تر می   אهمیّت تحقیق وقتی مشخص   . و جوאمع روشن شد   

اتی אست که دאنشمندאن و محققان در طـول         آوردهای علمی بشر نتیجۀ تالشها و زحم        بخش عمدۀ دست  . باشیم
بـه  . אنـد   های جدید خود کاروאن دאنش رא تا אین مرحله بـه پـیش آورده               تاریخ بر عهده گرفته و با نوآوری و یافته        

آوردهای علـوم و      بر אین אساس همۀ آثار و دست      . عبارت دیگر אساساً دאنش بشر مرهون تحقیق و پژوهش אست         
 .حقیقات علمی دאنستتوאن نتیجۀ ت فنون رא می

אی אجمـالی میـان کـشورهای            برאی آگاهی אز میزאن تأثیر تحقیق در پیشرفت جوאمع کافی אست تنها مقایـسه             
فاصلۀ عمیق میان אین کشورها کامالً با میزאن تحقیـق و پـژوهش             . پیشرفته و غیر پیشرفتۀ جهان دאشته باشیم      

ایی که تا چند سال گذشته در گروه کشورهای فقیـر و غیـر   حتی بسیاری אز کشوره. در آنها نسبت مستقیم دאرد  
گـذאری و توجـه جـدی بـه موضـوع آمـوزش و تحقیقـات توאنـستند بـه سـرعت                        پیشرفته جا دאشتند با سرمایه    

אین کشورها . های علمی و صنعتی دست یابند ماندگیهای خود رא جبرאن کنند و به توفیقات بزرگی در زمینه            عقب
گـذאری رא     یی אز درآمد ناخالص ملی خود به אمر تحقیقات، بهترین و سودآورترین سـرمایه             با אختصاص درصد باال   

אیـن مقایـسه دربـارۀ      . אند  آوردهای אرزشمند אین حرکت     برאی رشد و توسعۀ خود אنجام دאده و هر روز شاهد دست           
تـرین    چرא که معموالً موفق   . سازمانها، شرکتها، صنایع و بسیاری אز نهادهای دیگر نیز همین نتیجه رא در بر دאرد              

 . אند آنها مرאکزی هستند که به موضوع تحقیقات توجه بیشتری دאشته
   میزאن پیشرفت و توسعۀ علوم نیز تابعی אز میزאن تحقیقاتی אست که در آن موضوع و رشتۀ علمی אنجام شده                    

 و صنعتی در علوم و فنـونی        گذאری و تالش علمی و تحقیقاتی کشورهای غربی         אمروزه با توجه به سرمایه    . אست
אمـا متأسـفانه،    . که مورد نیاز آنان אست، شاهد تحوّل و پیـشرفتی شـگرف در علـوم مـادی و طبیعـی هـستیم                     

אنـد توفیـق و       های علمـی نتوאنـسته      یک אز رشته    توجهی به אمر تحقیقات، در هیچ       کشورهای אسالمی به علت بی    
ر حالی אست که هیچ آیین و مکتبی به אندאزۀ دین אسـالم بـر               אین د .  باشند  آورد شایسته و در خوری دאشته       دست

تـا زمـانی کـه      . אهمیّت و نقش دאنش تاکید نکرده و پیروאن خود رא به فرאگیری و توسعۀ آن فرمان ندאده אسـت                  
تمـدنی کـه   . ترین تمـدنهای جهـان رא در אختیـار دאشـتند            کردند یکی אز بزرگ     مسلمانان به אین تعالیم توجه می     

אی در رنسانس و پیـشرفت علمـی تمـدن غـرب دאشـته                کننده  های علمی آن، نقش تأثیرگذאر و تعیین      آورد  دست
 . אست

 
 
 
 

 فلسفۀ تحقیق علمی 

برאی درک بهتر אهمیّت و جایگاه تحقیق، خوب אست نگاهی به فلسفۀ تحقیق بیاندאزیم و ببینیم אساسـاً تحقیـق       
هـایی رא کـه موجـب     تـوאنیم عوאمـل و אنگیـزه    ی تأمل مـی با אندک. شود علمی با چه אنگیزه و هدفی پیگیری می       

 :بندی و אرאئه کنیم شود در موאرد زیر دسته گرאیش אنسان به سوی تحقیق می
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 ـ گرאیش فطری אنسان به دאنستن١
אنسان موجودی אست که در نهاد و ساختمان وجودی אو میل به جستجو و دאنستن به صورت ذאتی وجـود دאرد و                      

شـود אنـسان אز بـدو تولـد، بـدون             همین گرאیش אست کـه موجـب مـی        . بخش אست   ش لذت کشف حقیقت برאی  
אی  پرسشهای فرאوאن و مکـرر کودکـان نـشانه       . گونه آموزشی، همیشه به دنبال فرאگیری مطالب جدید باشد          هیچ

 . روشن אز אین گرאیش فطری אست
نبـال آن هـستند بـا هـیچ لـذتی قابـل          אی אست که برאی کسانی که به د            جاذبه و لذت درک حقیقت به אندאزه      

كنـد و   یابی به حقیقت چنان شور و شعفی در محقق אیجاد مـی          لذت تحقیق و دست   . مقایسه و جایگزینی نیست   
 . توאند آن رא رها سازد و خود رא אز لذت كشف حقیقـت محـروم كنـد                  شود كه دیگر نمی     سبب شادאبی روאن אو می    

کرد کـه فریـاد    م فهم و حل مسائل علمی چنان شور و نشاطی پیدא می     אی فقیر در هنگا     نقل شده אست که طلبه    
دאنـست کـه      آری אو بـه درسـتی مـی       ). أین אلملوک و أبناء אلملوک؟    (» !کجایند پادشاهان و شاهزאدگان؟   «: زد  می

 شاهان و شاهزאدگان مرفه، با همۀ אمکاناتی که در אختیار دאرند، هرگز قادر به درک چنین لذت بزرگی نخوאهنـد                    
 . بود

 .   تالش در رאه تحقیقات علمی پاسخی مناسب به אین گرאیش فطری و الزمۀ توجه به فطرت אنسانی אست
 

 
 
 ـ تنظیم صحیح روאبط با دیگر موجودאت٢

. אنسان موجودی אست که ناگزیر، در طول زندگی خود با موجودאت و موضوعاتی دیگر در تعامل و אرتباط אسـت                   
یات و حاالت درونی خودش و אز سویی دیگر بـا سـایر אنـسانها و אجتمـاع بـشری در        אو אز یک سو با خود و روح       

در אین אرتباط ضروری و حتمی אگر روאبـط صـحیح و الزم بـه درسـتی شـناخته نـشوند،                     . تماس و אرتباط אست   
 . شک אمکان زندگی سالم و منطقی برאی هیچ کس فرאهم نخوאهد بود بی

אختیار אنسان، و دیگـر אمـور مـاورאء طبیعـی             ند، به عنوאن خالق و صاحب        אز سوی دیگر موضوعاتی چون خدאو     
خوאه ناخوאه به عنوאن پرسشهایی جدی و אساسی که پاسخ آنها همۀ אبعـاد زنـدگی אنـسان رא تحـت تـأثیر قـرאر                         

تـوאن بـه شـناختی درسـت و           در אین زمینه نیز تنها بـا تحقیـق و پـژوهش مـی             . دهد در برאبر وی قرאر دאرد       می
 . آفرین رא تنظیم و برقرאر ساخت بخش و سعادت אی رضایت کننده دست یافت و رאبطه عقان

زندگی אنسان بدون توجـه     .    אز جنبۀ دیگر، אنسان با سایر موجودאت و عالم طبیعت نیز در تعامل و אرتباط אست               
یا عناصر موجود در طبیعـت در       توאند آثار زیانباری برאی אو        سازد می   به نوع אرتباطی که با عالم طبیعت برقرאر می        

لـذא  . گونه که شناخت ویژگیهای موجود در طبیعت برאی آدمی مفید و کارگشا خوאهد بـود                پی دאشته باشد؛ همان   
 .توאن بدون تحقیق و بررسی الزم عمل کرد در אین زمینه نیز نمی
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אی אست کـه אو       شود که یكی אز عوאمل نیاز אنسان به تحقیق رאبطه              با توجه به آنچه که گفته شد مشخص می        

با موجودאت אطرאف خود دאرد و بر همین אساس ناچار אست برאی تنظیم صحیح אین روאبط و عمـل بـه وظـایفی                       
طبیعی . که در قبال آنها بر عهده دאرد، אز نتایج تحقیقات علمی دیگرאن یا تالشهای تحقیقاتی خود אستفاده کند                 

ست که אنسان با אین تالشها، عالوه بر تنظیم روאبط بر پایۀ  شناخت حقایق، אز باورهـای نادرسـت و تعـصبات                       א
 .یابد نابجا و کور نیز رهایی می

   به عنوאن مثال شناخت صفات خدאوند، ویژگیهای جهان پس אز مرگ، بازشناسی وאقعیتهای אدیـان و مکاتـب                  
یاری אز پرسشها و تردیدها در زمینۀ معارف دینی אز مسائلی هـستند کـه               אلهی אز تحریفات و دروغها و پاسخ بس       

توאن אز درستی رאبطۀ خود بـا عـالم       های مرتبط با آنها نمی      بدون توجه به آنها و تحقیق برאی یافتن پاسخ مسئله         
دسـت    معارف موجود در علوم אلهی یا אلهیات אز طریق אین تحقیقـات و بررسـیها بـه                . ماورאء طبیعت مطمئن شد   

 .آمده אست
نتـایج אیـن    .    در علوم طبیعی و مادی نیز تالش بشر مصروف شناخت طبیعت و خوאص و ویژگیهای آن אست                

گونـه کـه      همـان . دهد که طبیعت رא برאی رشد و رفـاه خـود تـسخیر کنـد                تحقیقات אین אمکان رא به אنسان می      
کند تا با وضع قـوאنین    بشری به وی کمک می    تحقیقات אنجام شده برאی تنظیم رאبطۀ אنسان با خویش یا جامعۀ          

همـین  . אی رא دאشـته باشـد       دغدغه  الزم و شناخت ویژگیهای فردی و אجتماعی همنوعان خود، زندگی آرאم و کم            
 .برد تحقیقات אست که مجموعۀ بزرگ علوم אنسانی و אجتماعی رא شکل دאده و به پیش می

 
 
 
 ـ رفع نیازها و حل مشکالت٣

ۀ אنسان به دאنستن و لـزوم تنظـیم روאبـط بـا دیگـر موجـودאت، در بـسیاری אز موאقـع نیازهـا و                           عالوه بر عالق  
نیـاز بـشر بـه      . دאرد  می  گیرد אو رא برאی یافتن رאه حل به تکاپو و تالش وא             مشکالتی که بر سر رאه אنسان قرאر می       

 کشورها بـه تجهیـزאت دفـاعی،        אرتباط و حرکت سریع، مشکل אنسان در مقابله با حوאدث و بالیای طبیعی، نیاز             
אی جدید، دغدغۀ     مشکل وאلدین در مرאقبت روحی و تربیتی אز فرزندאن، نیاز نظام אسالمی به حکم شرعی مسئله               

دولتها برאی مهار تورّم و هزאرאن هزאر نیاز و مشکل کوچک و بزرگ دیگر رאه حل خود رא تنها אز مسیر تحقیقات                      

 אنسان

نفس و حاالت درونی 
آ

 خدאوند و ماورאء طبیعت

  طبیعت و دیگر مخلوقات אجتماع بشر
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ر אست که همیشه دولتها، سازمانها، صنایع، مؤسـسات تجـاری بـزرگ و              به همین خاط  . کنند  علمی جستجو می  
 .دهند אمثال آن بخشهایی אز تشکیالت و بودجۀ خود رא به تحقیقات אختصاص می

 
 
 
 

 تحقیقات بنیادی و کاربردی

بینیم که معمـوالً تحقیقـاتی کـه بـر אثـر دو               אگر به عوאملی که برאی گرאیش به تحقیق ذکر شد توجه کنیم، می            
شـوند هـدفی جـز شـناخت نظـرאت علمـی              عامل אول، یعنی گرאیش فطری و تنظیم صحیح روאبط، אنجام مـی           

چه بسا در پرتو چنین تحقیقاتی نظریـاتی  . אی جدید ندאرند گذشتگان، گزینش نظریۀ صحیح یا نهایتاً אرאئۀ نظریه    
گیـرد یـا یـک نظریـه      الح قرאر میهای گذشته مورد بازنگری و אص گردد یا نظریه جدید به دنیای دאنش אرאئه می 

شـوند،    گونه تحقیقات رא، که موجب گسترش دאیرۀ دאنش بشری و تعمیق آن مـی               אین. یابد  אعتباری دوچندאن می  
אین تحقیقـات معمـوالً در محیطهـای علمـی و دאنـشگاهی و در               . نامند  می) مبنایی و پایه  (» تحقیقات بنیادی «

 .      شوند אنجام می) شگاه در تحقیقات تجربیمانند آزمای(شرאیطی کامالً کنترل شده 
گیرند هدفشان برطرف کـردن یـک مـشکل و               אما تحقیقاتی که بر אثر عامل سوم، یعنی رفع نیازها، אنجام می           

אرאئۀ رאهکاری برאی برآورده ساختن یک نیاز یا بهبود وضعیت موجود אست و به همـین خـاطر جنبـۀ کـاربردی                      
گونه که قبالً אشاره شد אین تحقیقات         همان. شود  گفته می » تحقیقات کاربردی «تحقیقات،  به אین دسته אز     . دאرند

های صنعتی و تجاری یا سازمانها        آوردهای تحقیقات بنیادی و معموالً توسط مجموعه        با אستفاده אز نتایج و دست     
 .آورند     به آن روی میچند گاهی دאنشگاهها و مرאكز تحقیقاتی نیز و نهادهای دولتی אنجام می پذیرند؛ هر

אلبته باید توجه دאشت که در بسیاری אز موאرد אمکان مرزبندی دقیق بـرאی تـشخیص אنگیـزۀ אصـلی تحقیـق و                       
چه بسا تحقیقاتی که با אنگیزۀ تنظیم رאبطـۀ صـحیح بـا دیگـر               . تعیین بنیادی یا کاربردی بودن آنها وجود ندאرد       

چنـین تحقیقـاتی رא   . گـردد  ب رفع مشکل یا نیازی خاص نیز مـی شود אما در عین حال موج    موجودאت אنجام می  
 .توאن אز جهتی کاربردی و אز نگاهی دیگر بنیادی دאنست می
 
 
 
 

 روشمندی و אهمیّت آن 

אکنون که با אهمیّت و ضرورت تحقیق آشنا شدیم، خوب אست پیش אز آغاز مباحث אصلی روش تحقیق، אنـدکی                    
 .א نیز مورد توجه قرאر دهیمאهمیّت و جایگاه روش و روشمندی ر

رسد אین אست کـه   گیریم אولین پرسشی که به ذهنمان می    بسیاری אز ما وقتی در برאبر یک فرد موفق قرאر می 
تـرین فـرد باشـیم، אمـا در           کنـیم موفـق     אی که فعالیت مـی      رمز موفقیت אو چیست؟ همه دوست دאریم در زمینه        

گیریم؛ چرא که رمز و علت אساسی موفقیت          رאوאن نتیجۀ چندאنی نمی   بسیاری אز موאقع با وجود تالش و کوشش ف        
 مطلوب אز یک فعالیت، بیش אز هـر          وאقعیت אین אست که رسیدن به هدف نهایی و گرفتن نتیجۀ          . אیم  رא نشناخته 
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אگر روش ما بـرאی رسـیدن بـه         . کند  چیز در گرو رאه و روشی אست که هر کس در مسیر آن فعالیت אنتخاب می               
 .  ف نادرست باشد، ممکن אست هر چه بیشتر تالش کنیم، کمتر نتیجه بگیریمیک هد

مجموعـه قوאعـد، رאهکارهـا و    روش . شـود     אینجاست که אهمیّت و جایگاه روش و روشـمندی مـشخص مـی      
همان مفهومی که אز آن با تعابیری چـون         . پذیرد  تر אنجام می    مهارتهایی אست که کار بر אساس آن بهتر و سریع         

گیری   کاری که بر אساس אصول و قوאعد صحیح و با بهره          . شود  ه، אسلوب، طرز، متد و فوت و فن نیز یاد می          شیو
بری אست که رسـیدن بـه مقـصود رא            روش، رאه میان  . אز وسایل و אمکانات الزم אنجام گیرد کاری روشمند אست         

د حرکـت کنـد، אمیـد و אنگیـزۀ          کسی که به صورت روشـمن     . سازد  کند و با ضمانت بیشتر ممکن می        تر می   آسان
 . بیشتری نسبت به موفقیت و آیندۀ کار خود خوאهد دאشت

بـردیم، طبیعـی אسـت کـه بـه دאنـستن قوאعـد و                    אکنون که به אهمیّت و جایگاه روشمندی در همۀ کارها پی          
م کـرد بـا     در مباحث آینده تالش خوאهی    . مهارتهای الزم برאی تحقیق و پژوهش نیز نیاز بیشتری אحساس کنیم          

 و مطالعات پژوهشگرאن گردآوری و تدوین شـده אسـت، مرאحـل،              گیری אز אصول و قوאعدی که با تجربیات         بهره
کـار    و آنها رא در فعالیتهـای علمـی و تحقیقـاتی خـود بـه               مאصول، مهارتها و رאههای درست تحقیق رא فرא گیری        

 .بندیم
 
 
 
 

 تفاوت روشهای تحقیق

توאنیم   ۀ فرאگیری روش تحقیق باید مورد توجه قرאر گیرد אین אست که هرگز نمی             نکتۀ مهمی که به عنوאن مقدم     
چرא که تحقیق در هر موضـوع       . گونه فعالیت تحقیقاتی مفید و مناسب بدאنیم        یک شیوه و روش وאحد رא برאی هر       

گونـه کـه    نهما. אی دیگر دאشته باشد  یا رشتۀ علمی ممکن אست تفاوتهای אساسی با تحقیق در موضوع یا رشته    
 . شیوۀ אستدالل و אثبات مطالب در علوم مختلف کامالً متفاوت אست

אی که برאی אثبات قضایای خود دאرنـد، بـه دو دسـتۀ علـوم قیاسـی و علـوم                      توאن بر אساس شیوه        علوم رא می  
אمـا  . شود میتر حاصل   در علوم قیاسی با تکیه بر مقدمات کلی و یقینی نتایج یقینی جزئی            . אستقرאیی تقسیم کرد  

علـوم قیاسـی    . آیـد   אی کلی به دست مـی       در علوم אستقرאیی با کنار هم قرאر دאدن مصادیق و موאرد جزئی نتیجه            
 ١٧ و علوم نقلی   ١٦ و علوم אستقرאیی هم به دو گروه علوم تجربی         ١٥ و علوم نظری   ١٤خود به دو گروه علوم صوری     

 . به مجال و فرصت بیشتری نیاز אستبرאی توضیح دربارۀ هر یک אز אین تقسیمها. شوند تقسیم می

                                                 
 قوאنین و قوאعد آن در قالب فرمول یا صورتی کـه هـر            علوم صوری بخشی אز علومی قیاسی אست که موضوع خاصی ندאرد و            .١٤

 .شود؛ مانند ریاضی و منطق توאن در آن قرאر دאد بیان می موضوعی رא می
شـود؛ ماننـد فیزیـک     علوم نظری آن دسته אز علوم قیاسی אست که در آن به کلیات مربوط به موضوعی خاص پردאختـه مـی            .١٥

 . نظری و فلسفۀ تاریخ
شـوند؛ ماننـد    شود، علوم تجربی نامیده مـی  ن אز علم به مصادیق حاالت مختلف متغیرها نتایج کلی گرفته می        علومی که در آ    .١٦

 .شناسی بالینی شناسی و روאن فیزیک، شیمی، جامعه
شود که موضوع آن مصادیق مختلفی مربوط به زمانهای گذشته دאشته باشد؛ مانند تـاریخ،                 علوم نقلی در دאنشهایی مطرح می      ١٧.
 .م قرآن و رجالعلو
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   در زمینۀ تحقیق نیز بسته به موضوعی که به دنبال آن هستیم یا هدفی که אز فعالیت تحقیقاتی خود در نظـر                     
. دאریم، روشها و אصول مختلفی رא باید مد نظر قرאر دهیم تا به نتیجۀ مطلـوبی در آن زمینـه دسـت پیـدא کنـیم                         

 در یـک تحقیـق       آینـد،   ا و روشهایی که در یک تحقیق تـاریخی بـه کـار مـا مـی                طبیعی אست بسیاری אز אبزאره    
آیی چندאنی نخوאهند دאشت؛ لذא خوب אست پیش אز آغـاز مباحـث אصـلی روش تحقیـق،            אجتماعی یا تجربی کار   

دست آوریم تا در هنگام بحث אز אصول و مرאحـل تحقیـق متوجـه                 شناختی אجمالی אز روشهای אصلی تحقیق به      
 .ا و لوאزم هر یک אز אین روشها باشیمتفاوته

 
 
 
 

 אنوאع روش تحقیق

    :توאن بر אساس ماهیّت و אصول کلی حاکم بر آنها به گروههای زیر تقسیم کرد تحقیقات علمی رא می
 
 
 
 ـ تحقیقات تاریخی١

ه رא  کنـد آنچـ     روش تحقیق تاریخی روشی אست که در آن محقق با تکیه بر אسناد و مدאرک تاریخی تالش مـی                  
ویژگی אصلی אین نوع تحقیقات אین אسـت کـه در آنهـا             . که مربوط به گذشته אست بررسی، تبیین و تحلیل کند         

توאند با وقایع و موضوعات تحقیقاتی خود אرتباط مستقیم برقرאر کند و ناچار אست آنهـا رא אز دریچـۀ                      محقق نمی 
تـرین وظیفـۀ       אست که در چنین شرאیطی مهـم       طبیعی. אسناد و مدאرک معتبر مورد بررسی و شناسایی قرאر دهد         

آوری אسناد و مدאرکِ بیشتر به منظور تکمیل אطالعات خود و بررسی صـحت و سـقم אیـن مـدאرک             محقق جمع 
אین אطالعات زمانی مفید و کارگشا خوאهند بود که محقق بتوאند אرتباط منطقی الزم رא میان آنهـا برقـرאر                    . אست

 .دאوریها و تفسیرهای غیر منطقی پرهیز کند ت شخصی، پیشساخته و אز دخالت دאدن نظریا
   در אین روش برאی بررسی אعتبار و אستناد مدאرک باید هم شیوه و سیر تاریخی نقل آن مدאرک مورد کنکـاش                     
قرאر گیرد تا אطمینان الزم نسبت به جعلی نبودن و صحت سیر تـاریخی آن حاصـل شـود و هـم محتـوאی آن                         

אلبته אنجام אین אمور و بردאشتن موאنـع موجـود بـر            . ی و محتوאی سایر مدאرک سنجیده شود      مدرک با موאزین عقل   
 .کند ی رא طلب می א سر رאه آن رאهکارها و مهارتهای ویژه

 
 
 
 تحقیقات توصیفیـ ٢

گونه دخالت یا אستنتاج ذهنی، بر אساس         كند آنچه رא که هست، بدون هیچ        گونه تحقیقات سعی می     محقق در אین  
هدف אز אین نوع تحقیق، توصـیف عینـی، وאقعـی و مـنظم              . عاتی كه صرفاً جنبۀ وصفی دאرد، گزאرش دهد       אطال

توאن عالوه بر گزאرش و توصیف موضـوع،          אلبته در אین روش می    . خصوصیات یک موقعیت یا یک موضوع אست      
 و بررسـی زنـدگانی    بیان نظریات یک مکتـب   ، مطالعۀ دیدگاههای یک فیلسوف   . آن رא مورد تحلیل هم قرאر دאد      
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توאن هم    آوری אطالعات می    در تحقیقات توصیفی برאی جمع    . אست  هایی אز تحقیق توصیفی       یک شخصیت نمونه  
אی אستفاده کرد و هم بسته به موضوع تحقیق אز روشهای میدאنی، مثل مصاحبه و پرسـشنامه،                   אز روش کتابخانه  

 . بهره گرفت
تـوאن موضـوعات رא       ها و نگاههای مختلفی مـی       چرא که با شیوه   . ست   אین روش تحقیق دאرאی אنوאع مختلفی א      

به عنوאن مثال گاهی محقق قصد دאرد موضوع مورد نظر خود رא در مقاطع مختلـف زمـانی مـورد                    . توصیف کرد 
. مثالً ممکن אست موضوع تحقیق بررسی مرאحل رشد یک نوزאد یا نوعی گیـاه باشـد  . بررسی و تحلیل قرאر دهد   

یقی الزم אست نمونۀ تحقیقاتی به صورت مستمر تحت نظر قرאر گیرد و אطالعات آن با دقت ثبت                  در چنین تحق  
برخـی אیـن   . نامنـد  مـی » تحقیق تدאومی و مقطعی«אین نوع تحقیق رא . شود و مورد تحلیل و مقایسه قرאر گیرد  

 .אند روش رא به عنوאن روشی مستقل و در عرض روش توصیفی دאنسته
کند به صورت عمیـق هـر آنچـه رא     در پی توصیف کامل یک مورد خاص אست و تالش می            گاهی نیز محقق    

آمـوز    گزאرش و تحلیل کند؛ مثل بررسی روحیات و مـسائل شخـصی یـک دאنـش               , که مربوط به آن مورد אست     
تحقیق توصـیفی   «گونه تحقیقات رא      אین. خاص یا بررسی رאویان، مصادر و دیگر אطالعات مربوط به یک حدیث           

אما گاهی هدف אز تحقیق، بررسی یک یا چند ویژگی خاص אز یـک مجموعـه یـا     . گویند  یا ژرفانگر می  » یمورد
. شـود  یا پهنانگر یا پیمایـشی گفتـه مـی   » یاب تحقیق توصیفی زمینه«در אین صورت به آن     . جامعۀ آماری אست  

 . یاب אست آموزאن یک منطقه، تحقیقی زمینه تحقیق در مورد وضعیت تحصیلی دאنش
در چنـین تحقیقـی محقـق بـرאی         .    در موאردی نیز هدف אز تحقیق، فهم و تحلیل محتوאی یـک مـتن אسـت               

چنین تحقیقی رא   . کند   و تجزیه، تحلیل و توصیف مطالب آن تالش می          شناخت دقیق مقصود گوینده یا نویسنده     
 .  گویند می» تحقیق توصیفی تحلیل محتوא«

پژوهی، به ویژه برאی فهـم معـارف אسـالمی کـه אز               خت אصول و قوאعد متن       به نظر ما با توجه به אهمیّت شنا       
گیرد، و نیز تالشهای زیادی که برאی تدوین قوאعـد אسـتنباط אز      طریق تحقیق در متن قرآن و אحادیث אنجام می        

متون دینی אنجام گرفته، بهتر אست אین روش تحقیق رא به عنوאن یک روش مستقل در کنار روش توصیفی بـه                     
بر אین אساس אیـن روش رא بـه عنـوאن روش سـوم אز אنـوאع            . اب آوریم و نام آن رא روش אستنطاقی بگذאریم        حس
 .کنیم  تحقیق ذکر می روش

 
 
 
 ـ تحقیقات אستنطاقی٣

אیم אین אست که אکثر متون אصیل دینی به           رא پیشنهاد کرده  » אستنطاقی«علت אینکه برאی אین نوع تحقیقات نام        
آینـد و    گویای دیدگاه دین در رאبطه با یک موضوع باشند، بلكه تنها زمانی آنها به سـخن مـی                 توאنند  تنهایی نمی 

. کنند که بر אساس אصول و قوאعد خاص خود در کنار سایر متون مرتبط قرאر گرفتـه باشـند                    نظر دین رא بیان می    
برאی فهـم  .  אز آن هستیمپس ما در אین نوع تحقیقات به دنبال به سخن آوردن متون و فهمیدن دیدگاه گوینده        

های زیادی چون زمان، مکان، شرאیط محیط، دیگر متـون مـرتبط و               صحیح متون در نظر گرفتن مسائل و نکته       
در مباحث آینده هنگام بیان روش پردאزش אطالعات توضـیحاتی بیـشتری            . های دیگر الزم אست     بسیاری قرینه 

 .در مورد אین روش بیان خوאهد شد
  



 

http://vu.hadith.ac.ir ٢٠

 ستگی یا همخوאنیـ تحقیقات همب٤
خوאهد میزאن    محقق در אین روش می    . گیرد  אین تحقیق برאی كسب אطالع אز وجود رאبطه بین متغیرها אنجام می           

خوאهد بدאند که آیا میان آن دو موضـوع אرتبـاطی             אو می . אرتباط بین دو چیز یا دو دسته אطالعات رא بررسی کند          
توאند אرتباطی مثبت باشد؛ به אین  אین אرتباط می  . ط رא به دست آورد    وجود دאرد یا نه و میزאن و چگونگی אین אرتبا         

معنی که جهت تغییر در یک متغیر با جهت تغییر در متغیر دیگر همسو بوده و جهت تغییرאت در هر دو אفزאیشی                      
بنـد و   مانند אرتباط میان میـزאن بـی    گویند؛    می» همبستگی مثبت «אصطالحاً به אین نوع אرتباط      . یا كاهشی باشد  

باری و فساد با میزאن آمار طالق در یک جامعه که به هر میزאن אوّلی אفـزאیش یابـد، دومـی نیـز אفـزאیش پیـدא                           
 אست؛ مانند نسبت میان אیمان و معنویت אفرאد جامعـه  رگاهی نیز אرتباط میان دو متغیر بر خالف یکدیگ  . کند  می

چنـین  . آن دو אفزאیش یابد، دیگری کاهش خوאهد یافتبا میزאن جرم و جنایت در آن جامعه که هر قدر یکی אز    
 .نامند می» همبستگی منفی«אرتباطی رא 

 
 
 
 رویدאدی ـ تحقیقات عِلّی یا پس٥

در چنـین   . אی אسـت کـه قـبالً وאقـع شـده אسـت              هدف אز אین نوع تحقیق شناسایی علت یک موضوع یا حادثه          
אنـد    ی که در אیجاد آن موضوع یا بروز حادثه تأثیر دאشته          تحقیقاتی محقق بدون آنکه بتوאند در عوאمل و متغیرهای        

کند؛ مثل تحقیـق      ها و موאنع آن می      دخل و تصرفی کند، همت خود رא صرف شناسایی همۀ אین عوאمل و زمینه             
 .در مورد علت بروز یک حادثۀ رאنندگی یا عوאمل گسترش یک فرهنگ در سطح جامعه

کرد یا زمینـۀ تکـرאر مـوאرد     توאن אز تکرאر حوאدث نامطلوب جلوگیری ی میگیری אز نتایج چنین تحقیقات    با بهره 
سـاز و     مطلوب رא فرאهم ساخت؛ אلبته به شرطی که محقق بتوאند به خوبی تمامی متغیرها، عوאمل אصلی و زمینه                 

 . همۀ متغیرها و عوאمل بازدאرنده אز آن رא شناسایی و تحلیل کند
 
 
 
 ـ تحقیقات تجربی٦

توאند   حقق אمکان دخل و تصرف در متغیرها و سنجش آنها رא در شرאیط گوناگون دאشته باشد، می                هنگامی که م  
چنـین  . دسـت آورد  ها و آزمودن روאبط حاکم بـر آن نتـایج مـورد نظـر خـود رא אز تحقیـق بـه                 با مشاهدۀ پدیده  

عات طبیعـی بـه کـار       אلبته אیـن روش صـرفاً در مـورد موضـو          . نامند  تحقیقاتی رא تحقیق تجربی یا آزمایش می      
توאند تحـت کنتـرل و آزمـایش     آید؛ چرא که بسیاری אز موضوعات مربوط به علوم אنسانی و אجتماعی نیز می             نمی

אگرچه معموالً میزאن تسلط و کنترل بر موضوعات طبیعی و آزمایشگاهی بـسیار بیـشتر אز                . یک محقق قرאرگیرد  
تحقیقاتی که با אین شـیوه در مـورد موضـوعات אنـسانی      به همین خاطر به     . موضوعات אجتماعی و אنسانی אست    

 .گویند تجربی می شود، تحقیقات نیمه אنجام می
   روش معمول در تحقیقات تجربی אستفاده אز یک گروه آزمایش برאی אعمال تغییـرאت و سـنجش نتـایج آن و                    

 بـرאی تحقیـق در مـورد        بـه عنـوאن مثـال     .  אسـت  ر آمده با یکدیگ    دست  یک گروه شاهد برאی مقایسۀ نتایج به        
دهند و نتایج به      ویژگیهای یک روش تدریس، گروهی رא به عنوאن گروه آزمایش بر אساس آن شیوه آموزش می               

 .کنند دست آمده رא با نتایج تدریس عادی به یک گروه شاهد مقایسه می 



 

 

 

 جلسۀ سوم
  



 

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس 
 :توאند دאنشجو در پایان אین درس می

 وضیح دهد؛אصول אخالقی تحقیق رא ت 
 אولین مرحله אز مرאحل تحقیق یعنی אنتخاب موضوع رא فرאگیرد؛ 
 محور بیشتر آشنا شود؛ محور و مسئله با ویژگیهای تحقیقات موضوع 
 .رא بشناسد) مسئله(منابع אنتخاب موضوع  

 
 
 
 

 نگاهی به مباحث گذشته

 جایگاه تحقیق علمی و אهـدאف       در دو درس گذشته، عالوه بر بیان معنای لغوی و אصطالحی تحقیق، אهمیت و             
بایـد بـه صـورت    , همچنین مشخص شد که تحقیق هم مانند هر کار مهم و אرزشمند دیگـر    . آن نیز روشن شد   

روشمند و بر אساس אصول، قوאعد و مرאحل خاصی אنجام گیرد؛ אصول و قوאعدی که بسته به موضـوع و زمینـۀ                      
 . دده تحقیق تغییر کرده و روشهای گوناگونی رא شکل می

   אکنون بنا دאریم به عنوאن آخرین مقدمه، پیش אز ورود به مباحث אصلی روش تحقیق نگاهی گذرא بـه אصـول               
 .אخالقی تحقیق بیاندאزیم

 
 
 
 

 אصول אخالقی تحقیق

گر، الزم אست در هنگام אنجام هر کار و فعالیتی، אصول و אرزشـهایی                אنسان به عنوאن موجودی مختار و אنتخاب      
یـک محقـق نیـز الزم    . ورد توجه قرאر دهد تا کار אو به عنوאن یک فعل אخالقـی دאرאی אرزش باشـد               متعالی رא م  

هـایی    نکتـه . אش، به نکات و אرزشهای אخالقی متعددی توجه کنـد           אست در مرאحل مختلف فعالیتهای تحقیقاتی     
نبـاری بـرאی      אرزش، آثار زیا   توאند عالوه بر تبدیل تحقیق به یک کار غیر אخالقی و بی             توجهی به آنها می       که بی 

 .آوردهای تحقیق شود فرد و אجتماع در پی دאشته باشد، یا حدאقل مانع بسیاری אز منافع و دست
بسیاری אز אین אصـول رא      .    رعایت אصول و نکات אخالقی متعددی در طول فعالیتهای تحقیقاتی ضروری אست           

 :یل مطرح کردگانۀ ذ توאن به عنوאن زیرمجموعۀ یکی אز موאرد هشت می
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 ـ אخالص١
 ، بر אساس تعالیم אین مکتـب     . ترین אرزش אخالقی در مکتب توحیدی אسالم، אخالص אست          ترین و زیربنایی    مهم

بنـابرאین،  . آفرین אست که خالصانه و تنها با אنگیـزۀ אلهـی باشـد              کاری دאرאی אرزش حقیقی و ماندگار و سعادت       
لمی یا مال دنیا אنجام شود، אز אین אرزش אخالقی خالی אست و             تحقیقی که برאی مقاصدی چون شهرت، رتبۀ ع       

 . برאی محقق، برکت و אرتقای معنوی نخوאهد دאشت
نهایت تحقیـق، تـألیف و مطالعـۀ     هایی אز אرزش بی کند که گوشه      אین موضوع وقتی אهمیت بیشتری پیدא می      

نقـل شـده אسـت کـه آن حـضرت           )  אلـسالم  علیه(در حدیثی אز אمام صادق      . خالصانه برאی ما روشن شده باشد     
کسی که برאی خدא بیاموزد و برאی خدא به آن عمل کند و برאی خدא آن رא آموزش دهـد، در ملکـوت                      «: فرمودند

 ١٨».آسمانها به بزرگی یاد شود
ه مؤمن אگر در حالی אز دنیا برود که یک برگـ          «:  آمده אست  )صلی אهللا علیه و آله    (אز پیامبر       در حدیث دیگری    

אی میان אو و آتش خوאهد شـد و           رא که روی آن دאنشی باشد אز خود بر جای گذאرد، آن برگه در روز قیامت پرده                
خدאوند در مقابل هر حرف که بر آن نوشته شده، شهری که وسعتش هفت برאبـر دنیاسـت بـه אو عطـا خوאهـد                         

 ١٩».کرد
هم برאی ذهنهـای کوچـک مـا دشـوאر        آوردهای بزرگی که تصورش           بدیهی אست که رسیدن به چنین دست      

אگر کسی אین حقیقت رא درک کند، هرگز حاضر نخوאهد شـد بـرאی              . نماید، جز با אخالص میسر نخوאهد بود        می
 .אرزش دنیایی אین پادאشها رא אز دست بدهد مطامع محدود و کم

ژوهش کـاری ناپـسند         אلبته אین سخن بدین معنا نیست که زندگی کردن با درآمدهای حاصل אز تحقیق و پ               
هـای دیگـر    مسلماً تمرکز یک محقق بر فعالیتهای تحقیقاتی بسیار بهتر و مفیدتر אز پردאختن אو به حرفـه           . אست

مسئوالن و آحاد جامعه نیز نباید وظیفۀ خود رא در אین زمینه که همان رسـیدگی بـه                  . برאی گذرאن زندگی אست   
ین אست که هدف و אنگیزۀ אصلی محقـق، אمـور مـادی و        مهم א . وضعیت معیشتی محققان אست، فرאموش کنند     

 .دنیایی نباشد
 
 
 
 אنصاف و پرهیز אز تعصبـ ٢

طرفـی    فرض و لـزوم بـی       ترین אصولی که باید در طول تحقیق مورد توجه قرאر گیرد، ندאشتن پیش              یکی אز مهم  
یـشهای شخـصی یـا    کسی که به خاطر تعـصب و گرא . گیریهای علمی אست    کامل در بررسی، אستدالل و نتیجه     

                                                 
م هللا، وعمِـلَ هللا،   : من تَعَلَّمَ هللا وعَمِلَ لِلّه وعَلَّمَ هللا دُعَیِ فی ملکوت אلـسموאت عظیمـاً فقیـل    : אالمام אلصادق علیه אلسالم    .١٨ تَعَلـَّ

 .١٣٨٤٤، ح ٣٩٦٤، ص٢٨٦٣وعَلَّمَ هللا؛ میزאن אلحکمه، باب 
کند و برאی خدא به دیگـرאن آمـوزش دهـد، در ملکـوت آسـمانها אز אو بـه        عمل  ] به آن [هر که برאی خدא علم بیاموزد و برאی خدא          

 .برאی خدא آموخت، برאی خدא عمل کرد و برאی خدא آموزش دאد: بزرگی یاد شود و گفته آید
אً فیمـا بینَـه   אلمؤمن אذא مات وترک ورقةً وאحدةً علیها علمٌ تکون تلک אلورقة یوم אلقیامةِ سِـتر ): صلی אهللا علیه و آله(رسول אهللا   . ١٩

باب ثوאب אلتـألیف   وبینَ אلنار، وאعطاه אهللا تبارک وتعالی بِکُلِّ حرفٍ مکتوبٍ علیها مدینة אوسع من אلدنیا سَبْعَ مرאت؛ میزאن אلحکمه،                 
 .٥٤٢٢ ، ح٥١٠٣وאلکتابه، ص

ت آن برگـه پـردۀ میـان אو و     هر گاه مؤمن بمیرد و یک برگه که روی آن علمی نوشته شده باشد אز خود بر جای گذאرد، روز قیام                 
 .دهد شود و خدאوند تبارک و تعالی به אزאی هر حرفی که روی آن نوشته شده، شهری هفت برאبر پهناورتر אز دنیا به אو می آتش می
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منافع گروهی אز قبل به نتیجۀ خاصی دلبستگی دאرد، در تحقیقات خود به دنبال رسـیدن بـه حقیقـت و پاسـخ                       
אی توجیـه کنـد؛ אیـن در     پندאرد بـه گونـه   کند آنچه رא که درست می چنین کسی تالش می . صحیح نخوאهد بود  

ر تحقیق، بایـد هـر آنچـه در ذهنمـان אسـت             د. حالی אست که فلسفۀ تحقیق אساساً با چنین هدفی مغایر אست          
همان אصـلی کـه אز      . های خود بنگریم    دאوری، با نگاهی تردیدآمیز به دאنسته       گونه پیش   تخلیه کنیم و بدون هیچ    

 . شود یاد می» شک علمی«یا » قاعدۀ تجاهل«آن با عنوאن 
 و شیطان بـه عنـوאن پیـشوאی         ٢٠شدهدر تعالیم אخالقی אسالم نیز بارها بر لزوم پرهیز אز هر گونه تعصب تأکید               

 بر אساس אین تعالیم، هیچ سخنی אز هیچ شخصیتی بـدون دلیـل منطقـی قابـل                  ٢١.متعصبان معرفی شده אست   
  ٢٣. و אگر مخالفان دین هم سخن حقی گفتند، ما وظیفه دאریم حرف آنها رא بپذیریم٢٢پذیرش نیست

 
 
 
 صبر و אستقامتـ ٣

بـر و ظریـف       تحقیق، کـاری زمـان    . ل صبر و حوصله و אستقامت אست      یکی دیگر אز אصول אخالقی تحقیق، אص      
آوردها و آثار אرزشمند علمی که אمروز אز آنها بهـره             بسیاری אز دست  . אست که نیاز به صبر و حوصلۀ زیادی دאرد        

بریم، نتیجۀ سالها تالش و אستقامت محققانی אست که با سختیها و مشکالت دست و پنجه نرم کردند و אز                      می
 . النی شدن دورאن تحقیق خود خسته نشدندطو

کـاره رهـا      شوند و تحقیق خود رא نیمـه            کسانی که با برخورد به אولین مشکل و دیدن نامالیمات مأیوس می           
 .های پژوهشی دאشته باشند آورد قابل توجه و אرزشمندی در زمینه کنند، هرگز نخوאهند توאنست دست می
 

                                                 
مـن تَعَـصَّبَ אَوْ   : رسول אهللا صـلی אهللا علیـه و آلـه        . ١٣٠٣٢، ح ٣٧٩٤ میزאن אلحکمه، باب لزوم پرهیز אز هر گونه تعصب، ص          ٢٠. 

کسی که تعصب بـورزد یـا بـرאیش تعـصّب     . فقد خََلعَ رِبْقَةَ אإلسالم مِن عُنُقِهِ: وفی نقلٍ. تُعُصِّبَ له فقد خَلَعَ رِبْقَ אالیمانِ من عُنُقِه      
: ورزیده شود، حلقۀ אیمان رא אز گردن خویش باز کرده אست؛ در نقلی دیگر אز אین حدیث آمده אست، אالمام אلـصادق علیـه אلـسالم                     

عَصَّبَ عَصَّبَهُ אهللا عزّو جلّ بعصابَةٍ من نارٍ؛ هر که تعصب بورزد خدאی عز و جل دستاری אز آتش بـر سـر אو بیانـدאزد؛ همـان،                            من تَ 
 .١٣٠٣٤ح

فَ فافتَخَرَ عَلیٰ آدم بِخلْقه، وتَعَـصَّبَ علیـه الصـلِه، فعـدُّو אهللا אمـامُ אلمتعـصبین، وسـل                  : אالمام علیٌّ علیه אلسالم فی ذمِّ אبلیس       ٢١.
در [אلمتکبرین אلذی وَضَعَ אساس אلعصبیة، ونازَعَ אهللا رِدאءَ אلجبریّة، وאدّرَعَ لباس אلتّعزُّزِ، وخلع قِناع אلتّذلُلِ؛ אمـام علـی علیـه אلـسالم                    

پس، אین  . بر آدم فخر فروخت و به خاطر אصل گوهرش، علیه אو عصبیّت ورزید            ) אز آتش (به سبب آفرینش خود     ]: نکوهش אبلیس 
خدא پیشوאی متعصّبان و سر سلسلۀ مستکبرאن و خود بزرگ بینان אست و همو عصبیّت رא پایه گذאری کرد و بـر سـر ردאی    دشمن  

جبروتی و کبریا، با خدא به کشمکش بر خاست و جامه عزت به تن کرد و نقاب فروتنـی رא بـه دور אفکنـد؛ همـان، بـاب معرفـی                               
 .١٣٠٤٠، ح٣٧٩شیطان به عنوאن پیشوאی متعصبان، ص

؛ حكمت گمشدۀ مؤمن    »אلمؤمن، فاطلُبوها و لو عند אلمشرכ تكونوא אحق بها و אهله            אلحكمة ضالة «): علیه אلسالم (אالمام علي    ٢٢.
، ١٢٦٠بـاب حکمـت، ص   ، میـزאن אلحكمـه  .تریـد   אست، پس آن رא گرچه نزد مشرک، بجویید كه شما بـدאن سـزאوאرتر و شایـسته            

الة אلمؤمن، فخذ אلحكمة و لو من אهل אلنفاق؛ حكمت گمـشدۀ مـؤمن אسـت، پـس آن رא                    אلحكمة ض ): علیه אلسالم (؛ عنه   ٤٢١٠ح
 .٤٢١١، ح ١٢٦٠باب حکمت، ص ، میزאن אلحكمه.گرچه אز منافقان، فرא گیرید

ن جاء بـه مـن      אقْبَلِ אلحق مِمَّن أتاکَ به صغیرٌ אو کبیر و אِن کان بغیضاً، وאردد ِאلباطلَ علی م               : رسول אهللا صلی אهللا علیه و آله         ٢٣.
صغیر אَوْ کبیر و إن کانَ حبیباً؛ حق رא אز هر کس که برאیت آورد کوچک باشد یا بزرگ بپذیر هـر چنـد دشـمنت باشـد و باطـل رא                   

 .٤١٢٠، ح ١٢٣٤ ، ص٨٩٤، باب٣ج میزאن אلحكمه، .کوچک یا بزرگ ـ هر که گوید به خودش برگردאن هر چند دوستت باشد
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 جرأت و شجاعت علمیـ ٤
وب کسی אست که در رאه تحقیق אز چیزی نهرאسد و در صـورت رسـیدن بـه حقیقـت، در بیـان آن אز                    محقق خ 

چرא که ممکن אست بسیاری אز موضوعات تحقیقاتی با منافع و تمایالت برخی אفرאد یـا                . کسی پروא ندאشته باشد   
گـاهی  . אی محقق پدیـد آورد    گروهها در تضاد باشد و پردאختن به آن یا بیان و אنتشار نتایج آن، مشکالتی رא بر                

بنابرאین، محقق باید در چنـین  . אی که אز تحقیق به دست آمده با نظر عموم مخالف باشد            نیز ممکن אست نتیجه   
موאردی در حد توאن و אمکان، شجاعانه به אین کار אقدאم و نتایج به دست آمده رא با صـرאحت و جـسارت אعـالم      

 . کند
دن حقیقت אز ترس حاکمان یا برאی حفظ منافع و موقعیت دنیـایی، بـه عنـوאن                     در تعالیم אسالمی، پنهان کر    

 ٢٤.ترین گناهان شمرده شده אست یکی אز بزرگ
 
 
 
 دאری و صدאقت אمانتـ ٥

محقـق بایـد    . بندی به حقوق دیگرאن، אز دیگر صفات الزم برאی محقق אسـت             گویی و پای    رאست  رعایت אمانت،   
سبت دאدن یک عقیده و אسـتفاده אز نتـایج زحمـات دیگـرאن، نهایـت دقـت،       تالش کند در هنگام نقل قول یا ن       

 آن مطلب رא دقیقا همان گونـه کـه در           ، کند  אگر مطلبی رא אز جایی نقل می      . دאری و صدאقت رא دאشته باشد       אمانت
ترین   ز زشت یکی א . بپرهیزد, אی که در معنی تغییر אیجاد شود        مأخذ آمده بیاورد و אز کم یا زیادکردن آن به گونه          

شود، سرقت אدبی و آوردن مطالب دیگرאن در ضمن           کارهایی که متأسفانه در آثار برخی نویسندگان مشاهده می        
دאری و אحتـرאم بـه زحمـات     حتـی אمانـت  . نوشتۀ خود، بدون אشاره به صاحب אصلی אثر یا منبع آن سخن אسـت       

ایی نقل کرده و مـا آن مطلـب رא بـر אسـاس     مطلبی رא אز ج,  کند در صورتی که منبعی وאسطه   دیگرאن حکم می  
در چنین صورتی، אگر تنها بـه ذکـر مأخـذ אصـلی         . آوریم، حتماً به مأخذ وאسطه نیز אشاره کنیم         نقل آن منبع می   

ضمن אیـن کـه در چنـین    . אکتفا شود، هم رعایت אمانت نشده و هم به نوعی بر خالف صدאقت رفتار شده אست           
 . نیز زیادتر אستموאردی אمکان بروز خطای علمی 

 
 
 
 אدب، توאضع و پیرאستگی אز تکلفـ ٦
هرگز شایسته نیـست کـه محقـق در         .  گفتار אست    رعایت אدب در رفتار و     ، ترین زینت دאنشمند و پژوهشگر      مهم

حتی در برخورد با مخالفان و سخنان نادرست        . گزאرش تحقیق خود אز אلفاظ رکیک و نسبتهای ناروא אستفاده کند          
گونـه تـوهین و قـضاوت در     در یک تحقیق علمی، خوب אست بدون هـیچ . با אحترאم و אدب برخورد کردنیز باید   

 . تنها سخنان و آرאی آنان رא مورد نقد و بررسی قرאر دهیم، مورد شخصیت אفرאد

                                                 
אال ال یَمْنَعَنَّ رجالً مَهابَةُ אلنّاسِ أنْ یَتکَّلَم بالحقّ אِذא عَلِمَهُ אال אِنّ אفـضَلَ אلجِهـادِ  کلمـةُ                    ): آله  علیه و صلی אهللا   (قال رسول אهللا     .٢٤

بدאنیدکه برترین جهاد سـخن حقـی       . مبادא ترس אز مردم مانع آن شود که کسی حق رא بدאند و نگوید             ! حقّ عند سلطانٍ جائر؛ هان    
، ح  ١٢٣٤میزאن אلحمه، بـاب حقگـویی در برאبـر پیـشوאی سـتمگر، ص             . روאی ستمگر و منحرف گفته شود     אست که در برאبر فرمان    

 ....؛ همچنین عنوאن بدعت، باب وظیفۀ عالم هنگام پدید آمدن بدعتها ٤١١٦
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    فخرفروشی، אظهار فضل، تمسخر و کوچک شمردن دیگرאن، אز آفاتی אست که متأسـفانه در برخـی אز آثـار                    
صفاتی که با روحیه و منش علمی سازگاری نـدאرد و محققـان بایـد بـه شـدت אز آن                     . خورد  به چشم می  علمی  

 . پرهیز کنند
های بروز אین آفت، تالش برאی به کار بردن אصـطالحات و تعـابیر سـنگین علمـی و عمیـق                           یکی אز نشانه  

کـه אز نظـر     عـالوه بـر آن  ، دن کـالم به تکلف אندאختن خود برאی پیچیده و آرאسته کر. نشان دאدن مباحث אست 
 .کند رود، زحمت خوאنندگان رא زیاد و بهرۀ کار تحقیقاتی رא کم می אخالقی کار ناپسندی به شمار می

 
 
 
 شناخت حد خودـ ٧

بر אساس یکی دیگر אز אصول אخالقی، محقق باید در تمامی مرאحل تحقیق، به شأن، موقعیت و جایگاه علمـی                    
אین مطلب در هنگام אنتخاب موضوع تحقیق، زمـان مرאجعـه بـه منـابع،               . ود رא نگاه دאرد   خود توجه کند و حد خ     

ی  א کسی که در زمینـه . شیوۀ برخورد با دیدگاه دאنشمندאن و در بسیاری موאقع دیگر باید مورد توجه محقق باشد              
 کسی که هنوز در אبتـدאی       یا. אخالقاً نباید در آن حوزه وאرد شود      , تخصص یا אنگیزۀ الزم رא ندאرد     , خاص آگاهی 

محابا دیدگاه دאنـشمندאن بـزرگ رא نادرسـت           رאه کسب دאنش و آشنایی با پژوهش אست، پسندیده نیست که بی           
 .شمرده و بدون توجه به جایگاه و زحمات آنان، אیشان رא محکوم کند

 
 
 
 نظم و دقتـ ٨

رعایـت نظـم در مرאحـل مختلـف پـژوهش،           یکی אز ویژگیهایی که در بازده و نتیجۀ کار، تأثیری فـرאوאن دאرد،              
بندی کارها، یاددאشت دقیق و منظم مطالب         زمان. تنظیم منطقی مباحث و دقت در همۀ بخشهای تحقیق אست         

بنـدی و   بندی و بایگانی کاربردی یاددאشتها، صفحه ها و فیشهای منظم و یکسان، دسته و منابع، אستفاده אز برگه   
توאنـد رونـد تحقیـق رא       موאردی که ناشی אز نظم و دقت محقق אست، می          نگارش زیبای گزאرش تحقیق و دیگر     

 .تر و بازده آن رא بیشتر کند آسان
 
 
 
 

 مرאحل تحقیق

بـرאی  . پس אز ذکر برخی مقدمات، אکنون زمان آن فرא رسیده אست که به مباحث אصلی روش تحقیق بپـردאزیم                  
אش  ک محقق אز אبتدא تا אنتهای فعالیـت تحقیقـاتی       بیان אصول و قوאعد تحقیق، خوب אست تمام مرאحلی رא که ی           

 . برشماریم و قوאعد و نکات الزم در هر مرحله رא ذکر کنیم, باید پشت سر بگذאرد
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 طرح مسئله و אنتخاب موضوع: مرحلۀ אول
بسیار روشن אست که برאی آغاز یک تحقیق، باید موضوع آن مشخص باشد و محقق بدאند در مورد چه چیـزی                     

شاید در نگاه אول، אین مرحله، چندאن مهم بـه نظـر نرسـد؛ ولـی                . کند  ی پاسخ به چه پرسشی تحقیق می      یا برא 
אی بنیادین برאی تحقیق אست که אگر وقت الزم برאی آن صرف نـشود                 مرحله ، وאقعیت אین אست که אین مرحله     

. جـدی موאجـه شـود    صورت جدی مورد توجه محقق قرאر نگیرد، ممکن אست نتایج تحقیـق بـا مـشکالت                   و به 
 .شود تحقیق به نحو مطلوبی אنجام نگیرد حوصلگی و عجله در אین مرحله، موجب می بی

محـور تقـسیم      محور و مـسئله     توאن به دو دستۀ موضوع      گونه که پیش אز אین بیان شد، تحقیقات رא می               همان
ـ               . کرد ک אز אیـن دو شـیوه، بـا دیگـری           در אینجا توجه به אین نکته الزم אست که تعیین عنوאن تحقیق در هر ی

محور ما با یک مشکل و دغدغۀ جدید یـا تردیـد و אبهـام در مـسائل                    چرא که در تحقیقات مسئله    . متفاوت אست 
گذشته موאجهیم؛ بنابرאین، عنوאن تحقیق ما مسئله، مشکل یا معمایی אست که در طول تحقیـق بـه دنبـال رאه                     

» אنتخـاب «پیدאیش مسئله در אختیار אنسان نیست، در אینجـا אز وאژۀ            אز آنجا که معموالً بروز مشکل و        . حل آنیم 
 .אست» طرح مسئله«אولین مرحله אز تحقیق، : گوییم کنیم و می אستفاده نمی

آوری و    شود تمام אطالعـات موجـود در مـورد یـک موضـوع جمـع                محور، تالش می        אما در تحقیقات موضوع   
و » אنتخـاب «אیـم، لـذא بایـد موضـوعی رא            ا مشکل خاصی موאجه نـشده     گونه تحقیقات، ما ب     در אین . تنظیم گردد 

 .   آوری کنیم אطالعات مربوط به آن رא جمع
توאن تشخیص دאد که          אکنون با توجه به شناختی که אز אین دو نوع تحقیق به دست آمده אست، به آسانی می                 

یعنی אگر ما در هنگام تعیین      . محور دאرد   محور، مزאیای زیادی نسبت به تحقیق موضوع        אنجام یک تحقیق مسئله   
محور رא برگزینیم یا یک مسئله رא بـه            باشیم که عنوאن یک تحقیق موضوع       موضوع تحقیق، אین אختیار رא دאشته     

 . محور ترجیح خوאهد دאشت شک تحقیق مسئله عنوאن موضوع تحقیق خود برگزینیم، بی
 
 
 

 محور مزאیای تحقیق مسئله
. گیـرد   محور باشد، مزیتها و قابلیتهای زیادی در אختیار ما قـرאر مـی               ما یک تحقیق مسئله    در صورتی که تحقیق   

برخی אز אین   . آورد  تری رא به بار می      אین مزאیا عالوه بر فرאهم ساختن شرאیط بهتری برאی تحقیق، نتایج مطلوب           
 :مزאیا به אین شرح אست

אنگیزه کشاند،  ۀ درونی محقق رא به سوی پژوهش می     محور، یک مشکل یا دغدغ      אز آنجا که در تحقیق مسئله     . ١

لذא محقق، تالش و حوصـلۀ بیـشتری بـرאی          . گیری تحقیق وجود دאرد      بیشتری برאی אنجام و پی     و عالقۀ درونی  
 .چنین تحقیقی אز خود نشان خوאهد دאد

آوری   ه אست جمـع   محور، אطالعات مرتبط با موضوع که در منابع مختلف پرאکند           معموالً در تحقیقات موضوع   . ٢
אهمیت بودن    אلبته אین به معنی کم    . پذیرد  شود، لذא אبتکار و نوآوری چندאنی در آن زمینه صورت نمی            و تنظیم می  

آوردهای بزرگی رא به همرאه دאشته و نقـش بـسیار             چرא که همین تحقیقات دست    . محور نیست   تحقیقات موضوع 
محور، به صـورت مـستقیم بـه      אز آنجا که در تحقیقات مسئله     אما  . محور دאرد   مؤثری در موفقیت تحقیقات مسئله    

 אسـت و منجـر بـه گـسترش          אبتکار و نـوآوری   گونه تحقیقات، همرאه با       دنبال حل یک مشکل هستیم، نتایج אین      
 .شود دאیرۀ علوم و توسعه آن می
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حـل چـه مـشكلی      دאنیم به دنبال پاسـخ بـه کـدאم پرسـش و               محور دقیقاً می    אز آنجا که در تحقیقات مسئله     . ٣
אرتبـاط   های بی توאنیم אطالعات مرتبط و مفید رא אز دאده هستیم، در هنگام جستجوی منابع تحقیق، به آسانی می     

אمـا در   .  در אختیـار دאریـم     مـالک مشخـصی بـرאی אنتخـاب منـابع         در وאقع در אین نوع تحقیقـات        . تشخیص دهیم 
دאنیم که باید هر گونه مطلب مرتبط بـا           رفاً می محور، هدف تا حدودی کلی و مبهم אست و ص           تحقیقات موضوع 

در زمینـۀ   _ ولو אنـدک    _ به همین خاطر، مجبوریم هر منبعی رא که אطالعاتی          . آوری کنیم   אین موضوع رא جمع   
لـذא بـا אنبـوهی אز אطالعـات متنـوع و پرאکنـده موאجـه                . موضوع تحقیق دאشته باشد نیز مطالعه و بررسی کنیم        

 . تنظیم آن، نیازمند زمان و تالش زیادی خوאهد بودآوری و شویم که جمع می
محور אین אست کـه بـه علـت مـشخص             محور نسبت به تحقیق موضوع      یکی دیگر אز مزאیای تحقیق مسئله     . ٤

یکـی אز آفتهـایی کـه معمـوالً در جریـان            .  بیشتر אسـت   تمرکز بر موضوع  دאر بودن تحقیق،      بودن هدف و جهت   
אیـن אمـر    . ، پردאختن به موضوعات فرعی و אنحرאف אز موضوع אصلی אست          دهد  محور رخ می    پژوهشهای موضوع 

אمـا در تحقیـق     . شـود   کـاری و کـاهش نتـایج تحقیـق مـی            ، موجـب پرאکنـده      عالوه بر אتالف وقت و سـرمایه      
 .  خورد محور، به علت جذאبیت موضوع אصلی و کشش آن، چنین آفتی کمتر به چشم می مسئله
کنیم אین אست که باز هم بـه علـت مـشخص بـودن                محور بیان می    یقات مسئله آخرین مزیتی که برאی تحق    . ٥

 سنجش و אرزیـابی  هدف و معین بودن آنچه که در אین نوع تحقیقات به دنبال آن هستیم، אمکان بیشتری برאی                  
ۀ مورد نظر   توאنیم بررسی کنیم و ببینیم آیا به نتیج         گونه موאرد به آسانی می      در אین . نتایج تحقیق در אختیار دאریم    

ولـی در تحقیقـات     . אیم حل شـده אسـت یـا نـه           אیم و مشکلی که אز אبتدאی تحقیق به دنبال حل آن بوده             رسیده
توאن حد و אندאزۀ خاصـی بـرאی میـزאن            آوری אطالعات بوده به سختی می       محور که هدف ما صرفا جمع       موضوع

آوری شده باشد،  ر هم אطالعات زیادی جمع  به همین خاطر هر قد    . آوری شود تعیین کرد     אطالعاتی که باید جمع   
 .توאن کافی یا ناکافی بودن آن رא تشخیص دאد باز به آسانی نمی

 
 
 

 )توאن موضوع خوبی אنتخاب کرد؟ چگونه می(منابع مسائل و موضوعات تحقیق 
 کـه    אیـن אسـت     ,آیـد   کردن دאرند پیش مـی      مندאنی که قصد تحقیق     אولین پرسشی که برאی دאنشجویان و عالقه      

دست آوریـم و چـه عـوאملی باعـث شـده אسـت برخـی אز                   توאنیم موضوع خوبی برאی تحقیق خود به        چگونه می 
אند؟ در אین بخش به دنبال یافتن پاسخ          محققان، موضوعات ناب، کاربردی و خوبی برאی تحقیقاتشان پیدא کرده         

 .אین پرسش مهم خوאهیم بود
برخـی אز אیـن     . وب و برخورد با مـسائل کـاربردی تـأثیر دאرنـد              عوאمل و منابع متعددی در אنتخاب موضوع خ       

 :אند אز عوאمل عبارت
 
 
  کنجکاوی و عالقۀ شخصیـ١

مند بـودن بـه       سنجی و کنجکاوی، عالقه     دقیق بودن نسبت به همۀ وقایع و مسائل אطرאف، دאشتن روحیۀ نکته           
سائل و مشکالت رא زودتر אز دیگـرאن        کند تا م    ها به אنسان کمک می      پژوهش و موشکافی کردن مطالب و پدیده      

به عنوאن مثال تـا دورאن نیوتـون، همـۀ אفـرאد אفتـادن      . کشف کند و موضوعات بهتری رא برאی تحقیق برگزیند      
بـرאی  . دیدند ولی تنها אو بود که אین موضوع برאیش به عنوאن یک مسئله مطرح شد                سیب به سمت پایین رא می     
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سنجی   ها و אمور אطرאف خود، با دقت و نکته           رא عادت دهیم که به همۀ پدیده       نگر باید خود    پیدא کردن دید مسئله   
 .نگاه کنیم

 
 
 موאجهه با مشکالتـ ٢

توאنند در تحقیقات علمی خود، گرههای بزرگ رא بگشایند و تحقیقاتی کاربردی אرאئـه دهنـد                  معموالً کسانی می  
بنـابرאین،  . ل، بارزترین نمود یک مسئله אسـت      مشک. که אز صحنۀ مشکالت و نیازهای وאقعی جامعه دور نباشند         

אلبته . خورد خوאهند کرد      کسانی که درگیری بیشتری با مشکالت دאشته باشند، به مسائل و موضوعات بهتری بر             
אند کـه پـس אز        تنها کسانی در אین زمینه موفق     . هر کسی هنر و توאنایی تبدیل کردن مشکل به مسئله رא ندאرد           

 .رא تحلیل و تبیین کنند و به آن به عنوאن یک مسئلۀ علمی بنگرندبرخورد با مشکل، آن 
 
 
 تجارب شخصیـ ٣

شود تـا بـه    تعامل و אرتباط אنسان با محیط خارج و تمرین و ممارست אو در یک زمینه یا رشتۀ علمی موجب می           
ربیات تحقیقـاتی   دאشتن تج . مسائل زیادی آگاهی یابد و بر אثر تجربه، به موضوعات و مسائل بهتری توجه کند              

شک کسی کـه آثـار پژوهـشی متعـددی رא بـه سـرאنجام                 بی. نیز در אین زمینه بسیار مفید و کارگشا خوאهد بود         
رسانده نسبت به فردی که برאی אولین بار در صدد تحقیق بر آمده אست، تسلط و توאنـایی بیـشتری در אنتخـاب        

 .موضوع دאرد
 
 
 گیری אز منابع مکتوب و شفاهی بهرهـ ٤
کنـد تـا بـا        های موجود، به محقق کمک مـی        طالعۀ منابع مکتوب و آگاهی אز نتایج تحقیقات دیگرאن و نظریه          م

 دیگرאن به אین نتیجه برسد کـه   چه بسا محقق با دیدن پژوهش. نیازها و موضوعات تحقیقاتی زیادی آشنا شود  
د همان تحقیق رא در موقعیت و شرאیط        مند شو   تری نیاز אست یا عالقه      تر و گسترده    در آن زمینه به کاوش عمیق     

توאنـد موضـوعات      های خود مـی     به هر حال محقق با دیدن منابع و אفزودن אبتکار و نوآوری           . دیگری אنجام دهد  
 .خوبی برאی تحقیق به دست آورد

نـابعی  م. توאند همان فایده و خاصیت رא دאشته باشـد              عالوه بر منابع مکتوب، אستفاده אز منابع شفاهی نیز می         
توאند   های رאدیویی و تلویزیونی می       میزگردها، گفت و شنود با אساتید، جلسات آموزشی و برنامه          ، مانند سخنرאنیها 

 .عالوه بر אفزאیش آگاهی אنسان، پرسشها و مسائل جدیدی رא نیز فرא روی אو قرאر دهد
 
 
 مرאجعه به متقاضیان تحقیقـ ٥

دאرند که بـه خـاطر مـشکالت و نیازهـای خـود، مجبـور بـه אنجـام                   همیشه مرאکز و نهادهایی در جامعه وجود        
אز آنجا که אین مرאکز به عنوאن متقاضی تحقیق برאی پیشبرد אهدאفشان به پژوهشگر نیـاز                . אند  تحقیقات گسترده 

توאنـد موضـوعات تحقیقـاتی مهـم و           دאرند، همکاری علمی با آنها یا مرאجعه به אولویتهای تحقیقاتی אیشان می           
 :אند אز برخی אز متقاضیان تحقیق عبارت. دی زیادی رא در אختیار אنسان قرאر دهدکاربر
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ترین متقاضی تحقیق، با توجه به گسترۀ مشکالت و نیازهای خود مجبورنـد تحقیقـات     به عنوאن مهم دولتها  •
در مـورد  توאنـد   אیـن تحقیقـات مـی   . متعدد و متنوعی رא אز طریق سازمانها و نهادهای تـابع خـود אنجـام دهنـد          

در حـال حاضـر دولتهـای    . رفتاری جوאنان یـا نیازهـای صـنعتی یـا نظـامی باشـد            معضالت אجتماعی مانند کج   
کم بـه همـین       دهند و سایر دولتها نیز کم       کشورهای پیشرفته، بودجۀ قابل توجهی رא به تحقیقات אختصاص می         

 .کنند سمت حرکت می
ین مرאکز علمی، بیشترین سهم رא در אمر تحقیقات دאرنـد و            تر  که به عنوאن مهم    ها و مرאکز آموزشی     دאنشگاه  •

 .کنند گیری می های پژوهش رא مشخص و پی ، پایگاههای אینترنتی و مرאکز وאبسته، بایسته אز طریق نشریات
تر و برطرف سـاختن    سریع یافتن به منافع بیشتر، پیشرفت که به منظور دست   مؤسسات و صنایع خـصوصی      •

در حال حاضر،   . کنند  دهند یا مرאکزی تحقیقاتی رא אیجاد می        אی رא سفارش می     قات گسترده  تحقی ، مشکالت خود 
گونـه مؤسـسات تـأمین        های تحقیقاتی دאنـشگاههای کـشورهای پیـشرفته אز سـوی אیـن              رقم بزرگی אز بودجه   

 .شود می
ـ      به عنوאن مرאکزی که אساسا با هدف تحقیق و پژوهش شـکل مـی              مؤسسات تحقیقاتی   • ا قبـول   گیرنـد و ب

چنین مرאکـزی نیـز بـه       . کنند  آمده אز تحقیقاتشان خود رא אدאره می        دست  سفارشهای تحقیقاتی یا فروش نتایج به     
خاطر متمرکز بودن در אمور تحقیقاتی و دאشتن تجربیات و אطالعات کاربردی، منبع خـوبی بـرאی رسـیدن بـه                     

 .آیند موضوعات تحقیقاتی به شمار می
 
 
 
 
 



 

 

 

 جلسۀ چهارم



 

 

 
 
 
 
 

 س אهدאف در
 : توאند دאنشجو در پایان אین درس می

  شرאیط و مالکهای אنتخاب موضوع رא بیان کند؛ 
  با دومین مرحله אز مرאحل تحقیق که تعریف و تبیین موضوع אست، آشنا شود؛ 
  سومین مرحله אز مرאحل تحقیق؛ یعنی تهیه و تنظیم فرضیه رא بیاموزد؛ 
 אرאئه دهد؛  تعریفی جامع و كامل אز فرضیه 
 אهمیت تنظیم فرضیه رא در پیشبرد تحقیق توضیح دهد؛  
  به منابع تهیۀ فرضیه אشاره كند و چگونگی تدوین آن رא شرح دهد؛ 
 . ویژگیهای یک فرضیۀ خوب رא ذكر كند 

 
 
 
 

 مروری بر مباحث گذشته 

  »اب موضوع طرح مسئله و אنتخ   «در درس گذشته، بیان مرאحل אصلی تحقیق رא آغاز کردیم و نکاتی رא در مورد                
خوאهیم به شرאیط و مالکهایی که الزم אسـت در            در אینجا می  . به عنوאن אولین مرحلۀ تحقیق علمی ذکر کردیم       

 . هنگام אنتخاب موضوع مورد توجه قرאر گیرد، אشاره کنیم
    אگر به منابعی که در درس قبل برאی אنتخاب موضوع برشمردیم مرאجعـه کنیـد، خوאهیـد دیـد کـه همیـشه                    

אما مـسلماً همـۀ אیـن موضـوعات در یـک حـد              . شماری برאی تحقیق کردن در برאبر ما قرאر دאرد          وعات بی موض
چـه بـسا אنجـام      . نیستند و همیشه و در هر شرאیطی، تحقیق در هر موضوعی برאی هر شخصی مناسب نیست               

و مکـان، بـسیار     ممکن אست تحقیقی در یک زمان       . آور باشد   فایده یا حتی زیان     تحقیق در موضوعی خاص، بی    
پـس بـرאی کـسی کـه در     . אرزشمند و کاربردی به شمار آید ولی در زمان و شرאیطی دیگر، אرزشی ندאشته باشد    

صدد אنتخاب موضوع تحقیقاتی אست بسیار الزم אست که مالکهای یک موضـوع خـوب رא بـشناسد تـا بتوאنـد                      
زش تحقیق رא به مرאتب باالتر خوאهد بـرد؛         شک אنتخاب یک موضوع متناسب، نتیجه و אر         بی. بهترین رא برگزیند  

 .אرزش سازد ثمر و بی توאند همۀ زحمات محقق رא بی دقتی در אین بخش، می که بی چنان
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 شرאیط و مالکهای אنتخاب موضوع

 :برخی אز ویژگیها و شرאیطی که الزم אست در هنگام אنتخاب موضوع مورد توجه قرאر گیرد، به אین شرح אست
 
 
 
 گی با عالقه و אنگیزۀ محققـ هماهن١
چـرא  . مندی و ذوق محقق باشد      ترین شرط برאی موفقیت تحقیق، אین אست که موضوع آن در مسیر عالقه              مهم

تـری در برאبـر    אی بیـشتر بـرאی پیگیـری موضـوع و تحمـل و شـکیبایی אفـزون            که در אین صورت، وی אنگیزه     
مندیهایـشان    אد موفق، قرאر گرفتن آنان در مسیر عالقه       ترین رمز پیروزی אفر     אساساً مهم . مشکالت خوאهد دאشت  

محقق نیز אگر نسبت به تحقیق و موضوع آن אحساس دلبستگی و عشق و عالقه ندאشته باشد، موفقیـت                   . אست
 .چندאنی در آن زمینه به دست نخوאهد آورد

 
 
 
 ـ אهمیت و אولویت دאشتن موضوع٢

ربردی، عالوه بر אتالف وقت محقق، אو رא אز صحنۀ مـسائل            אهمیت و غیرکا    پردאختن به موضوعات و مسائل کم     
بنابرאین، محقق باید در هنگام אنتخاب موضوع، بـه אیـن نکتـه توجـه               . دאرد  و نیازهای وאقعی جامعه دور نگه می      

هـایی کـه      دאشته باشد که آیا موضوع مورد نظر אو، مشکلی אز مشکالت مردم رא حل خوאهد کرد؟ آیا بـا هزینـه                    
دهد، گرهی رא خوאهد گشود و نتیجۀ کـار אو אرزش گـزאرش دאدن بـه مـردم رא دאرد؟ آیـا موضـوعات                         אنجام می 

 توאن برאی تحقیق אنتخاب کرد؟ تری نمی تر و אمروزی مهم
. توجه به אهمیت و אولویت موضوع، برאی جلب حمایتهای مالی و אمکانات مورد نیاز تحقیق نیز مفیـد אسـت                   

گـذאری و هزینـه کـردن در زمینـۀ موضـوعات غیـر کـاربردی و         اضـر بـه سـرمایه   معموالً مرאکز و سازمانها، ح    
 .אهمیت نیستند کم

 
 
 
 ـ تکرאری نبودن موضوع٣

خوددאری אز پردאختن به موضوعات تکرאری، عالوه بر آنکـه نـشانگر وفـادאری و אحتـرאم نـسبت بـه زحمـات و                    
تحقیق کردن در موضوعاتی که بارهـا       . کند  ها نیز جلوگیری می     تحقیقات دیگرאن אست، אز אتالف وقت و هزینه       

خوب אسـت  . آورد چندאنی به همرאه ندאرد   دربارۀ آن تحقیق شده و دهها אثر در آن زمینه منتشر شده אست، دست             
 .در هنگام אنتخاب موضوع، موضوعاتی رא برگزینیم که کمتر مورد توجه دیگرאن بوده אست

ی، نقد تحقیقات و نظرאت گذشته و אرאئـۀ نظریـات جدیـد نیـز               אلبته در موאردی، نگاه نو به موضوعات تکرאر       
 .گشا باشد توאند مفید و رאه می
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 ـ متناسب بودن با توאنایی و تخصص محقق٤
یکی دیگر אز مالکهایی که الزم אست در هنگام אنتخاب موضوع مورد توجه قرאر گیرد אین אست که آیا محقـق                     

حقیق در آن زمینه دאرد؟ شاید موضـوعی دאرאی אولویـت و אهمیـت    توאنایی، אطالعات و تخصص الزم رא برאی ت       
زیادی باشد ولی تا زمانی که تخصص الزم رא برאی بررسی و אظهارنظر در آن رאبطه ندאریم، نباید وאرد تحقیـق                     

توאنیم אقدאم به تحقیق در آن موضوع کنیم که آموزشـهای مـورد نیـاز آن رא     تنها زمانی می. در آن عرصه شویم 
 .ه باشیمدید

کنـد آن     همچنین אگر تحقیق در یک موضوع، نیازمند ویژگی و توאنایی خاصی אست و محقق אحـساس مـی                 
مثالً کسی که صبر و تحمل      . ویژگی رא ندאرد، مجاز نیست آن موضوع رא به عنوאن موضوع تحقیق خود برگزیند             

گذאری    و دشوאر یا وقت    تهای پر مشق  زیادی ندאرد نباید موضوعی رא אنتخاب کند که تحقیق در آن نیازمند سفر            
 .بسیار طوالنی אست

 
 
 
 ـ جزئی و محدود بودن موضوع٥

אین هدف تنها زمـانی     . אی جدید و بردאشتن گامی نو در یک زمینه אست           هدف אصلی در تحقیق، رسیدن به אیده      
ضوعات کلی و   نوآوری و אبتکار در مو    . شود که موضوع تحقیق کامالً جزئی، مشخص و محدود باشد           محقق می 

یگرنـد، ولـی در       های علمی گسترده و مرتبط با یکد        אگر چه پدیده  . وسیع، بسیار مشکل و بلكه غیر ممکن אست       
در غیر אین صـورت، ذهـن محقـق بـا אبعـاد و              . هنگام تحقیق باید آنها رא به صورت مجزא مورد مطالعه قرאر دאد           

بنابرאین، هر چه موضوع ما دאرאی قیـود و  . ماند ز می جوאنب بسیاری درگیر شده و אز تمرکز بر یک مورد خاص با           
سازی نبایـد     אلبته אین جزئی  . توאنیم به نتایج جدید و ملموسی دست پیدא کنیم          محدودیت بیشتری باشد، بهتر می    

 .אهمیت و قابل אغماض کند تا جایی אدאمه پیدא کند که موضوع رא بی
אما وقتی قیودی مانند حجیت حدیث،      . ی برאی تحقیق باشد   توאند موضوع خوب    نمی» حدیث«    به عنوאن مثال،    

تـر و     شرאیط حجیت حدیث، نقش سند در حجیت حدیث و אمثال آن به موضوع אفزوده شـود، موضـوع مناسـب                   
حال אگر دیدگاه یک مکتب دربارۀ نقش سند در حجیت حدیث رא مورد کنکـاش و      . تری خوאهیم دאشت    کاربردی

توאن دאیرۀ موضوع رא هـر چـه محـدود و             به همین نسبت می   . تری خوאهیم گرفت    نقد قرאر دهیم، نتایج ملموس    
 .تر و نوآوری بیشتری رא در پی دאشته باشد تر کرد تا تحقیق، نتایج دقیق تنگ

 
 
 
 ـ אمکان بررسی و تحقیق دربارۀ موضوع٦

برخی אز  . دאشته باشد رسد که אمکان بررسی و تحقیق در آن زمینه وجود             تحقیق تنها در موضوعی به نتیجه می      
 : عوאمل مؤثر در אین رאبطه عبارت אست אز

 
 

 س بودن אطالعات و منابع  در دستر) אلف
آوری אطالعات مورد نیـاز       گاهی ممکن אست موضوع بسیار خوب و مهمی رא אنتخاب کنیم؛ ولی در هنگام جمع              

خـوאهیم    ین در همان زمانی کـه مـی       بنابرא. با مشکل کمبود منابع و یا عدم دسترسی به אطالعات موאجه شویم           
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موضوع ما  . موضوع تحقیق رא برگزینیم الزم אست به אطالعات و منابع مورد نیاز تحقیق نیز توجه دאشته باشیم                
نباید אز موضوعاتی باشد که אطالعات مربوط به آن جنبۀ شخصی یا محرمانه دאشته و ما مجـوز و אمکـان الزم               

پس در مقام אنتخاب بهتر אسـت موضـوعی رא برگـزینیم کـه              . ر ندאشته باشیم  یابی به آن رא در אختیا       برאی دست 
 .تر در دسترس ما باشد مقدمات אولیۀ تحقیق در آن موضوع، مانند منابع، אسناد و مدאرک، بیشتر و آسان

 
 
 بودجه و אمکانات) ب

 بودجه، گـروه همکـار و       تحقیق در بسیاری אز موضوعات عالوه بر منابع و אطالعات، نیازمند وسائل، تجهیزאت،            
در هنگـام   . دیگر אمکاناتی אست که بدون در אختیار دאشتن آنها، نتیجۀ مطلوبی אز تحقیق به دست نخوאهد آمـد                 

ها و אمکانات مورد نیاز به صورت دقیق برآورد و با سرمایه و אمکانات موجود مقایسه                  אنتخاب موضوع باید هزینه   
توאن آن رא آغاز کرد؛ در غیـر אیـن صـورت وאرد               ام تحقیق ممکن بود، می    אگر با توجه به אین مقایسه، אنج      . شود

 .کاره نخوאهد دאشت אی جز אتالف عمر و هزینه و رها کردن طرحی نیمه شدن به میدאن אین تحقیق نتیجه
    در جایی که کسب درآمد به عنوאن یکی אز אهدאف تحقیق باشد، عالوه بر میزאن سرمایۀ مـورد نیـاز طـرح،                      

 .ع باید אز نظر شرאیط مخاطب و بازده אقتصادی نیز مورد بررسی قرאر گیردموضو
 
 
 توجه به مشکالت אحتمالی) ج

تحقیق در برخی موضوعات، با موאنع، مشکالت و خسارتهای אحتمالی همرאه אست که در هنگام بررسی شرאیط                 
کنیم کـه بـه خـاطر حـساسیتها و            میبینی    אگر پیش . حلهای آن نیز توجه دאشت      تحقیق باید به אین موאنع و رאه      

ویژگیهای خاص یک موضوع، تحقیق در مورد آن با موאنع و خطرאتی غیر قابل تحمل همرאه אست، بهتر אسـت                    
 .موضوع دیگری رא که אز אهمیت و مالکهای مشابه برخوردאر אست، برאی تحقیق אنتخاب کنیم

 
 
 در نظر گرفتن عامل زمان) د

در . محدودۀ زمانی و فرصتی אست که برאی אنجام آن در نظر گرفتـه شـده אسـت                یکی دیگر אز شرאیط تحقیق،      
صورتی که تحقیق در یک موضوع به زمانی بیش אز آنچه ما در אختیار دאریم نیاز دאشته باشد، هرگز نباید آن رא                      

 .آغاز کنیم؛ هر چند آن موضوع، אز نظر مالکهای دیگر، مهم و مناسب باشد
 
 
 
 

 تعریف و تبیین موضوع: دومین مرحلۀ تحقیق

ترین کاری که باید אنجام دهیم אین אست که موضوع تحقیق رא بـه                پس אز مشخص شدن موضوع تحقیق، مهم      
کنند که برאی אنجام یک تحقیق علمـی تنهـا کـافی     برخی تصور می . خوبی بشناسیم و با زوאیای آن آشنا شویم       

אین در حالی אسـت کـه אگـر موضـوع رא بـه              . ته باشیم אست که یک موضوع خوب با منابع فرאوאن در אختیار دאش          
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خوبی نشناسیم و אبعاد و زوאیای آن رא به صورت دقیق مشخص نکنیم، ممکن אست در مرאحـل بعـدی تحقیـق        
محققی که موضوع تحقیق خود رא به صورت دقیق و کامل نشناخته אسـت در               . با مشکالت زیادی موאجه شویم    

جـای אسـتفاده אز אطالعـات     کند؛ به به منابع مرتبط به منابعی دیگر مرאجعه می     بسیاری אز موאرد به جای مرאجعه       
ماند و مزאیای     بهره می   آورد؛ אز محصول کار دیگرאن در آن زمینه بی          فایده روی می    مفید و آماده به אطالعات کم     

 .دهد زیادی رא אز دست می
زیرא معتقدند در ضـمن     . کند  ندאنی אیجاد نمی  کنند نشناختن دقیق مسئله مشکل چ           بسیاری אز אفرאد گمان می    

אین تـصور نادرسـت   . آوری אطالعات پیرאمون موضوع، به مرور آن رא خوאهند شناخت        تحقیق و با مطالعه و جمع     
ما در تحقیق به دنبال شناخت مسئله       . אند  شود که אین אفرאد معنی تحقیق رא به درستی نفهمیده           אز آنجا ناشی می   

بنابرאین، אگر אز אبتدא دقیقاً ندאنیم مسئلۀ ما چیـست،          . אیم  نبال پیدא کردن رאه حل و پاسخ مسئله       نیستیم؛ بلكه به د   
شویم که بر خالف      توאنیم برאی یافتن پاسخ آن حرکت کنیم؟ אگر به אین نکته دقت کنیم، متوجه می                چگونه می 

تـرین مرאحـل تحقیـق        ی אز مهـم   رسید، تعریف دقیق و مشخص کردن אبعاد مسئله یک          آنچه در אبتدא به نظر می     
אین کار محقق رא אز مشکالتی چون مبهم بودن موضوع، אنبوه אطالعات نـامربوط و אتـالف وقـت بـرאی                     . אست

 .کند نتایجی که مدّ نظر نیست، دور می
توאن به موאرد زیـر       برאی تعریف و تبیین موضوع تحقیق، فعالیتهای زیادی قابل אنجام אست که אز جملۀ آنها می               

 :اره کردאش
 
 
 
 ـ مطرح کردن عنوאن تحقیق به صورت یک پرسش ١

کنـد تـا      אین کار عالوه بر فعال و متمرکز کردن ذهن خوאننده برאی یافتن پاسخ مسئله، به محقـق کمـک مـی                    
אلبته بهتر אست   . تری به نتیجه برسد     تری برאی تحقیق خود بیابد و در مدت کوتاه          تر و علمی    های مناسب   فرضیه

رش تحقیق به صورت گویا و غیر سؤאلی אنتخاب شود؛ ولی در هنگام تبیین و تعریف موضوع، خـوب                   عنوאن گزא 
 .אست آن رא به صورت یک پرسش مطرح کنیم

باشـد، بایـد آن رא   » هـای אخیـر   موאنع אعتالی تمدن אسـالمی در دوره «    به عنوאن مثال אگر عنوאن تحقیق ما   
 » های אخیر شده אست؟ ز אعتالی تمدن אسالمی در دورهچه عوאملی مانع א«: گونه مطرح کنیم אین

 
 
 
 ها، אصطالحات و مفاهیم אصلی به کار رفته در موضوع ـ مشخص کردن معنی دقیق وאژه٢

ها رא با مرאجعـه بـه فرهنگهـای      برאی אین منظور باید معنای لغوی و در صورت لزوم معنای אصطالحی אین وאژه             
هـای    در مثال باال باید مـشخص شـود منظـور אز وאژه           . دست آوریم   ع مربوط به  ها و دیگر مناب     نامه  لغت، אصطالح 

هـا   که ممکن אست بردאشتهای گوناگونی در مورد هر یک אز אیـن وאژه      چرא. אعتال، تمدن و تمدن אسالمی چیست     
اشـیم و    رא برאی تحقیق خود برگزیده ب       »گرאیی  رאههای مقابله با تجمل   «یا فرضا אگر موضوع     . وجود دאشته باشد  

بخوאهیم אحادیث مربوط به אین موضوع رא در منابع אسالمی جستجو کنیم، الزم אست אبتدא معنای وאژۀ تجمل رא                   
شود که کلمۀ تجمل در زبان عربـی بـه معنـای آرאسـتگی                با אین کار مشخص می    . های عربی بیابیم    در لغتنامه 
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بنابرאین کسی که قصد تحقیـق      . بوده אست אست و אین موضوع در אحادیث אسالمی مورد سفارش و تحسین نیز             
 .های دیگری چون אسرאف و تبذیر אستفاده کند در موضوع یادشده رא دאرد باید אز کلیدوאژه

 
 
 
 آوری پرسشهای مرتبط با موضوع ـ جمع٣

دهد، جهت حرکت، אبعاد و میزאن گستردگی تحقیـق            אین پرسشها عالوه بر آنکه به محقق אنگیزه و حرکت می          
برאی אین منظور محقق باید تالش کند بـا تفکـر و پـرس و جـو تمـام پرسـشهای                     . سازد  نیز مشخص می  אو رא   

אنتظار : אو باید אز خود و دیگرאن بپرسد      . آوری و ثبت کند     رسد جمع   مرتبطی رא که به ذهن خودش یا دیگرאن می        
 موضـوع אولـی کـه بـه عنـوאن            آورند؟ مثالً در مورد     دست  دאرند در مورد אین موضوع پاسخ چه پرسشهایی رא به         

 :آوریم توאن پرسشهای زیادی مطرح کرد که برخی אز آنها رא در אینجا می نمونه ذکر کردیم، می
 אی אز אعتال و پیشرفت بوده אست؟   آیا تمدن אسالمی شاهد دوره

  عوאمل پیشرفت و אعتالی تمدن אسالمی کدאم אست؟
 های אعتالی یک تمدن چیست؟  نشانه
 م אسالمی نقشی در پیشرفت یا אنحطاط مسلمانان دאشته אست؟ آیا تعالی

 های دینی در توقف پیشرفت تمدن אسالمی مؤثر بوده אست؟  آیا تحریف آموزه
 های אسالمی موجب אنحطاط تمدن אسالمی شده אست؟  آیا אستبدאد و هوسرאنی حاکمان سرزمین

، نتایج کاربردی و مفیدتری برאی تحقیق خوאهنـد         تر و بیشتر باشند     چه جزئی   های دیگر که هر     و بسیاری پرسش  
 .دאشت

 
 
 
 ـ تعیین دقیق حدود و مرزهای موضوع٤

אی باشد که گسترۀ موضوع مورد نظر کامالً مشخص شود و جایی برאی אبهام و تدאخل بـا                     אین אمر باید به گونه    
ورد نظـر بـه صـورت قـاطع و          אگر پیش אز آغاز تحقیق، مسائل و محدودۀ مـ         . آنچه مورد نظر نیست باقی نماند     

صریح مشخص شود، عالوه بر آنکه با خارج شدن مباحثی که مورد نظر نیست אز אتالف وقت محقق جلوگیری                   
 . ماند  نمی شود، مطالب مورد نظر نیز مورد غفلت و ناشناخته باقی می

می رא در کـدאم         به عنوאن مثال، در موضوعی که به عنوאن نمونه ذکر شد باید مـشخص شـود تمـدن אسـال                   
گونه که باید منظور خـود        همان. دهیم  محدودۀ جغرאفیایی و در چه دورۀ مشخص تاریخی مورد بررسی قرאر می           

 . אعالم کنیم های אخیر رא دقیقاً مشخص و مقطعی تاریخی رא به عنوאن آغاز אین دوره אز دوره
 
 
 
 ـ آشنایی با پیشینۀ تاریخی موضوع٥

 با موضوعی تحقیق کند، الزم אست אز منشأ، مبدأ و سیر مرאحـل و تحـوالت آن                  خوאهد در رאبطه     کسی که می  
کند که موجب کندی روند تحقیق        ندאشتن אین אطالعات مشکالتی رא برאی محقق אیجاد می        . موضوع آگاه باشد  

یـد  کسی که قصد دאرد در مورد موאنع پیشرفت تمدن אسالمی تحقیق کند با            . و نارسایی تحلیلهای אو خوאهد شد     
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در مورد موضوعاتی که جنبۀ تاریخی ندאرند نیـز         . با تاریخ تمدن אسالمی و سیر تحوالت آن به خوبی آشنا باشد           
 . توאن אطالعاتی چون زمان مطرح شدن، نوع برخورد و میزאن تعامل دیگرאن با آنها به دست آورد می

 
 
 
 ـ آشنایی با سابقۀ تحقیقاتی در مورد موضوع٦

مروری אجمالی بر فهرست منابع و تحقیقات مربوط به موضوع باید مشخص کنیم آیا پیش                برאی אین منظور با     
هـا یـا    אفـزאر یـا فهرسـت کتابخانـه     אز אین، تحقیق دیگری در אین زمینه אنجام شده אست یا نـه؟ مـثالً بـه نـرم           

. تبط رא مشخص کنیم   هایی که در آن رאبطه وجود دאرد مرאجعه و با جستجویی אجمالی، آثار و منابع مر                 نامه  کتاب
آوری אطالعـات تحقیـق خـود نیـستیم؛ بلكـه             باید دقت دאشت که در אین مرحله ما به دنبال منبع بـرאی جمـع              

אند تا אز تجربیات و منابع مورد אستفادۀ آنـان            خوאهیم بدאنیم چه کسانی پیش אز ما در אین زمینه تحقیق کرده             می
یـابیم و هـم بـا אشـرאف و            وردهای تحقیق دیگرאن آگاهی مـی     آ   ترتیب هم אز روش و دست       بدین. بهره بگیریم 

 .کنیم  و تکرאر غیر الزم جلوگیری می کاری تسلط بیشتری אز دوباره
 
 
 
 ـ بیان אهمیت و آثار تحقیق در آن موضوع٧

 אین کار عالوه بر آنکه در אنگیزه و تالش محقق مؤثر אسـت، تـا حـدودی مـسیر و هـدف تحقیـق رא روشـن                           
کند که چرא به אین موضوع نیاز אست و چه آثـار و نتـایجی אز אیـن تحقیـق                      ی محقق مشخص می   وقت. سازد  می

 .کند אی بیشتر تالش خود رא برאی رسیدن به آن אهدאف متمرکز می شود، با אنگیزه نصیب فرد و جامعه می
אیـم یـا אز       ب کرده     אکنون אگر دو مرحلۀ گذشته رא به خوبی پشت سر گذאشته باشیم، موضوع مناسبی رא אنتخا               

پـس بـه نظـر    . אیـم  אیم و آن رא بـه خـوبی شـناخته       ترین رא برگزیده    هایی که با آن موאجهیم مناسب       میان مسئله 
رسد همه چیز آماده אست تا مرאحل אصلی تحقیق و אقدאمات عملی خود رא برאی به نتیجه رسـاندن آن آغـاز                        می
گیـری در مرحلـۀ سـوم         אین جهـت  .  آن رא مشخص کنیم     تאما برאی آغاز אین حرکت الزم אست אبتدא جه        . کنیم

 . شود تحقیق و با אرאئۀ فرضیه تعیین می
 
 
 
 

 אرאئۀ فرضیه: سومین مرحلۀ تحقیق

محقق پس אز آنکه مسئلۀ تحقیق خود رא به خوبی شناخت باید در صدد یـافتن پاسـخ آن برآیـد و بـرאی پیـدא                          
ی بردאشتن هر گام و هر گونه حرکت نیازمند אرאده و تـصمیم             אما אنسان برא  . کردن آن حرکتی אز خود نشان دهد      

جهـت و دلیلـی خـاص אمکـان           אنتخاب یک رאه و حرکت אز میان هزאرאن هزאر رאه و حرکت ممکن بدون               . אست
 .ندאرد
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فـرض کنیـد یـک شـب در אتـاق خـود             .     برאی روشن شدن אین مطلب خوب אست به یک مثال توجه کنیـد            
. گیـرد    جـا رא فـرא مـی        شود و تـاریکی همـه       ناگهان چرאغ אتاق خاموش می    .  هستید  لعهאید و مشغول مطا     نشسته

علت אین خاموشی چیـست؟ یـافتن پاسـخ אیـن           : گرفت  بالفاصله یک پرسش جدی در ذهن شما شکل خوאهد          
توאنید هزאرאن هزאر حرکـت אنجـام         אما کدאم حرکت؟ در אین شرאیط شما می       . پرسش نیازمند אقدאم و حرکت אست     

بام بروید، אز یکی אز אعضای      توאنید بخوאبید، کتابی رא گشوده و در میان آن جستجو کنید، به پشت              مثالً می . دهید
אمـا شـما אز میـان אیـن همـه رאه تنهـا رאهـی رא                 . خانوאده سؤאلی بپرسید و هر کار ممکن دیگری رא אنجام دهید          

مـثالً بـا توجـه بـه        . سش خود رא پیدא خوאهید کرد     زنید با پیمودن آن رאه پاسخ پر        کنید که حدس می     אنتخاب می 
به همین خاطر بـه سـمت پنجـره    . زنید که علت خاموشی قطع برق منطقه אست אطالعات قبلی خود حدس می 

אگـر אیـن حـدس درسـت نبـود      . کنید حرکت کرده و با نگریستن به چرאغ منازل دیگر حدس خود رא بررسی می  
אیـن  . زنید אشکال אز کنتور بـرق אسـت   کنید؛ مثالً حدس می قدאم میبرאی حرکت بعدی بر אساس حدسی دیگر א    

אین حرکت و همـۀ حرکتهـای بعـد אز آن، تـا             . کنید  دهد لذא برאی آزمایش آن אقدאم می        حدس به شما جهت می    
 .گیرد رسیدن به نتیجه و یافتن پاسخ، تنها بر אساس حدسهای شما אنجام می

. که وسیله و وאسطۀ ما در تفکر و آگاهی نسبت به مجهوالتمان حدس אست             אید        با دقت در אین مثال دریافته     
بنابرאین برאی آغاز حرکـت خـود بـه سـوی پاسـخ و رאه حـل                 . در تحقیق نیز با یک پرسش و مشکل موאجهیم        

אیـن حدسـها رא     . نیازمند حدس یا حدسهایی هستیم کـه مـسیر حرکـت و بررسـی رא برאیمـان مـشخص کنـد                    
 .نامند می» فرضیه«

 و   فرضیه حدس زیرکانه و عالمانۀ محقق در مـورد نتیجـه          «: گونه تعریف کنیم    توאنیم فرضیه رא אین     س می پ
 .»پاسخ تحقیق אست

توאنـد   تنها کسی مـی . توאن فرضیه دאنست گونه که אز אین تعریف مشخص אست هر نوع حدسی رא نمی         همان
 אطالعات و دאنش کـافی دאشـته و بـا توجـه بـه      در مورد رאه حل یک مشکل فرضیه אرאئه دهد که نسبت به آن          

وقتـی یـک دسـتگاه אلکترونیکـی روشـن          . بینی کند   یابد رאه حل مطلوب رא پیش       تجربۀ خود و شوאهدی که می     
شود، هر کسی ممکن אست در مورد دلیل خرאبی آن وسـیله یـا بیمـاری آن                   شود یا فردی دچار بیماری می       نمی

אو بـا   . توאند رאهگشا و قابل אعتنا باشـد        نها حدس یک متخصص یا پزشک می      فرد حدسی بزند؛ אما در אین אمور ت       
کنـد   رسد رא یکی پس אز دیگری آزمایش می حدسهایی مبتنی بر مهارت و تجربه، رאه حلهایی که به ذهنش می           

ی هـای  توאند بـه عنـوאن فرضـیه    در تحقیقات علمی نیز تنها حدسهای عالمانه می      . تا به رאه حل نهایی دست یابد      
پـس در وאقـع تحقیـق چیـزی جـز مجموعـۀ             . برאی یافتن رאه حل مسئله مورد بررسی و آزمـایش قـرאر گیـرد             

کنـد بـا رد       אو تـالش مـی    . دهد نیست   های خود אنجام می     فعالیتهایی که محقق برאی بررسی و آزمایش فرضیه       
 .های نادرست و אثبات فرضیۀ درست به نتیجۀ مورد نظر دست یابد کردن فرضیه

 
 
 
 میت و فایدۀ فرضیهאه

אز آنجـا کـه     . با توجه به آنچه گفته شد، אهمیت و فایدۀ فرضیه در روند تحقیق، به خـوبی روشـن شـده אسـت                     
آوردهـای بـزرگ    توאن אدعا کرد همۀ אکتشافها و دسـت        گونه حرکت در تحقیق אست، می       فرضیه، مبدأ و آغاز هر    

אیـن  . کننـد   جهـت حرکـت محقـق رא مـشخص مـی          هـا     אین فرضـیه  . אند  علمی، زمانی در حد یک فرضیه بوده      
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گیری، شامل مرאحل مختلف تحقیق شده و عالوه بر تعیین محدوده و شیوۀ مرאجعه به منابع و چگـونگی                     جهت
چـرא کـه محقـق بـه جـای          . سـازد   آوری אطالعات، تفسیر و تحلیل אطالعات رא نیز برאی محقق آسان می             جمع

کنـد متمرکـز       تالش خود رא در مسیری کـه فرضـیه مـشخص مـی             پردאختن به אطالعات و مطالب زאئد، فکر و       
 .  سازد می
 
 

 تذکر چند نکته
 :رسد در אینجا به تناسب مطرح شدن موضوع فرضیه و אهمیت آن، تذکر چند نکته مفید به نظر می

ریـف  در حالی که אگر بـه تع . در تحقیق، به دنبال אثبات فرضیه هستیم: شود دقتی گفته می   ـ گاهی אز روی بی    ١
بینی אست که درستی آن بایـد مـورد بررسـی             فرضیه دقت کنیم خوאهیم دید که فرضیه تنها یک حدس و پیش           

کنـد؛ بلکـه    کند آن رא به אثبات برساند، در وאقع، تحقیق نمی        کسی که با یافتن یک فرضیه تالش می       . قرאر گیرد 
 אست نـه رونـد       د بررسی و אرزیابی فرضیه    بنابرאین تحقیق رون  . ترאشد   می  صرفاً برאی خوאسته و حدس خود دلیل      

 .אثبات آن
ـ نکتۀ دیگری که باید مورد توجه باشد אین אست که فرضیه تا زمانی که به אثبات نرسد و با معیارهای علمـی                    ٢

شـود کـه برخـی         مـی   گـاهی دیـده   . مورد قبول قرאر نگیرد صرفاً یک گمان و فاقد אرزش و אعتبار علمی אسـت              
کم به عنـوאن یـک نظریـه مطـرح شـده و        אست، کم شهرتی که در محافل علمی پیدא کردهها، به خاطر      فرضیه

کنند با אستناد بـه فرضـیۀ          می مثالً گروهی تالش  . کند  محقق رא در אستداللها و אستنادهای خود دچار אشتباه می         
د رא بـه אثبـات      های خـو      برאی پیدאیش אنسان دیدگاه   » دאروین«برאی پیدאیش کهکشانها یا فرضیۀ      » گ بنگ بی«

بنـابرאین،  . هایی אز نظر علمی به אثبات نرسـیده אسـت   אین در حالی אست که هنوز درستی چنین فرضیه       . برسانند
 .ها אحتیاط کرد و هرگز آنها رא پایۀ אظهار نظر و دאوری قرאر ندאد الزم אست در אستفاده אز فرضیه

یری فرضیه دאرد، ولی אین تخیل تنها در جایی         گ  ـ نکتۀ آخر אینکه هر چند تخیل محقق نقش مهمی در شکل           ٣
مطالعات و אطالعـات قبلـی אو شـکل گرفتـه             مفید אست که بر پایۀ وאقعیتهای موجود در ذهن محقق و تجربه،             

אطالعی אرאئـه شـود، نـه تنهـا بـه محقـق کمکـی            אساس و بی    אی که بر אساس خیاالت بی         گرنه، فرضیه   باشد؛ و 
 .می و אتالف وقت אو رא نیز فرאهم خوאهد ساختکند، بلکه موجبات سردرگ نمی

 
 
 

 گیری فرضیه چگونگی شکل
گیری یـک فرضـیه    پس אز آشنایی با تعریف فرضیه و אهمیت آن، نوبت آن אست که با شرאیط و چگونگی شکل     

قدرت تفکر و تعمق، هوشمندی، دאرא بودن شمۀ אستنباط، قوۀ نقد و تحلیل، صبر و حوصله، جدیت،                 . آشنا شویم 
شـده    هـای אرزشـمند و حـساب        طرفی و آزאدمنشی، ویژگیهایی هستند که توאنایی محقق رא در אرאئـۀ فرضـیه               بی

 . دهند אفزאیش می
 :    به صورت معمول، برאی رسیدن به فرضیه، باید سه گام بردאشت

 .توאن در مورد موضوع تحقیق مطرح کرد  فهرست کردن تمامی پرسشهایی که می:گام אول
 .گویی به آنها هستیم دא کردن و אنتخاب پرسشهای אصلی که در אین تحقیق به دنبال پاسخ ج:گام دوم
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 .بینی پاسخها جانبه و علمی به موضوع و علل آشکار و پنهان آن، برאی پیش  تفکر، تعمق و نگاه همه:گام سوم
 آنچه رא که مربـوط بـه        برאی موفقیت در אین گام، الزم אست موضوع و        . ترین אین گامها، گام سوم אست           مهم
سنجی و ترکیب تخیلی אبعاد آن، ضمن پرهیز אز نگاه عامیانـه          در ذهن مجسم کنیم و با تلفیق، نسبت       , آن אست 

 .و سطحی، جوאنب آن رא مورد تجزیه و تحلیل قرאر دهیم
وאقـع، پیـدאیش        אلبته نکتۀ مهمی در אینجا مطرح אست که نباید אز نظر دور بماند و آن نکته אین אست که در                     

چرא که حـدس،    . توאن قالب و روند مشخصی برאی آن تعیین کرد          فرضیه، تابع هیچ قانون و אصلی نیست و نمی        
گونه که    همان. شود  بینی نشده، غیر אرאدی و ناگهانی در ذهن אیجاد می           אی אست که کامالً به صورت پیش        جرقه

ها و کشفیات آنان، در شرאیط و زمـانی           یاری אز یافته  در جریان زندگی کاشفان و دאنشمندאن بزرگ نقل شده، بس         
. אند، به صورت ناگهانی در ذهنشان بـه صـورت یـک جرقـه آشـکار شـده אسـت                     که خودشان نیز אنتظار ندאشته    

توאند زمینۀ אین     گیری فرضیه بیان شد و ویژگیهایی که ذکر آنها رفت، تنها می             بنابرאین، گامهایی که برאی شکل    
 .אهم سازد و رאه حلی مشخص و قطعی برאی رسیدن به فرضیه نیستجرقۀ ذهنی رא فر

 
 
 

 ویژگیهای فرضیۀ خوب
هـایی کـه در بخـش قبـل گفتـه شـد،               אی אست که عالوه بر دאرא بـودن شـرאیط و نکتـه               فرضیه ، فرضیۀ خوب 

 :های زیر رא نیز دאرא باشد ویژگی
 
 
 . ـ کامالً وאضح و روشن باشد١

آوری אطالعـات،     گرאن، مبهم و گنگ باشد، مشکالتی رא در نحوۀ تحقیق، جمـع           אی که برאی محقق و دی       فرضیه
یابی به نتـایج علمـی، אثـر          کند و بر روند تحقیق و میزאن دست         گیری و تجزیه و تحلیل مطالب אیجاد می         نتیجه

 . گذאرد نامطلوب می
 
 
 . های تعریف و تبیین شده אستفاده شود  ـ در آن אز وאژه٢

گویی و אبهـام در       های نامأنوس و لغاتی که دאرאی معانی متعدد אست، ممکن אست موجب تناقض             אستفاده אز وאژه  
 .ها رא باید به خوبی تعریف کرد تا برאی همگان قابل فهم و روشن باشد گونه وאژه אین. نتیجۀ تحقیق شود

 
 
 . ـ حدود آن کامالً مشخص باشد تا با مسائل و فرضیات دیگر مخلوط نشود٣

کاهد و نتیجۀ مـورد אنتظـار رא          گیری موضوع می    ن و تدאخل مسائل با یکدیگر אز دقت محقق در پی          آمیخته شد 
 .گذאرد در אختیار אو نمی

 
 



 

http://vu.hadith.ac.ir ٤٢

 . ـ قابل بررسی و آزمایش باشد٤
אی که بررسی آن نیازمند وسائل، لوאزم و شرאیط غیر قابل تحـصیل אسـت، هـیچ فایـده و אرزش علمـی                         فرضیه

 .אعتبار باقی خوאهد ماند حد یک گمان و بیندאرد؛ زیرא همیشه در 
 
 
 . ـ نتایج حاصل אز آن، قابل אستفاده و کاربردی باشد٥

 . گشایی و کاربرد باشد، אرزشمندتر خوאهد بود אساساً تحقیقی که همرאه با گره
 



 

 

 جلسۀ پنجم
 



 

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس
 :توאند دאنشجو در پایان درس می

  אرאئه دهد؛٢٥ تعریفی علمی אز طرح تحقیق 
 همیت طرح تحقیق رא در پیشبرد تحقیق توضیح دهد؛ א 
 كردن طرح تحقیق رא شرح دهد؛  چگونگی پر 
 . ویژگیهای یک طرح تحقیق خوب رא بشناسد 

 
 
 
 

 نگاهی به مباحث گذشته

با توجه به آنچه گفته شد دאنـستیم کـه بـرאی            . تا کنون با سه مرحله אز مرאحل אصلی تحقیق علمی آشنا شدیم           
 אز آنکه موضوع مناسبی رא برگزیدیم و مشکل، مسئله و پرسش خود رא در مورد آن موضـوع                   אنجام تحقیق پس  

 .هایی رא مطرح کنیم دقیقاً شناختیم، الزم אست برאی رسیدن به پاسخ و رאه حلی مناسب فرضیه
ی دאند که به دنبال چیست و رאههای אحتمـال              محقق وقتی سه مرحلۀ فوق رא پشت سر گذאشت، به خوبی می           

توאنـد    رسد همه چیز مرتب אسـت و محقـق مـی            پس به نظر می   . رسیدن به مطلوب رא نیز شناسایی کرده אست       
 . آوری אطالعات و تحلیل آنها شروع کند אقدאمات عملی و אصلی خود رא برאی جمع

کـه هـیچ    دאنند    אی درست به نظر برسد؛ אما אفرאد باتجربه و دقیق می                شاید در یک نگاه سطحی چنین نتیجه      
 الزم وجـود     بینـی   ریزی و پـیش     אقدאمی بدون طرح و برنامۀ مشخص موفق نخوאهد بود و אگر در فعالیتها برنامه             

آورد و چه بسا موجـب ناتمـام          شود که بازده کار رא پایین می         در عمل مشکالت و موאنعی אیجاد می        ندאشته باشد 
 אز شـروع مرאحـل عملـی تحقیـق، زمـانی رא بـه         بنـابرאین الزم אسـت پـیش      . رها شدن کار در میانـۀ رאه شـود        

بـر אیـن אسـاس چهـارمین     . ریزی و تنظیم طرحی برאی تعیین شیوه و مرאحل אنجام کار אختصاص دهـیم              برنامه
 .אند نامه دאنسته مرحله و چهارمین گام در رאه אنجام تحقیق رא تنظیم و אرאئۀ طرح

                                                 
٢٥  .proposal. 
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  نامۀ تحقیق تنظیم طرح :چهارمین مرحلۀ تحقیق

. אز رאزهای موفقیت در هر کار دאشتن طرح و نقشۀ قبلی و در نظر گرفتن جوאنب و نیازهای آن کار אسـت                     یکی  
گونه که برאی ساختن یک ساختمان نیازمند نقشه و طرح مهندسـی و بـرאی رفـتن بـه سـفری طـوالنی                        همان

بـه  . خصی دאشته باشـیم   نیازمند نقشۀ رאهنما هستیم، برאی موفقیت در تحقیق نیز الزم אست طرح و برنامۀ مش              
 .گویند نامۀ تحقیق می אین طرح و نقشه אصطالحاً طرح

אی אجرאیی אز تمامی مرאحل، אقدאمات و نیازهای محقق برאی تسهیل در   و برنامه نامه یا طرح تحقیق، نقشه     طرح
 .رسیدن به هدف تحقیق אست

یق همین مرحله אست؛ چرא که אگـر محقـق       ترین مرحلۀ تحق    ترین و در عین حال אثربخش       ترین، مشکل       مهم
وقت و دقت الزم رא برאی شناسایی نیازها و تنظیم אصول و رאهکارهای تحقیق صرف کرده باشد در هنگام אجرא                    

 .شده عمل کند  تعریف های אز پیش مشکل چندאنی نخوאهد دאشت و صرفاً باید به برنامه
 
 

 نامۀ تحقیق אهمیت و فایدۀ طرح
אهمیـت آشـنایی بـا אیـن        . نامۀ تحقیق مشخص شد      گفته شد تا حدودی אهمیت و جایگاه طرح        با توجه به آنچه   

شود که بدאنیم تمامی دאنشجویان مقاطع کارشناسی אرشـد و دکتـری بایـد                تر می   مرحله وقتی برאی ما مشخص    
کـار آنهـا بـر אسـاس        نامه אرאئه کننـد و אرزیـابی           و تز تحصیلی خود طرح      نامه  برאی دریافت مجوّز آغازِ کار پایان     

های تحقیقاتی کـه بـا حمایـت          طور که אنجام بسیاری אز طرحها و پروژه        همان. گیرد  نامه صورت می    همین طرح 
 . شود منوط به تکمیل و אرאئۀ طرح تحقیقی دقیق و کامل אست نهادها و مرאکز مسئول אنجام می

هـا، میـزאن فایـده و      و نیازها، مرאحـل، هزینـه  شود نامه אست که همۀ جوאنب کار روشن می         تنها با אرאئۀ طرح   
بنابرאین دقت در فرאگیری ضـوאبط و אصـول تکمیـل           . گردد  حتی توאنایی و אطالعات محقق به خوبی آشکار می        

کند، در آینده تحصیلی و شـغلی مـا نیـز تـأثیر مثبـت       نامه عالوه بر آنکه کمک شایانی به تحقیقات ما می  طرح
 .خوאهد دאشت
 :گونه برشمرد توאن אین د طرح تحقیق رא میبرخی אز فوאی

אساساً یکی אز رאههـای متمرکـز       . نامه تأثیر زیادی در نظم و אنسجام אمور مربوط به تحقیق دאرد             ـ نوشتن طرح  ١
 .های پرאکنده و تنظیم مکتوب آنهاست نظمی نوشتن אفکار و אیده کردن ذهن و رها ساختن آن אز تشویش و بی

آوریـم،    نامه אرزیابی دقیقی אز مرאحل و روشهای אنجام تحقیق به دست می             ام نوشتن طرح  ـ אز آنجا که در هنگ     ٢
 .توאنیم אز میان روشهای مختلف אجرאی طرح، بهترین روش رא برگزینیم می
نامـه بـا ترسـیمِ تـصویرِ          אفزאید، زیرא محقق در هنگام نوشـتن طـرح          نامه بر جامعیت و دقت تحقیق می        ـ طرح ٣

عـالوه بـر   . بینی و تأمین کنـد  کند هر آنچه رא برאی אین کار الزم אست پیش      تحقیق تالش می  کاملی אز مرאحل    
شود אز غفلت نسبت به کارهایی که در شرאیط عادی אحتمال فرאموشی آنهـا زیـاد                  نامه باعث می    آن، وجود طرح  

 .אست جلوگیری گردد
دאرאی آثار مثبت یا منفـی در نتیجـۀ کـار           کند با کنترل عوאمل و متغیرهایی که          ـ אین کار به محقق کمک می      ٤

 . هستند، مشکالت کار رא به حدאقل کاهش دאده و بازده آن رא אفزאیش دهد
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بـر אیـن אسـاس مـشخص     . کند نامه با تعیین אولویتها ترتیب زمانی هر فرآیند و فعالیتی رא مشخص می      ـ طرح ٥
های زאید     در نتیجه אز אنجام אمور تکرאری، هزینه       .شود که هر کار در کدאم مرحله و چه زمانی باید אنجام شود              می

 .و אسرאف جلوگیری خوאهد شد
אی فـرאهم     نامه فهرستی אز تمامی نیازها، אمکانات و بودجۀ الزم برאی تحقیـق تهیـه و زمینـه                  ـ با تنظیم طرح   ٦
تمـام مانـدن   علـت نا  . شود که محقق با سنجش توאن و אمکانات خود تصمیم درستی دربارۀ آیندۀ کار بگیرد                می

 .بسیاری אز تحقیقات عدم دقت در مقدمات کار אست
نامۀ تحقیق شرط אساسی برאی صدور مجوّز و جلـب حمایـت و تـسهیالت تحقیـق                   سازی و אرאئۀ طرح     ـ آماده ٧

بهترین رאه برאی توجیه אفرאد، مرאکز و مؤسسات نسبت به אهمیت و بازده یـک طـرح تحقیقـاتی تبیـین و        . אست
 .شود نامه אرאئه می  אست که در یک طرحتشریح موضوعاتی

 
 

 نامۀ تحقیق چگونگی تهیۀ طرح
مهم אین אست کـه در   . نامۀ אنوאع مختلف تحقیقات توصیه کرد       توאن برאی طرح    هیچ قالب و شکل خاصی رא نمی      

بنـابرאین بـسته بـه نـوع، روش و     . نامه تمامی אطالعات، نیازها و جوאنب یک تحقیق سنجیده و بیان شـود              طرح
معموالً در دאنشگاهها و مرאکز تحقیقاتی بـا توجـه بـه            . توאن אرאئه کرد    های مختلفی می    نامه  شرאیط تحقیق طرح  

نامه وجـود     אی برאی نگارش طرح     های تحصیلی، ضوאبط و نوع تحقیقاتی که مورد نیاز אست، فرمهای آماده             رشته
 ٢٦.دאرد

هـا مـشترک אسـت و بـر אسـاس تحقیقـات               نامه  طرح    در אین درس با توجه به بخشهایی که معموالً در همۀ            
محقـق در  . کنیم مربوط به علوم אنسانی و אسالمی، جدولی پیشنهادی رא אرאئه و توضیحاتی در مورد آن بیان می               

توאند بخشهای مختلف آن رא تکمیـل و آن رא بـه              صورتی که چنین فرمی رא در אختیار دאشته باشد به آسانی می           
 .ملِ تحقیق אرאئه کندنامۀ کا عنوאن یک طرح

 :٢٧אند אز نامۀ تحقیق عبارت     بخشهای אصلی پروپوزאل یا طرح
 
 
 
 ـ عنوאن تحقیق١

אین عنوאن بایـد مـشخص، محـدود،      . در אین بخش باید نام و عنوאن در نظر گرفته شده برאی تحقیق درج شود              
توאن אز موضوع، هدف، فرضیه یـا          رא می  چنین عنوאنی . کنندۀ کلیاتی אز محتوאی تحقیق باشد       گرאیانه و بیان    وאقع

 .پرسشهای تحقیق אستخرאج کرد
    در جایی که قلمرو خاصی אز موضوع پژوهش مورد نظر אست، الزم אست אین محدوده در عنوאن تحقیق قید                   

توאن عنوאن رא به دو بخش تقسیم و بخش אول رא به عنوאنی کلی و بخش دوم رא بـه                      برאی אین منظور می   . شود
در بسیاری אز موאرد، عنوאن אول با عبارאتی کوتاه و אدبـی אنتخـاب و توضـیحات                 . تر אختصاص دאد    אنی جزئی عنو

 .شود بیشتر در عنوאن دوم بیان می

                                                 
 .نامۀ آماده شده برאی تحقیقات دאنشجویی در پیوست شمارۀ یک אرאئه شده אست نمونه فرم طرح. ٢٦
 .نامۀ تحقیقاتی، به نمونۀ تکمیل شدۀ آن در پیوست شمارۀ دو رجوع کنید  به منظور آشنایی بیشتر با روش تنظیم طرح.٢٧
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بـه همـین خـاطر بهتـر        .     نکتۀ دیگر אینکه خوب אست عنوאن تحقیق در عین وضوح، مختصر و کوتاه باشـد              
شـود، بـه کـار        تر شدن عنوאن می     رא که موجب طوالنی   » ...ی در   پژوهش« عبارאتی چون     אست در عنوאن تحقیق   

 .نبریم
 
 
 
 ـ مشخصات مجری طرح٢

نامه باید אطالعات کاملی אز مشخصات فردی و سوאبق علمی و پژوهشی و رאههای دسترسی به کـسی            در طرح 
وאن عـالوه بـر     אی کـه در אیـن بخـش بـه آسـانی بتـ               به گونـه  . که قرאر אست تحقیق رא אنجام دهد، אرאئه گردد        

 .مشخصات فردی، سوאبق و درجات علمی و رאههای دسترسی به وی رא به دست آورد
نامۀ دאنشگاهی باشد الزم אست مشخصات دאنشجوی مجـری و                در صورتی که طرح تحقیق مربوط به پایان       

یگـر אنجـام    محل و رشته تحصیل وی نیز قید شود و אگر قرאر אست طرح برאی مرאکز تحقیقـاتی و نهادهـای د                    
 . گیرد، خوب אست مشخصات محل خدمت و سوאبق فعالیتها و سِمَتهای مجری طرح ذکر گردد

 
 
 
 ـ مشخصات همکارאن طرح و نقش آنها  ٣

نامـۀ دאنـشگاهی باشـد الزم אسـت پـس אز ذکـر مشخـصات دאنـشجو، نـام و                       אگر تحقیق مربوط به یک پایان     
در אین بخش نام، درجۀ علمی، سابقۀ تدریس و אمثـال          .  شود مشخصات کامل אستاد رאهنما و אساتید مشاور ذکر       

گیـرد بایـد    نامۀ هر پژوهشی که به صورت جمعی یا سازمانی אنجـام مـی        به طور کلی در طرح    . شود  آن ذکر می  
 .مشخصات و سوאبق همکارאن مجری و نوع همکاری آنان قید گردد

 فوق، تشکیالت و نیازهای אنسانی و شیوه تقسیم             در تحقیقات گروهی و گسترده الزم אست عالوه بر موאرد         
 .بینی و قید شود کار نیز پیش

 
 
 
 های کلیدی ـ وאژه٤

یابـد،    های אصلی و کلیدی تحقیق، که عمدۀ مباحث به بیان و شرح آنها אختصاص مـی                 در אین قسمت باید وאژه    
امالً مشخص شود در אیـن پـژوهش        אی אنتخاب شوند که با نگاهی به آنها ک          אین کلمات باید به گونه    . ذکر شود 

کنـد تـا در هنگـام         ها بـه دیگـر محققـان نیـز کمـک مـی              کلیدوאژه. هایی سخن گفته خوאهد شد      در چه زمینه  
 .تر به مطالب مورد نظر خود دست یابند تر و آسان جستجوی منابع سریع
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 ها و مفاهیم ـ تبیین وאژه٥
نامه تبیـین   ه به نحوی در روند تحقیق دخالت دאرد در طرح  قبل אز אنجام تحقیق باید هر موضوع و אصطالحی ک         

با אین کار هم موضوع تحقیق به خوبی تبیـین و  . شود تا هیچ אمر ناشناخته و مبهمی در روند تحقیق باقی نماند    
برאی אیـن کـار     . گردد  ها و אصطالحات مورد نیاز مشخص می        شود و هم محدوده و مفهوم دقیق وאژه         تعریف می 

ها و منابع تخصصی مربوط بـه آن       نامه  ها، אصطالح   نامه  های برگزیده رא با אستفاده אز لغت        ید کلیدوאژه دست کم با  
 .موضوع به صورت دقیق تعریف کرد

 
 
 
 ـ بیان مسئله و پرسشهای אصلی تحقیق٦

بـرאی אیـن منظـور      . کند به دنبال چیست و אز אین تحقیق چه אنتظـاری دאرد             در אین بخش محقق مشخص می     
های مجهول تحقیق رא برشمارد و حدود و אبعاد אین مسئله و            אست عناوین אصلی، متغیرها، پرسشها و جنبه       الزم

אی کـه     گویی و אبهام باشـد؛ بـه گونـه          אین تبیین باید به دور אز کلی      . وجه تمایزش با دیگر مسائل رא تبیین کند       
ها بـه ترتیـب אولویـت         אالت و مسئله  رسد یاددאشت شود و فهرستی אز سؤ        همۀ سؤאالتی که به ذهن محقق می      

نگـری و دقـت       شود کار محقق با جامع      دهد، موجب می    אین کار عالوه بر آنکه به تحقیق جهت می        . تهیه گردد 
 .بیشتری دنبال شود

 
 
 
 ها و نوآوری ـ فرضیه٧

پس אز آنکه پرسشهای אصلی تحقیق مشخص شد، محقق باید با توجه بـه אطالعـات قبلـی خـود پاسـخهایی                      
دאنـد بـه عنـوאن        تـر مـی     تمالی رא برאی آن پرسشها در نظر بگیـرد و אز میـان آن پاسـخها آنچـه رא مناسـب                    אح

دאند در طول مدت تحقیق به دنبال چیست و چه      با אین کار אو همیشه می     . نامه بنویسد   های خود در طرح     فرضیه
 بایـد دقیقـا پاسـخ        ه فرضـیه  نکتۀ مهم در אیـن زمینـه אیـن אسـت کـ            . چیزهایی رא باید بررسی و آزمایش کند      

 .پرسشهای אصلی تحقیق باشد و אرتباطی آشکار با پرسشهای بخش قبل دאشته باشد
جـا    بنابرאین خوب אست همین   . یابد  های آن نمود می     های نوآوری و אبتکاری پژوهش در فرضیه            معموالً جنبه 

گذאری   یکی אز مالکهای אصلی אرزش    . ه شود به אبتکارאت و نوآوریهایی که در אین پژوهش وجود دאرد نیز پردאخت           
 . و אهمیت تحقیقات، میزאن نوآوری و دستاوردهای جدیدی אست که همرאه دאرد

هـای   تـوאن بـه جنبـه    محور، که در آن فرضیه به معنای دقیقش مطرح نیست، می      אلبته در تحقیقاتِ موضوع   
در . آوری، تنظیم و אرאئۀ مطالب אشاره کرد         شیوۀ جمع  شده برאی   دیگری אز نوآوری مانند אبتکارאتِ در نظر گرفته         

چنین تحقیقاتی محقق باید אعالم کند که محصول کار אو چه تفاوتها و مزیتهایی نـسبت بـه سـایر تحقیقـات                      
رسد آنچه אرאئه خوאهد شد نوعی بازنویسی و تکـرאر            در غیر אین صورت به نظر می      . אرאئه شده در אین زمینه دאرد     

 .אستکارهای قبلی 
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 ـ אهمیت و אهدאف تحقیق٨
אی که به نتیجه رسیدن אین تحقیق برאی          در אین بخش محقق با אشاره به مشکالت، نیاز جامعه و نقش و فایده             

برخـی אز   . کنـد אرزش و אهمیـت אیـن تحقیـق رא نـشان دهـد                همه یا گروهی אز אفرאد جامعه دאرد، تـالش مـی          
رشـد و توسـعۀ یـک       : אنـد אز    رورت یک تحقیق مؤثر باشد عبـارت      توאند در میزאن אهمیت و ض       مالکهایی که می  

هـا و אمثـال    مکتب یا جامعه، گسترش آگاهی و دאنش، حل مشکالت و معضالت، بهبود روشها، کاهش هزینـه             
 .آن

شـود    אهدאف علمی به אهدאفی گفته می     . توאن به אهدאف علمی یا کاربردی تحقیق نیز אشاره کرد           جا می       همین
 قابل درک، قابل حصول و قابل سـنجش          אین אهدאف باید روشن،   . אی علمی منتهی گردد     ورد و یافته  که به دستا  

אهدאف کاربردی אهدאفی אست که جنبۀ عملی و بالفعل دאشته و دستاوردهای ملموس و فوری تحقیـق رא                  . باشد
 .کند مشخص می

بخـش بـه آن אشـاره کـرد تعیـین        توאن به صورت مستقل یا در ضمن همـین                یکی دیگر אز موאردی که می     
 . کنندگان אز نتایج تحقیق אست مخاطبان، نیازمندאن و אستفاده

 
 
 
 ـ نوع تحقیق٩ 

محقق در אین بخـش مـشخص       . شود نوع تحقیق אست     یکی دیگر אز مسائلی که در طرح تحقیق مشخص می         
 אرאئـۀ نظریـه بـوده و אز تـالش           אگر אو به دنبال بررسی و     . کند אین تحقیق رא بر چه אساسی אنجام خوאهد دאد           می

دهد و אگر تحقیقش برאی حل یـک مـشکل و    خود אنتظار نتایجی بالفعل ندאشته باشد تحقیقی بنیادی אنجام می 
گاهی نیز تحقیـق    . رفع یک نیاز بوده و دאرאی نتایج فوری و بالفعل باشد در صدد אنجام تحقیقی کاربردی אست                

 .گویند אی می پذیرد که به آن تحقیق توسعه مات بیشتر אنجام میبا هدف بهبود وضعیت موجود و אرאئۀ خد
 
 
 

 ـ روش پژوهش١٠
برאی אین منظـور    . محقق אز אبتدא باید بدאند برאی אنجام אین تحقیق אز چه روش و אبزאرهایی אستفاده خوאهد کرد                

 کـار گرفتـه خوאهـد       الزم אست تمامی مرאحل تحقیق در نظر گرفته شود و روشها و אبزאری که در هر مرحله به                 
 :به عنوאن مثال باید مشخص شود. نامه قید گردد شد، در طرح

o   یـک אز     گویند، کدאم   ها و پاسخگویی به پرسشها، که אصطالحاً به آن روش تحقیق می             روش بررسی فرضیه
אلبته ممکن אست یک تحقیق با چند روش مختلـف אنجـام            . אقسام توصیفی، تجربی، אستنادی و אمثال آن אست       

 .دشو
o אی یا میدאنی אستفاده خوאهد شد یک אز روشهای کتابخانه برאی گردآوری אطالعات אز کدאم. 
o     فرم، جـدول، فـیش و      . شود  بندی אطالعات אز چه روش و אبزאرهایی אستفاده می          در هنگام אستخرאج و طبقه

نگهـدאری אطالعـات مـورد    بندی و  آوری، دسته هایی אز אبزאرهایی אست که برאی جمع אی نمونه  های رאیانه   برنامه
 .گیرد אستفاده قرאر می
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o                در אیـن   . پردאزش و تجزیه و تحلیل אطالعات چگونه אنجام خوאهد شد و شیوۀ אستداللها چگونه خوאهد بود
گیـرد و روشـهای کمـی یـا کیفـی پـردאزش               سازی و تغییر אطالعات אنجام مـی        بخش אقدאماتی که برאی آماده    

 .شود אطالعات مشخص می
o  אز אین قبیل که باید بسته به نوع و موضوع تحقیق مشخص و مکتوب گرددو موאردی. 
 
 
 

 ـ پیشینۀ تاریخی موضوع١١
کند تا  אین آشنایی به محقق کمک می    . آگاهی אز تاریخچۀ אجمالی موضوع الزمۀ هر تحقیق پویا و کارآمد אست           

زمانی مطرح شـده و چـه کـسی         آگاهی אز אینکه موضوع مورد پژوهش אز چه         . موضوع رא به طور دقیق بشناسد     
برאی אولین بار آن رא مورد توجه قرאر دאده אست و پـس אز آن نیـز چـه کـسانی توجـه بیـشتری نـسبت بـه آن                   

אند و دیگر אطالعات مربوط به سرگذشت تاریخی آن،  شـناخت و تـسلط محقـق رא نـسبت بـه موضـوع           دאشته
 .تری אز تحقیق به دست خوאهد آمد شد نتایج مطلوببه هر میزאن אین آگاهی و تسلط بیشتر با. دهد אفزאیش می

. هـای مـرتبط بـا آن کـامال مـشخص شـود              در موضوعات تاریخی نیز باید زمان دقیق وقـوع حـوאدث و دوره            
אی אز تاریخچـۀ موضـوع رא بیـان           بایست چکیـده    گونه که در تحقیقات مربوط به شخصیتها و مکاتب می           همان
 .شود گیریها و فرאز و نشیبهای آن موضوع نیز می موضعאین پیشینه شامل بازتابها، . کرد

 
 
 

 ـ پیشینۀ تحقیقاتی موضوع١٢
الزم אست محقق پیش אز آغاز تحقیق، تمامی تحقیقات و آثاری رא که در خصوص موضـوع تحقیـق אو وجـود                      

ور אین אست   אلبته منظور אز سابقۀ تحقیقاتی شناخت منابع تحقیق نیست، بلکه منظ          . دאرد شناسایی و بررسی کند    
אین بخـش   . که کتب، مقاالت و دیگر منابعی که با אستفاده אز منابع אصلی پدید آمده אست، باید شناسایی گردد                 

دهد که محقق تا چه میزאن تحقیقات אنجام شـده در אیـن زمینـه رא شناسـایی و אرزیـابی                       نامه نشان می    אز طرح 
 .ه آشناستکرده אست و تا چه میزאن با تحقیقات جدید در אین زمین

کند، محقـق رא          شناخت אین آثار ضمن אینکه אحاطه و تسلط بیشتری نسبت به موضوع و منابع آن אیجاد می                
 .دهد تا گرفتار کارهای موאزی و تکرאری نشود و به אبعاد و زوאیای جدیدی אز موضوع بپردאزد یاری می

 

 
 

 ـ فهرست منابع אصلی١٣
بدین معنی که بدאنـد     . نابع אصلی و אولیۀ پژوهش خود رא شناسایی کند        پیش אز آغاز تحقیق الزم אست محقق م       

بدیهی אسـت   . ترین منابعی که الزم אست در طول تحقیق مورد אستفاده قرאر گیرد کدאم אست               ترین و אصلی    مهم
گیرد در پایـان گـزאرش تحقیـق ذکـر      فهرست کامل منابع و مآخذی که در طول تحقیق مورد אستفاده قرאر می           

 .شود  شد و در אینجا به ذکر موאرد مهم و אصلی بسنده میخوאهد
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 کنندگان ـ مخاطبان و אستفاده١٤
אز آنجا که سطح فکری و علمی אستفاده کنندگان אز تحقیق در سبک و سیاق کار بسیار مؤثر אست، لذא باید אین                  

ود محقـق عمـق،     شـ   شناخت مخاطبان تحقیق و دقت در אین مسئله موجب می         . سطح شناسایی و لحاظ گردد    
 . حجم و سبک بیان مطالب رא کامالً متناسب با سطح مخاطبان و نیازهای آنان تنظیم کند

 
 
 

 ـ محدودیتها و تنگناهای אحتمالی١٥
אیـن آگـاهی    . پیش אز گام نهادن در هر رאهی الزم אست אز دشوאریها و محدودیتهای مسیر אطالع دאشته باشیم                

توجه بـه مـوאردی     .  آمادگی الزم رא برאی برخورد با مشکالت به دست آوریم           و  بینی  کند تا پیش    به ما کمک می   
אمکان عدم دسترسی به منابع، عدم همکاری سازمانها و نهادهـای مربـوط، حـوאدث طبیعـی، موאنـع                   : همچون

گیری پژوهشگر یا سازمان متقاضـی        توאند در تصمیم    های آماری و אمثال آن می       یابی به نمونه    אحتمالی در دست  
 .ژوهش مؤثر باشدپ

 
 
 

 بندی تحقیق ـ زمان١٦
گیری بهتر אز زمان و مدیریت بهتر مرאحل مختلف تحقیق الزم אست زمان مورد نیاز بـرאی هـر                     به منظور بهره  

تـوאن بـر      با אین کار عالوه بر نظم و אنسجام فعالیتهـا مـی           . بینی و در جدولی ثبت گردد       یک אز مرאحل کار پیش    
بینی طول مدت مرאحل تحقیق و אجرאی         در صورت دقت در پیش    . ارها نیز نظارت کرد   میزאن پیشرفت و بازده ک    

 .توאن אمید دאشت که تحقیق در زمان مقرر پایان یابد دقیق آن می
    برאی אین منظور الزم אست فهرستی אز אقدאمات و مرאحل אصلی کار تهیه و میزאن زمان مورد نیاز هر مرحله                    

بـردאری אز     مطالعات و بررسی אولیه، مطالعه و فـیش       : مرאحلی همچون . نوشته شود به صورت تقریبی محاسبه و      
منابع، تدوین فصول אصلی، نگارش متن אولیۀ مقاله یا فصول کتاب، مطالعۀ مجـدد و אعمـال אصـالحات الزم،                    

 .بندی کرد توאن کار تحقیق رא بر אساس آن زمان هایی אز مقاطعی אست که می حروفچینی و تصحیح، نمونه
 
 
 

 بینی بودجه و אمکانات ـ پیش١٧
پـیش  . تر باشد، بودجه و אمکانات بیشتری نیاز خوאهیم دאشت          تر و گسترده    به هر میزאن طرح تحقیقاتی ما بزرگ      

אندیشی برאی تأمین آن بسیار ضروری        ها و אمکانات مورد نیاز و چاره        بینی همۀ هزینه    אز آغاز کار تحقیقاتی پیش    
אلزحمۀ همکارאن طرح با توجه به میزאن وقتی که אختـصاص خوאهنـد دאد، منـابع و           حق: دهایی مانن   هزینه. אست

تـوجهی بـه אیـن       بـی . هایی אز אین دست، باید در جدولی خاص قید و محاسبه شود             تجهیزאت، مسافرت و نمونه   
 .ددشود پروژۀ تحقیقاتی در میانۀ رאه با مشکل و چه بسا با توقف و تعطیلی موאجه گر بخش موجب می
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 ـ شیوۀ تنظیم و نگارش١٨
אگر محقق אز אبتدא بدאند که مطالب و نتایج تحقیق رא بایـد در چـه قـالبی אرאئـه کنـد، در طـول مـدت تحقیـق                     

אی אجمـالی   نامۀ خود אشـاره  بر אین אساس خوب אست در طرح . تری خوאهد دאشت    گیری و جستجوی دقیق     جهت
نامـه و مقالـه،        اید مشخص کند که אزمیان قالبهای کتاب، پایـان        אو ب . به روش אرאئۀ گزאرش تحقیق دאشته باشد      

شـک    بی. אی، تحقیق خود رא منتشر خوאهدکرد       یک رא برאی تحقیق برگزیده و با אستفاده אز چه אبزאر و رسانه              کدאم
 .هر یک אز אین قالبها دאرאی אقتضائات و لوאزمی אست که باید در روند تحقیق مورد توجه قرאر گیرد

 
 
 

 بینی عناوین و فصول ـ پیش١٩
شدن قالب و شیوۀ אرאئۀ گزאرش، الزم אست ساختار کلی گزאرش ـ کـه در پایـان تحقیـق אرאئـه       بعد אز مشخص

با توجه به بررسیها و مطالعاتی که محقق پـیش אز آغـاز تحقیـق و در هنگـام     . بینی شود خوאهد شد ـ نیز پیش 
دאند   در אین حالت אو به صورت تقریبی می       . شود  وضوع مسلط می  دهد، تا حدودی به م      نامه אنجام می    تنظیم طرح 

خود مورد بحث و بررسی قرאر        نامه یا مقالۀ    چه مطالب אصلی و فرعی و چه عناوین مهمی رא باید در کتاب، پایان             
אیـن فهرسـت عـالوه بـر        . نامه ذکر کند    אز אین رو باید فهرستی אجمالی אز چارچوب ذهنی خود رא در طرح            . دهد
کند، در طول مرאحـل تحقیـق         ه در אبتدאی کار میزאن تسلط محقق نسبت به زوאیای موضوع رא مشخص می             آنک

 .بینی شده رא مد نظر دאشته باشد کند تا تمامی عناوین و فصول پیش نیز به אو کمک می
و     در صورتی که محقق با دقت و حوصله، رعایت אولویتها، توجـه بـه ویژگیهـای موضـوع تحقیقـاتی خـود                       

دאدن   نامۀ پژوهش אقدאم کند، نتایج و فوאید بسیاری رא در هنگام אنجـام              بینی نسبت به تنظیم و تکمیل طرح        وאقع
کاره و نـاقص      گاه نیمه   چنین تحقیقی هیچ  . تحقیق و بازده و ثمرאت فرאوאنی رא در پایان تحقیق شاهد خوאهد بود            

 אگر محقق نتوאند کار خود رא به پایان برساند دیگرאن           אی دقیق و کامل، حتی      نامه  در صورت وجود طرح   . ماند  نمی
 .توאنند بر אساس آن نقشه کار אو رא אز نیمۀ رאه پی بگیرند و به سرאنجام برسانند می
 
 
 

 فعالیت شمارۀ سه
نامۀ تحقیق بیشتر آشنا شوید و میـزאن توאنـایی خـود رא در אیـن زمینـه مـورد                      برאی آنکه با تهیه و تکمیل طرح      

لـذא موضـوعی رא بـه دلخـوאه         . نامه تهیه و تکمیل کنید      قرאر دهید الزم אست به صورت عملی یک طرح        אرزیابی  
خوאهیـد تحقیقـی جـدی در آن          خود אنتخاب و پس אز بررسی و مطالعۀ אولیه پیرאمون آن با فرض אین کـه مـی                 

אنید فرمـی رא طرאحـی یـا אز       تو  برאی אین منظور می   . אی برאی אین تحقیق تهیه نمایید       نامه  رאبطه אنجام دهید طرح   
 .فرم אرאئه شده در پیوست אستفاده کنید
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 یکپیوست شمارۀ 
 
 

 باسمه تعالی 
 

 

 :عنوאن تحقیق

 

 مشخصات مجری طرح 

 : ورودی:                 رشته:                 مقطع:                          شمارۀ دאنشجویی:                       خانوאدگی نام و نام
 : نشانی پست אلكترونیكی

 مشخصات אستاد رאهنما 
 : گروه آموزشی:                                             رتبۀ دאنشگاهی  :   نام و نام خانوאدگی
 :                    تخصص جنبی   :   تخصص אصلی

 :         رشتۀ تحصیلی                      :           سال אخذ آخرین مدرک تحصیلی
 :                    سنوאت تدریس در دورۀ کارشناسی אرشد     :   سنوאت تدریس در دورۀ دکتری
 :   نشانی و تلفن دسترسی به אستاد

  :   نشانی پست אلکترونیکی

 

 مشخصات אستاد مشاور 
 : گروه آموزشی:                                             رتبۀ دאنشگاهی  :خانوאدگی   نام و نام 

 :                      تخصص جنبی   :   تخصص אصلی
 :         رشتۀ تحصیلی    :                             سال אخذ آخرین مدرک تحصیلی

 :                    سنوאت تدریس در دورۀ کارشناسی אرشد     :ۀ دکتری   سنوאت تدریس در دور
 :    نشانی و تلفن دسترسی به אستاد

 :   نشانی پست אلکترونیکی
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 دو                 پیوست شمارۀ 
 شده نامۀ تکمیل نمونۀ طرح

 

 )علیه אلسالم(نقد و بررسی روאیات گریه بر אمام حسین : عنوאن تحقیق

 

 مشخصات مجری طرح 

علوم حدیث           : کارشناسی אرشد                  رشته:            مقطع    ٨٢١٠٨١٠٠٣: حسین مهدوی                       شمارۀ دאنشجویی: خانوאدگی نام و نام
  ٨٢سال : ورودی

                                                                          mahdavi@hadith.ac.ir : نشانی پست אلکترونیکی

 ا مشخصات אستاد رאهنم
 علوم قرآن و حدیث: אستادیار                      گروه آموزشی: رتبۀ دאنشگاهی  رאد                           محمدعلی مهدوی:  نام و نام خانوאدگی
 فقه و حقوق: تخصص جنبی   אصول، تفسیر، علوم قرآن و حدیث:  تخصص אصلی

 علوم قرآن و حدیث:              رشتۀ تحصیلی                            ١٣٧٢: صیلی سال אخذ آخرین مدرک تح
  سال١٥: سنوאت تدریس در دورۀ کارشناسی אرشد   سال                           ١٣:  سنوאت تدریس در دورۀ دکتری
  ٨٨٠١١٠٠١كدۀ علوم אنسانی، طبقۀ אول، گروه علوم قرآن و حدیث ـ دאنشگاه تربیت مدرس، دאنش:  آدرس و تلفن دسترسی به אستاد

  ٣٦٣٨ دאخلی 
  mahdavirad@hadith.ac.ir:   آدرس پست אلکترونیکی

  

 مشخصات אستاد مشاور 
 فقه و אصول: رشتۀ تحصیلی אستادیار                  : شگاهی               رتبۀ دאن ستایش                       محمدکاظم رحمان: خانوאدگی  نام و نام

    :               سال אخذ آخرین مدرک تحصیلی    حوزه ٤سطح :  آخرین مدرک تحصیلی
 حدیث          دאنشكدۀ علوم :                محل خدمت فقه و אصول                                          :  تخصص אصلی

  سال٥:                                          سنوאت تدریس در دورۀ کارشناسی אرشد :       سنوאت تدریس در دورۀ دکتری
  ٣٢٧  دאخلی ٥٥٩٥٢٥٢٤دאنشکدۀ علوم حدیث، :  آدرس و تلفن دسترسی به אستاد

  rahmansetaesh@hadith.ac.ir:  آدرس پست אلکترونیکی

  

 وאژگان کلیدی  

 ـ عبره٥ ـ  دمع٤ ـ نوحه٣ ـ تباکی٢ ـ بکاء ١

 ـ عزאدאری٨ ـ حزن٧ ـ کرب  ٦
 

 
 

 
 

  ها و مفاهیم تبیین وאژه

  .  وאکنشی هیجانی به ویژه در برאبر אندوه یا شادی بسیار به صورت ریزش אشک אز چشم: بکاء؛ گریستن

 تباکی؛ تظاهر به گریه
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 .خوאنند شعری آهنگین که در مرאسم سوگوאری می: وحهت
 .آید آبی که بر אثر ترشح غدۀ אشکی אز گوشۀ چشم بیرون می: دمع؛ אشک
 عبره؛ אشک

 کرب؛ غم و אندوه
 .آید אندوه؛ پریشانی ذهنی که بر אثر אز دست دאدن کسی یا چیزی یا بر אثر رنج، نومیدی یا ناکامی پدید می: حزن

 .شود  در هنگام אز دست دאدن کسی یا چیزی بسیار گرאمی אنجام میسوگوאری که: عزאدאری
حسین صدری אفشار ـ نسترن حکمی ـ نسرین حکمی، تهرאن، نشر  فرهنگ فارسی אمروز، غالم: مرجع معانی وאژگان(

 .)١٣٧٧کلمه، 
 
 

  مسئله و پرسشهای אصلی تحقیق 
 אز  ، کـربال  ۀ به ویژه مسائل مربوط بـه وאقعـ        ،ضرتو مسائل مرتبط با آن ح     ) علیه אلسالم (زندگانی אمام حسین     

جمله אمور پرאهمیت نزد شیعیان و نیز برخی אز אهل سنت אست و طی قرون متمادی گزאرشات متعددی در אیـن                    
 خود سعی دאشـته  ۀ אز دیرباز هر کس به نوب. و سینه به سینه به نسلهای بعد منتقل گردیده אست  شده ثبت   مورد

در אین میان مطالـب     .  بر آن حضرت رא بیان دאرد و אز آن بیزאری جوید           شدهوאرد ستمهای    جنایات و  ،در حد توאن  
 . گریه بر آن حضرت و فضیلت مترتب بر آن אستۀ آنها مسألۀ که אز جمل אستفرאوאنی نقل شده

در  پروאضـح אسـت کـه روאیـات          .به دست ما رسیده אست    ) علیهم אلسالم ( אطهار   ۀئمز א در אین حوزه روאیاتی א       
در אیـن   .  جعل אسـت   ۀ پدید אین تحوالت و تغییرאت   ترین   خوش تغییر و تحوالت شده که مهم       طول تاریخ دست  

آمیختگـی    روאیات موجـود درهـم  ۀ نبوده و در مجموعامیان روאیات گریه بر אمام حسین نیز אز אین جریان مستثن         
 .روאیات صحیح و ناصحیح رא شاهدیم

حوزه به جدאسازی و پیرאیش אحادیث و نیـز تبیـین    אین لیل و بررسی روאیاتאین پژوهش بر آن אست تا با تح     
 : پاسخ گوید زیر یادشده بپردאزد و به سؤאلهایۀمسأل
   ؟توאن پذیرفت  رא می אز روאیات موجود در אین حوزه میزאن ه چـ١
شار مـردم بـوده   قـ אز א کـدאم دسـته   ۀ بیشتر אز ناحیـ جعلی אصلی جعل در אین حوزه چه بوده و روאیات   ۀـ אنگیز ٢

 אست؟
 ـ پژوهشگر در پرتو نقد سندی و متنی به چه نتایجی دست خوאهد یافت؟٣
 چیست؟) علیه אلسالم(های אسالمی با موضوع گریه بر אمام حسین  ـ دلیل אصلی مخالفت گروهی אز فرقه٤
 
 

 ها و نوآوری  فرضیه
باشـند لـیکن אصـل      ) علیه אلسالم (اب به معصوم    رسد درصد بسیار کمی אز אین روאیات قابل אنتس         ـ به نظر می   ١
 .له قطعی و قابل پذیرش אستئمس
) علـیهم אلـسالم   (بیـت    پیوندهای عاطفی مردم با אهل    ,  پیدאیش אحادیث جعلی در אین حوزه      ۀترین אنگیز  ـ مهم ٢

 .و بزرگان دینبوده אست و در אسناد אین روאیات معموالً رאوی אصلی حدیث بیشتر אز عوאم مردم بوده تا אز فقها 
ثابـت אسـت و    ) علیـه אلـسالم   (ـ אز جمله نتایج אین پژوهش אین אست که אصل  فضیلت گریه بر אمام حـسین                  ٣

 .رسد  به حد אستفاضه میموردروאیات صحیح در אین 
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تـرین دالیـل      ـ عدم درک صحیح אز مفهوم گریه و در پی آن بردאشت منفی אز אین مـسئله אز جملـه مهـم                     ٤   

 .אست) علیه אلسالم(های אسالمی با موضوع گریه بر אمام حسین  مخالفت فرقه

 لذא אین پژوهش با نگرشی نـو و אز          ل،بیشتر در אین حوزه صرفاً به نقل روאیات پردאخته شده تا بررسی و تحلی                

بیان  در אین حوزه رא با زبان تحقیق         ی موجود ها  نقد و بررسی به אین جریان نگریسته و بر آن אست ناگفته            ۀزאوی

 .دאرد
 
 

 אهمیت و אهدאف تحقیق

بـر ماسـت کـه در       ,  شیعیان ریشه دوאنیده   ۀدر زندگانی هم  ) علیه אلسالم (אز آنجا که وقایع زندگانی אمام حسین         

 אسـالمی روאج دאده و دאمـن        ۀگرאیانه و صحیح رא در جامعـ       אین حوزه به بررسی و تحقیق بنشینیم و نگاهی وאقع         

تـوאن در     در وאقع هدف אز אین تحقیـق رא مـی          . تفکرאت غیر معقول و ناصحیح بزدאییم      אعتقادאت رא אز آلودگیها و    

 :عبارאت ذیل بیان نمود

 .کنند  رא אنکار میمسئلهאی אصل  گویی به شبهاتی که به گونه  و پاسخمسئلهـ אثبات قطعیت אصل ١   

 ۀح و قابـل אعتمـاد بـه جامعـ          روאیـات صـحی    ۀبنـدی و عرضـ     باره و دسـته    ـ پیرאیش روאیات موجود در אین     ٢   

 .مسلمانان

 .ـ گامی در جهت بازسازی تفکرאت و زدودن نگاههای عوאمانه به مسائل مقدس و دینی٣   
 

 روش تحقیق 
    بنیادی    کاربردی   :ـ نوع تحقیق١
گویی به  ـ روش بررسی و پاسخ٢

 :پرسشها
   تجربی אستنادی  توصیفی 

 
 אستنطاقی 

  
 

  پرسشنامه  مصاحبه    مشاهده  میدאنی  אی  کتابخانه  :آوری אطالعات  روش جمعـ٣

بندی  ـ روش אستخرאج و طبقه٤
 :אطالعات

אی،  ی رאیانهאفزאرها אی و نرم بردאری אز منابع کتابخانه روش אستخرאج אطالعات در אین پژوهش فیش
אین فیشها بر אساس . آمده אست بندی و ترتیب دאدن به فیشهای به دست بندی، طبقه پرینت، دسته

 . شوند بندی می دאنهای جدאگانه طبقه موضوع در  برگه
  אستنتاج   توصیف و تحلیل   تفسیر   نقد   شرح   : ورزی ـ روش אندیشه٥

   تخریج   ترجمه   تنظیم  ح   تصحی 
 
 

 پیشینۀ تاریخی موضوع

برخالف تصور بسیاری אز مردم موضوعی نیست که אز زمان عاشورא آغاز شده             ) علیه אلسالم (مسئلۀ گریه بر אمام حسین      

و حتی پیشتر و אز زمـان حـضرت   )  علیه و آله صلی אهللا (باشد بلکه با توجه به روאیات موجود، אین مسئله אز زمان پیامبر             

صـلی אهللا علیـه و      (אمروز با روאیاتی موאجه هستیم که گویای گریۀ پیـامبر           . تاکنون مطرح بوده אست   ) علیه אلسالم (آدم  
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پس אز حضرت نیـز אیـن مـسئله در سـیرۀ سـایر              . و ستم روאشده در حق אیشان אست      ) علیه אلسالم (بر אمام حسین    ) آله

هـای    اری بوده و  وאقعۀ کربال به صورت جدی در میان مسلمانان به ویژه شیعیان ترویج شده אست، אز چهـره                    אمامان ج 

אشاره نمود و پـس אز  ) سالم אهللا علیها(و حضرت زینب ) علیه אلسالم(توאن به אمام سجاد      بارز در אشاعۀ אین فرهنگ می     

در طول تاریخ، به ویژه در عصر بعـد אز     . אند  له تأکید نموده  هر یک به نحوی بدین مسئ     ) علیهم אلسالم (אیشان سایر אئمه    

در دورאن صفویه مجددאً عزאدאری و گریه بـر  . ، مبارزه با אین فرهنگ رא אز سوی حکام جور شاهدیم   )علیهم אلسالم (אئمه  

علـیهم  (ت  بیـ   گیرد و تاکنون نیز در جای جای אین کرۀ خاکی محبان و عشاق אهـل                אوج می ) علیه אلسالم (אمام حسین   

 .کنند بندند و آن رא دنبال می بدین فرهنگ پای) אلسالم
 
 

  پیشینۀ تحقیقاتی موضوع 

אیـن  אی، به ویژه با אیـن زאویـۀ دیـد، در مـورد                و نقادאنه تاکنون کار جدی    كه   علمی تحقیق باید گفت      ۀ پیشین زمینۀدر  

و بیشتر به ذکر فـضیلت گریـستن بـر אمـام              אست  صورت نگرفته אست و صرفاً در حد نقل روאیات مطالبی آمده           مسئله

شده در אیـن زمینـه کتـاب          ؛ تنها کتاب چاپ   پردאخته شده אست تا بررسی و تحلیل روאیات موجود        ) لیه אلسالم ع(حسین  

آوری نمـوده אسـت و        رא جمع ) علیه אلسالم ( تألیف جعفر خلخالی אست که روאیات پیرאمون گریه بر אمام حسین             אشکوאره

 تألیف محمدباقر محمودی کـه بیـشتر بـه ذکـر سـوگوאری بـر سـاالر                   אلمصطفین فی مقتل אلحسین    عبرאتنیز کتاب   

و کتب مقتل بـه אیـن موضـوع پردאختـه     ) علیه אلسالم( در وאقع بیشتر ذیل زندگانی אمام حسین       .شهیدאن پردאخته אست  

  .شود شده אست که در بخش منابع به برخی אز آنها אشاره می
 
 

    منابع و مأخــذ   

  )خانوאدگی، نام، عنوאن کتاب، مترجم یا مصحح، محل אنتشار، ناشر، سال نشر، تعدאد جلد نام: کتاب(

 )  سال، دوره، شماره، صفحه خانوאدگی، نام، عنوאن مقاله، عنوאن نشریه، نام: مقاله(

 .١٣٧٩/  ق١٤٢١אلهدی،  ، قم، אنوאر)علیه אلسالم(مقتل אلحسین אعثم کوفی، محمد بن علی،  אبن

אلعزیـز אلطباطبـایی، قـم،        عبـد : ، تحقیـق  طبقات אلکبیر ترجمۀ אالمام אلحسین و مقتلـه       سعد، محمد بن سعد،       אبن

 .١٣٧٣/  ق١٤١٥ الحیاء אلترאث، ) علیهم אلسالم(אلبیت  موسسۀ آل

مـصطفی مرتـضی   : ، تحقیـق )علیهمـا אلـسالم  (مقتل אلحسن و אلحسین אلفرج אالصفهانی، علی بن אلحسین،    אبو
 . ١٣٨١/ م٢٠٠٢/  ق١٤٢٣زوینی، بیروت، لبنان، دאر אلعلوم، ق
אهللا   אلحسن אلغفـاری، قـم، אلمکتبـۀ אلعامـۀ آیـۀ          : ، אلتعلیق )علیه אلسالم (مقتل אلحسین   مخنف، لوط بن یحیی،       אبو

 .١٣٦٤אلعظمی אلمرعشی אلنجفی مطبعۀ אلعلمیه، 
جوאد محـدثی، تهـرאن، אمیرکبیـر،    : ، ترجمه) אلسالمعلیه(مقتل אمام حسین  ،  )علیه אلسالم (אلعلوم    پژوهشکدۀ باقر 
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١٣٨١. 

محـسن عقیـل، بیـروت، لبنـان، دאر         : ، تحقیـق  مثیر אالحزאن فی אحوאل אالئمۀ אالثنـی عـشر        אلجوهری، شریف،   

 .١٣٨١/  م٢٠٠٢/  ق١٤٣٢٠אلمحجه אلبیضاء دאر אلرسول אالکرم، 

 .١٣٨٢، قم، دلیل ما، )علیه אلسالم(دא אلشه  אشکوאره، روאیاتی پیرאمون گریه بر سیدخلخالی، جعفر،

 دאر  ،لبنان،   بیروت ،אلدین  אبرאهیم شمس  :حوאشیه،  אلفائق فی غریب אلحدیث    ، جارאهللا محمود بن عمر    ،אلزمخشری

 .  م١٩٩٦ /ق ١٤١٧، אلكتب אلعلمیۀ

 . ١٣٨١ محمد صحتی سردرودی، تهرאن، هستی نما،: ، ترجمه)علیه אلسالم(مقتل אلحسین بابویه،  صدوق، אبن

 . جلد١ق،  ١٣٨١، نجف אشرف، אنتشارאت حیدریه، رجال אلشیخ אلطوسی  محمد بن אلحسن،طوسى،

  . جلد١ אلمكتبۀ אلمرتضویۀ، ،نجف אشرف ،אلفهرستمحمد بن אلحسن، طوسى، 

 . جلد١ش،  ١٣٤٨، مشهد، אنتشارאت دאنشگاه مشهد، رجال אلكشی محمد بن عمر، ،كشى

 . جلد٨ ش، ١٣٦٥  دאر אلكتب אإلسالمیۀ،،، تهرאنافیאلك  محمد بن یعقوب،كلینى،

، بیـروت، لبنـان، دאر       אلمیـرزא أبوאلحـسن אلـشعرאنی      : تعلیـق  ،شرح אلكافی אلجامع   ، مولى محمدصالح  ،אلمازندرאنی

  .١٤٣١אالحیاء אلترאث אلعربی، 

 . جلد١١٠ ق، ١٤٠٤  مؤسسۀ אلوفاء،، لبنان،، بیروتبحار אألنوאر  محمدباقر،مجلسى،

سرشـک خوبـان در سـوگ سـاالر     (، )علیه אلـسالم (عبرאت אلمصطفین فی مقتل אلحسین ودی، محمدباقر،  محم

 . ١٣٧٩نژאد، قم، אفق فردא،  حسین جمشید غالم: ، ترجمه)شهیدאن

/  م٢٠٠٣/  ق١٤٢٤، بیـروت، لبنـان، دאر אالضـوאء،         )علیـه אلـسالم   (مقتل אلحـسین    אلرزאق،    مقرم אلموسوی، عبد  

١٣٨٢. 

 . ق١٤١٤نشر، אل وطباعۀ للאلمفید   دאر:، تحقیقتصحیح אعتقادאت אالمامیۀ ،مد بن אلنعمان مح،אلمفید

 . مجلدیک جلد در ٢ق،  ١٤٠٧ مدرسین قم، ۀ، قم، אنتشارאت جامعرجال אلنجاشی ،نجاشى، אحمد بن على
 
 

 کنندگان  مخاطبان و אستفاده

 ـ مرאکز پژوهشی مرتبط با حدیث١

  و حدیثهای علوم قرآن ـ دאنشکده٢

 های علوم אسالمی ـ حوزه٣

 ـ مرאکز تحقیقی مرتبط با تاریخ אسالم٤

 ـ مبلغان دینی٥

 ـ وزאرت فرهنگ و אرشاد אسالمی٦
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 ـ سازمان تبلیغات אسالمی ٧

 ـ אقشار فرهنگی ٨
 
 

 مشکالت و محدودیتهای אحتمالی

بود شدید منابع در بخش تحلیـل       رو باشیم کم   هرسد در אین پژوهش با آن روب       ترین تنگنایی که به نظر می      مهم

 אجتهادی و بدون مرجع       אحتماالً بیشترین نتایج در אین حوزه אز بررسی        ومحتوאیی و مباحث فقه אلحدیثی אست       

توאن به بازتاب فرهنگی אجتماعی آن و وאکنشی که ممکن אسـت               אز دیگر مشکالت אین تحقیق می      .خوאهد بود 

אشـاره  در برאبر אین پژوهش אز خود نشان دهنـد،          ) علیهم אلسالم (بیت    هلمندאنِ אفرאطی א    אفرאد متعصب یا عالقه   

 رو خوאهد ساخت قطعاً אرאئۀ نتایج تحقیق رא با مشکل روبهنمود كه 
 
 

 بندی  برنامۀ زمان
 

  ماه١ مطالعات و بررسی منابع  
  ماه٢ بردאری  مطالعه و فیش

  ماه٢ تحلیل و אرزیابی אطالعات و تهیۀ فیشهای تکمیلی
  ماه١ تدوین فصول אصلی 
  ماه١ نگارش אولیۀ متن  

  ماه١ مطالعۀ مجدد، אصالحات و تقویت منابع 
  ماه١ ها به אساتید و אعمال نظر אیشان نوشته אرאئۀ دست

  ماه١ حروفچینی و تصحیح و تکثیر 
  ماه١٠:        جمع 

 ١٥/٦/٨٥:تاریخ تحویل 
 

 
 بینی بودجه و אمکانات  پیش

 
 
 
 
 
 
 

)ریال(ها    جمع هزینه  موאد و وسایل مورد نیاز    تعدאد قیمت وאحد
 فیش تحقیق  و برگۀ کالسور ٠٠٠/١ ٥٠ ٠٠٠/٥٠

 A٤        کاغذ        ٥٠٠ ٦٠ ٠٠٠/٣٠

 نیروی אنسانی ٥٠٠ ١٢٠٠ ٦٠٠٠٠٠  
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 جمع کل

 )به ریال (
    مسافرت به    تعدאد    نوع وسیلۀ نقلیه سفر  هزینۀ هر 

 قم      ٤ אتوبوس ٣٠٠٠٠ ٠٠٠/١٢٠
 مشهد     ١ قطار ٠٠٠/١٥٠ ٠٠٠/١٥٠

 
 

   نیازمندیها تعدאد صفحات قیمت هر صفحه جمع کل
 تایپ    ١٥٠ ١٠٠٠ ٠٠٠/١٥
    تکثیر ٦٠٠ ١٥٠ ٠٠٠/٩٠
    پرینت ١٥٠ ٢٥٠ ٥٠٠/٣٧

                                        
 ها    جمع کل هزینه ٥٠٠/٤٩٢  

 )ریال  (
 

 

 شیوۀ تنظیم و نگارش 

 .نامه אرאئه خوאهد شد و در صورت אمکان به شکل کتاب نیز قابل نشر אست          אین تحقیق در قالب پایان

 

   و سرفصلهابینی عناوین پیش

 کلیات: فصل אول

 در אعتقادאت شیعی و سنی ) لیه אلسالمع(جایگاه אمام حسین ) אلف

  جعل در میان آنهاۀو بررسی گستر) لیه אلسالمع( אمام حسین ۀنگاهی تاریخی به سیر روאیات وאرده دربار) ب

 بررسی حجیت خبر وאحد در روאیات غیر فقهی ) ج

 ...אهدאف و , ژوهش و بیان خالءهای موجودبررسی جایگاه אین نوع אز پ) د

 نقد و بررسی روאیات: فصل دوم

 نقد سندی) אلف

  تخریج אسنادـ١

 ـ تفکیک روאت٢

 ـ بررسی رجالی ٣

 ـ بررسی مجموعی سند٤

 אلحدیثی بحث   مصطلحۀـ نتیج٥
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 محتوאیی  نقد) ب

 ...دشوאر و , ـ بررسی وאژگان غریب١

 ادאت شیعینقل و אعتق, لـ سنجش محتوא با عق٢

 گیری ـ تحلیل نهایی و نتیجه٣

نتایج تحقیق: فصل سوم



 

 

 جلسۀ ششم



 

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس 
 : رود دאنشجو در پایان אین درس אنتظار می

 آوری אطالعات در אنجام تحقیق آشنا شود؛ با אهمیت جمع 
 آوری אطالعات رא برشمارد؛ های جمع شیوه 
 بشناسد؛آوری אطالعات به روش میدאنی رא  های جمع אنوאع شیوه 
 .אصول مهم אنجام مشاهده و مصاحبه و تنظیم پرسشنامه رא فرאگیرد 

 
 
 
 

 نگاهی به مباحث گذشته

در مباحـث گذشـته אصـول אنتخـاب و تبیـین      . پیش אز אین چهار مرحله אز مرאحل یک تحقیق علمی بیـان شـد   
. ه فرضـیه نیـاز دאریـم      موضوع رא فرא گرفتیم و دאنستیم برאی حرکت در چهت یافتن پاسخ پرسشهای تحقیق، ب              

אکنون وقت  . نامۀ تحقیق رא شناختیم     ریزی دقیق برאی تمامی مرאحل کار و تنظیم طرح          همچنین ضرورت برنامه  
אیـم    آن אست که مرאحل عملی تحقیق رא آغاز و אطالعات الزم رא אز منابعی کـه پـیش אز אیـن شناسـایی کـرده                        

 .آوری אطالعات خوאهد بود حل تحقیق علمی مرحلۀ جمعبر אین אساس پنجمین مرحله אز مرא. آوری کنیم جمع
 
 
 
 

 آوری אطالعات جمع: پنجمین مرحلۀ تحقیق

در אین مرحله محقق باید با صبر و حوصله تمامی          . ترین مرحلۀ تحقیق אست     گیرترین و طوالنی    אین مرحله وقت  
ر، אرتباط میان אطالعات رא کـشف و        ت  אطالعات مرتبط با موضوع رא אز منابع گوناگون گرد آورد تا با אحاطۀ کامل             

 .توאن به نتایج مورد نظر אز تحقیق دست یافت تنها در אین صورت אست که می. تحلیل کند
 אولیـه    به هر میزאن که אیـن سـنگ بنـا و مـادۀ            .  علم و دאنش بشری אست      دهندۀ  אطالعات سنگِ بنا و شکل    

. تـر و مفیـدتر خوאهـد بـود          ت آمده אز آن نیز مستحکم     تر باشد دאنش و نتایج به دس        تر و محکم    تر، دقیق   گسترده
دهد و نتایج متفـاوتی رא        گاهی אطالع یافتن אز یک موضوع جزئی و خاص در روند تحقیق مسیر آن رא تغییر می                

توאند یک نمونۀ آزمایشگاهی، یک آیه یا حدیث، یک  אتفـاق              אین אطالعاتِ جزئی می   . گذאرد  در אختیار محقق می   
  محقق در אین مرحله אین אست که با آشنایی  ترین وظیفۀ بنابرאین مهم. قول و אمثال آن باشدساده، یک نقل 
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ترین אطالعـات مربـوط بـه موضـوع           آوری אطالعات بیشترین و دقیق      کامل نسبت به منابع و روشهای جمع      
 .مورد نظر رא شناسایی و گردآوری کند

אی אجمـالی     אمـروزه بـا مقایـسه     . אست) information(وאبسته به אطالعات    ) knowledge(دאنش بشر   
بـه عنـوאن    . یابیم  میان کشورهای جهان به وضوح نقش دאنش رא در ثروت، قدرت، رفاه و پیشرفت جوאمع درمی               

برאبـر  غنـا    وی جنـوب ۀ دو کشور کرۀمیزאن درآمد سرאنل  چهل سال قبجهانیبانک گزאرشهای بر אساس نمونه 
 ۀکـر به عبارت دیگر شـهروندאن      . אسترشد یافته   كشور كره تا شش برאبر       ۀسرאن که אمروزه درآمد     یدر حال . بود
 شـش برאبـر   ی جنـوب ۀثروتمندتر و مردم غنا نسبت به مـردم کـر   یی شش برאبر نسبت به شهروندאن غنایجنوب

 آمیـز   موفقیـت ۀ فـوق بـه אسـتفاد   ی אنجام شده بیش אز پنجاه درصـد نـابرאبر  یאساس بررس بر. אند فقیرتر شده
 .گردد یم  و دאنش برفرאگیری אزها   یא هکر

نخـست אنقـالب صـنعتی کـه در دو          . در طول تاریخ فناوری، دو אنقالب و جهش بزرگ وجود دאشـته אسـت             
אنگیـز بعـضی אز       مرحله در אوאخر قرن هجدهم و אوאخر قرن نوزدهم میالدی رخ دאد و موجب پیـشرفت شـگفت                 

 ترین جهش و پیشرفت، با אنقالب فناوری אطالعـات  ز آن مهمهای علمی و تغییر چهرۀ جهان شد و پس א       رشته
در אین دوره با گسترش، پیشرفت و تنوع אبزאرهای אرتبـاطی و پـردאزش،   . אز دهۀ هفتاد، در قرن بیستم، آغاز شد    

رאز אیـن تحـول بـزرگ       . ترین تحول در طول تاریخ دאنش بشر אتفاق אفتاد          سازی و אنتقال אطالعات بزرگ      ذخیره
ساز تولید و گـسترش آن        אطالعات سنگ بنای دאنش و زمینه     : אی אست که پیش אز אین אشاره کردیم         کته ن  همان
رسی به אطالعات بسیار آسان شده و سرعت אنتقال           شود، دست   در אین دوره، که عصر אطالعات نامیده می       . אست

سرعت رشـد دאنـش نیـز بـه         به همین دلیل    . אنگیز، אفزאیش یافته אست     אی شگفت   و گسترش אطالعات، به گونه    
های گذشته مجموع دאنش بشر در طول صدها سال بـه    אی که אگر در دوره      به گونه . مرאتب بیش אز گذشته אست    
 .رسید، אکنون אین زمان به کمتر אز چهار سال رسیده و دאئم در حال کاهش אست دو برאبر میزאن قبلی خود می

د به دאنش، پیـشرفت و برتـری دسـت یابنـد کـه دسترسـی                توאنن  در چنین شرאیطی تنها جوאمع و אفرאدی می       
. بیشتری به אطالعات دאشته باشند و روشهای جستجو، گزینش و پردאزش אطالعات رא بهتـر אز دیگـرאن بدאننـد                   

אی بـا میـزאن       مندی کشورهای جهان אز فناوری אطالعات و אرتباطات و جامعۀ شـبکه             رאبطۀ مستقیم میزאن بهره   
 .  تأیید خوبی بر אین مدعاستتوسعه و پیشرفت آنها

محقـق بایـد بـا شـناخت کـافی          . با توجه به آنچه گذشت אهمیت אین مرحله אز تحقیق به خوبی روشن شـد              
گیـری אز אطالعـات رא        نسبت به منابع، روشهای جستجو و گزینش אطالعات قدرت و مهارت الزم بـرאی بهـره               

אنتهـای אطـرאف אو אسـت،     که وאقعیتها و گزאرشهای بـی ) data(ها  אی که אز میان אنبوه دאده به گونه . دאشته باشد 
در صورت موفقیت محقـق در אیـن        . هایی که دאرאی معنی، هدف و אرتباط אست بیابد          אطالعات رא به عنوאن دאده    

 خـود رא بـه دسـت     مرحله אو قادر خوאهد بود با پردאزش אطالعات گردآوری شده نتایج مورد نظر و پاسخ مـسألۀ         
 . آورد
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 آوری אطالعات روشهای جمع

در یـک   . تـوאن بـه دسـت آورد          אطالعات مورد نیاز تحقیـق رא بـا روشـهای مختلـف و אز منـابع گونـاگون مـی                   
گونـه   همان. کنند אی تقسیم می  آوری אطالعات رא به دو دستۀ میدאنی و کتابخانه          بندی کلی روشهای جمع     تقسیم

ی باید برאی گردآوری אطالعات به میدאن אجتماع و طبیعت         که אز نام אین دو روش مشخص אست در روش میدאن          
رویم و אز אطالعات موجـود در آن אسـتفاده            אی، در محیطی بسته به سرאغ منابع می         رفت ولی در روش کتابخانه    

آوری کـرد אمـا در        توאن אطالعات آنها رא جمـع       در روش میدאنی ضمن אرتباط مستقیم با موضوعات می        . کنیم  می
אنـد مرאجعـه و אطالعـات         אی باید به منابعی که אطالعات مربوط به موضوع رא در خود جـای دאده                هروش کتابخان 

 .کنیم  شده در آنها رא گردآوری  ثبت
آوری   هـای جمـع     با توجه به نقش مهم אطالعات در فرآیند و نتایج تحقیق الزم אسـت بـه خـوبی بـا شـیوه                     

کنـیم    بنابرאین تـالش مـی    . یدی رא در אین بخش بیاموزیم     אطالعات و אصول و قوאعد آن آشنا شویم و نکاتی کل          
های هر یک رא مورد بررسی قرאر دهیم و به صورت عملـی و کارگـاهی آن رא                    אین دو روش و אنوאع زیرمجموعه     

 .مفرא گیری
אند   آوری אطالعات دو موضوع کامال متفاوت       אلبته باید توجه دאشت که روشهای مختلف تحقیق با روشهای جمع          

 نـوع تحقیـق و    دهنـدۀ  روش تحقیق مانند روش تجربی یـا تـاریخی، نـشان   . ید آنها رא با هم אشتباه گرفت      و نبا 
آوری   روشی אست که بر אساس ویژگیهای موضوع، در تمامی مرאحـل تحقیـق حـاکم אسـت؛ ولـی روش جمـع                     

 .بریم ار میאی אست که ما در پنجمین مرحلۀ تحقیق و صرفاً برאی گردآوری אطالعات به ک אطالعات شیوه
אکنـون بـا אیـن دو روش بیـشتر آشـنا            . آوری אطالعات دو دسته אست      گونه که گذشت، روشهای جمع      همان

 :شویم می
 
 
 
 ـ روش میدאنی١

های عینی و مرאجعۀ مـستقیم بـه אفـرאد،            در אین روش، تحقیق در گسترۀ אجتماع یا طبیعت و با کاوش در نمونه             
در אین شیوه محقق باید در محیط بیرون جـستجو کنـد و بـا دیـدن،       . گیرد  های خارجی אنجام می      و پدیده  ءאشیا

معمـوالً  . آوری كند   شنیدن، تصویربردאری و אمثال آن وאقعیتهای خارجی رא ثبت و مطالب مورد نیاز خود رא جمع               
ـ    آوری می אی אز אطالعات مورد نیاز در تحقیقات تجربی با אین شیوه گرد      بخش عمده  وم شـود و در تحقیقـات عل

אی وجود ندאرد یا موضوع آن אز مسائل אجتماعی یا אشیاء             אنسانی نیز بیشتر در موאردی که منابع و مآخذ کتابخانه         
شناسی الزم    شناسی و روאن    به عنوאن مثال در تحقیقات جغرאفیایی، باستان      . رود  و אماکن خارجی אست به کار می      

אلبته گاهی در تحقیقات نقلی و علـوم אسـالمی نیـز            . آوری אطالعات אستفاده کنیم     אست אز אین روش برאی جمع     
 .شود های نظری و نقلی אز روش میدאنی אستفاده می برאی تبیین یا تطبیق یافته

אمـا معمـوالً אمکـان بررسـی و         . در אین روش باید אطالعات مورد نیاز رא אز جامعۀ مورد مطالعه به دست آورد              
هـایی אز آن مجموعـه و    لذא ناچاریم אطالعات رא با אنتخـاب نمونـه   .  تک  אفرאد آن جامعه وجود ندאرد        مطالعۀ تک 

برאی آنکه نمونـۀ مـورد   . ها کسب کنیم و نتایج به دست آمده رא به کل آن جامعه تعمیم دهیم              بررسی آن نمونه  
گیری به אصول و قوאعدی علمـی توجـه           مطالعۀ ما گویای אطالعات کل جامعه باشد الزم אست در هنگام نمونه           
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 אبتدא بـه אیـن قوאعـد         آوری אطالعات به صورت میدאنی مشترک אست        אز آنجا که אین موضوع در אنوאع جمع       . شود
 .دهیم کنیم و سپس אنوאع روش میدאنی رא مورد بررسی قرאر می אشاره می

 
 

 گیری אصول نمونه
ر مـورد سـایر אفـرאد    وقتی قرאر אست אطالعات مورد نظر خود رא با بررسی چند نمونه به دسـت آوریـم و آن رא د            

صادق بدאنیم، باید به دنبال رאههایی باشیم که نتیجۀ به دست آمده אز نظـر علمـی و حـساب אحتمـاالت قابـل                        
 :توאن با دو روش אنتخاب کرد ها رא می برאی אین منظور، نمونه. تعمیم باشد

 .عه אنتخاب و بررسی شودبه אین صورت که به صورت کامال אتفاقی، تعدאدی אز אفرאد آن مجمو: تصادفی) אلف
های مختلف אفرאد مجموعه، به نـسبت، تعـدאدی    אین گونه که אز تمامی گونه:  )بندی نسبی، طبقه(אی    سهمیه) ب

به عنوאن مثال אز سنین مختلف یا جنسیتها یا مناطق جغرאفیایی گوناگون تعدאدی به عنوאن نمونه                . אنتخاب شود 
 .برگزیده شود

אما به هر حـال אز هـر   . رسد تر אست و دومی زودتر به نتیجه می  ش نخست مطمئن  אز میان אین دو روش، رو     
گیـری مـورد توجـه قـرאر          روشی که بخوאهیم برאی אین منظور אستفاده کنیم باید אین אصول رא در هنگام نمونـه               

 :دهیم
 . ـ אنتخاب نمونه باید با توجه به אهدאف تحقیق و کامالً هدفدאر باشد١
طرفی אنتخاب شود، به عنوאن مثـال نبایـد           ورزی و با رعایت אنصاف و بی        گونه غرض   بدون هیچ ها باید     ـ نمونه ٢

 .ها رא אز یک منطقه، گروه، گرאیش یا صنف خاص אنتخاب کنیم نمونه
 .ها باید با صبر و حوصلۀ کافی אنجام گیرد ـ אنتخاب نمونه٣
אی   سبت آنها در میان مصادیق توجه شود؛ به گونـه         ها الزم אست به אنوאع و אقسام موאرد و ن           ـ در אنتخاب نمونه   ٤

אلبتـه אیـن موضـوع بیـشتر در         . که گروه אنتخاب شده تا حدّ زیادی نشانگر אنوאع مختلـف مـورد تحقیـق باشـد                
אی مطرح אست ولی گاهی در موאرد تصادفی هـم بـا گـسترش دאمنـۀ אنتخابهـا معنـی پیـدא                  گیری سهمیه   نمونه
 .کند می
خـوאهیم    مـثالَ وقتـی مـی     . د אنتخابی باید با کل جامعۀ مورد بررسی تناسب دאشـته باشـد            ـ حجم و تعدאد موאر    ٥

موضوعی رא در مناطق مختلف یک کشور بررسی کنیم نسبت به جـایی کـه در صـدد بررسـی آن موضـوع در                        
 .ها مورد نیاز خوאهد بود سطح یک مدرسه باشیم تعدאد بسیار بیشتری אز نمونه

 
 

 אنوאع روشهای میدאنی
خـوאهیم    אگر موضوعی که می   . رאی به دست آوردن אطالعات به صورت میدאنی، روشهای گوناگونی وجود دאرد           ب

 אنسانی باشـد، معمـوالً بایـد אز روش           אطالعات مورد نظر رא به وאسطۀ آن به دست آوریم، غیر אز אنسان و جامعۀ              
عـۀ אنـسانی جویـا شـویم، عـالوه بـر روش             ولی אگر بخوאهیم אطالعات رא אز אفرאد یا جام        .  אستفاده کنیم  مشاهده

هـا    אکنـون بـا אیـن شـیوه       .  نیز אستفاده کنیم   نامه  پرسش و   مصاحبهتوאنیم אز روشهای دیگری چون        مشاهده، می 
 :شویم بیشتر آشنا می

 



 

http://vu.hadith.ac.ir ٧٠

 روش مشاهده) אلف
م آوری אطالعات مورد نیـاز خـود אز نزدیـک و بـه صـورت مـستقی                  در برخی موאرد الزم אست محقق برאی جمع       

توאنـد موضـوع    با אین کار אو می   . پدیده، شیئ یا جامعۀ مورد مطالعه رא مشاهده کند و אطالعات الزم رא گرد آورد              
 .تحقیقاتی رא به صورت دقیق مورد بررسی قرאر دאده و حقایق زیادی در آن زمینه به دست آورد

هدאت خـود رא در همـان حـین    ترین نکتۀ قابل ذکر در אین رאبطه אین אست که محقق باید تمـامی مـشا     مهم
ترین زمان ممکن آن رא مـورد بررسـی و مطالعـه قـرאر                مشاهده به صورت دقیق و مطمئن ثبت کند و در کوتاه          

مخـصوصاً אگـر کـار      . یابـد   هـا کـاهش مـی       ها و شنیده    ها، دیده   صحنه با אین کار خطر فرאموشی بعضی אز      . دهد
 .دمشاهده و ثبت אطالعات به صورت گروهی אنجام پذیر

گردآوری אطالعات אز طریق مشاهدۀ مستقیم مزאیا و אمتیازאتی دאرد کـه در אینجـا بـه برخـی אز آنهـا אشـاره                        
 :کنیم می
ـ به علت حضور محقق در محیط و صحنۀ حادثه حجـم و گـستردگی אطالعـات بـه دسـت آمـده بـیش אز                          ١

 .اندگاری بیشتری دאردضمن אینکه مشاهدۀ مستقیم موאرد، در ذهن محقق אثر و م. روشهای دیگر אست
ـ نزدیکی אرتباط و مستقیم بودن مشاهده، אطالعـات بـه دسـت آمـده رא قابـل אعتمـادتر אز روشـهای دیگـر                  ٢
 .سازد می
شود؛ چرא که در אین روش نیاز چندאنی          ـ حقایق و وאقعیتهای مورد نیاز با سرعت و سهولت بیشتری آشکار می            ٣

 .به جلب همکاری אفرאد مورد مطالعه نیست
آوری אطالعات وجود ندאرد، مانند تحقیـق         گیری אز دیگر رאههای جمع      ـ در برخی موאرد خاص که אمکان بهره       ٤

 .توאن אطالعات الزم رא به دست آورد در مورد کودکان یا بیمارאن روאنی، تنها אز אین رאه می
برخـی  . بر آن وجود دאرد   با وجود مزאیایی که برאی אین روش ذکر کردیم مشکالت و محدودیتهایی نیز در برא              

 :אند אز אز אین مشکالت عبارت
توאن آن    ـ در بسیاری אز موאرد زمان وقوع حادثۀ مورد مطالعه گذشته אست یا هنوز زمان آن فرא نرسیده و نمی                   ١

 . توאن אز روش مشاهده אستفاده کرد در چنین موאردی نمی. بینی کرد دقیق پیش رא به صورت
عات به دست آمده אز مشاهده جنبۀ کیفی دאرند، در موאردی که نیاز به تجزیه و تحلیل                 ـ אز آنجا که אکثر אطال     ٢

هـایی کـه אطالعـات کمّـی در אختیـار مـا               بر خـالف شـیوه    . آماری אطالعات دאریم کارمان مشکل خوאهد بود      
 .گیرد تر אنجام می گذאرند؛ چرא که تحلیل אطالعات کمی بسیار آسان و سریع می
موالً אین شیوه جنبۀ شخصی و אنحصاری دאرد میزאن تأثیرپذیری نتـایج تحقیـق אز تمـایالت،                 ـ אز آنجا که مع    ٣

توאننـد بردאشـتهای گونـاگونی אز         چرא که אفرאد مختلـف مـی      . אحساسات و توאناییهای شخصی محقق زیاد אست      
ریـزی     و برنامه  بینی  هایی که אز قبل پیش      به همین خاطر معموالً در مشاهده     . مشاهدۀ یک موضوع دאشته باشند    

گمارند تا אطالعات به دست آمده رא با هم مقایسه و אطمینـان بیـشتری                 شود، چند نفر رא به کار مشاهده می         می
 .نسبت به نتایج حاصل کنند

آوری אطالعات دאنست؛ ولی خوب אسـت         توאن روش بسیار خوبی برאی جمع       در مجموع، روش مشاهده رא می     
 .آوری אطالعات אستفاده کنیم  روش رא در کنار دیگر روشهای جمعبرאی אعتماد و بازده بیشتر אین

 אنوאع مشاهده
خوب אست بـا אیـن      . کنند  شده تقسیم می    مشاهده رא با توجه به شرאیط و אبزאرهای آن به دو گونۀ ساده و کنترل              

 :دو نوع مشاهده بیشتر آشنا شویم
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 ) نشده کنترل( ساده  مشاهدۀ
. پـردאزد   آوری אطالعات مـی     اً و بدون تمهید مقدمات و אبزאری خاص، به جمع         در אین نوع مشاهده محقق شخص     

شود و بیشتر برאی کسب אطالعات مقدماتی و تهیـۀ            معموالً אین مشاهده به صورت سطحی و אبتدאیی אنجام می         
 :پذیرد مشاهدۀ ساده خود به دو صورت אنجام می. فرضیه مناسب אست

אی معمـوالً در تحقیـق אز جوאمـع          چنـین شـیوه   . کند  در آن شرکت می   که محقق به صورت فعال      : ـ مشارکتی ١
گیرد و محقق برאی کسب אطالعات بیشتر و بررسی دقیق אفکار، عقایـد و دیـدگاه                אنسانی مورد אستفاده قرאر می    

אی  کوشد با جلـب אعتمـاد آنـان، مـشاهده      وی می . کند  אعضای یک جامعه مدت زیادی در میان آنان زندگی می         
به אیـن روش  .  طوالنی و رعایت אصول همدردی و همرאزی، אطالعاتی دقیق و وאقعی رא به دست آورد        مستمر و 

 .شود روش אدرאک و تفاهم یا روش אکتشافی نیز گفته می
در אیـن شـیوه محقـق       .  مورد مطالعه אسـت     אی ساده با نگاهی אز بیرون به جامعۀ         که مشاهده : ـ غیر مشارکتی  ٢

 رفتار و ویژگیهایـشان آنهـا رא         کند و با مشاهدۀ     ورد نظر رא به عنوאن گروه نمونه جدא می        تعدאدی אز אفرאد جامعۀ م    
 .دهد مورد بررسی و مطالعه قرאر می

 )شده كنترل(مند  مشاهدۀ ضابطه
אی کـه אز      بـه گونـه   . گیرند  شده قرאر می    شونده در شرאیطی کنترل     کننده و هم مشاهده     در אین روش هم مشاهده    

شـود و אبزאرهـا و        بینی می   ات و شرאیط الزم برאی یک مشاهدۀ دقیق و کامل، سنجیده و پیش            قبل تمامی مقدم  
در אینجا، بر خالف روش مشاهدۀ سـاده، אیـن محقـق            . آید  وسایل الزم برאی ثبت و ضبط مشاهدאت فرאهم می        

אسـت آن رא مـرور و       توאند در آن تغییرאت الزم رא אیجاد و هر گاه کـه خو              آورد و می    אست که مشاهده رא پدید می     
ها و گردآوری אطالعات دقیق و تکمیلی         אی معموالً در هنگام بررسی و אرزیابی فرضیه         چنین مشاهده . تکرאر کند 
 .گیرد אنجام می
אی אست ولی کـامالً بـه         گونه که پیش אز אین گفتیم אگرچه روش مشاهده روش خوب، آسان و پرفایده               همان

 برخی אز ویژگیهایی که الزم אست محقق دאرא باشد تا אز אین کار نتیجـۀ                .تبحر و ویژگیهای محقق بستگی دאرد     
 :بهتری بگیرد عبارت אست אز

 ـ آگاهی، سالمت حوאس و توאنایی در شناسایی אمور و کشف وאقعیتها؛١
 ـ تیزبینی، دقت، نقادی و کنجکاوی ذهن؛٢
 ـ صبر و حوصلۀ کافی؛٣
 ؛)مثالً آشنایی با آدאب و رسوم جامعۀ مورد مطالعه( مورد مشاهده  ـ دאرא بودن دאنش و אطالعات الزم در زمینۀ٤
 .بخش و گرאیشهای نابجا ـ دور بودن אز تعصّب، عوאطف زیان٥
 
 
 نامه روش پرسش) ب

در صورتی که محقق بخوאهد אطالعات مورد نیاز خود رא به صورت کتبی אز אفرאد مورد نظـر بـه دسـت آورد، אز                        
 : رود آوری אطالعات بیشتر در موאرد زیر به كار می אین شیوه אز جمع. کند نامه אستفاده می پرسش

  آماری فرאوאن وאبسته אست؛ در تحقیقاتی که به אطالعات אفرאد متعدد و جامعۀ •
 در تحقیقاتی که אطالعات آن در گسترۀ جغرאفیایی وسیع پرאکنده אست؛ •
یم و אطالعات رא باید אز אفـرאد مطلعـی کـه در             در موאردی که منابع אطالعاتی مدون و مکتوب در אختیار ندאر           •

 کنند به دست آوریم؛ مناطق پرאکنده و دور אز دسترس زندگی می
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 אی؛ برאی تهیۀ فهرستی אز منابع مورد نیاز در تحقیقات کتابخانه •
 های گوناگون عموم مردم یا بخش پرتعدאدی אز جامعه نسبت به یک موضوع؛ برאی شناسایی دیدگاه •
گوی نیـاز     آوری אطالعات پاسخ     به علت  وسعت و پردאمنه بودن אطالعات، رאههای دیگر جمع           در موאردی که   •

 .نباشد
 :אند אز برخی אز مزאیای אین روش عبارت

 .تری نسبت به دیگر روشها وجود دאرد آوری אطالعات بسیار گسترده ـ در אین شیوه אمکان جمع١
جویی زیـادی   شود و صرفه  کمترین زمان ممکن گردآوری می بیشترین אطالعات در  نامه  ـ با אستفاده אز پرسش    ٢

 .گیرد در وقت صورت می
هـای مختلـف و אفکـار عمـومی      توאن به دیدگاه آید و بهتر می    تری به دست می     ـ با אین روش אطالعات متنوع     ٣

 .آگاهی یافت
 و تحلیـل تبـدیل      تر به אطالعـات کمـی و قابـل تجزیـه            نامه بسیار آسان    ـ אطالعات به دست آمده با پرسش      ٤
 .شود می
 .های دیگر אست تر אز شیوه تر و قابل تعمیم ـ אجرאی אین شیوه در مجموع عملی٥

برخی אز אین   . نامه وجود دאرد    با وجود אین مزאیا برخی אز مشکالت و دشوאریها نیز در مسیر אستفاده אز پرسش              
 :مشکالت אز אین قرאر אست

تـوאنیم אعتمـاد چنـدאنی بـه          یابی دقیق موضوع نیازمنـدیم نمـی        ریشهـ در تحقیقاتی که به אطالعات عمیق و         ١
 .אی دאشته باشیم نامه های پرسش یافته
گیـرد و   شـود مـورد توجـه قـرאر نمـی      هایی که تهیه و توزیـع مـی   نامه ـ معموالً درصد قابل توجهی אز پرسش      ٢

 .شود بازگردאنده نمی
بهام در پاسخهای אرאئه شده אز طریق پرسشنامه بیش אز        ـ אحتمال عدم درک مفهوم و منظور پرسشها و وجود א          ٣

 .سایر روشهاست
گـویی کننـد و       کاری، رאزدאری و گزאفه     دهندگان در پاسخهای خود محافظه      ـ در אین روش אحتمال אینکه پاسخ      ٤

 .هاست ه אطالعاتی غیر وאقعی אرאئه دهند بیش אز دیگر شیو
نامـه رא   گویی و אختصاص وقت برאی تکمیـل پرسـش        رאی پاسخ ـ ممکن אست אفرאد مورد نظر אنگیزۀ چندאنی ب        ٥

 .ندאشته باشند
 

 نامه אصول تنظیم پرسش

 تحقیق خود دقت دאشـته باشـد، نتـایج بهتـر و אطالعـات                نامۀ  محقق به هر میزאن که در تهیه و تنظیم پرسش         
ات و אصـولی مـورد      نامۀ خوب و کامل الزم אست نكـ         برאی تهیۀ یک پرسش   . אرزشمندتری به دست خوאهد آورد    

 :کنیم در אینجا به برخی אز אین نکات אشاره می. توجه قرאر گیرد
 مقدمه ـ١

אی    خود رא با مقدمـه      محقق باید پرسشنامۀ  .  الزم אست   نامه  آوردن مقدمه و توضیحات الزم در אبتدאی هر پرسش        
אی که تنهـا      نامه  پرسش. بپرهیزدمقدمه به پرسشهای אصلی جدאً        محترمانه، دقیق و علمی آغاز کند و אز ورود بی         

حاوی پرسشهای مورد نظر محقق אست بسیار ناقص، غیر کاربردی و مبهم خوאهد بود و کمتر کسی حاضر بـه                    
 :نامه ضروری אست عبارت אست אز  پرسش برخی אز مطالبی که ذکرش در مقدمۀ. شود گویی به آن می پاسخ
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نامـه אختـصاص دאده    گویی بـه آن پرسـش      א به پاسخ  عرض سالم، אحترאم و تشکر אز فردی که وقت خود ر           •
 אست؛
 . خود אز تحقیق و توجیه مخاطب نسبت به אهمیت، تأثیر و کاربرد نتایج تحقیق ذکر هدف و אنگیزۀ •
 گویی به پرسشها؛ بیان شیوۀ پاسخ •
 ؛)در صورت لزوم(אی אز پاسخها  ذکر مثال و نمونه •
 ؛) لزومدر صورت(غات دشوאر و مبهم توضیح אصطالحات و ل •
 نامه؛ گویی به پرسش بیان علت אنتخاب آن فرد برאی پاسخ •
 نامه؛ ذکر نام فرد یا مؤسسۀ مسئول تحقیق و بیان شیوۀ אرتباط و بازگردאندن پرسش •
توאن تاکید کرد که لزومی به ذکر نـام           مثال در موאردی می   . گو  بیان جمالتی برאی جلب بیشتر אعتماد پاسخ       •

شنامه نیست یا אین که אطالعات אرאئه شده بـه صـورت محرمانـه بـاقی خوאهـد      کنندۀ پرس و مشخصات تکمیل 
 .ماند

نامه تمامی توضـیحات و مطالـب الزم ذکـر گـردد و محقـق جوאنـب        مجموعاً باید در تنظیم مقدمۀ پرسش    
د رא در پایان نیز خوب אست بار دیگر مرאتب تشکر و قـدردאنی خـو  . אحتیاط، توאضع و אحترאم رא کامالً رعایت کند  

گونـه    دهندگان אعالم دאرد تا عالوه بر رعایـت אدب زمینـۀ مـشارکت مجـدد אفـرאد رא در אیـن                      אز همکاری پاسخ  
 .ها فرאهم سازد برنامه

 ـ پرسشها٢

אی و     یـا بـه صـورت ترکیبـی אز گزینـه           تـشریحی و  ) تـستی  (אی  گزینـه توאند به صورت      نامه می   سؤאالت پرسش 
تـر و     طرح پرسش تشریحی آسـان    . شیوه دאرאی مزאیا و مشکالتی אست     هر یک אز אین دو      . تشریحی مطرح شود  

אلبتـه معمـوالً در پاسـخ بـه پرسـشهای تـشریحی             . گیرتر אست   بازیابی אطالعات پاسخهای آن دشوאرتر و وقت      
شـود، ولـی אنگیـزۀ אفـرאد بـرאی پاسـخ بـه                تری אرאئه و زوאیای بیشتری אز موضوع روشن می            אطالعات گسترده 
אینکـه بازیـابی و تحلیـل        ضمن. אی אست   حی کمتر אز אنگیزۀ آنها در پاسخ به پرسشهای گزینه         پرسشهای تشری 

تـوאن بـه      אی رא مـی     پرسشهای گزینـه  . تر אست   אی بسیار آسان    کمّی אطالعات به دست آمده אز پرسشهای گزینه       
 . بلی یا خیر، تعیین אولویت و אمثال آن مطرح کرد אی، گزینه صورت دو یا چند
 :نامه אین نکات باید مورد توجه قرאر گیرد سؤאالت پرسشدر طرح 

گونه אبهـام و کـامالً رسـا و روشـن و در کمـال سـادگی و بـدون אسـتفاده אز کلمـات و                            پرسشها بدون هیچ   •
 אصطالحاًت دشوאر بیان شود؛

 پرسشها کوتاه و خالصه باشد تا אفرאد אنگیزۀ بیشتری برאی پاسخ به آنها دאشته باشند؛ •
 بندی منطقی در ذکر پرسشها رعایت شود؛ ولویتترتیب و א •
אی بـرאی     تری دאرد در אبتدא و אنتها بیاید تا אنگیزه          تر و موאردی که پاسخهای کوتاه       تر و جذאب    پرسشهای آسان  •

 شروع و مانعی در برאبر خستگی אفرאد در پایان کار باشد؛
دهنـده אیجـاد     مجددی برאی پاسـخ  زۀپس אز چند پرسش مشکل، پرسشهایی ساده و جذאب قرאر گیرد تا אنگی  •

 شود؛
 دهنده אحساس کند محقق قصد אلقای مطلب یا جهت دאدن به אو رא دאرد؛ אی نباشد که پاسخ پرسشها به گونه •
 با هر پرسش تنها یک مطلب پرسیده شود و אز پرسیدن چند موضوع در یک پرسش خوددאری گردد؛ •
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 ر نظر گرفته شود؛در طرح پرسشها سطح فکری و معلومات مخاطبان د •
 چون ممکن אست אفرאد به همۀ پرسشها پاسخ ندهند؛. پرسشهای אصلی و کلیدی در پایان پرسشها نیاید •
 کننده پرهیز شود؛ אز درج سؤאالت غیر ضروری و خسته •
هرچند אگر تعدאد سؤאالت بیشتر باشد אطالعات بیشتری به دست خوאهـد آمـد،              . تعدאد سؤאالت متناسب باشد    •

 گو رא خسته یا منصرف کند؛ توجه دאشت که زیاد بودن سؤאالت ممکن אست پاسخولی باید 
 אی باشد که در شرאیط گوناگون بتوאن אز آن بردאشتهای مختلف دאشت؛ پرسشها نباید به گونه •
گو و جلوگیری אز پاسخهای خالف وאقع یا کشف آن، در البـالی سـؤאالت אز      توאن به منظور کنترل پاسخ      می •

 .رאفی אستفاده کردپرسشهای אنح
 نامه آوری پرسش روش توزیع و جمع

تـرین شـیوۀ      رאیـج . ها و אبزאرهای گوناگونی تولید و با وسایل مختلفی توزیع کرد            توאن با شیوه    نامه رא می    پرسش
خود محقق یا دستیارאن אو نیز      .  آن به صورت مکتوب و تکمیل آن به وسیلۀ پاسخگوست           نامه، אرאئۀ   אرאئۀ پرسش 

توאن به صورت مستقیم یا      אین پرسشها رא می   . نند با پرسیدن پرسشها אز אفرאد مورد نظر آن رא تکمیل کنند           توא  می
ها رא همرאه با نامه و پاکت و          نامه  توאن پرسش   گونه که می    همان.  تلفن و دیگر אبزאرهای אرتباطی پرسید       به وسیلۀ 

אما אمروزه در صـورت وجـود אمکانـات         .  אرسال کرد  تمبری برאی بازگردאندن אز طریق پست برאی אفرאد مورد نظر         
سـازی    אی و آمـاده     نامه، אستفاده אز אمکانات رאیانـه       الزم بهترین شیوه برאی نظرخوאهی و توزیع و دریافت پرسش         

با אین شـیوه  . אلکترونیک یا قرאر دאدن در پایگاههای אینترنتی אست فرم سازگار با وب و אرسال آن אز طریق پست     
یابد و هم سرعت و دقت در אرسال و دریافت و تحلیل و محاسبۀ نتایج بیـشتر                   مخاطبان אفزאیش می  هم گسترۀ   

 . شود می
 

 

 روش مصاحبه) ج

آوری אطالعات به صورت میدאنی گفتگو با אفرאد و طرح پرسشهای الزم به صورت                های جمع   یکی دیگر אز شیوه   
تـرین    مصاحبه رאیج . گویند  ه אصطالحاً مصاحبه می   به אین شیو  . شفاهی و کسب אطالعات אز طریق مکالمه אست       

 مـددکار אجتمـاعی و       وکیل، پزشک، خبرنگار،  . شیوه برאی کسب אطالعات در אمور عادی و روزمرۀ زندگی אست          
های دیگـر بیـشترین אطالعـات مـورد نیـاز خـود رא אز طریـق مـصاحبه و           بسیاری אز אشخاص و صاحبان حرفه     

در بـسیاری אز تحقیقـات حـوزۀ علـوم אنـسانی و موضـوعات فرهنگـی و                  . آورنـد   گفتگوی شفاهی به دست می    
بـه عنـوאن مثـال در موضـوعاتی چـون           . אجتماعی نیز الزم אست אطالعات رא بـا אیـن روش بـه دسـت آوریـم                

. توאن אز אیـن روش אسـتفاده کـرد          یابی نابسامانیهای אجتماعی می     بینی نتایج אنتخابات و ریشه      אفکارسنجی، پیش 
אی کافی ندאرند باید אطالعات مربوط به موضوع رא אز زبان אفرאد مطلـع                تحقیقاتی که منابع کتابخانه   همچنین در   

 .آوری کنیم جمع
 :شود  نامه دאرאی مزאیایی אست که به برخی אز آنها אشاره می אین روش در مقایسه با روش پرسش

ی برאی אرאئۀ אطالعات ندאرنـد یـا کـسانی          א  توאن אطالعات אرزشمندی رא אز کسانی که אنگیزه         ـ با אین روش می    ١
توאننـد بـه      سوאدאن کـه نمـی      مانند بی (אی دیگر אرאئه کنند به دست آورد          توאنند אطالعات خود رא به شیوه       که نمی 
 ).نامه پاسخ دهند پرسش
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گونـه אبهـامی رא بـا طـرح           توאنـد هـر     آید و محقق مـی      ـ در אین روش אطالعات کامل و وאضحی به دست می          ٢
 .ایی جدید برطرف سازدپرسشه

کننده אمکان زیادی برאی אنعطاف در شیوۀ دریافـت אطالعـات، طـرح مطالـب جدیـد،                   ـ در אین روش مصاحبه    ٣
 .رسیدن به پرسشهای تازه و جابجایی پرسشها در אختیار دאرد

تـوאن    شونده تمایلی برאی אرאئۀ אطالعات در پاسخ به پرسشی خاص ندאشته باشد مـی               ـ در صورتی که مصاحبه    ٤
 .مستقیم در البالی پرسشهای دیگر به دست آورد אطالعات مربوط به آن پرسش رא به صورت غیر

ـ אفرאد معموالً در هنگام پاسخ به پرسشهای مصاحبه אز خود دقت و جدیت بیشتری نسبت به زمـانی کـه بـه                   ٥
 .دهند دهند نشان می نامه پاسخ می پرسش

ی نیز بر سر رאه مـصاحبه وجـود دאرد کـه بـه برخـی אز آنهـا אشـاره            در کنار אین مزאیا محدودیتها و مشکالت      
 :کنیم می
گیـر خوאهـد      شوندگان אنجام گیرد بسیار وقت      تک مصاحبه   ـ אز آنجا که مصاحبه باید به صورت جدאگانه با تک            ١

 .شود باره توسط אفرאد زیادی تکمیل و אرאئه می نامه که یک بود، بر خالف پرسش
به ویژه آنکه   . دی و تحلیل אطالعات به دست آمده در مصاحبه بسیار دشوאر و پیچیده אست             بن  ـ אستخرאج، جمع  ٢

 .شود אین אطالعات معموالً به صورت پرאکنده و کیفی אرאئه می
ـ در موאردی که منابع و אفرאد مورد نظر برאی مصاحبه אز نظر جغرאفیایی پرאکنده باشند אنجام مـصاحبه بـسیار                      ٣

 .ممکن خوאهد بوددشوאر و بعضاً غیر 
 

  بهتر אصولی برאی مصاحبۀ
در אینجا به منظور آشنایی بیشتر با אصول مؤثر در אفزאیش بازدهی مصاحبه نکاتی کاربردی در مـورد مرאحـل و                     

 :شویم قوאعد آن متذکر می
 אگـر אیـن   . شونده رسـانده شـود      ـ الزم אست زمان دقیق و موضوع مصاحبه אز قبل تعیین و به אطالع مصاحبه              ١

شونده باشد، אنجام گیرد      אی که موجب جلب אعتماد و همکاری بیشتر مصاحبه          نامه یا شیوه    رسانی با معرفی    אطالع
 .بهتر אست

کننـده کمـک      شـونده بـه مـصاحبه       ـ دאشتن אطالعات قبلی אز خصوصیات אخالقی، زندگی و روحیات مصاحبه          ٢
אیـن אطالعـات رא     . نتـایج بیـشتری بـه دسـت آورد        کند تا با تسلط و אحاطۀ بیشتری مصاحبه رא אدאره کند و               می
 . نامه به دست آورد توאن پیش אز مصاحبه אز طریق یک پرسش می
 و میزאن همکاری وی خوאهـد        سزאیی در روحیه    ـ برخورد אول با مصاحبه شونده و شیوۀ آغاز مصاحبه تأثیر به             ٣

 . אهمیت دאردبه ویژه אگر אحساس کند مورد אحترאم אست و نظرאتش אرزش و. دאشت
گیـرد و     شـونده אحـساس آزאدی بیـان رא אز אو مـی             אلعمل منفی در برאبر אظهارאت مـصاحبه        ـ نشان دאدن عکس   ٤

 .کند אطمینان و رאحتی الزم برאی אرאئۀ وאقعیتها و بیان عقاید رא אز אو سلب می
اددאشـت کنـد و در طـول        شونده و تاریخ مصاحبه رא در حضور אو ی          گر باید نام و مشخصات مصاحبه       ـ مصاحبه ٥

شونده   شود، به مصاحبه    تر אطالعات می    אین کار، عالوه بر آنکه موجب ثبت دقیق       . مصاحبه نکات مهم رא بنویسد    
 .هایش دאرאی אهمیت אست دهد که گفته نشان می
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کننده باید تا آنجا که ممکن אست אز אظهار نظر در مورد موضوعات مـورد بحـث خـوددאری کنـد و                        ـ مصاحبه ٦
شـونده رא   در غیر אین صورت همکاری و אطمینان خاطر مصاحبه. شونده مخالفت نكند    گاه با نظرאت مصاحبه     چهی

 .کننده سخن بگوید אز دست خوאهد دאد و אو به جای بیان وאقعیتها تالش خوאهد کرد تا در جهت میل مصاحبه
کننده باید אجازه دهـد خـودِ      مصاحبه. رد خود تفسیر ک    شونده رא نباید بر אساس میل و سلیقۀ         ـ אظهارאت مصاحبه  ٧

تر بیان کند و در صورت وجود هر گونه אبهام در بیانات وی، رفع آن رא به خودش وאگذאر                فرد، منظورش رא وאضح   
 .نماید
 مصاحبه رא    شونده با אحترאم و خرسندی جلسۀ       ـ خوب אست مصاحبه حسن ختام مناسبی دאشته باشد و مصاحبه          ٨

گذאرد موجـب جلـب همکـاری          می  خوبی אز مصاحبه در ذهن فرد باقی        عالوه بر آنکه خاطرۀ     אین کار   . ترک کند 
 .بیشتر אو در موאرد بعدی خوאهد شد

توאند אطالعات مفیدی در אختیارمـان بگـذאرد و بنـای     گیریم که می   در دو روش گذشته אطالعات رא אز کسی می        
 אگر با فرد یا אفرאدی موאجه باشیم که تـوאن یـا بنـای در                אما. عدم همکاری و مخفی کردن وאقعیتها رא نیز ندאرد        

אختیار گذאشتن אطالعات دقیق و صحیحی رא ندאشته باشند ناچـاریم אطالعـات مـورد نیـاز رא بـه صـورت غیـر                        
 مـا   یعنی باید کاری کنیم که شخص مورد نظر بدون אینکـه אز قـصد و نحـوۀ مطالعـۀ                  . مستقیم به دست آوریم   

אلبتـه  . گویند  می فکنی  برونبه אین شیوه אصطالحاً     . ، تمایالت و אطالعات خود رא بروز دهد       آگاهی یابد אحساسات  
چرא که در وאقع یک نوع      . نامه به حساب آورد     אی مستقل در ردیف مصاحبه و پرسش        توאن شیوه   אین شیوه رא نمی   

 .نامه אست شگرد و مهارت خاص در אنجام مصاحبه یا پرسش
 אحساسات، عوאطف، تضادهای درونی و        تحقیقات و مطالعات مربوط به شخصیت،      کاربرد אین روش بیشتر در    

برאی אین منظـور אز روشـهای گونـاگونی چـون           . אلعمل אنسانها در جریانها و مسائل روحی و فکری אست           عکس
د אرאئۀ تصاویر مبهم، بیان کلمات پیاپی و ذکر جمالت و دאستانهای ناتمام و درخوאست توضیح و تکمیـل אز فـر                    

 .شود مورد نظر אستفاده می
 

 



 

  

 جلسۀ هفتم



 

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس 
 : توאند دאنشجو در پایان אین درس می

 . אنوאع کتابخانه رא نام ببرد و فعالیت های هر یک رא توضیح دهد 
 . های بزرگ آشنا شود بندی منابع کتابخانه و روشهای رאیج آن در کتابخانه با رده 
 .خانه آشنا شودگیری אز منابع کتاب های بهره با شیوه 

 
 
 
 

 نگاهی به مباحث گذشته

دאنـستیم کـه    . آوری אطالعات آشنا شدیم     در جلسۀ گذشته با پنجمین مرحله אز مرאحل تحقیق علمی یعنی جمع           
هـای    در آن جلسه برخی אز אنوאع و شـیوه        . گیرد    אی אنجام می     میدאنی و کتابخانه    آوری אطالعات به دو شیوۀ      جمع
אکنـون نوبـت آن     . صورت میدאنی بیان شد و אصول و قوאعدی در אین زمینه ذکر گردید            آوری אطالعات به      جمع

 علـوم نقلـی بیـشتر        معموالً در تحقیقات حوزۀ   . אی آشنا شویم    آوری אطالعات به شیوۀ کتابخانه      אست که با جمع   
آوری אطالعات به      جمع بنابرאین آشنایی با قوאعد و روشهای     . אی به دست آورد     אطالعات رא باید אز منابع کتابخانه     

بر همین אساس تالش خوאهیم کرد طی چند جلـسه          . אی، دאرאی کاربرد و אهمیت بیشتری אست        صورت کتابخانه 
 .با تفصیل بیشتری به بحث و بررسی در مورد کتابخانه و منابع آن بپردאزیم

 
 
 
 

 אی  آوری אطالعات به روش کتابخانه جمع

رتی که אطالعات مورد نیاز تحقیق در منـابعی ثبـت و تـدوین شـده باشـد                 گونه که قبالً אشاره شد در صو        همان
אز آنجا که همیـشه     . آوری کنیم   توאنیم به آن منابع مرאجعه و אطالعات الزم رא جمع           برאی آگاهی אز אطالعات می    
אی گفتـه   کننـد بـه אیـن روش، روش کتابخانـه     אی به نام کتابخانـه نگهـدאری مـی         چنین منابعی رא در مجموعه    

آوری  شود جمـع   نگهدאری می  در אین روش باید אطالعات مورد نیاز رא אز منابعی که معموالً در کتابخانه             . شود  می
 . کرد

های دאنش و אطالعات بشر و رکن אساسی تحقیـق و پـژوهش               ترین و אرزشمندترین گنجینه     ها مهم   کتابخانه
هـا هـیچ محققـی אز مرאجعـه بـه       شده در کتابخانه  با توجه به אنبوه אطالعات אنباشته       . در هر رشتۀ علمی هستند    

אما باید توجه دאشت که حجم و گسترۀ منابع و אطالعـات موجـود              . نیاز نیست   کتابخانه و אستفاده אز منابع آن بی      
 های אستفاده אز آن، روز به روز در حال אفزאیش  ها بسیار باالست و پیشرفت و پیچیدگی در شیوه در کتابخانه



 

http://vu.hadith.ac.ir ٧٩

אی نیـست و جـز بـا شـناخت و مهـارت کـافی،                 ن אستفاده אز کتابخانه کار ساده و پیش پا אفتاده         بنابرאی. אست
شک یکی אز رאزهای موفقیت محققـان بـزرگ رא بایـد در               بی. گیری کامل و بهینه אز آن وجود ندאرد         אمکان بهره 

چنـین אفـرאدی پـس אز    . گیری אز آن جـستجو کـرد   تسلط و آشنایی کامل آنها با کتابخانه، بخشها و قوאعد بهره 
بندی منابع مرتبط با موضـوع تحقیقـشان بـه درسـتی بـه منـابع برگزیـده مرאجعـه و                       شناسایی دقیق و אولویت   

به همین خاطر هیچ منبع و אطالعات مهمی אز چـشم آنهـا             . کنند  אطالعات مورد نیاز خود رא بردאشت و ثبت می        
ما نیز که در صددیم אصـول       . شوند  می و אتالف وقت نمی    ماند و برאی دستیابی به منابع دچار سردرگ         مخفی نمی 

تـرین אصـول      و قوאعد تحقیق روشمند و علمی رא فرא بگیریم باید به خوبی با کتابخانه، אنـوאع منـابع آن و مهـم                     
 .گیری אز کتابخانه آشنا شویم کتابدאری و بهره

 

 

 

 کتابخانه و אنوאع آن
بندی شـده نگهـدאری و در אختیـار     لمی در آن به صورت طبقهکتابخانه محلی אست که منابع حاوی אطالعات ع     

 .شود محققان قرאر دאده می
هـای    گیری یا گستردگی منابع و مخاطبان به گونه          بهره  ها رא با توجه به نوع منابع، شیوۀ אیجاد، شیوۀ           کتابخانه

 :کنیم ها אشاره می در אینجا به برخی אز אنوאع کتابخانه. کنند مختلفی تقسیم می
 

 

 ـ کتابخانۀ عمومی١

ها معموالً با بودجۀ عمومی یا אز محل کمکهای مردمی و برאی مرאجعه و אستفادۀ عموم אفرאد אیجاد                    אین کتابخانه 
هایی برאی پاسخگویی به نیازهای عمـومی و بـا توجـه بـه شـرאیط و                   منابع و אمکانات چنین کتابخانه    . شوند  می

هایی در هر محلۀ شهری ضروری אست و معموالً אسـتفاده             کتابخانهوجود چنین   . شود  مخاطبان محلی آماده می   
یک کتابخانۀ عمـومی عـالوه بـر در אختیـار قـرאر دאدن کتـب،                . אز آن نیازی به عضویت و سپردن مدرک ندאرد        

گیری אز منابع אلکترونیکی و شبکۀ جهانی אینترنـت رא بـرאی              نشریات و منابع صوتی و تصویری باید אمکان بهره        
אلبته برאی به אمانت بردن منابع الزم אست אفرאد بـا سـپردن مـدאرکی معتبـر بـه عـضویت             . ن فرאهم آورد  مرאجعا

های فرهنگی و آموزشی و برگزאری کنفرאنـسها نیـز       ها، برאی אجرאی برنامه     معموالً אین کتابخانه  . کتابخانه درآیند 
 .گیرند مورد אستفاده قرאر می

 

 

 ـ کتابخانۀ ملی٢

در אیـن کتابخانـه     . شـود   אی אصلی و ملی وجود دאرد که با بودجه و نظارت دولت אدאره می               خانهدر هر کشور کتاب   
تـرین    تـرین و کامـل      بنابرאین معمـوالً جـامع    . شود  آوری و نگهدאری می       אی آن کشور جمع     تمامی منابع کتابخانه  

بر אسـاس   .  آن کشور אست   گیری אز کتب، نشریات و دیگر منابع دאخلی هر کشور کتابخانۀ ملی             محل برאی بهره  
אی   هایی אز אثر منتشر شدۀ خود رא در قبال دریافت شـماره             قانون وאسپاری، هر ناشر و مؤلفی موظف אست نسخه        



 

http://vu.hadith.ac.ir ٨٠

هـایی    אلبته عالوه بـر آن، אز رאه      .  ملی تحویل دهد    مندی אز قانون حقوق معنوی تالیف به کتابخانۀ         خاص و بهره  
 .آید ها فرאهم می گونه کتابخانه  تعدאد زیادی منبع برאی אینچون خرید، دریافت هدאیا و مبادله نیز

אز جملـۀ אیـن     . های ملی אسـت     آوری و نگهدאری منابع، وظایف دیگری نیز بر عهدۀ کتابخانه           عالوه بر جمع  
نویـسی، کتابـدאری و چـاپ، و تعیـین אسـتاندאردهای ملـی                های فهرست   نامه  ها و شیوه    نامه  وظایف، تدوین آیین  

 . و نظارت بر אجرאی آن אستאنتشارאتی
 :شود عبارت אست אز آوری و نگهدאری می برخی אز منابعی که توسط کتابخانۀ ملی جمع

 .تمامی کتب و نشریات و سایر منابع אطالعاتی منتشر شده در دאخل کشور •
 .کتب، مقاالت و تحقیقات نویسندگان کشور که در دیگر کشورها منتشر شده אست •
 .ات نویسندگان خارجی دربارۀ آن کشورکتب، مقاالت و تحقیق •

 رسماً به   ١٣١٦گذאری و در سال        با تأسیس دאرאلفنون توسط אمیرکبیر پایه      ١٢٦٨کتابخانۀ ملی אیرאن در سال      
در حال حاضر אین کتابخانه پس אز אدغام در سـازمان אسـناد ملـی بـا                 . گذאری شد   عنوאن کتابخانۀ ملی אیرאن نام    

بـه صـورت مـستقل زیـر نظـر نهـاد ریاسـت              » ابخانۀ ملی جمهوری אسالمی אیرאن    سازمان אسناد و کت   «عنوאن  
 . کند جمهوری فعالیت می  

 

 

 ـ کتابخانۀ دאنشگاهی٣

دאنـشجویان و אسـاتید بـرאی موفقیـت در          . ترین نیازهای هر مرکز دאنـشگاهی کتابخانـه אسـت           یکی אز ضروری  
بر אین אساس در هر مرکز .  و منابع علمی نیاز دאرند     فعالیتهای آموزشی و تحقیقاتی خود بیش אز هر چیز به کتب          

ها معموالً אز یک      אین کتابخانه . شود  אی با توجه به אقتضائات و نیازهای آن دאنشگاه אیجاد می            دאنشگاهی کتابخانه 
ها عالوه بر تهیه و سـاماندهی        در אین کتابخانه  . אی تشکیل شده אست      مرکزی و چند کتابخانۀ دאنشکده      کتابخانۀ

منابع مورد نیاز אعضای دאنشگاه و אرאئۀ خدمات مرجـع و אمانـت، محـل مناسـبی بـرאی مطالعـۀ دאنـشجویان و                        
אمروزه با توجه به گسترش کاربرد رאیانه و شبکۀ אینترنت در فعالیتهای آموزشی             . شود  محققان در نظر گرفته می    

های دאنشگاهی    אی در کنار کتابخانه     شبکهو تحقیقاتی وجود بخش مستقلی برאی אستفاده אز منابع אلکترونیکی و            
 .رسد بسیار الزم به نظر می

گیـری אز אمانـت بـین     אمکـان بهـره  » طرح غدیر«ها با پیوستن به طرحهایی چون      کتابخانۀ برخی אز دאنشگاه   
هـا و سـاز و کـاری          אین طرح نوعی عضویت فرאگیر کتابخانه     . سازند  אعضای خود فرאهم می    אی رא برאی    کتابخانه

هـا و     هدف אز אین طرح אشـترאک در אنـوאع منـابع کتابخانـه            . ها در אیرאن אست     ید برאی همکاری بین کتابخانه    جد
 کتابخانـۀ   ٢٣٤بر אسـاس אیـن طـرح        . فرאهم ساختن אمکان دسترسی مستقیم دאنشگاهیان به منابع بیشتر אست         

باشـند بـه صـورت        اوری مـی   دאنشگاه و مؤسسۀ پژوهشی که تابع وزאرت علـوم، تحقیقـات و فنـ              ٦٦وאبسته به   
 مجموعاً بـیش אز     ١٣٧٩ها در سال      אین کتابخانه . دهند  دאوطلبانه منابع خود رא در אختیار אعضای یکدیگر قرאر می         

نامه و رسـاله       هزאر عنوאن پایان   ١١٧ هزאر عنوאن نشریۀ אدوאری جاری و بیش אز          ٥٢ میلیون جلد کتاب، حدود      ٦
توאنند با عضویت     های عضو می    ی و دאنشجویان تحصیالت تکمیلی دאنشگاه     אعضای هیئت علم  . در אختیار دאشتند  

هـای   در אین طرح یک کارت عضویت و سه کارت אمانت دریافت و مانند אعضای رسـمی هـر یـک אز کتابخانـه         
توאن به مـدت سـه هفتـه یـک جلـد אز       در قبال سپردن هر کارت אمانت، می   . عضو به آن کتابخانه مرאجعه کنند     
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مرکـز אطالعـات و مـدאرک علمـی אیـرאن بـه عنـوאن مرکـز                 . ها رא به אمانت برد       אمانت آن کتابخانه   منابع بخش 
 .کنندۀ אین طرح مسئولیت جبرאن خسارتهای אحتمالی رא بر عهده دאرد هماهنگ

 

 

 ـ کتابخانۀ تخصصی٤

در . گوینـد  خصصی مـی کنند کتابخانۀ ت آوری و אرאئه می هایی که منابع مرتبط با یک موضوع رא جمع      به کتابخانه 
ها كوشش شده אست در حد אمکان منابع مرتبط با موضوع مورد نظر אز نقاط مختلف جهـان و                     گونه کتابخانه   אین

آوری אطالعات    به همین خاطر، بهترین محل برאی جستجو و جمع        . در شکلهای گوناگون تهیه و گردآوری شود      
אی אز منابع تخصـصی رא   توאن مجموعۀ گسترده آنجا میچرאکه در  . مورد نیاز در تحقیق کتابخانۀ تخصصی אست      

هایی که به عنوאن کتابخانۀ تخصصی حـدیث          توאن אز کتابخانه    به عنوאن مثال می   . در کنار یکدیگر مشاهده کرد    
قـم אیجـاد شـده     אلبیـت در شـهر   های دאرאلحدیث و آل در دאنشکدۀ علوم حدیث وאقع در جنوب تهرאن و مؤسسه 

نظیر אز منابع حدیثی، شـروح آن و متـون مربـوط بـه علـوم                  هایی بی   ها مجموعه   ین کتابخانه در א . אست یاد کرد  
 . آوری شده אست حدیث אز کشورهای مختلفی چون لبنان، عربستان، سوریه، مصر و دیگر کشورها جمع

ـ     مؤسسات و کارخانه  , ها  وزאرتخانه, های تخصصی نیز دאخل سازمانها      برخی אز کتابخانه   د و منـابع  ها قرאر دאرن
 . دهند مورد نیاز کارکنان و אعضای سازمان متبوع رא در אختیار آنان قرאر می

ماننـد کتابخانـۀ آموزشـگاهی یـا        . توאن برאی کتابخانه ذکر کـرد         عالوه بر موאرد فوق אنوאع دیگری رא نیز می        
ا אستفادۀ معلمان آمـاده     آموزאن ی   کتابخانۀ مدאرس که با هدف تقویت بنیۀ علمی و پر کردن אوقات فرאغت دאنش             

אهللا   آید و گاهی مانند کتابخانۀ آیة       های شخصی نیز با بودجه و تالش شخصی אفرאد فرאهم می            کتابخانه. شود  می
 .گردد אی عظیم و گسترده با منابعی אرزشمند و منحصر به فرد منجر می مرعشی نجفی به پیدאیش کتابخانه

 

 

 

 بندی منابع کتابخانه رده
یابی سریع به منابع کتابخانه الزم אست منابع آن بر مبنای مشخصی مرتب شـده و                  شیدن و دست  برאی نظم بخ  

به . بندی کرد   بندی و دسته    توאن با روشهای گوناگونی طبقه      کتابها و منابع کتابخانه رא می     . در کنار هم قرאر گیرد    
ولی بـه   . بندی אنتخاب کرد    אین دسته توאن قطع، رنگ، تاریخ אنتشار یا مالکهای دیگری رא برאی             عنوאن مثال می  

بندی منابع بر אساس موضوع אست چرא که با אین روش تمامی              رسد مفیدترین رאه برאی אین منظور طبقه        نظر می 
گیرد و محققی که به دنبال אطالعات در مورد آن موضـوع              کتابهای مربوط به یک موضوع در کنار هم قرאر می         

رد نظرش رא پیدא کند و با منابع جدید و بیشتری نیـز در کنـار آن منـابع آشـنا                   توאند به آسانی منابع مو      אست، می 
 .شود

بندی کتابها هماهنگی وجود دאشته باشد الزم אست          ها در چینش و طبقه      אما برאی אین که میان همۀ کتابخانه      
بنـدی در אکثـر       دهبرאی אین منظور دو نظام ر     . אستاندאرد و نظام خاصی تعریف شود تا همگان אز آن پیروی کنند           

אلمللـی    بندی بـین    אین دو رده  . کنند  های جهان پذیرفته شده و منابع رא با یکی אز آن دو سازماندهی می               کتابخانه
 : אند אز عبارت
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 تدوین شد و در حال حاضر     ٢٨که توسط یک کتابدאر آمریکایی به نام ملویل دیویی         بندی دهدهی دیـویی     رده •
 .شود  گفته میD.D.C٢٩بندی אختصارא  به אین رده. طح جهان אستپرکاربردترین روش رده بندی در س

بنـدی   به אین رده. که توسط کتابخانۀ کنگرۀ אیاالت متحدۀ آمریکا تدوین و אرאئه شده אست          بندی کنگره   رده •
 . شود هم گفته می٣٠ L.Cبندی  برאی אختصار رده

   چرא که אگر بـرאی تحقیـق بـه هـر کتابخانـۀ             .بندیها آشنا باشد    برאی هر محققی الزم אست אجماالً با אین رده        
بنـابرאین  . بندیها به کتب مورد نظرش دست یابد        אی مرאجعه کند، باید אز طریق کدهای אین رده          سازماندهی شده 

 :بندیها آشنا شویم  کنیم אندکی با אین رده تالش می
 

 

  ) D.D.C( بندی دیویی  رده

شـیوۀ אو   . بندی موضوعی علـوم طرאحـی و تعریـف کـرد            قسیم میالدی، دیویی نظامی رא برאی ت      ١٨٧٦در سال   
یعنی אبتـدא علـوم رא بـه ده قـسمت کلـی      . دאد گونه بود که همۀ تقسیمات خود رא به صورت دهگانه قرאر می   אین

تقسیم کرد و سپس هر یک אز آنها رא نیز به ده قسمت و باز هر یک אز אقسام جدید رא نیز به ده بخـش تقـسیم                            
אو برאی هر یک אز אین אقـسام  . شود بندی دهدهی یا אعشاری نیز گفته می   خاطر به אین شیوه، رده    به همین   . کرد

بندی  موضوعات אصلی و کدهای آن در رده      . بندیها بر אساس אین کدها شناخته شود        کدی در نظر گرفت تا دسته     
 :دهدهی به אین شرح אست

                    کلیات٠ ـ ١٠٠
      فلسفه          ١٠٠ ـ ١٩٩
                دین٢٠٠ ـ ٢٩٩
               علوم אجتماعی              ٣٠٠ ـ ٣٩٩
               زبان٤٠٠ ـ ٤٩٩
               علوم پایه٥٠٠ ـ ٥٩٩
              علوم عملی٦٠٠ ـ ٦٩٩
               هنرها٧٠٠ ـ ٧٩٩
               אدبیات٨٠٠ ـ ٨٩٩
         تاریخ و جغرאفیا      ٩٠٠ ـ ٩٩٩

شود و یک دهگانۀ دیگـر אز         گونه که گفته شد هر یک אز אین موضوعات אصلی به ده بخش تقسیم می                همان
 رא بـه خـود      ٢٩٩ تـا    ٢٠٠به عنوאن مثال در موضوع دین که کـد          . یابد  אعدאدی که ذکر شد به آن אختصاص می       

 ٢٩٧سپس در میان سایر אدیان کد       .  אدیان אست   برאی سایر  ٢٩٠ مخصوص אدیان طبیعی و      ٢١٠אختصاص دאده   
مـثال بـرאی نـشان      . شود  تر هم אز אعشار אستفاده می       برאی موضوعات جزئی  . به دین אسالم אختصاص یافته אست     

                                                 
 .  کتابدאری رא نیز منتشر کرد وی مؤسس אنجمن کتابدאرאن آمریکا بود و مجلۀ ١٨٥١) Melvil Dewey ـ(١٩٣١  .٢٨
٢٩.Dewey Decimal Classification (D.D.C) . 
٣٠.Library of Congress  . 
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سایر موضوعات هم   . شود   אستفاده می  ٢/٢٩٧ و برאی موضوعات حدیثی אز       ١/٢٩٧دאدن موضوعات قرآنی אز کد      
 . گردد تر אز آن با אرقام بیشتری در طرف אعشار مشخص می وضوعات جزئیبه همین ترتیب مشخص شده و م

 

 

  ) L.C( بندی کنگره  رده

بنـدی منـابع      هی و طبقه    های دאنشگاهی و تحقیقاتی، برאی ساماند       ویژه کتابخانه   های دنیا به    بسیاری אز کتابخانه  
.  אز سوی کتابخانۀ کنگرۀ آمریکا אرאئه شد       ١٨٩٧بندی در سال      אین رده . کنند  بندی کنگره אستفاده می     خود אز رده  

 دسته تقسیم شده و بـرאی نـشان دאدن هـر موضـوع یکـی אز                 ٢١در אین شیوه همۀ علوم و موضوعات کلی به          
. شود  تر אز ترکیب یکی دیگر אز حروف אستفاده می          حروف אلفبای التین و برאی مشخص کردن موضوعات جزئی        

אمتزאج حـرف و عـدد در אیـن شـیوه باعـث شـده کـه                 . شود   مشخص می  تر אز آن هم با אعدאد       موضوعات جزئی 
 . ها مانند روش دیویی طوالنی نشود شماره

 :بندی عبارت אست אز موضوعات אصلی در אین رده
A کلیات 
B فلسفه و دین 
Cعلوم وאبسته به تاریخ          
Dتاریخ          
Eتاریخ عمومی آمریکا          
F אیاالت متحده         تاریخ محلی 
G      جغرאفیا          
Hعلوم אجتماعی          
Jعلوم سیاسی           

Kحقوق          
Lآموزش و پرورش          

Mموسیقی         
Nهنرهای دیدאری          
Pزبان و אدبیات          
Qعلوم پایه          
Rپزشکی          
Sکشاورزی          

 Tژی         تکنولو 
Uعلوم نظامی          
Vعلوم دریایی          
Zکتابشناسی و کتابدאری          
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مثال در موضوعات دینی که     . شود  گونه که אشاره شد موضوعات فرعی با ترکیب دو حرف مشخص می             همان
ال مـث . אی در نظر گرفته شده אست        אست، برאی هر یک אز موضوعات کلی فلسفی یا دینی کد جدאگانه            Bکد آن   

BC    ،برאی منطق BF شناسی،    روאن  برאیBH   شناسـی،      برאی زیبـاییBM        ،بـرאی دیـن یهـود BR   بـرאی 
وقتـی  . شود تر نیز با אعدאد مشخص می موضوعات جزئی.  برאی אسالم در نظر گرفته شده אستBPمسیحیت و  

. شـود   ع ذکر مـی    شمارۀ کد موضوع فرعی آن موضو      BPموضوع کتابی در رאبطه با אسالم باشد بعد אز ذکر کد            
 : به אین ترتیب در نظر گرفته شده אست٣٠٠ تا ١אین شماره אز عدد 

 ١ ـ ١٩کلیات                   
  ٢١ ـ ٥٧ها        نامه سرگذشت

 ٥٨ ـ ٨٩قرآن و علوم قرآنی   
 ٩٠ ـ ١٠٤تفسیر                   
 ١٠٦ ـ ١٤٥حدیث                  
 ١٤٧ ـ ١٩٨فقه و אصول           
 ٢٠٠ ـ ٢٣٣کالم و عقاید         
 ٢٣٥ ـ ٢٤٤فرق אسالمی         
 ٢٤٦ ـ ٢٥٤אخالق אسالمی      
 ٢٥٦ ـ ٢٧٢آدאب و رسوم         
 ٢٧٤ ـ ٢٩٥تصوف و عرفان      

در אیـن روش هـر      . شـود   بندی אختصاص دאده مـی      بدین ترتیب برאی هر کتاب یک شمارۀ بازیابی یا کد رده          
 بازیـابی موضـوع אسـت و بخـش دیگـر          یک بخش نشانۀ  : ز دو بخش אصلی تشکیل شده אست      شمارۀ بازیابی، א  

 مؤلـف אبتـدא حـرف אول        در بخش نشانۀ  .  موضوعی بود   آنچه تا کنون گفتیم در مورد نشانۀ      . نشانۀ بازیابی مؤلف  
 אست قرאر   دهندۀ حرف دوم نام پدیدآورنده      سپس عددی که به صورت رمزی نشان      . شود  نام پدیدآورنده ذکر می   

دهندۀ حرف دوم عنـوאن אثـر אسـت     بعد אز آن حرف אول عنوאن אثر و عددی که به صورت رمزی نشان         . گیرد  می
 .آید می

مثًال אگر אز یک عنـوאن خـاص چنـد    . شود  بخشهای دیگری نیز در אدאمۀ نشانۀ بازیابی אضافه می در موאردی، 
یـا אگـر   . شود  خست کلمۀ نسخه אست نشان دאده می      که حرف ن  » ن«نسخه در کتابخانه موجود باشد با عالمت        

دهندۀ אین موضـوع      کتابی برאی بار دوم یا بیشتر با تجدید نظر אنتشار یافته باشد تاریخ آخرین ویرאیش که نشان                
 . אست نیز ذکر خوאهد شد

 

 

 

 گیری אز منابع کتابخانه های بهره شیوه
هـای    کنـد الزم אسـت بـه خـوبی بـا شـیوه               مرאجعـه مـی    کسی که برאی تحقیق و אستفاده אز منابع به کتابخانه         

تـر بـه    کند منابع بیشتر و بهتری رא در زمانی کوتـاه  אین آشنایی به محقق کمک می. گیری אز آن آشنا باشد    بهره
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هـای زیـر      אستفاده אز منابع کتابخانه معموالً به یکی אز شـیوه         .  آورد و دچار سردرگمی و אتالف وقت نشود         دست
 :ردگی אنجام می

 

 

 ـ مرאجعۀ مستقیم به منابع١

های کتاب دسترسی دאشته باشند و شخصا کتاب خود           توאنند مستقیم به قفسه     ها، مرאجعان می    در برخی کتابخانه  
אیـن شـیوه فرصـت بـسیار خـوبی رא در            . گویند   می ٣١אین شیوۀ کتابدאری رא אصطالحاً قفسۀ باز      . رא אنتخاب کنند  

אز نزدیک منابع گوناگون و متعددی رא بررسی و אز میان آنها بهتـرین رא אنتخـاب                 دهد تا     אختیار محققان قرאر می   
 .کنند

هـا چیـده شـده        ها بر אساس موضوع، مرتب و در قفـسه          گونه که قبالً אشاره شد معموالً منابع کتابخانه         همان
وط به موضـوع مـورد   ها بخش مرب   بندی قفسه   بنابرאین کافی אست با مشورت کتابدאر یا با توجه به کد رده           . אست

با אین کار تعدאد قابل توجهی אز منابع مرتبط با موضوع رא در یک یا چنـد   . نظر خود رא پیدא و به آن مرאجعه کنیم        
تر باشد منـابع        تر و تخصصی    אیم غنی   אی که به آن مرאجعه کرده       هر قدر کتابخانه  . قفسه در کنار هم خوאهیم دید     

با مروری אجمالی بر عناوین، پدیدآورندگان و محتوאی منـابع یـا بـا          . م دאشت بیشتر و معتبرتری در אختیار خوאهی     
آوری     توאنیم کتب مورد نظر خود رא אنتخاب کنیم و به مطالعـه و جمـع                بررسی فهرست مطالب آنها به آسانی می      

 .  אطالعات بپردאزیم
هـا منـابع אیـن بخـش بـه       خانـه در אکثـر کتاب . ها بخشی به عنوאن مرجع وجود دאرد معموالً در همۀ کتابخانه   

در جلسات آینده   . توאن با مرאجعۀ مستقیم אز آنها بهره گرفت         گیرد و می     باز در אختیار אعضا قرאر می       صورت قفسۀ 
 . با تعریف و אنوאع کتب مرجع آشنا خوאهیم شد

 
 

 אی אفزאر رאیانه دאن یا نرم ـ אستفاده אز برگه٢

ها وجود نـدאرد الزم אسـت         االست یا אمکان مرאجعۀ مستقیم אعضا به قفسه       هایی که تعدאد منابع آن ب       در کتابخانه 
کنندگان قرאر گیرد تا آنها بتوאنند אز میان آنها، موאرد مـرتبط و               فهرست کامل و گویایی אز منابع در אختیار مرאجعه        

دאن   برگـه . گیـرد    مـی  دאن در אختیار مرאجعان قـرאر       سالهاست که אین אطالعات به وسیلۀ برگه      . مورد نظر رא بیابند   
کمدی אست با کشوهای متعدد و کوچک که در هر یک אز کشوهای آن אمکان کنـار هـم قـرאر گـرفتن تعـدאد                          

شود و به ترتیب حـروف אلفبـا در           אطالعات مربوط به هر منبع روی یک کارت درج می         . زیادی کارت وجود دאرد   
 . گیرد دאنها قرאر می אین برگه

گردد معموالً با یکـی אز אیـن سـه            کند و به دنبال منابع مورد نظر خود می          ه می کسی که به کتابخانه مرאجع    
 : پردאزد منبع می روش به جستجوی

                                                 
٣١ .open shelf  
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 אز طریق عنوאن  •

در صورتی که אو نام کتاب مورد نظر رא بدאند، باید بـه فهرسـت عنـاوین منـابع مرאجعـه کنـد و آن رא در میـان                             
هـا      به همین منظور معموالً در کتابخانـه      . ه برאی یافتن کتاب אست    ترین شیو   روش سریع  אین. عناوین دیگر بیابد  

دאن عنوאن کارتهـای حـاوی אطالعـات          در هر یک אز کشوهای برگه     . دهند  دאنی رא به عناوین אختصاص می       برگه
توאنـد در     دאنی محقق به آسـانی مـی        با وجود چنین برگه   . منابع به ترتیب حروف אلفبای عناوین مرتب شده אست        

بنـدی     مربوط به حرف مورد نظر کارت آن منبع رא بیابد و بر אساس کدی که در آن کارت درج شده رده                     کشوی
 . و محل نگهدאری آن رא تشخیص دهد

 آورنده  אز طریق پدید •

دאنـد بایـد در میـان فهرسـت אسـامی پدیدآورنـدگان               مترجم یا مصحح کتاب رא می     , אگر אو تنها نام دقیق مؤلف     
دאنـی    به همین خاطر الزم אست برگه     . ن نام אو، در میان آثارش منبع مورد نظر رא پیدא کند           جستجو و پس אز یافت    

. دאن عنوאن وجود دאشته باشد تا در آن אطالعات منابع بر אساس نام پدیدآورندگان مرتب شده باشد                  در کنار برگه  
 .دאن عنوאن אست دאن پدیدآورندگان مانند برگه روش אستفاده אز برگه

 موضوعאز طریق  •

چنانچه فرد برאی تحقیق در رאبطه با موضوع مشخصی به کتابخانه رفتـه و منبـع خاصـی رא אز قبـل شناسـایی                  
אی که منابع     کتابخانه. نکرده אست بهترین شیوه برאی אو جستجوی موضوعی در میان منابع کتابخانه خوאهد بود             

شایانی به محققان در یـافتن منـابع مـورد    بندی کرده باشد، کمک       بندی و دسته    خود رא به صورت موضوعی رده     
دאن   سـازی و در אختیـار گذאشـتن برگـه           های אرאئۀ فهرست موضوعی منابع، آمـاده        یکی אز شیوه  . کند  نیازشان می 

دאن نیز אطالعات و کد محل نگهدאری منابع به ترتیب حروف אلفبـای موضـوعات                 در אین برگه  . موضوعات אست 
 .آن مرتب و אرאئه شده אست

های زندگی، کتابخانه و کتابدאری نیز אز مزאیا و دسـتاوردهای             אمروزه با گسترش کاربرد رאیانه در همۀ عرصه           
یکـی אز خـدماتی کـه فنـاوری אطالعـات بـه کتابخانـه و محققـان آن אرאئـه دאده                      . نصیب نمانده אسـت     آن بی 
بینـی אنـوאع      אی در خود و پیش       گسترده אفزאرها با جای دאدن אطالعات      אین نرم . אفزאهای متعدد کتابدאری אست     نرم

אی   های رאیانه   با وجود אین برنامه   . کنند  جستجوهای کاربردی خدمات אرزشمندی به کتابدאرאن و محققان אرאئه می         
روشهای سنتی هرگز قابـل تـصور نبـود بـا      دאن نیست، بلکه אمکانات فرאوאنی که در      نه تنها دیگر نیازی به برگه     

אی و تخصصی، אمکان جستجو       جستجوهای ترکیبی، مقایسه  . ها فرאهم شده אست     خانهسرعت و سهولت در کتاب    
ها و حتی אرتباط و جستجو אز طریق          אی با سایر کتابخانه     در تمامی אطالعات مرتبط با منابع، אمکان אرتباط شبکه        
 . بینی شده אست אفزאرها پیش شبکۀ אینترنت، بخشی אز אمکاناتی אست که در אین نرم

هایی برאی جـستجوی مرאجعـان در    های مجهز و بزرگ با אختصاص دאدن رאیانه       ن شرאیطی کتابخانه  در چنی 
آذرخش، نوسـا،     אفزאرهایی چون پارس    نرم. سازند  گیری بهتر آنان رא אز منابع فرאهم می         אفزאرها، زمینۀ بهره    אین نرم 

های بزرگ אیرאن مـورد אسـتفاده قـرאر           אفزאرهای کتابدאری אست که در کتابخانه       نرم ترین  سیمرغ و کاوش אز مهم    
گیری אز منـابع کتابخانـه آشـنایی بـا شـیوۀ              אفزאرها در شناسایی و بهره      با توجه به تاثیر فرאوאن אین نرم      . گیرد  می



 

http://vu.hadith.ac.ir ٨٧

گیـری אز هـر       بنابرאین یکی אز کارهای ضروری پیش אز آغـاز بهـره          . אستفاده אز آنها برאی هر محققی الزم אست       
 .אفزאر کتابدאری آن کتابخانه و شیوۀ אستفاده אز אمکانات آن אست  مورد نرمکتابخانه پرس و جو در

 
 
 ـ مشورت با کتابدאر٣

کتابـدאر بـه عنـوאن    . گیری بهینه אز کتابخانه و منـابع آن مـشورت بـا کتابـدאر אسـت      یکی دیگر אز رאههای بهره   
אفزאرهـای    جستجوی منابع خاص و نـرم     های    کارشناسی که عالوه بر אطالع אز منابع موجود در کتابخانه با شیوه           

کتابـدאر مـسئولیت   . توאند تجارب אرزشمند خود رא به آسانی در אختیار ما بگذאرد          کتابدאری به خوبی آشنا אست، می     
توאند در سازماندهی و مـدیریت אطالعـات مـورد            אو می . دهی אطالعات و منابع کتابخانه رא بر عهده دאرد          سازمان

 .سازی و بازیابی אین אطالعات نقش مؤثری دאشته باشد ینش، ذخیرهنیاز محقق و کنترل، گز
کتابدאر مرجع وظیفه دאرد در مورد رאههـای  . ها فردی به عنوאن کتابدאر مرجع حضور دאرد    معموالً در کتابخانه  

و با توجـه بـه تجربـه        . جستجو و به دست آوردن אطالعات مورد نیاز محققان به آنها مشورت الزم رא אرאئه کند               
محقق هر  . تسلط کتابدאر مرجع نسبت به منابع موجود در آن کتابخانه אنجام مشاوره با אو بسیار مفید خوאهد بود                 

گون که پیش אز אین אشـاره         چرא که همان  . های خود אکتفا کند     قدر هم با منابع آشنا باشد باز هم نباید به دאنسته          
توאند مسیر و نتایج تحقیق رא تغییـر          عاتی جزئی می  رسی به אطال    کردیم گاهی شناسایی یک منبع خاص و دست       

 . جویی زیادی در وقت رא نصیب محقق سازد دهد یا فایده و صرفه
 
 
 

 אنوאع منابع کتابخانه
توאنند  کنند در آنجا تنها باید به دنبال کتاب باشند و می معموالً אفرאد در هنگام مرאجعه به کتابخانه تصور می

אین در حالی אست که . خود رא אز البالی کتابهای مربوط به آن موضوع به دست آورندهمۀ אطالعات مورد نیاز 
شود که در برخی موאرد אین منابع אطالعات بیشتر و  آوری و نگهدאری می در کتابخانه אنوאع دیگری אز منابع جمع

هی به آنها در هنگام توج گونه منابع و بی عدم شناخت אین. אند مفیدتری رא نسبت به کتاب در خود جای دאده
بنابرאین الزم אست . سازد אی אز אطالعات אرزشمند محروم می مرאجعه به کتابخانه محقق رא אز حجم گسترده

אمروزه אطالعات رא با אبزאرهای . אنوאع منابع کتابخانه رא بشناسیم و روش אستفاده אز آنها رא به خوبی بدאنیم
ها نیز باید אطالعات رא در אنوאع منابع  پس در کتابخانه. کنند منتقل میهای گوناگونی  مختلفی ذخیره و با رسانه

توאن در אنوאع ذیل  ترین منابع کتابخانه رא می مهم. های گوناگون אرאئه کنند نگهدאری و با אبزאرها و رسانه
 :بندی کرد دسته
 ـ کتاب١
 ها ـ مجالت و روزنامه٢
 ها نامه ـ پایان٣
 ـ منابع دیدאری و شنیدאری٤
 )ها ریزورقه(ها  ـ میکروفرم٥
 ـ منابع אلکترونیکی٦
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در جلسات آینده تالش خوאهیم کرد بسته به אهمیت و کاربرد هر یک אز אین منابع، ویژگیها و شیوۀ אستفاده 
 .אز آنها رא مورد بحث و بررسی قرאر دهیم



 

 

 جلسۀ هشتم



 

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس
 :دאنشجو در با فرאگیری אین درس

 ترین منبع کتابخانه بهتر خوאهد شناخت؛  کتاب رא به عنوאن مهم 
  با אبعاد و אجزאی مختلف کتاب به خوبی آشنا خوאهد شد؛ 
 . سایر אنوאع منابع کتابخانه رא به صورت אجمالی خوאهد شناخت 

 
 
 

 مروری بر مباحث گذشته
آوری  یق جمعدאنستیم که پنجمین مرحله אز تحق. אیم تاکنون پنج مرحله אز مرאحل تحقیق علمی رא بیان کرده

אی گردآوری  در אین مرحله אطالعات الزم در مورد موضوع رא به صورت میدאنی و کتابخانه. אطالعات אست
طی دو جلسۀ . کنیم تا با تحلیل و پردאزش אین אطالعات نتایج مورد אنتظار אز تحقیق رא به دست آوریم می

آوری אطالعات به  گفتیم که جمع. شنا شدیمאی و ویژگیهای آن آ گذشته با تعریف روش میدאنی و کتابخانه
همچنین دאنستیم که برאی . گیرد نامه אنجام می روش میدאنی אز رאههایی چون مشاهده، مصاحبه و پرسش

بندی و אستفاده אز آن آشنا  אی باید با کتابخانه، منابع و אصول طبقه آوری بهتر אطالعات در روش کتابخانه جمع
یکی دیگر אز . گیری אز منابع آن آشنا شدیم بندی و شیوۀ بهره نوאع کتابخانه، אصول ردهبر אین אساس با א. باشیم

کنیم با  در אین جلسه تالش می. مباحث مهم و پرکاربرد در אین زمینه آشنایی با אنوאع منابع کتابخانه אست
 .ها موجود و قابل אستفاده אست آشنا شویم ترین منابعی که معموالً در کتابخانه مهم

 
 
 
 

 אنوאع منابع کتابخانه

آوری و  گونه که پیش אز אین گفتیم کتابخانه محلی אست که אطالعات گوناگون علمی در آن جمع همان
های مختلفی چون متن مکتوب، صوت، تصویر و  توאن در قالبها و گونه אین אطالعات رא می. شود نگهدאری می

های  ها אنوאع مختلف منابع نگهدאری و با אبزאرها و رسانه ابخانهمعموالً در کت. های אلکترونیکی به دست آورد دאده
 :بندی کرد توאن در אنوאع ذیل دسته ترین منابع کتابخانه رא می مهم. شود گوناگون אرאئه می

 ـ کتاب١
 ـ نشریات אدوאری ٢
 ـ منابع دیدאری و شنیدאری٣
 )ها ریزورقه(ـ میکروفرمها ٤
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 ـ منابع אلکترونیکی ٥
. توאن در بسیاری אز אین منابع مطالب אرزشمندی به دست آورد آوری אطالعات تحقیق می جمعدر هنگام 

אی که بتوאند به آسانی با آنها אرتباط  تک אین منابع به خوبی آشنا باشد؛ به گونه بنابرאین الزم אست محقق با تک
کنیم با توجه به میزאن אهمیت و  میدر אین جلسه تالش . برقرאر کرده و אطالعات الزم رא אز آنها אستخرאج کند

 .کاربرد هر یک אز אین אنوאع، به بررسی و توضیح آنها بپردאزیم
 

 

 

 ـ کتاب ١
אین گنجینۀ אرزشمند אز دیرباز مورد توجه و . ترین منبع برאی אطالعات علمی אست ترین و رאیج کتاب مهم

אمروزه منابع گوناگون و . مطرح אستאستفادۀ بشر بوده و همچنان به عنوאن رکن אصلی دאنش و پژوهش 
فرאوאن صوتی، تصویری و אلکترونیکی گسترش و کاربرد چشمگیری دאشته، אما אین موضوع نتوאنسته و نخوאهد 

 .سازی، אنتقال و پیشبرد دאنش بشر بکاهد توאنست אز جایگاه، אهمیت و نقش محوری کتاب در ذخیره
. ها و אشکال گوناگونی رא به خود دیده אست شته و دورهکتاب تاریخ پر فرאز و نشیبی رא پشت سر گذא

توאن نسل  طومارهای پاپیروس رא می. אند ترین شکل شناخته شده אز کتاب های گلین אولین و قدیمی لوحه
دومین تحول . با אخترאع کاغذ تحول بزرگی در تهیه و تولید کتاب אیجاد شد. دیگری אز کتاب به شمار آورد

 کتاب فرאهم  با אین دستاورد אرزشمند אمکان تولید و نشر گستردۀ. پیدאیش صنعت چاپ بودمهم در אین عرصه 
 . ، با پیشرفت فناوری و دאنش بشر، به تدریج بر کیفیت و تنوع کتابها אفزوده شد  پس אز آن نیز. شد

ه کتاب چرא ک. آشنایی با אنوאع کتابهای رאیج و شناخت אجزאی آن برאی یک محقق الزم و ضروری אست
 .آوری אطالعات אست تحقیق و جمع ترین אبزאر در مهم

قطع به . شود  و رאیج در אبعاد مختلفی چون وزیری، رقعی، پالتویی و جیبی منتشر می אمروزه کتابهای معمول
شود و  معنی אندאزۀ کتاب אست و عبارت אست אز دفعاتی که برگ چاپی به منظور تشکیل אورאق کتاب تا می

 .شود ها فقط אندאزۀ طول آن ذکر می برگه معموالً در فهرست. سازد  خاص کتاب رא میهای אندאزه
 ٣٢:قطع کتاب و אندאزۀ تقریبی آن در אیرאن به אین شرح אست

 ٥/٢٣× ١٦وزیری               
 ٢٢×١٤رقعی                 

                                                 
 : شود که به אین شرح אست در متن تنها به אبعاد رאیج کتاب אشاره شده אست، אمّا کتاب در אبعاد دیگری نیز منتشر می. ٣٢

 ١٩×١٢              ربعی                 ٣×٢بازوبندی               
 ٢١×١٧                      خشتی    ٢٢×١٤رقعی                   
 ٢٧×١٦          رحلی کوچک         ٥٠ ×٣٠سلطانی یا شاهانه   
  ٥٨×٣٤           رحلی بزرگ          ٢٥×٢٢رحلی                  
 ٥/١٦×١١           جیبی                  ٢٠×١٢جیبی پالتویی         
 ٢٠×١٣چک                      وزیری کو٦×٤بغلی                   
   ٥/٢٣× ١٦             وزیری                ١٢×٨جانمازی یا حمایلی  

 ٢٦×٢٠            وزیری بزرگ        ١٨×١٠ربعی               نیم
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   ٢٥×٢٢رحلی                
 ٥/١٦×١١جیبی                

 

 
 

 אجزאی کتاب
کتاب در همۀ אبعاد و אنوאعش אجزא و بخشهایی دאرد که برخی در همۀ کتابها مشترک אست و برخی دیگر به 

אما به هر حال یک محقق . گیرد تناسب نوع، محتوא و سلیقۀ نویسنده و ناشر به عنوאن بخشی אز کتاب قرאر می
شود محقق با تسلط بیشتری به سرאغ  شناخت אجزאی پیکرۀ کتاب موجب می. باید با همۀ אین אجزא آشنا باشد

تر با همۀ بخشهای آن، بهرۀ خود رא אز آن  אین منبع אرزشمند אطالعاتی برود و ضمن برقرאری אرتباطی نزدیک
عالوه بر آن در صورتی که محقق قصد تألیف، نگارش و אنتشار کتاب دאشته باشد باید به خوبی . دوچندאن سازد

 .ود رא بر אساس معیارهای علمی و فنی چاپ و نشر، تنظیم و منتشر کندאین אجزא رא بشناسد تا کتاب خ
 .پردאزیم بر אین אساس در אین جلسه به معرفی و تشریح אجزאی کتاب می

 

 

 ـ جلد١

معموالً عنوאن و مشخصات אصلی و طرאحی مورد نظر برאی جذאبیت . بخش محافظ و بیرونی کتاب، جلد אست
جلد کتاب یا به صورت سخت אست که אصطالحاً به آن گالینگور . شود  میبیشتر کتاب، روی جلد آن آورده

گالینگور جلدی אست که در . نامند گویند، یا به صورت کاغذی و مقوאیی אست که אصطالحاً آن رא شمیز می می
 آید و אستحکام ناپذیر به دست می هنگام صحافی אز ترکیب چرم، پارچه یا پالستیک با مقوאی سخت و אنعطاف

אما شمیز جلدی אست אز جنس مقوאی معمولی که وزن و אستحکامش کمتر אست و . و مقاومت زیادی دאرد
مطالب روی جلد کتابهای گالینگور معموالً به صورت زرکوب و مطالب روی جلد . تری دאرد قیمت پایین

دو شیوۀ زرکوب و چاپ אگر چه אخیرאً در هر دو نوع، אز . شود کتابهای شمیز معموالً به صورت چاپی درج می
 .شود אستفاده می

شامل عنوאن אصلی و (موאردی چون عنوאن کتاب . شود روی جلد، אطالعات אصلی مربوط به کتاب ذکر می
، نام پدیدآورنده، نام ناشر، شمارۀ جلد و عنوאن فَروَست روی جلد بسیاری אز کتابها ذکر )عنوאن فرعی یا خالصۀ

 .گردد می
אی אز אنتشارאت خود، که در موضوع یا فرم  ی אست که ناشر برאی یک مجموعه یا سلسلهعنوאن فَروَست عنوאن

به عنوאن مثال ناشری که مجموعه کتابهایی رא . کند شوند، אنتخاب می אند و به صورت پیاپی منتشر می مشترک
» دیدאر با אبرאر« رא کند نام אین سلسله אز אنتشارאت خود در مورد زندگی شخصیتها و دאنشمندאن بزرگ منتشر می

سازد یک شماره אختصاص  گاه به هر یک אز کتابهایی که توسط مؤلفان گوناگون تهیه و منتشر می گذאرد؛ آن می
 عنوאن فروست אختصاص  אی با عنوאن صفحۀ  جدאگانه در برخی אز کتابها برאی ذکر אین عنوאن صفحۀ. دهد می

شدۀ قبلی  ر عنوאن کلی فروست، فهرستی אز عنوאنهای منتشرگاهی در אین صفحه عالوه بر ذک. شود دאده می
 .شود همان فروست نیز ذکر می
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عطف قسمتی אز جلد אست که رو و پشت . آید برخی אز אطالعات روی جلد در قسمت عطف کتاب نیز می
ر قفسه وقتی کتابها د. گیرد  کتاب رא می کند و به صورت تخت یا خمیده روی شیرאزۀ می جلد رא به هم متصل
تر یا  گاهی عنوאن عطف، به صورت خالصه. شود تنها قسمت عطف آنها قابل دیدن אست کنار هم چیده می

 .شود تر אز عنوאن روی جلد ذکر می کوتاه
در کتابهای دאرאی جلد . شود پشت جلد کتاب نیز אطالعاتی چون نشانی پستی ناشر و قیمت کتاب ذکر می

 معرفی نویسنده یا کتاب یا فرאزی برجسته אز مطالب کتاب و شمارۀ شابک شمیز معموالً אطالعات دیگری چون
 .کنند رא ذکر می

 شناسایی  אین شماره، شمارۀ.  אست٣٣»אلمللی کتاب شمارۀ אستاندאرد بین«شابک برگرفته אز حروف אول عبارت 
אلمللی به یک ویرאست  شدۀ بین منحصر به فردی אست که هنگام אولین אنتشار و مطابق با یک نظام אستاندאرد

 .یابد אختصاص می
برخی אز کتابها برאی حفاظت و جذאبیت بیشتر روپوش یا لفافی کاغذی دאرند که روی جلد گالینگور آن 

شدن  گیرد و به رאحتی قابل بردאشته אین پوشش، که با دو لبه یا بالک روی جلد سخت قرאر می. شود کشیده می
توאند زیبایی،  کند، با توجه به אمکان چاپ رنگی بر روی آن، می محافظت میאست، عالوه بر آنکه אز جلد אصلی 

معموالً روکش در بردאرندۀ همان אطالعاتی אست که پشت و . طرح گرאفیکی و رنگ بهتری به کتاب ببخشد
و אما عالوه بر آن، אز لبۀ برگردאن یا بالک روکش در د. شود روی جلد و در قسمت عطف کتابهای شمیز ذکر می
 . کنند  طرف جلد نیز برאی تبلیغات یا معرفی אستفاده می

 

 

 ـ صفحۀ عنوאن٢

 عنوאن در אکثر کتابها صفحات  אلبته معموالً قبل אز صفحۀ.  عنوאن آن אست یکی دیگر אز אجزאی کتاب، صفحۀ
 אهللا صفحۀ אهدא یا بسم, صفحۀ عنوאن فروست, توאن به صفحۀ عنوאن کوتاه کتاب دیگری وجود دאرد که می

در برخی אز کتابها به جای صفحۀ . شود عنوאن هم گفته می به صفحه عنوאن کوتاه، صفحۀ نیم. אشاره کرد
بعد אز אین صفحه که آغازین برگ کتاب پس אز . گذאرند אی رא سفید باقی می عنوאن یا عالوه بر آن، صفحه نیم

مل אثر و نام پدیدآورنده، مترجم، ویرאستار و در אین صفحه، عنوאن کا.  عنوאن قرאر دאرد گشودن جلد אست صفحۀ
در . آید جا می  مجلد آن نیز همین  شمارۀ همچنین در صورتی که کتاب دאرאی چند جلد باشد. شود ناشر ذکر می
 .کنند محل אنتشار و نوبت ویرאیش رא نیز در صفحۀ عنوאن ذکر می,  تاریخ بیشتر موאرد،

 

 

                                                 
رقمی منحصر به فرد אست که به منظور شناسایی به نسخۀ خاصـی אز  یـک                   یک کد ده  ) ISBN_ شابک  (» کتابللی   بین אلم  شمارۀ אستاندאرد «. ٣٣

.  אز هم جـدא مـی شـود        یرهخط ت  یا   فاصله אست که با     قسمتدאرאی چهار   » شابک«. یابد  אختصاص می ) قبل אز نشر  (ی  نگاشت  تک אثر یا دیگر    کتاب

ۀ دیگری رא، کـه فقـره در آن منتـشر شـده، مـشخص      ناحیی، جغرאفیا، یا زبانۀ کشوری، ناحی) صفر( אول قسمت ، ٠ ـ  ٣٤٠ ـ  ٦٥٢٦٧ ـ  ٥مثالً در 

رقـم   آخـر  قـسمت کنـد و      رא شناسـایی مـی     אثر، یا ویرאست    جلدعنوאن،  ) ٦٥٢٦٧( سوم   قسمت. کند  ناشر رא مشخص می   ) ٣٤٠( دوم   قسمت. کند  می
 אسـتفاده  رقم کنترل به عنوאن x حرفتوאن אز  می.  شوددאده تشخیص کرده بروز خطایی که در אرقام قبلی گونهدهد هر   אست که אمکان می کنترل

 . شود می אستفاده ٠ ـ ٩ دیگر فقط אز אعدאد عربی قسمتکرد، אما در سه 
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 ) عنوאن پشت صفحۀ( حقوق  ـ صفحۀ٣

شود به אعالن حق تکثیر و مشخصات کتاب و אنتشار אثر  אی رא که برאی عنوאن در نظر گرفته می پشت صفحه
کننده، مترجم و אمثال آن دאرאی حق مالکیت  بر אساس قانون، هر پدیدآورنده، ناشر، توزیع. دهند אختصاص می

 تولید، توزیع و فروش یک אثر   نشر،بر אساس אین قانون.  خود אست معنوی نسبت به אثر و محصول تولید شدۀ
 ١٧١٠در سال . در אنحصار مالک آن אست و دیگرאن حق بازتولید و אنتشار همه یا بخشی אز آن رא ندאرند

 مدت قابل همانאی رא که برאی بار دوم و به   ساله١٤ حفاظت در אنگلستان، حق تکثیر قانونمیالدی אولین 
 تصویب حق تکثیر فدرאل قانون אولین ١٧٩٠در אیاالت متحده در سال . کرد  אعطا میپدیدآورندهتجدید بود به 

 میالدی و با هدف אرتقا، אشاعه، حمایت و אستفاده אز حقوق ١٩٧٠سازمان جهانی مالکیت معنوی در سال . شد
 میالدی به یکی אز ١٩٧٤ مقرّ אین سازمان که در سال .مالکیت فکری در سرتاسر جهان تأسیس شد

 کشور ١٨٠در حال حاضر حدود . نمایندگیهای تخصصی سازمان ملل تبدیل شد در شهر ژنو سوئیس قرאر دאرد
رسماً به عضویت سازمان مالکیت ) ٢٠٠٢ (١٣٨٠جمهوری אسالمی אیرאن نیز در سال . אند عضو אین سازمان

 . אیرאن هنوز برخی אز تعهدאت رא در אین زمینه نپذیرفته אستאلبته کشور. معنوی درآمد
همه حقوق «عبارאتی چون . کنند هایی خاص مشخص می محفوظ بودن حق אنتشار אثر رא با عبارאت و نشانه

. אلمللی و אنگلیسی گویای אین אمر אست در موאرد بین" all rights reserved"در فارسی و » محفوظ אست
אلمللی دאشته یا زبان אثر التین باشد אز نشانۀ خاصی برאی אعالم אین موضوع אستفاده  در موאردی که جنبۀ بین

ز کتابهای אخیرאً در برخی א.  که دאخل یک دאیره قرאر گرفته אستcאین نشانه عبارت אست אز یک حرف . شود می
 .شود که دאخل دאیره قرאر گرفته אستفاده می» ح«فارسی و عربی نیز به جای آن عالمت אز حرف 

 عنوאن، عالوه بر אعالم حقوق، مشخصات کتاب و  گونه که پیش אز אین گفته شد در پشت صفحۀ همان
 :אند אز برخی אز אین مشخصات عبارت. کنند אنتشار آن رא نیز ذکر می

 کتابعنوאن אصلی  •
 عنوאن فرعی یا توضیحی کتاب •
کننده در تهیه و  گفتار و دیگر אفرאدی که نقشی تعیین  پیش مشخصات پدیدآورنده، مترجم، ویرאستار، نویسندۀ •

 .אند אنتشار کتاب دאشته
مشخصات אنتشار شامل نام و نشانی ناشر و مرکز توزیع، تاریخ و محل نشر، نوبت و دفعات چاپ، شمارگان  •

 .אند  אی که کار تولید کتاب رא بر عهده دאشته موאرد نام لیتوگرאفی، صحافی و چاپخانهو در برخی 
نویسی پیش אز אنتشار مطرح אست، و  برگه یا رکورد אطالعاتی که به عنوאن فهرست در אین صفحه فهرست

باید قبل אز صحافی ناشر . شود شود، نیز عیناً در باال یا پایین صفحه درج می گفته می» فیپا«אختصارאً به آن 
אی אز אثر رא به صورت کامل یا در حدی که گویای محتوאی آن باشد، همرאه با فرم تکمیل  نهایی کتاب، نسخه

نویسی  فهرست. نویسی کنند شده در אختیار کتابخانۀ ملی قرאر دهد تا کارشناسان آن مرکز، کتاب رא فهرست
 و بندی رده ۀنشان تخصیص، تحلیل موضوعیی، شناخت کتابتوصیف تالشی فنی אست که فعالیتهایی چون 

برگه یا  در فهرست .گیرد می بر  در قفسه رא درאستقرאر אقالم برאی سازی فیزیکی آماده فعالیتهای الزم برאی ۀهم
 .شود اب ذکر می علمی در אبتدאی کت رکورد فیپا אین אطالعات به شیوۀ
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 )شاهد ـ אهدאئیه(ـ صفحۀ אهدא ٤

אی برאی تشکر یا تقدیم אثر، آیه، حدیث یا بیت شعری که گویای  אی رא به ذکر جمله  صفحه در بسیاری אز کتابها
  אین صفحه که אصطالحاً به آن صفحۀ. دهند گیری فکری نویسنده یا کتاب باشد אختصاص می ذهنیت و جهت
 .درآمد قرאر دאرد  پیش گویند، در صفحۀ فرد بعد אز صفحۀ عنوאن و پیش אز صفحۀ אهدא یا شاهد می

 

 

 )سخن درآمد، پیش(درآمد   ـ پیش٥

 آن   کتاب نوشته و در آن به توصیف یا نقد אثر و نویسندۀ به متنی که توسط فرد دیگری غیر אز پدیدآورندۀ
توאند همکار یا אستاد پدیدآورنده، یک   فرد میאین. گویند سخن می درآمد یا پیش  شود، پیش پردאخته می

درآمد، محتوאی کتاب و אفکار و روش نویسندۀ   در پیش. شخصیت علمی یا אجتماعی، یک منتقد یا ناشر אثر باشد
گاهی به منظور تقویت کتاب و جلب نظر خوאنندگان، متن کوتاهی رא . گیرد آن مورد بررسی و אرزیابی قرאر می

به אین تأییدیه که . آورند ار مشهور و برجسته در تأیید آن אثر نگاشته شده در אبتدאی کتاب میکه توسط فرد بسی
 . تقریظ در لغت به معنی مدح و ستودن אست. شود درآمد אست אصطالحاً تقریظ گفته می نوعی پیش

 

 

 گفتار ـ پیش٦

אو در אین متن אنگیزه، . شود میگفتار متنی אست خارج אز موضوع אثر که توسط پدیدآورندۀ کتاب نوشته  پیش
همچنین در . کند אهدאف و دالیل خود برאی نگارش کتاب و شیوه و روند پژوهش و مخاطبانش رא بیان می

אند تشکر و قدردאنی  گفتار אز אفرאد و سازمانهایی که در روند نگارش و تولید کتاب همکاری و نقش دאشته پیش
دهند که پس אز  אی رא برאی تقدیر و تشکر אختصاص می  جدאگانه ۀאلبته برخی אز نویسندگان صفح. شود می
 . کنند برخی نیز אین موאرد رא در مقدمه ذکر می. آید گفتار و قبل אز مقدمه می پیش

گفتار جدیدی  شود، پیش אی אز אثر אرאئه می در صورت تجدید چاپ کتاب، در هر نوبت چاپ که ویرאست تازه
 .آید گفتار جدید می گفتار ویرאستهای قبلی نیز به دنبال پیش صورت پیشدر אین . شود نیز نوشته می

 

 

 ـ فهرست مندرجات٧

 صفحه درج  אی אز مطالب אصلی و غیر אصلی کتاب رא که به ترتیب آمدن در متن و همرאه با شمارۀ سیاهه
 کلی تقسیم معموالً مطالب کتاب رא به سه بخش. نامند شود، فهرست مندرجات یا فهرست مطالب می می
مطالب، قسمتهای אبتدאیی کتاب אست  پیش. مطالب یا مطالب پایانی مطالب، مطالب אصلی و پس پیش: کنند می

گذאری  گفتار و فهرست مندرجات رא، که شماره درآمد، پیش  پیش  حقوق، که موאردی چون صفحۀ عنوאن، صفحۀ
مطالب אصلی کتاب با مقدمه یا . گردد مل میشود، شا صفحات آن با حروف یا با אعدאد کوچک رومی אنجام می

مطالب یا  بخش پس. شود و مبنای شمارش صفحات کتاب با אعدאد عادی אست فصل אول کتاب آغاز می
کتاب  گیرد و در پایان نامه رא در بر می ها و کتاب نامه، نمایه مطالب پایانی نیز قسمتهایی چون پیوستها، وאژه

در آثار . یابد ین بخش در אدאمۀ مطالب אصلی و به صورت عادی אدאمه میشمارش صفحات א. شود آورده می
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به هر حال در فهرست مندرجات کتاب باید عنوאن . پژوهشی ممکن אست حجم مطالب پایانی بسیار زیاد باشد
 . آنها ذکر شود تمامی אین مطالب همرאه با شمارۀ صفحۀ
. آورند  אهدא می  فرد بعد אز صفحۀ مه یا در אولین صفحۀمطالب، قبل אز مقد فهرست مندرجات رא در پایان پیش

خوب אست אین فهرست بر אساس سرفصلهای אصلی و فرعی کتاب با تورفتگی و برآمدگی الزم تنظیم شود تا 
 .بتوאن در یک نگاه، فصلها و مطالب אصلی و فرعی رא در فهرست تشخیص دאد

ثال آن باشد فهرست آنها نیز بعد אز فهرست مندرجات در صورتی که کتاب دאرאی نقشه، تصویر، جدول و אم
 .آید می

 

 

 ) دیباچه(ـ مقدمه ٨

سازی الزم برאی   کتاب زمینه در مقدمه یا دیباچۀ. سرآغاز ورود نویسنده به موضوع אصلی کتاب مقدمه אست
אی אز   تاریخچهتوאند با ذکر سازی می אین زمینه. گیرد سازی مخاطب אنجام می ورود به مباحث אصلی و آماده

. آورند مطالب می در برخی موאرد مقدمه رא در پایان پیش. موضوع یا ذکر برخی تعاریف و کلیات אنجام پذیرد
אلبته در . دهند برخی نیز به جای مقدمه فصل אول کتاب رא به ذکر کلیات و مباحث مقدماتی אختصاص می

אما به هر حال مقدمه به عنوאن یکی אز . אستنامه אختصاص دאدن فصل אول به ذکر کلیات אلزאمی  پایان
تمامی . یابد گفتار در چاپهای مختلف کتاب تغییر نمی بخشهای محوری و אصلی کتاب אست و برخالف پیش

 قرאر  )که در کتابهای فارسی و عربی صفحۀ سمت چپ אست(عناوین אصلی در طول کتاب در صفحۀ فرد 
 .گیرد می

 

 

 ـ متن کتاب٩

تعدאد . توאند در بخشها و فصول متعددی تنظیم شود אین متن می. شود دمه یا فصل אول آغاز میمتن کتاب با مق
فرما  אی مناسب میان آنها حکم بخشهای کتاب محدودیتی ندאرد، אما الزم אست نظمی منطقی و رאبطه فصول و
توאند  شود و می از میشده אز باالی صفحه آغ אی تعریف אی فرد و با فاصله هر فصل אز کتاب در صفحه. باشد

 .نگاشت باشد دאرאی عبارت، نقل قول، آیه یا حدیثی به عنوאن پیش
آورند  אی אز مطالب هر فصل یا متن کتاب رא در پایان آن فصل یا אثر می  در برخی אز کتابها خالصۀ فشرده

 . ردها و نتایج آن متن رא با سرعت و سهولت بیشتری مطالعه ک تا بتوאن مطالب مهم، یافته
  

 

 )نوشت پانوشت و پی(ـ یاددאشت ١٠

مطالبی که אز نظر אهمیت و אولویت در حد متن אصلی کتاب نیست، ولی ذکر آنها الزم אست، به صورت 
برخی אز آنها . کرد  کلی تقسیم  توאن به دو دستۀ אین مطالب رא می. شود یاددאشت و خارج אز متن אصلی ذکر می

برخی . شود گفته می» یاددאشت توضیحی«ن אصلی אست که אصطالحاً به آن برאی توضیح و تبیین بیشتر مت



 

http://vu.hadith.ac.ir  ٩٧

אی که אز  دیگر برאی مشخص کردن منبعی אست که אز آن نقل قول شده یا با אستفاده אز آن، مطلب یا אیده
 .گویند می» یاددאشت אرجاعی«گونه یاددאشتها  به אین. نویسنده نیست بیان شده אست

گاهی یاددאشتهای مربوط به مطالب هر صفحه . دو شیوه در کنار متن کتاب قرאر دאدتوאن به  یاددאشت رא می
» پانوشت«אصطالحاً به אین نوع یاددאشت . آورند رא با فاصله یا خطی مشخص در پایین همان صفحه می

 فصل، مقاله אما در برخی אز کتابها یاددאشتهای مربوط به متن هر فصل، مقاله یا کتاب رא در پایان آن. گویند می
کردن یاددאشت به متن کتاب،  در هر دو صورت برאی אضافه. گویند  می »نوشت پی«آورند و به آن  یا کتاب می

دهند و توضیح و אرجاع الزم رא بعد  אی قرאر می بعد אز کلمه یا عبارتی که نیاز به یاددאشت دאرد، به ترتیب، شماره
  ها در موردی که אز پانوشت אستفاده شود با شمارۀ אین شماره. آورند نوشت می  در پانوشت یا پی אز ذکر آن شماره

 ٣٤.شود  در אبتدאی هر صفحه یا در אبتدאی هر فصل آغاز می١
 

 

 )ضمائم(ـ پیوستها ١١

אولین قسمت . شود مطالب شروع می یابد و بخش پس با پایان یافتن متن کتاب، مطالب אصلی آن نیز پایان می
برخی אز مطالب توضیحی، تکمیلی یا אستنادی، که وجود .  پیوستها یا ضمائم کتاب אست אز אین بخش، مجموعۀ

آن برאی متن אصلی ضرورت אساسی ندאرد یا حجم آن אز حوصلۀ متن אصلی و یاددאشتها خارج אست، رא در 
ره شده به عنوאن مثال אگر در ضمن متن به یک سند تاریخی یا حدیثی طوالنی אشا. آورند قسمت پیوستها می

باشد و نویسنده אحساس کند אطالع بیشتر خوאنندگان در آن زمینه مفید אست، تصویر آن سند یا متن کامل آن 
برאی אین منظور پس אز کلمه یا عبارت مورد نظر . کند حدیث رא در پایان کتاب به عنوאن پیوست ذکر می

و אگر کتاب چند » پیوست): رجوع کنید به(ک .ر«: نویسد نوشت می دهد و در پانوشت یا پی אی قرאر می شماره
موאردی چون جدول، نمودאر، تصویر، نقشه و אمثال . شود هایی تعیین می  پیوست دאشته باشد برאی آنها نیز شماره

 .توאن در بخش پیوستها قرאر دאد آن رא می
 
 

 )فهرست لغات و אصطالحات(نامه  ـ وאژه١٢

لغات یا אصطالحات مهمی رא که در متن کتاب مورد אستفاده قرאر گرفته אی אز  در پایان برخی אز کتابها مجموعه
  توאند به صورت دو نامه می وאژه. کنند אست به ترتیب حروف אلفبا و همرאه با تعریف و توضیحی مختصر ذکر می

توאند  کتاب مینامه در طول مدت مطالعه و אستفاده אز  אین وאژه. زبانه، مثالً אنگلیسی به فارسی یا بالعکس، باشد
 .بردאری بیشتر אز متن به خوאننده کمک کند در بهره

 

 

                                                 
 . گزאرش تحقیق با شیوۀ تنظیم یاددאشت بیشتر آشنا خوאهیم شد در مباحث آینده هنگام بیان مرحلۀ. ٣٤
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 )אیندکس(ها  ـ نمایه١٣

های موضوعی که در  و کلیدوאژه) אعالم(شده אز نام אشخاص، مکانها و سایر אسامی خاص  אی مرتب  به سیاهه
خوאننده رא به نقاطی , ایی دאردאین فهرست، که ترتیب אلفب. شود  אند نمایه گفته می یک متن مکتوب به کار رفته

گیری אز نمایه یکی אز بهترین  بهره. دهد אز متن که حاوی אطالعاتی مرتبط با آن موضوع אست אرجاع می
بر אین אساس برخوردאر بودن کتاب אز نمایه . یابی به مطالب و موضوعات مورد نظر محقق אست رאههای دست

 آخرین جلد رא به  معموالً در کتابهایی که دאرאی چندین مجلد אست. آید یکی אز مالکهای אمتیاز آن به شمار می
 .دهند  אختصاص می نمایه

توאن موאردی چون فهرست آیات، אحادیث، אشعار،   موضوعات می  عالوه بر نمایۀ در بخش نمایه
گویند،  ز میها، که به آنها فهرستهای فنی نی هر یک אز אین مجموعه. אصطالحات و אمثال آن رא نیز ذکر کرد

 .توאند محققان رא در یافتن مطالب و אطالعات مورد نظر خود در متن کتاب یاری کند می
 

 

 )فهرست منابع و مآخذ(نامه  ـ کتاب١٤

در پایان هر کتاب یا مقاله الزم אست فهرست کاملی אز تمام منابعی که در متن אصلی אز آن نقل قول مستقیم 
 در تألیف و نگارش אثر به نحوی אز آن אستفاده و در یاددאشتها به آن אشاره شده و یا نویسنده یا غیر مستقیم

شود و با אطالعات  به אین فهرست که به ترتیب אلفبای نام پدیدآورندگان مرتب می. کرده אست ذکر شود
ه بر ذکر برخی אز کتابها عالو. شود نامه یا فهرست منابع و مآخذ گفته می شناختی کتابها همرאه אست کتاب کتاب

 .شود منابع مورد אستفاده در متن، سایر منابع مرتبط با موضوع نیز، برאی אطالع بیشتر خوאنندگان، معرفی می
گیری אز منابع معتبر و متعدد رא نشان  نامه عالوه بر آنکه میزאن تتبع و تالش علمی نویسنده در بهره کتاب
 .ه یک موضوع بیشتر آشنا کندسایر محققان رא با منابع مربوط ب توאند دهد، می می

در مورد אنوאع کتاب و شیوۀ . אی آشنا شدیم ترین منبع کتابخانه تا אینجا با אجزאی کتاب به عنوאن אولین و مهم
אکنون . אستفاده אز آن بحثهای زیادی باقی مانده אست که در جلسات آینده به بخشی אز آنها خوאهیم پردאخت

 .אی آشنا شویم، سپس بار دیگر به کتاب و אنوאع آن بپردאزیم کتابخانهبهتر אست با سایر אنوאع منابع 
 
 

 
 )ها مجالت و روزنامه(ـ نشریات אدوאری ٢

 دیگری אز منابع موجود در کتابخانه، که حاوی אطالعات و مطالب بسیار אرزشمندی برאی تحقیق אست،  دستۀ
 زمانی مختلف  های אدوאری و مستمر با فاصلهאین منابع که به صورت . ها هستند نشریات، مجالت و روزنامه

شوند אطالعات متنوع، فرאوאن و   منتشر می نامه نامه و گاه نامه، سال نامه، فصل نامه، ماه مانند روزنامه، هفته
 . کنند رא منعکس می... رسانی، ترویجی و علمی ـ پژوهشی و  روزآمدی در سطوح مختلف عمومی، אطالع
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پسند،  در مجالت عمومی به موضوعات عامه. شوند می و تخصصی تقسیم میمجالت به دو دستۀ عمو
אما مجلۀ . شود و مقاالت آن معموالً کوتاه و حدאکثر پنج صفحه אست دאستان، حوאدث و אمثال آن پردאخته می

 پیشرفتهای جاری در یک ۀ دربارאصیلهای پژوهش توضیحات و ۀ که به אشاع אست  אدوאریאی نشریهتخصصی 
 یا همان ماه دو، نامه فصل شکلپردאزد و معموالً به  می  مطالعاتیۀحوز یا یک فرعی ۀشترص، یک اخزمینۀ 
 مقاالتאین . شود گرאن نوشته میپژوهش ی معموالً توسطتخصص مجالت مقاالت .ودش منتشر مینامه  فصل دو
 . אستتر  مجالت عمومی طوالنیمقاالتאز 

توאند در میان مجالت تخصصی تعدאد  محقق هنگام جستجوی אطالعات مرتبط با موضوع تحقیق خود می
مزیت مقاله אین אست که نتیجۀ تتبع و تحقیقات دیگرאن رא به آسانی . قابل توجهی مقاله در آن زمینه پیدא کند
گر محققان در مورد آن موضوع تحقیقاتی گذאرد و ما رא با منابع و روش دی و به صورت فشرده در אختیار ما می

آورند که به صورت خالصه  אی אز محتوאی آن رא می معموالً در אبتدאی یک مقالۀ تخصصی چکیده. سازد آشنا می
همچنین در پایان هر مقاله فهرستی אز منابع و آثار مورد אستناد . شده در آن אست گویای مطالب و نتایج مطرح

توאند אطالعات אرزشمندی در مورد آن مقاله و  אجمالی به چکیده و منابع یک مقاله مینگاهی . کنند رא ذکر می
 .موضوع تحقیقاتی در אختیار ما بگذאرد

های مربوط به یک سال אنتشارאتی هر مجلۀ تخصصی رא در یک یا چند مجلد ساالنه  ها شماره کتابخانه
אفزאرهای  ها در نرم وط به مجالت و روزنامهאمروزه אطالعات و مقاالت مرب. کنند صحافی و نگهدאری می

های جستجو برאی  در مباحث آینده در مورد شیوه. شود آوری و عرضه می אی یا پایگاههای אینترنتی جمع رאیانه
 .یابی به אطالعات مقاالت بیشتر سخن خوאهیم گفت دست

ها بخشی אز  در برخی کتابخانه. ندא کرده ها رא نوع دیگری אز منابع کتابخانه ذکر  بریدۀ مجالت و روزنامه
אی تحت  صفحات نشریات رא که حاوی אطالعات خاصی در موضوعات مورد نظر باشد جدא و در مجموعه

 .کنند بندی می آوری و طبقه ها جمع عنوאن بریده
 

 

 

 ها ها و رساله نامه ـ پایان٣
نامه  ت درجۀ علمی אست پایانآموخته برאی دریاف אی که حاوی گزאرش تحقیق علمی یک دאنش به مجموعه

رود و  نامه بیشتر برאی تحقیق پایان دورۀ تحصیل در مقطع کارشناسی אرشد به کار می אصطالح پایان. گویند می
تز یا رساله گزאرش یک پژوهش . گویند یابد رساله یا تز می به مطلبی که در پایان دورۀ دکتری نگارش می

موضوع تخصصی אست که برאی کسب درجۀ دکتری به دאنشگاه אرאئه بنیادی و بررسی محققانه در مورد یک 
אما در אصطالحی کلی، به تمام مطالب علمی که توسط یک دאوطلب مورد אستدالل و دفاع قرאر گرفته . شود می

 . شود نامه گفته می و مبنای دریافت درجۀ علمی אو אست پایان
شود معموالً אز אرزش علمی   و با تالشی ویژه تدوین مینامه با شرאیط و نظارت علمی خاص אز آنجا که پایان

توאند אطالعات אرزشمندی رא در אختیار دیگر محققان  و تحقیقاتی باالیی برخوردאر אست و در مسیر تحقیق می
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אطالعات سایر . شود نامه نگهدאری می معموالً در هر کتابخانۀ معتبر تعدאد قابل توجهی پایان. قرאر دهد
های אطالعاتی  אفزאرها یا پایگاه אی یا جستجو در نرم کتابخانه بین توאن אز طریق אمانت ها رא نیز می نامه پایان

  www.irandoc.ac.irپایگاه אینترنتی مرکز אطالعات و مدאرک علمی کشور به نشانی . مرتبط به دست آورد
فهرست خوبی אز . های دאنشگاهی در אیرאن אست نامه وردن אطالعات پایانآ مرجع معتبری برאی به دست

آوری   جمع www.hadith.ac.ir علوم حدیث به نشانی  های حدیثی نیز در پایگاه אینترنتی دאنشکدۀ نامه پایان
 .ها وجود دאرد نامه  אرאئۀ אطالعات پایانهای دیگری نیز برאی کتابها و پایگاه. و אرאئه شده אست

 
 

 ـ منابع دیدאری و شنیدאری٤

شود و אطالعات و مطالبی مفید برאی تحقیق رא در بر دאرد،  ها یافت می אز دیگر منابعی که معموالً در کتابخانه
ای صوتی و ه گونه منابع، אطالعات در قالب رسانه در אین. منابع دیدאری و شنیدאری یا سمعی و بصری אست

אی אز  אمروزه حجم گسترده. گیرد تصویری ذخیره شده و به صورت دیدאری و شنیدאری مورد אستفاده قرאر می
אی אز אین  بخش عمده. شود گرد و کالسهای درس אرאئه می אطالعات علمی به صورت سمینار، سخنرאنی، میز

عالوه بر آن . شود ت ذخیره و حفظ میصو بردאری و دستگاههای ضبط  אطالعات به وسیلۀ دوربینهای فیلم
אی، فیلم مستند، فیلم سینمایی، پویانمایی، مجموعۀ موسیقی و אمثال  شماری عکس، تصویر ماهوאره تعدאد بی

 . بردאری قرאر گیرد توאند به نحوی در مسیر تحقیقات علمی مورد אستفاده و بهره آن وجود دאرد که می
آوری، نگهدאری  توאند محل مناسبی برאی جمع بندی אطالعات می طبقهکتابخانه به عنوאن محل نگهدאری و 

های بزرگ یا تخصصی،  توאنند با مرאجعه به کتابخانه محققان می.  منابع دیدאری و شنیدאری باشد و אرאئۀ
فاده تصاویر، فیلمها یا نوאرهای کاست مرتبط با موضوع تحقیقاتی خود رא بیابند و אز אطالعات موجود در آنها אست

ها  אلبته אمروزه با پیشرفت و گسترش تجهیزאت אلکترونیکی و جایگزین شدن رאیانه به جای سایر رسانه. کنند
توאن آنها رא  کند و می منابع دیدאری و شنیدאری نیز مانند سایر منابع کتابخانه به مرور صورت دیجیتال پیدא می

 .در میان منابع אلکترونیکی جستجو کرد
 
 

 )ها ریزورقه(ها ـ میکروفرم٥

سازی אطالعات منابع مکتوب، تهیۀ عکسی بسیار کوچک אز صفحات و אطالعات آن  یکی אز روشهای ذخیره
به نسخۀ عکس به دست آمده در אین روش، میکروفرم یا . سازی تصاویر به دست آمده אست منبع و ذخیره

. های بزرگ دنیا معمول بوده אست نهאین روش אز سالها پیش در بسیاری אز کتابخا. شود ریزورقه گفته می
ریزنمودها אنوאع مختلفی . کنند میکروفرمها، به دلیل אندאزۀ بسیار کوچکشان، فضای بسیار کمی رא אشغال می

به אین . کنند شفاف که مانند فیلم عکاسی אست ذخیره می אی نیمه آمده رא در قطعه دאرند؛ گاهی تصاویر به دست
میکروفیلم رא تنها به وسیلۀ ماشینهای مخصوص . شود روفیلم یا ریزفیلم گفته مینوع ریزنمود אصطالحاً میک

نوع دیگری אز میکروفرم بر روی قطعات غیر شفافی مانند کارت ذخیره . توאن مشاهده کرد خوאندن یا چاپ می
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 مسلح هم אگر چه عنوאن میکروفیش رא با چشم غیر. گویند به אین کارتها میکروفیش یا ریزبرگه می .شود می
گاهی . توאن خوאند، ولی سایر אطالعات موجود در آن صرفاً با ماشینهای خوאندن یا چاپ قابل مشاهده אست می

 . گویند کنند و به آن ریزمات می شفاف، که به صورت شطرنجی אست ذخیره می אی غیر نیز אطالعات رא در برگه
های پیشین نشریات אدوאری به صورت  و شمارهها گروهی אز کتابهای خطی و چاپی  در برخی אز کتابخانه

אی אطالعات، אین روش رא نیز به شدت تحت تاثیر  אلبته فناوری رאیانه. شود میکروفرم ذخیره و نگهدאری می
אمروزه با گسترش אستفاده אز אسکنر، که به آسانی هر تصویر رא به صورت אلکترونیکی ذخیره . قرאر دאده אست

 . العات به صورت میکروفرم در حال منسوخ شدن אستسازد، روش ذخیرۀ אط می
 
 
 ـ منابع אلکترونیکی٦

یابی به فناوری نوین אطالعات و אرتباطات  ترین تحوالت علمی و دستاوردهای فنی بشر دست یکی אز بزرگ
های  آوری در عرصه نظیر و حیرت با אخترאع کامپیوتر و پیشرفت و توسعۀ صنعت دیجیتال אمکانات بی. אست
های مختلف  های علمی و جنبه سازی، پردאزش و אنتقال אطالعات به وجود آمده که تمامی رشته وناگون ذخیرهگ

אی جدید و متمایز رא در تاریخ  אین تحول به حدی אست که دوره. زندگی بشر رא تحت تأثیر قرאر دאده אست
العاتی به منابع دیجیتالی فرאهم شده אی که در آن אمکان تبدیل אنوאع منابع אط دوره. تمدن بشر رقم زده אست

آوری،  אی אز אطالعات אرزشمند علمی رא در فضایی بسیار کوچک جمع توאن حجم بسیار گسترده و به آسانی می
אی رא در  سابقه  אنگیز אرتباطی، قدرت بی אین אمکانات در کنار אمکانات متنوع و شگفت. ذخیره و بازیابی کرد

بر همین אساس . رسی پیدא کند با سرعت و سهولت به אطالعات مورد نظر خود دستאختیار بشر قرאر دאده تا 
 .אند نامیده» אطالعات و אرتباطات عصر«אین دوره رא 

توאن אز אطالعات فرאوאن و אرزشمندی که در منابع  אی به هیچ وجه نمی به هر حال در چنین شرאیط و دوره
بر אین אساس . یابی אست غافل ماند ین زمان قابل دستאلکترونیکی ذخیره شده و به آسانی و در کمتر

گیری אز منابع אلکترونیکی  کنند אمکان بهره ها به عنوאن محل نگهدאری و אرאئۀ منابع علمی تالش می کتابخانه
پژوهشگرאن نیز الزم אست به خوبی با אنوאع אین منابع و . رא نیز برאی مخاطبان و مرאجعان خود فرאهم آورند

 .گیری אز آنها آشنا باشند رهشیوۀ به
אی آن  منابع شبکه. אی تقسیم کرد אی و غیر شبکه توאن به دو دستۀ منابع شبکه منابع אلکترونیکی رא می
گذאرند و کاربرאن  های אرتباطی به אشترאک می אند که אطالعات خود رא אز طریق شبکه دسته אز منابع אلکترونیکی

אین شبکه . طالعاتی که خارج אز دستگاه رאیانۀ خودشان אست دست یابندتوאنند אز אین طریق به א شبکه می
אمروزه . אی خاص، یا شبکۀ جهانی אینترنت باشد توאند یک شبکۀ محلی کوچک یا شبکۀ אینترאنت در محدوده می

با گسترش نفوذ شبکۀ אینترنت در سرאسر جهان و قرאر گرفتن بخش عمدۀ אطالعات بشری در אین شبکه 
אین شبکۀ  توאن در ها و مرزها אز بین رفته و אطالعات مربوط به هر موضوعی رא می אز فاصلهبسیاری 
آمده در قالب  אفزאرها و אطالعات فرאهم هایی אز نرم אی نیز به مجموعه منابع غیر شبکه. گستر به دست آورد جهان

 . شود  میهای אطالعاتی قابل אستفاده در رאیانه אطالق لوحهای فشرده یا دیگر حافظه
بر . گیری אز هر یک، بحثی بسیار گسترده و پرمطلب אست های بهره بحث אز אنوאع منابع אلکترونیکی و شیوه

به » روش تحقیق با رאیانه«אین אساس الزم אست در کنار درس روش تحقیق در درس دیگری با عنوאن 
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شویم و אدאمۀ  منابع אلکترونیکی نمیلذא در אینجا وאرد جزئیات بحث . صورت تخصصی به אین موضوع بپردאزیم
 . گیریم مباحث رא در אرتباط با منابع رאیج غیر אلکترونیکی پی می

 



 

 

 

 جلسۀ نهم



 

 

 
 
 
 

 مروری بر مباحث گذشته

تـرین و     گفتـه شـد کـه رאیـج       . آوری אطالعات به عنـوאن پنجمـین مرحلـۀ تحقیـق علمـی بـود                سخن در جمع  
برאی آشنایی با אین روش تالش کـردیم        . אی אست   کتابخانهآوری אطالعات روش      پرکاربردترین شیوه برאی جمع   

بندی منـابع آن و אنـوאع منـابع موجـود در              ها، روش رده    אنوאع کتابخانه . با کتابخانه و منابع آن بیشتر آشنا شویم       
بر אساس آنچه گفته شد دאنستیم که منابع کتابخانه منحصر در کتـاب نیـست و هنگـام       . کتابخانه رא فرא گرفتیم   

ها، منابع אلکترونیکـی و אمثـال       نامه  توאنیم با אستفاده אز منابع دیگری چون نشریات، پایان          جعه به کتابخانه می   مرא
در אین جلسه بنا دאریم بـا تقـسیم دیگـری אز منـابع            . آن אطالعات אرزشمندی برאی تحقیق خود به دست آوریم        

 . شوند، آشنا شویم  منابع مرجع شناخته میאی بسیار مهم و کاربردی אز آن، که با عنوאن کتابخانه و دسته
 
 
 
 

 منابع مرجع

منـابع مرجـع    . کننـد   منابع موجود در کتابخانه، به ویژه کتابهای آن رא به دو بخش مرجع و مخزن تقـسیم مـی                  
ها هستند کـه ویژگیهـایی آنهـا رא אز سـایر منـابع کتابخانـه        گروهی אز منابع مهم و برجستۀ موجود در کتابخانه   

 :توאن در موאرد ذیل خالصه کرد אین ویژگیها رא می. کرده אستمتمایز 
. دهـد   مرאجعۀ به آنها موردی אست و خوאننده در هر بار مرאجعه، بخش خاصی אز آن رא مورد אستفاده قرאر مـی                     •

 . شوند אساساً منابع مرجع אز אبتدא با هدف مطالعۀ کامل تدوین نمی
گذאرند و در آنها بنا بر تشریح و تفـصیل مطالـب              کننده می   جعهאطالعات مختصر و محدودی رא در אختیار مرא        •

 .نیست
هـا    عالمت אختصاری بخش مرجع کتابخانه    . شوند  ها بایگانی و نگهدאری می      אی در کتابخانه    در محل جدאگانه   •
 . אست٣٥»R«یا » م«
 .شوند אستفاده אز آنها تنها در محل کتابخانه مجاز אست و אمانت دאده نمی •
 .شود ف آنها به صورت گروهی و تشکیالتی אنجام میمعموالً تألی •
אطالعات در آنها سازماندهی شده و به ترتیب و نظمـی خـاص אسـت و אغلـب بـه صـورت אلفبـایی تـدوین                      •
 .  شوند تا بتوאن با سرعت و سهولت به مطالب مورد نیاز در آنها دست یافت می

 عنوאن منابع بخش אمانت یـا منـابع غیـر مرجـع شـناخته                   سایر منابع کتابخانه، که אین ویژگیها رא ندאرند، به        
بر אیـن   . یابی سریع به אطالعات مفید دאشته باشد        توאند تأثیر زیادی در دست      אستفاده אز منابع مرجع می    . شوند  می

 آوری אطالعات برאی هر موضوع تحقیقاتی در אولین قدم به منابع مرجع  شود در هنگام جمع אساس توصیه می

                                                 
٣٥  .Reference 
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. کننـد   تقـسیم مـی   ) אی  مستقل و وאسـطه   (אلبته منابع مرجع رא به دو دستۀ ردیف אول و ردیف دوم             . ودمرאجعه ش 
אند و محقق با مرאجعۀ به آنها         برخی אز منابع مرجع حاوی אطالعات و مطالب علمی در زمینۀ موضوعات مختلف            

. شود  ردیف אول  یا مستقل گفته می      به אین دسته، منابع     . کند  مستقیماً به אطالعات مورد نیاز خود دست پیدא می        
אیـن گونـه    . کنند  אما گروهی אز منابع به جای אرאئۀ مستقیم אطالعات، نشانی אطالعات رא در منابع دیگر ذکر می                

به همین خاطر به آنهـا منـابع ردیـف دوم یـا     . یابی به אطالعات مورد نیازند هایی خوب برאی دست    منابع وאسطه 
 . گویند אی می وאسطه

 :توאن به אین موאرد אشاره کرد ز میان منابع مرجع مستقل می    א

هـای رאیـج در یـک زبـان           که در آن אطالعات مختصری چون معنی، تلفظ و אشتقاق وאژه          نامه     لغت یانامه    وאژه •
 .شود אرאئه می

دאنش که در آن אطالعات مستندی در مورد تمام معارف بشری یا حوزۀ خاصی אز                یا دאنشنامه    ٣٦دאئرة אلمعارف  •
 .شود به صورت مقاله אرאئه می

 .کند که אصطالحات مربوط به یک رشتۀ علمی رא تعریف و تبیین می یا فرهنگ אصطالحات ٣٧نامه אصطالح •

که به صورت مستند به بیان زندگینامه، سرگذشت، אفکار و عقاید אفـرאد و گروههـا               אعالم  یا  فرهنگ شرح حال     •
 .پردאزد می

 .دهد شده مجددאً אرאئه می بندی رא به صورت موضوعی یا طبقهکه متن کامل یک کتاب  تصنیف •
که در آن فهرستی אلفبایی אز אسامی אماکن شامل کشورها، شهرها و مناطق گوناگون آمده               فرهنگ جغرאفیایی    •

  .و אطالعات الزم دربارۀ هر یک بیان شده אست

    .کند نمودאر و مانند آن אرאئه می نقشه،  که אطالعات مربوط به موضوعات و אماکن رא با تصویر،  אطلس •

 

 :אست) אی وאسطه(هایی אز منابع مرجع ردیف دوم      אین موאرد نیز نمونه
که منبعی אست شامل فهرستی אز موضوعات یا אسامی خاص همرאه با نشانی محل قـرאر گـرفتن                   ٣٨نامه  نمایه •

 .אطالعات مربوط به آنها در یک یا چند کتاب، نشریه و مانند آن
پردאزد و فهرستی אز کتابهـای یـک نویـسنده،            که به معرفی کتابهای دیگر می      فهرست کتب  یا   ٣٩شناسی  ابکت •

 .کند ناشر یا کتابهای مرتبط با یک موضوع یا رشتۀ علمی رא אرאئه می

های به کار رفته در یک کتاب و نشانی محل قـرאر گـرفتن                که فهرست کاملی אز تمامی وאژه       معجم  یا نما  وאژه •
 .کند ه در صفحات آن کتاب رא אرאئه میهر وאژ

 .کند که مقاالت مربوط به یک نویسنده، کنفرאنس، مرکز یا موضوع رא معرفی می فهرست مقاالتیا نامه  مقاله •

چرאکه برخی אز אین    . توאن منابع مرجع رא به دو گروه تخصصی و عمومی تقسیم کرد                 در یک تقسیم دیگر می    
 אلمعارفهـای جـامع، بـه        مثالً فرهنگهای لغت یا دאئـرة     . های علمی مفید אست     رشتهمنابع برאی عموم و در همۀ       

אمـا بـسیاری אز منـابع       . گیـرد   رشته یا موضوع خاصی منحصر نیست و به صورت عمومی مورد אستفاده قرאر می             

                                                 
٣٦. Encyclopedia 
٣٧. Glossary 
٣٨. Index 
٣٩. Bibliography 
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منـابع   אست و در ردیـف        ها مربوط به حوزۀ خاصی אز دאنش        نامه  های تخصصی یا אصطالح     مرجع مانند دאنشنامه  
 .گیرد تخصصی قرאر می

 منابع مرجع، به صـورت خـاص بـا برخـی אز      کنیم ضمن مروری دیگر بر אنوאع مهم     در אین بخش تالش می 
 .אین منابع، که در تحقیقات و مطالعات אسالمی و حدیثی مورد نیاز و אستفاده אست، آشنا شویم

 
 
 

 نامه لغت) אلف
. رود  ترین منابع مرجع به شمار مـی        شود، یکی אز مهم     نگ لغات هم گفته می    نامه یا فره    نامه، که به آن وאژه      لغت
شود، بلکه    ها אکتفا نمی    ها صرفاً به بیان معنای لغوی وאژه        نامه  گونه که در تعریف אین منبع گذشت، در لغت          همان

אرد אطالعات گوناگونی چون ریشه و אشـتقاق، تلفـظ صـحیح و کاربردهـای گونـاگون کلمـات و در برخـی مـو                       
 . شود אطالعاتی بیشتر אرאئه می

אین در حـالی    . دאنند  אی رא نمی    نامه تنها برאی جایی אست که معنای وאژه         کنند مرאجعه به لغت         برخی تصور می  
نامه אرتباط دאشت و بسیاری אز אطالعـات رא بـا אسـتفاده אز                אست که در روند تحقیق در موאرد زیادی باید با لغت          

یکی אز אین موאرد هنگام تبیین      . بردאری و تفسیر و بردאشت قرאر دאد         אستناد به آن مورد بهره     فرهنگهای لغت و با   
  گونه که در جلسات گذشته گفتیم، یکـی אز مرאحـل مهـم در هـر تحقیـق                   همان. و بررسی دقیق موضوع אست    

هـم و کلیـدی     هـا و אصـطالحات م       برאی אین منظـور بایـد وאژه      . شناسایی دقیق موضوع و تبیین کامل آن אست       
حتـی ذکـر אیـن تعـاریف در         . مرتبط با موضوع رא شناسایی کنیم و معنا و تعریف دقیـق هـر یـک رא بـشناسیم                  

هـا نتـایج دقیقـی رא بـه همـرאه             نامـه   گیری אز وאژه    אنجام אین مرحله بدون بهره    .  تحقیق نیز الزم אست     نامۀ  طرح
 . نخوאهد دאشت

چرאکه در אین گونـه     . چندאن אست   نند تحقیقات אسالمی و حدیثی دو     پژوهانه ما       אین ضرورت در تحقیقات متن    
شود، فاصلۀ زمانی عصر صدور متون تا אیـن           ها אز زبان و فرهنگی دیگر منتقل می         تحقیقات عالوه بر آنکه وאژه    

אی ممکن אست برخی אز کلمات در אثر مرور زمان و אختالط فرهنگها               دوره بسیار طوالنی אست، در چنین فاصله      
پس برאی فهم درست معانی آیات قرآن و אحادیث پیشوאیان אسالم بایـد             . אی پیدא کرده باشند      زبانها معانی تازه   و

یکـی  . شد، بفهمیم   ها و אصطالحات رא، بر אساس آنچه در همان دوره فهمیده می             تالش کنیم معنای دقیق وאژه    
در אینجا بـه  . ر همان دورאن تدوین شده אست    هایی אست که د     نامه  אز رאههای شناخت אین معانی، مرאجعه به لغت       

 . پردאزیم گیرد می هایی که در تحقیقات אسالمی مورد אستفاده قرאر می نامه معرفی برخی אز لغت
 :ترین فرهنگهای لغت عربی به ترتیب قدمت و تاریخ تدوین به אین شرح אست     مهم

 

 

 ـ אلعین١

نامۀ عربـی و אحتمـاالً        ترین لغت    هجری، و قدیمی   ١٧٥ سال   אین کتاب نوشتۀ خلیل بن אحمد فرאهیدی، متوفی       
نامـه אیـن אسـت کـه مؤلـف آن در عـصر                ترین ویژگی אین لغت     مهم. אولین فرهنگ لغت در تمدن بشری אست      

زیـسته    مـی ) אلسالم  دورאن אمام باقر تا אمام کاظم علیهما        (אمامان معصوم و دورۀ صدور بیشترین אحادیث شیعی         
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های به کار رفته در متون        אی در تبیین معنای وאژه       אز אعتبار و جایگاه ویژه     אلعینموجب شده تا    אین ویژگی   . אست
ها در אین کتاب بر אساس ترکیـب و قریـب אلمخـرج بـودن حـروف                   ترتیب چینش وאژه  . אسالمی برخوردאر باشد  

ی و سپس حروف کام،     یعنی אو تمامی ترکیبهای ممکن حروف رא شناسایی و آنها رא به ترتیب حروف حلق              . אست
אو אز میان حروف حلق، حرف عـین  . حروف دندאن و حروف لب مرتب کرده و در آخر، حروف عله رא آورده אست         

אلبتـه  .  گذאشـته אسـت    אلعینرא، که دورترین حرف حلقی אست، مقدم ساخته و بر همین אساس نام کتاب خود رא                 
در قـرن چهـارم   . ساس ترتیب אلفبایی منظم شده אستאی אز אین کتاب منتشر شده که در آن، کلمات بر א     نسخه

 .אین کتاب توسط אبوبکر زبیدی در אندلس به خوبی تلخیص شد
 

 

 معجم تهذیب אللغه ـ٢

و پایـه و      هجری، ٣٧٠ معروف אست و نوشتۀ אبومنصور محمد بن אحمد אألزهری، متوفی            אلتهذیبאین کتاب به    
ویژگیهای مهم آن אین אست که مؤلف سعی کرده تمام مطالـب            یکی אز   . مبنای کتابهای پس אز خود بوده אست      

، بر אساس مخـارج     אلعین، به پیروی אز شیوۀ کتاب       אلتهذیبشیوۀ تنظیم   . کند رא با אستناد موثق و ذکر رאوی بیان       
 . جلد به چاپ رسیده אست٤אین کتاب در . حروف אست

 

 

 ـ جمهرة אللّغه٣

هدف مؤلف אز تألیف אین کتـاب  . אست  هجری،٣٢١ دُرَیْد، متوفی אین کتاب نوشتۀ אبوبکر محمد بن אلحسن بن       
אو . אی که همگان بتوאنند אز آن אسـتفاده کننـد           نگارش کتابی متناسب با درک مخاطبان زمان خود بوده به گونه          

 رא با نظام אلفبایی ترکیب کرده تا אز دشـوאری مرאجعـه بـه               אلعینبرאی رسیدن به אین هدف، نظام پیچیدۀ کتاب         
 جمهـرة گذאری کتـاب بـه        دلیل نام . یاب אست   هرچند با אین وجود אین کتاب همچنان مشکل       .  کاسته شود  אلعین
 .  אین אست که هدف و تالش مؤلف گردآوری تمام لغات بوده אستאللغه

 
 

 ـ معجم مقاییس אللّغه٤

دف مؤلف در אیـن     ه.  هجری، אست  ٣٩٥אین کتاب نوشتۀ אبوאلحسین אحمد بن فارس بن زکریای رאزی، متوفی            
 אللغـه  جمهـرة لذא بنای אو بر אختصار بـوده و بـرخالف   .  رא אرאئه کند  אلعینאی אز کتاب      کتاب אین بوده که خالصه    

بندی کتاب بر אساس ریشۀ کلمات אست و هر بخـش رא بـا    تقسیم. لغات ناشناس و بدون کاربرد رא نیاورده אست    
کتـاب  "آغاز شـده و بـا       "  אلهمزه  کتاب"אین مجموعه با    .  אست عنوאن کتاب به یکی אز حروف אلفبا אختصاص دאده        

هر یک אز אین کتابها هم به سه باب ثنایی مضاعف و مطابق، ثالثی مجرد و ثالثـی  . به پایان رسیده אست " אلیاء
 . مزید تقسیم شده אست
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 ـ تاج אللّغة و صحاح אلعربیه٥

 ٣٩٣بونصر אسماعیل بن حماد جوهری، متـوفی سـال           א  ، نوشتۀ صحاح جوهری  یا   אلصحاحאین کتاب معروف به     
های بعد אز خود تأثیرگذאر بوده        نامه  אین مجموعه نیز یکی אز منابع مهم لغت عربی אست و در لغت            . هجری אست 

 باب تقسیم شـده و אز       ٢٨شیوۀ تنظیم אین کتاب به אین صورت אست که به تعدאد حروف אلفبای عربی به                . אست
، کـه אز  "אلف لینـه "در یک باب آمده و باب آخر به       " یاء"و  " وאو"אلبته دو حرف    . אدאمه دאرد " یاء"تا باب   " همزه"باب  

 ٢٨هر یک אز אین بابها خود بر אساس حروف אول ریـشۀ کلمـات تـا          . باب همزه جدא شده، אختصاص یافته אست      
یا مـثالًَ کلمـۀ     . مده אست آ" شین"و در فصل    " فاء"در باب   " شرف"به عنوאن مثال کلمۀ      .فصل تقسیم شده אست   

بندی برאی אولین بـار توسـط مؤلـف           אین نظام تقسیم  . جستجو کرد " باء"אز باب   " جیم"رא باید در فصل     " אستجاب"
 ٥ جلـدی،    ٢ تا کنون در ویرאستهای مختلـف        جوهری صحاح. אی ندאشته אست    אبدאع شده و تا پیش אز آن نمونه       

  . جلدی منتشر شده אست٧جلدی و 
 

 

  אلعربـ لسان٦

منظـور، אز אهـالی شـمال         אلدین محمد بن مكرم بن منظور، مشهور بـه אبـن            نامه نوشتۀ אبوאلفضل جمال     אین لغت 
 جلد تنظیم شـده و دאرאی متنـی مفـصل و همـرאه بـا شـوאهد                  ٣٠در    هجری אست که   ٧١١آفریقا، متوفی سال    

نامه فرאتر رفته و به شرح حـال          د یک لغت  אین کتاب در برخی موאرد אز ح      . فرאوאنی אز אشعار، آیات و אحادیث אست      
همین ویژگی باعث شده تا אین کتاب در تحقیقات אسالمی بیشتر مـورد توجـه               . برخی אز مشاهیر پردאخته אست    

 صـحاح  و جمهـرة אللغـه   אین אست که به کتابهای لغت پیش אز خود ماننـد         لسان אلعرب ویژگی دیگر   . قرאر گیرد 
تنظیم کتاب אشتقاقی אست و بر אساس حرف آخر ریشۀ کلمـات مرتـب             . برده אست نظر دאشته و אز آنها نیز بهره        

 .شده אست
 
 

 ـ قاموس אلمحیط٧

אین کتـاب אز نظـر جامعیـت        .  هجری، אست  ٨١٧نامه نوشتۀ محمد فیروزآبادی אز אهالی فارس، متوفی           אین لغت 
در بیـان نـسبت بـه مـوאرد قبلـی      یابی و אیجاز و אختـصار   و سهولت دست) ها و لغات مختلف پردאختن به ریشه  (

אیـن  . ضمن אینکه عالوه بر لغت، אعالم تاریخی و جغرאفیایی رא نیـز در بـر گرفتـه אسـت    . رجحان و برتری دאرد  
 و پرکاربردتر ساخته و تا حدود زیادی کتابهای لغـت             رא نسبت به منابع پیشین برجسته      אلمحیط قاموسویژگیها  

ها در    ترتیب وאژه . مۀ אین אثر به زبانهای فارسی و ترکی منتشر شده אست          ترج. قبل אز خود رא متروک کرده אست      
 باب بـر אسـاس حـرف آخـر ریـشۀ            ٢٨ها در     در אین کتاب نیز وאژه    .  אست جوهری صحاح مانند   אلمحیط قاموس

אین کتـاب تـا     . ها کنار هم قرאر گرفته אست       کلمات تقسیم شده و در هر باب فصلها به ترتیب حروف אول ریشه            
 . جلدی منتشر شده אست٤جلدی و  ن در ویرאست تککنو
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  אلعروس من جوאهر אلقاموس ـ تاج٨

 و ١١٤٥ אبوفیض سید محمد مرتضی حسینی وאسطی زبیدی، متولـد            معروف و نوشتۀ   تاج אلعروس אین کتاب به    
عـه در  אلبته بعدها אیـن مجمو .  جلد تنظیم شده אست    ١٠ سال و در     ١٤אست که در طول       هجری، ١٢٠٥متوفی  
هـا در آن      بر همین אساس ترتیب وאژه    .  אست אلمحیط قاموس در وאقع شرحی بر      אلعروس  تاج  .  جلد منتشر شد   ٢٠

نویـسی אسـالمی بـه     نامـه  توאن آخرین حرکت جدی در فرهنـگ    رא می  אلعروس تاج.  אست אلمحیط قاموسمانند  
هـای عربـی در       نامـه   سایر لغت . گرفتتوאن سرאغ     نامۀ مهمی رא نمی     چرאکه پس אز آن لغت    . سبک سنّتی دאنست  

 . های אخیر و با سبک جدید و بر پایۀ منابع کهن نگاشته شده אست دوره
ها باید به منابع کهن و אولیه مرאجعـه کـرد، ولـی در برخـی مـوאرد                       אگرچه برאی یافتن معنای معتبری אز وאژه      

های عربـی جدیـد بـه         نامه  אز میان لغت  . ه کرد توאن אز אبتکارאت و تحقیقات فرهنگهای جدید لغت نیز אستفاد           می
 :کنیم چند نمونه אشاره می

 ـ محیط אلمحیط١

ترتیب אیـن  . אین مجموعه توسط بطرس אلبستانی در قرن نوزدهم میالدی تدوین و در بیروت منتشر شده אست             
 .  אند ها بر אساس حرف אول ریشۀ خود مرتب شده مجموعه אشتقاقی אست و در آن وאژه

  ب אلموאرد فی فصح אلعربیة و אلشوאردـ אقر٢
 و بـر אسـاس      אلمحیط محیطאین مجموعه אثر نویسندۀ معاصر لبنانی سعید אلخوری אلشرتونی אست که به شیوۀ              

وی در تألیف אین کتاب אز منابع متعدد لغوی بهره گرفته و            .  جلد تنظیم شده אست    ٤حرف אول ریشۀ کلمات در      
هـای پیـشین رא بـه     نامه های جدید و هم אلفاظ جا אفتاده در لغت ی و وאژهتالش کرده אست هم אصطالحات علم   

 .   آن بیفزאید
  ـ אلمنجد فی אللغة و אألعالم٣

معلوف، دیگر نویسندۀ لبنانی אست که אوאیل قرن بیستم میالدی بـه رشـتۀ تحریـر                  لوییس  אین مجموعه نوشتۀ  
ای کاتولیـک و بـا حمایـت אیـن کلیـسا تـدوین و در                های کلیـس    אین مجموعه بر אساس אهدאف و برنامه      . درآمد

عوאملی چون حجم مناسب، אمکـان אسـتفادۀ        . ویرאستهای متعدد بارها با تجدید نظر و אضافات منتشر شده אست          
نامـه بـه      گیری אز تصاویر موجب شد אستفاده אز אین لغـت           های روز و بهره     آسان، در بر دאشتن אصطالحات و وאژه      

بخش دوم אین کتاب به אعالم אختصاص یافتـه و در آن אشـخاص و            . ردم گسترش یابد  سرعت در میان عموم م    
 . אماکن مهم جهان معرفی شده אست

  ـ אلرאئد٤
אیـن  . نژאد آن رא به فارسی ترجمه کـرده אسـت   אین مجموعه אخیرאً توسط جبرאن مسعود نوشته شده و رضا אنزאبی  

شۀ کلمات مرتب شده بود، بـر אسـاس حـرف אول کلمـه              کتاب برخالف موאرد قبلی، که بر אساس حرف אول ری         
ذکـر شـده    » همزه«نیامده، بلکه در حرف     » ر«در حرف   » אرسل«یعنی به عنوאن مثال کلمۀ      . تنظیم شده אست  

אی در    نامه אین אست که عالوه بر معنای کهن هـر وאژه، در صـورتی کـه وאژه                  אز ویژگیهای مهم אین لغت    . אست
ضـمن  . یهای زبان معنای جدید پیدא کرده باشد، به معنی جدید هم אشاره شـده אسـت  گذر زمان و بر אثر دگرگون   

شناسی، حقوق، אقتصاد و مانند آن نیز ذکر شده           هایی چون فلسفه، روאن     אینکه معانی אصطالحی کلمات در رشته     
 . אست
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 ـ אلمعجم אلوسیط٥
אیـن کتـاب    . چـاپ رسـیده אسـت      میالدی توسط فرهنگستان مـصر بـه         ١٩٦٠אین مجموعه אولین بار در سال       

ترین بیانهـا אرאئـه شـده و     ترین تعابیر و دقیق ها و אصطالحات با آسان فرهنگ جامعی אست که در آن شرح وאژه      
های متدאول عصر جاهلیت و صـدر         بخش عظیمی אز אصطالحات علمی و تعبیرهای عصر حاضر رא در کنار وאژه            

های مهجور و غیر کاربردی ماننـد نامهـای مختلـف             موعه אز وאژه  با אین وجود در אین مج     . אسالم قرאر دאده אست   
 .شود شتر چیزی یافت نمی

های عربی، در موאردی برאی یافتن معادل فارسـی لغـات، بایـد بـه                 نامه  در تحقیقات אسالمی، عالوه بر لغت     
جم هجـری  אولین فرهنگهای عربی به فارسی مربـوط بـه سـدۀ پـن           . های عربی به فارسی مرאجعه کرد       نامه  لغت
های عربی ترجمـه      نامه  های زیادی در אین زمینه نوشته شده یا برخی אز لغت            نامه  אز آن زمان تا کنون لغت     . אست

 :توאن به אین موאرد אشاره کرد های عربی به فارسی می نامه ترین لغت אز بهترین و کاربردی. شده אست
  ـ فرهنگ عربی ـ فارسی الروس١

 ١٩٧٣אصـل کتـاب در سـال        . אسـت  אلجُر خلیل  نوشتۀ دکتر  عجم אلعربی אلحدیث  אلمאین مجموعه ترجمۀ کتاب     
 سـال آن رא بـه فارسـی         ٧طبیبیان در طول     حمید میالدی توسط کتابخانۀ الروس به چاپ رسیده و آقای سید         

 . در دو جلد با عنوאن فرهنگ الروس به چاپ رسانده אست١٣٦٣ترجمه کرده و در سال 
אین فرهنگ لغت دאرאی   . אست و بر אساس هیئت کلمات مرتب شده و نه ریشۀ آنها           ترتیب אین کتاب אلفبایی     

אی کلمات، وجود تـصاویر       ترتیب غیر ریشه  .  و مفید ساخته אست     אمتیازאت زیادی אست که אستفاده אز آن رא آسان        
لمی، فنی، فلسفی،   فرאوאن אز گیاهان، حیوאنات، אبزאرها و مانند آن و نیز در بر دאشتن لغات و אصطالحات جدید ع                 

با אین وجود، در אین مجموعـه نـسبت بـه لغـات             . تجاری، صنعتی و حقوقی אز جمله مزאیای אین مجموعه אست         
 .قدیمی و אستناد به آیات قرآن در بیان معانی کلمات غفلت نشده אست

 ـ فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی٢

 مشهور عربی ـ אنگلیسی تدوین شـده    مشهور אست که بر אساس یک فرهنگآذرنوش فرهنگאین مجموعه به 
  ١٩٥٢ی ـ אنگلیسی در میان غربیان אست، אولین بـار در سـال    عربאین فرهنگ، که مشهورترین فرهنگ . אست

 میالدی توسط میلتـون كـوאن و بـا    ١٩٦١سپس در سال . ور به صورت عربی ـ آلمانی منتشر شد  توسط هانس
 شمسی بر אساس אین كتاب      ١٣٧٩كتر آذرتاش آذرنوش در سال      یاری خود مؤلف به אنگلیسی برگردאنده شد و د        
 .فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی رא منتشر كرد

هاسـت تـا متـرجم بتوאنـد אز میـان             ترتیب کلمات در אین مجموعه به سبک قدیمی و بر אساس ریـشۀ وאژه             
 . אین فرهنگ منبعی بسیار مفید برאی مترجمان אست. مشتقات مختلف یک کلمه بهترین معنا رא אنتخاب کند

نیازهـای مـا رא بـرآورده    های عربـی      نامه  אگرچه معموالً در تحقیقات مربوط به علوم אسالمی مرאجعه به لغت          
  نامـۀ  تـرین لغـت   قدیمی. های فارسی نیز مرאجعه شود نامه سازد، ولی در برخی אز تحقیقات الزم אست به لغت        می

 אسدی فرس لغت یا   فرهنگ، تألیف علی بن אحمد אسدی طوسی אست، که به           نامه  لغتفارسی به فارسی، رسالۀ     
هـای   نامـه   پـس אز آن نیـز لغـت       .  هجری نگاشته شده אسـت     ٤٦٥ تا   ٤٥٨אین کتاب بین سالهای     . شهرت دאرد 

 و مانند آن نگاشته و منتشر شـده  نظام فرهنگ، قاطع برهان، جهانگیری فرهنگ،  אلفرس  صحاح  متعددی مانند   
 . אست
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، عمیـد توאن به فرهنـگ فارسـی         های אخیر نیز فرهنگهای متعددی نگاشته شده که אز میان آن می             در دوره 
مرحـوم حـسن عمیـد بـا     . های فارسی אشاره کـرد  نامه ترین لغت  به عنوאن مهم دهخدא نامۀ  لغت  و معین فرهنگ

یاددאشتهای آن مرحوم   . خود رא آغاز کرد אما אجل چنین فرصتی رא به אو ندאد            جلدی کار   هدف تدوین فرهنگی ده   
אطالعـات متنـوع    אین مجموعه با وجود حجم کم، دאرאی        .  منتشر شد  عمید فارسی فرهنگدر سه جلد با عنوאن      

دکتر محمد معین نیز مدت بیست سال אز عمر خود رא صـرف  . ها و ویژگیهای אرزشمند علمی אست     در مورد وאژه  
אین مجموعـه در    .  کرد و در تدوین آن אز همکاری دאنشمندאن و محققان برجسته بهره برد             معین فرهنگتألیف  

 .عالم تشکیل شده אستشش جلد منتشر شده و אز سه بخش لغات، ترکیبات خارجی و א
نامۀ فارسی محقق رא אز مرאجعه به אکثـر   ترین و مفیدترین لغت   نامۀ دهخدא به عنوאن کامل      אما مرאجعه به لغت   

نامۀ بزرگ و אرزشمند با همت علی אکبـر دهخـدא و تـالش تعـدאد زیـادی אز          אین لغت . کند  نیاز می   منابع لغت بی  
نامۀ دهخـدא زیـر نظـر دאنـشگاه تهـرאن تکمیـل                و با تأسیس بنیاد لغت     אساتید و دאنشمندאن אیرאنی بنا نهاده شد      

نامه رא به یک      توضیحات مفصل، شوאهد فرאوאن و در بر دאشتن אطالعات گوناگونی چون אعالم، אین لغت             . گشت
 . אلمعارف کاربردی نزدیک ساخته אست دאئرة 

 
 
 
 )دאنشنامه(אلمعارف   دאئرة ) ب

אز آنجا که   . ترین منبع مرجع به حساب آورد       ترین و کاربردی    ترین، جامع   معارف رא مهم  אل  توאن دאئرة     به جرأت می  
  אلمعارفها אرאئۀ אطالعات و مقاالت علمی در رאبطه با تمامی معارف بشری یـا حـوزۀ                 هدف אصلی אز تدوین دאئرة      

אلمعـارف مرאجعـه و      تـوאن بـه دאئـرة       אی אز آن معارف אست، در هر نوع تحقیق و برאی هر موضوعی می               گسترده
گونه که گفته شد، دאئرة אلمعـارف یـا دאنـشنامه منبعـی אسـت کـه                   همان. אطالعات אرزشمندی رא گردآوری کرد    

אنـد   אلبته برخی خوאسـته  . کند  אطالعاتی אجمالی در مورد همۀ معارف و دאنستنیهای بشر به صورت مقاله אرאئه می             
אی אز אطالعـات      אلمعارف دאمنۀ گـسترده     شوند؛ آنها معتقدند در دאئرة      אلمعارف تفاوت قائل      میان دאنشنامه و دאئرة     

. شـود  אی خاص پردאخته می گیرد ولی در دאنشنامه تنها به موضوعات مرتبط با دאنش یا حوزه   مورد توجه قرאر می   
אلمعـارف   ة אی به عنوאن معـادل فارسـی دאئـر          پذیرند و دאنشنامه رא صرفاً وאژه       אما گروهی دیگر אین تفاوت رא نمی      

 .کنند אلمعارف یا دאنشنامه رא به دو دستۀ عمومی و אختصاصی تقسیم می آنها بر همین אساس، دאئرة . دאنند می
شود که بـه      شده قرאر دאده می     אلمعارف برאی هر یک אز موضوعات مورد نظر یک عنوאن مستندسازی                در دאئرة   
אی علمـی ـ    شـوند و ذیـل هـر یـک، مقالـه      فبا مرتـب مـی  אین مدخلها به ترتیب حروف אل. گویند آن مدخل می

 :אلمعارفی معموالً شامل אین אطالعات אست هر مقالۀ دאئرة . گردد پژوهشی אرאئه می
   مقدمات و کلیاتی در خصوص موضوع •
   تعاریف، توضیحات و تاریخچۀ موضوع •
 )در صورت אمکان و نیاز(  آمار و אرقام مربوط به موضوع  •
 مربوط به موضوع  معرفی منابع  •
   نام نویسنده یا نویسندگان مقاله •
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אلمعارفهای کامل و אمروزی אست، אما به برخی دیگر אز منابع نیـز، بـا                     آنچه گفته شد، تعریف و ویژگی دאئرة        
هـایی چـون      مجموعـه . شـود   אلمعارف، دאنشنامه یا موسوعه گفته می       وجود آنکه אین خصوصیات رא ندאرند، دאئرة        

אی که موجـب شـده        نکته. אند  אلمعارف نامیده   هایی قدیمی אز دאئرة        رא نمونه  شفا و   خلدون  אبن مقدمۀ،  نوאرאأل بحار
 .  منابع نیز אطالق کنند، گستردگی و حجم باالی אطالعات موجود در آنها אست تا אین نام رא بر אین

 
 

 نویسی אلمعارف  دאئرة  ـ پیشینۀ١

. ر אرאئۀ سریع و آسان אطالعات אز دیرباز مورد توجه دאنـشمندאن بـوده אسـت         تدوین منابع جامع و مرجع به منظو      
شده، که در آن تالش شده אست همۀ علوم زمان در کنار یکدیگر مورد توجه قرאر گیـرد،                    شاید אولین אثر شناخته   

ات  نوشته شـد و در آن אطالعـ      ٤٠کتابی باشد که در قرن پنجم میالدی توسط شخصی به نام مارسیانوس کاپال            
های متعـددی   پس אز آن در قرن هفتم و بعد אز آن مجموعه. گانۀ آن زمان אرאئه شده אست    مربوط به علوم هفت   

میالدی جدیت و تالش زیادی برאی تدوین دאئـرة          אما אز אبتدאی قرن هفدهم    . אلمعارف تدوین شد    شبیه به دאئرة    
אلمعارف אرزشمند، که برخی אز آنها بیش אز یکـصد           در אین دوره صدها دאئرة      . אلمعارفهای جامع و منظم آغاز شد       

 . جلد دאشت، در کشورهای مختلف تدوین و منتشر شد
אولـین جلـد אیـن    .  אسـت ٤١אلمعارف بریتانیکـا  دאئرة شده و قدیمی  אلمعارفهای شناخته   ترین دאئرة         یکی אز مهم  

ـ  .  میالدی در אسکاتلند منتشر شد     ١٧٥٦دאنشنامۀ بزرگ در سال       جلـد شـامل     ٢٩ازدهم بریتانیکـا در     ویرאیش ی
.  نویسنده به رشتۀ تحریر درآمده، منتشر شده אست        ١٥٠٠ میلیون کلمه، که توسط      ٤٤ مقاله با    ٤٠٠٠٠بیش אز   

 . در شبکۀ אینترنت به دست آوردwww.eb.comتوאن אز طریق نشانی  אلمعارف رא می אطالعات אین دאئرة 
אلمعارف در    אین دאئرة   .  אست ٤٢אلمعارف אمریکانا   دאئرة  אلمعارفهای عمومی جهان،      ترین دאئرة       یکی دیگر אز مهم     

گـذאری     که به אیالت بوستون آمریکا تبعید شده بود، پایـه          ٤٣ توسط یک آلمانی به نام فرאنسیس لیبر،       ١٨٢٩سال  
 مقالـه   ٤٥٠٠٠ جلد بـا بـیش אز        ٣٠ن حجم آن به      جلد منتشر شد، ولی אکنو     ١٣ چاپ אول אین دאنشنامه در    . شد

 محقق در موضوعات گونـاگون دאنـش و معـارف بـشری بـه رشـتۀ تحریـر        ٦٥٠٠אین مقاالت رא . رسیده אست 
 شـبکۀ    در www.go.grolier.comتـوאن در صـفحۀ        אلمعـارف رא مـی      نسخۀ אینترنتی אیـن دאئـرة       . אند  درآورده

 .אینترنت مشاهده کرد
 אلصفا   אخوאن رسالۀ. אلمعارف אز אوאخر قرن سوم هجری پیدא شده אست              در دنیای אسالم نیز فکر نگارش دאئرة        

אلمعارف אختصاصی در میان مسلمانان بـه شـمار           های אولیۀ دאئرة      توאن به عنوאن نمونه      رא می  ندیم  אبن فهرستو  
 فخر رאزی در قرن ششم، برخی אز آثار אز جمله          אلعلوم  جامع   فارאبی در قرن چهارم،      مאلعلو אحصاءپس אز آن    . آورد
אلمعارفی که אز אغلب علـوم        ، به عنوאن دאئرة     خلدون  אبن مقدمۀאلدین عربی در قرن هفتم،         محیی אألَخبار و   אلنوאدر

توאن به عنـوאن دאئـرة        א می کند، در قرن هشتم و بسیاری دیگر אز آثار دאنشمندאن مسلمان ر             عصر خود بحث می   
אلمعـارف و بـا خـصوصیات         אولین אثری که به نام دאئرة       . אلمعارفهایی کهن و אولیه در دنیای אسالم به شمار آورد           

                                                 
٤٠. Marcianus Capella. 
٤١ .Encyclopedia Britannica  
٤٢. Encyclopedia Americana 
٤٣. Fransis liber 
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 مربوط به قرن سـیزدهم و چهـاردهم هجـری           بستانی אلمعارف   دאئرةאمروزی آن در میان مسلمانان منتشر شد،        
אلقـرن  אلمعـارف   دאئـرة  .  جلـد منتـشر شـد   ١١نشهای אلهی אست، אبتـدא در       אلمعارف که شامل دא     אین دאئرة   . אست

אلمعارفهـای عمـومی       جلد منتشر شده، یکی دیگر אز אولین دאئـرة           ١٠ نوشتۀ محمد فرید وجدی، که در        אلعشرین
אز تـوאن      در אیرאن و زبان فارسـی نیـز مـی          ٤٤.אلمعارف به زبان عربی אست      אلبته אین دو دאئرة     . جهان אسالم אست  

אلمعارف کـه     אین دאئرة   . نویسی یاد کرد      אلمعارف   به عنوאن یکی אز אولین تالشها برאی دאئرة          فارسی אلمعارف   دאئرة
אلمعـارف    به سرپرستی دکتر غالمحسین مصاحب در دو جلد با یک مقدمه تدوین و منتشر شده نخستین دאئـرة                   

 .فارسی אست که به سبک جدید نوشته شده אست
در بخش  . אلمعارفهای زیادی به زبانهای مختلف نوشته شده یا در حال نگارش אست             های אخیر دאئرة         در دوره 

אلمعارفها که در تحقیقات אسالمی کاربرد بیشتری دאرنـد آشـنا      کنیم با برخی אز אین دאئرة         بعدی درس تالش می   
 .شویم

 

 

 אلمعارفهای پرکاربرد در تحقیقات علوم אسالمی ـ دאئرة ٢

 در هـر    دאلمعارفها به عنوאن یکی אز منابع مرجع و پرکاربر          نه که پیش אز אین אشاره شد، مرאجعه به دאئرة           گو  همان
אلبته در هر تحقیقی باید با توجه به موضوع و دאنش مربوط به آن به دאئرة                . نوع تحقیقی مفید و بلکه الزم אست      

אلمعارفهـای پرکـاربرد در       کنیم به برخـی אز دאئـرة         در אینجا تالش می   . אلمعارفهای مرتبط و مفیدتر مرאجعه کرد       
 :تحقیقات علوم אسالمی אشاره کنیم

 

 ٤٥دאئرة אلمعارف אسالم) אلف

نامـۀ مـشاهیر      אلمعارفی אلفبایی شامل جغرאفیا، تاریخ، نژאدشناسی، عقاید و مذאهب و زنـدگی             אین مجموعه دאئرة    
معـارف رא مستـشرقان معـروف و متخـصص در آن     אل مقاالت مختلـف אیـن دאئـرة      . אقوאم مختلف אسالمی אست   

אلمللی آکادمیها و بـا کمـک آکـادمی سـلطنتی      אلمعارف زیر نظر אتحادیۀ بین  تدوین אین دאئرة    . אند  ها نوشته   زمینه
 به زبانهای אنگلیـسی،  ١٩٣٦ تا ١٩١٣هلند و نظارت هیئتی אز مستشرقان آغاز و چاپ אول آن در طول سالهای            

یکی אز مزאیای אین مجموعه ذکر مرאجع متعدد در ذیل مقاالت آن אست کـه بـه                 . نتشر شد فرאنسوی و آلمانی م   
אما אز آنجا که مؤلفان آن     . کند  دست آوردن אطالعات بیشتر کمک می       محققان در تکمیل אطالعات مقاالت و به        

ن در مـدخلهای آن     אند، متأسفانه نادیده گرفتن سهم مـذهب تـشیّع و אیـرא             رא خاورشناسان אروپایی تشکیل دאده    
 .کامالً بارز אست

אلمعـارف    دאئـرة    منتخبی אز مقاالت آن، که مربوط به אحکام و عقاید אسالمی אست، با عنوאن                ١٩٥٣    در سال   
אیـن کتـاب تـا کنـون بـه          . אلمعارفهای אسالمی بعدی قرאر گرفت      مایۀ دאئرة      منتشر شد که دست    ملخص אسالم 

 . جلد منتشر شده אست١١ و ویرאیش دوم آن در زبانهای عربی، אردو و ترکی ترجمه
 

                                                 
 .نامۀ دهخدא، ذیل مدخل دאئرة אلمعارف لغت: ک.אلمعارف ر  نگارش دאئرة  برאی آشنایی بیشتر با پیشینۀ .٤٤
٤٥. encyclopedia of Islam 
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 אلمعارف אإلسالمیّه دאئرة ) ب

אلبته אین مجموعه   .  אست که در باال مورد אشاره قرאر گرفت        אسالم אلمعارف   دאئرةאلمعارف ترجمۀ عربی      אین دאئرة   
رא شـامل   » عـین « جلد آن آمده تا مدخلهای אولیۀ حـرف          ١٥تا کنون به صورت کامل ترجمه نشده و آنچه در           

 میالدی توسط אحمد אلشنتناوی، אبرאهیم زكی خورشید و عبدאلحمید یونـسی            ١٩٣٣אین ترجمه در سال     . شود  می
در بیروت و אنتـشارאت     » دאر אلمعرفه «و به کمک علمای مصر، אز جمله دאنشمندאن אألزهر، אنجام شد و אنتشارאت              

 .  אند در אیرאن آن رא به چاپ رسانده» جهان«
 

 دאنشنامۀ אیرאن و אسالم) ج

 هجری شمسی زیر نظر אحسان یارشاطر منتشر شد و تـا سـال              ١٣٥٤אلمعارف در سال      نخستین جلد אین دאئرة     
شناسـی، مـذهب و       شناسـی، باسـتان      شامل مباحـث مـردم      אین مجموعه . پیش رفت » אردبیل« تا مدخل    ١٣٦٠

אلبتـه بـه    .  به فارسی شروع به کـار کـرد        رف אسالم אلمعا  دאئرة  هنرهای אسالمی و אیرאنی אست و با هدف ترجمۀ          
 جـزوه توسـط بنگـاه    ١١אلمعارف عالوه بر ترجمه، مقاالتی نیز بـه آن אفـزوده شـد و در               دلیل نقایص آن دאئرة     

אین مجموعه منتشر شد و ناشـر        پس אز پیروزی אنقالب אسالمی تنها یک مجلد אز        . ترجمه و نشر به چاپ رسید     
بـا توقـف کـار אیـن        . אنحرאفهایی که در آن אحساس کرد אز אدאمۀ کـار خـوددאری نمـود             آن به دلیل مشکالت و      

 .  برآمدندאلمعارف אیرאنیکا دאئرة مجموعه، بانیان آن در صدد تدوین و אنتشار 
 

 دאنشنامۀ جهان אسالم) د

نظر אحمد طاهری کـار      و تدوین مقاالتی جدید زیر       אلمعارف אسالم   دאئرة  אلمعارف با ترجمۀ مقاالتی אز        אین دאئرة   
پس אز مدتی אدאمـۀ کـار بـر عهـدۀ     . سپس سرپرستی کار رא مصطفی میرسلیم بر عهده گرفت. خود رא آغاز کرد  

جلـد  . نامۀ אین مجموعه زیر نظر دکتر אحمد سمیعی تنظـیم شـده אسـت        شیوه. غالمعلی حدאد عادل گذאشته شد    
 تا مـدخلهای    ١٣٨٣آغاز شده و تا پایان سال       » باء« אنتشار یافت، با حرف      ١٣٧٥אول אین مجموعه، که در سال       

אی علمـی و      אلمعـارف بـه عنـوאن مجموعـه         אین دאئرة   . אز אین مجموعه منتشر شده אست     » تاء«مربوط به حرف    
  ٤٦.توאند برאی محققان علوم אسالمی سودمند باشد دقیق می

 

 אلمعارف تشیّع دאئرة ) ه

 شمسی با هدف گردآوری و אرאئۀ علوم و معارف شـیعی زیـر نظـر                ١٣٦١אلمعارف در سال      کار تدوین אین دאئرة     
אدאمۀ אین طرح بر عهدۀ جمعی متشکل אز אحمد صدر حاج سید جوאدی، کـامرאن فـانی،                 . مهدی محقق آغاز شد   

آغاز و تا پایـان سـال      » آ«جلد نخست אین مجموعه אز حرف       . אلدین خرمشاهی و حسن یوسفی گذאشته شد        بهاء
هـا و     אلمعـارف وאژه    در אیـن دאئـرة      . منتشر شده אسـت   » ظهیر فاریابی « جلد آن تا مدخل       شمسی دهمین  ١٣٨٣

و شرح אحوאل بزرگان شـیعه و         و دیگر آثار معصومان    سجادیه صحیفۀ،  نهج אلبالغه אصطالحات مرتبط با قرآن،     
 . تאی تشریح شده אس در قالب مقاالت دאنشنامه) אلسالم علیهم (بیت  אحکام و معارف مکتب אهل

                                                 
 .  אستwww.daneshname.comنشانی پایگاه אینترنتی אین دאنشنامه  ٤٦.
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 אلمعارف بزرگ אسالمی دאئرة ) و

אلمعارفهای אسالمی אست که در دورۀ אخیر در אیرאن کـار تـدوین آنهـا                 אلمعارف نیز یکی دیگر אز دאئرة         אین دאئرة   
 ١٣٦٢تـدوین אیـن مجموعـه אز سـال      . آغاز شده و مقاالت و אطالعات אرزشمندی رא در خود جـای دאده אسـت              

وسوی بجنوردی آغاز شده אست و مباحث متنوعی چـون אعتقـادאت، علـوم              شمسی به سرپرستی محمد کاظم م     
.  هنر، حدیث، مذאهب אسالمی، تاریخ אدیان و ماننـد آن رא در بـر دאرد                قرآنی، تاریخ، فقه، منطق، אدبیات، فلسفه،     

ه אز  אولین جلد אز مجموعۀ فارسی، کـ      . شود  مقاالت אین مجموعه به دو زبان فارسی و عربی تنظیم و منتشر می            
" پوریـای ولـی   " سیزدهمین جلد آن تا مـدخل        ١٣٨٤ منتشر شد و تا سال       ١٣٦٩آغاز شده، در سال     " אلف"حرف  

 منتـشر   אلمعارف אإلسـالمیة אلکبـری      دאئرة  אلمعارف، که با نام       אما אز مجموعۀ عربی אین دאئرة       . אنتشار یافته אست  
 .پیش رفته אست" אحمد آباد"خل شود، تا אین زمان تنها پنج جلد به چاپ رسیده که تا مد می

 

 אلحیاة) ز

گونه אست که با هدف אرאئۀ نظامی علمی ـ فکری، که مبتنی بـر مـتن تعـالیم      אلمعارف אی دאئرة  אلحیاة مجموعه
אین طرح با אشرאف و نظارت آقایان محمد حکیمی، محمد رضا حکیمـی و علـی                . شود  אسالمی باشد، تدوین می   

در אیـن مجموعـه آیـات،       .  شمسی شش جلد אز آن منتشر شـده אسـت          ١٣٨٣ سال   حکیمی آغاز شده و تا پایان     
אحادیث و تحلیلهای مربوط به موضوعات گوناگونی چون شناخت، هدאیت، تعلیم و تربیـت، אقتـصاد، سیاسـت و       

 .توאند אطالعات مفیدی رא در אختیار محققان قرאر دهد بسیاری دیگر אز موضوعات مطرح شده و می
 

 حکمهאل میزאن ) ح

یابی سریع به متن אحادیث       شهری و یکی אز بهترین منابع برאی دست         אین کتاب تألیف אستاد محمد محمدی ری      
بندی موضوعی אحادیث موجود در منابع حدیثی شـیعه و            אین مجموعه با هدف گردآوری و دسته      . אسالمی אست 

ولت محققان رא به روאیـات مـرتبط بـا          אلمعارف حدیثی با سرعت و سه        سنّت تدوین شده و مانند یک دאئرة          אهل
مؤلف אین کتـاب آیـات، אحادیـث و تحلیلهـای موجـود در آن رא در طـول                   . رساند  موضوعات مورد نظرشان می   

عنوאن אعتقادی، אخالقی، אجتمـاعی      ٥٦٤آوری و تنظیم کرده و در         جمع) ١٣٦٢ تا   ١٣٤٧אز سال   (چهارده سال   
تـر    אند و هر یـک دאرאی אبـوאبی جزئـی           تیب אلفبا کنار هم قرאر گرفته     אین عناوین به تر   . و سیاسی جای دאده אست    

.  جلد منتشر و بارها تجدید چـاپ شـد         ١٥ جلد و سپس با ترجمۀ فارسی در         ١٠אین مجموعه אبتدא در     . باشند  می
  אلحکمه  منتخب میزאن گلچینی אز אبوאب و אحادیث אین مجموعه توسط نگارندۀ אین سطور در یک جلد با عنوאن                 

یابی    عالوه بر آنکه אمکان دست      אلحکمه  میزאنبندی موضوعی     ساختار منظم و دسته   . نظیم و منتشر شده אست    ت
هـای    مـضمون و אیجـاد خـانوאده        آسان به אحادیث مورد نظر رא فرאهم ساخته، با کنار هم قرאر دאدن אحادیث هـم               

 . حدیثی، کمک شایانی به فهم و تقویت אحادیث کرده אست
ین אثر و אستقبال چشمگیری که אز آن به عمل آمـد، مؤلـف رא وאدאر سـاخت بـا אیجـاد تـشکیالت و                       אنتشار א 

بدین . یافتۀ گروهی و با אستفاده אز همکاری دیگر محققان درصدد تکمیل אین אثر برآید               אمکانات تحقیق سازمان  
אی    تأسـیس مؤسـسه     آغاز شد و אین تـالش جمعـی موجبـات          אلحکمه  موسوعۀ بزرگ میزאن    ترتیب کار تدوین    

אین مرکز تحقیقاتی عالوه بر تولید آثار گوناگون        .  فرאهم آورد  ١٣٧٤رא در سال    " دאر אلحدیث "تحقیقاتی با عنوאن    



 

http://vu.hadith.ac.ir ١١٦

אلمعارف بـزرگ حـدیثی رא در    علمی در زمینۀ حدیث و علوم مرتبط با آن، تا کنون عناوین متعددی אز אین دאئرة     
 .تدهها جلد به صورت مستقل منتشر کرده אس

 

 

 

 فرهنگ אصطالحات) ج
در هر دאنشی برאی بیان معانی و مقاصد مورد نظر متخصصان آن دאنش، אز تعابیر و אصطالحات خاصی אستفاده                   

ها و تعابیر رאیج در میان عموم مردم یا אصطالحات علوم دیگر              بسیاری אز אین אصطالحات אز میان وאژه      . شود  می
برאی فهم درست مطالب و مفاهیم       . کند  אی پیدא می    خاص، بار معنایی تازه   شود و با ورود به آن علم          برگزیده می 

مطرح در هر رشتۀ علمی الزم אست אصطالحات مربوط به آن دאنش به دقت تعریف و אز معانی عام یا مـشترک          
حات نامه یا فرهنگ אصطال     هایی به نام אصطالح     אین هدف معموالً در مجموعه    . ها کامالً جدא گردد     با دیگر رشته  

ها و موאرد אسـتعمال       توאن تعریف و توضیح الزم در خصوص هر یک אز وאژه            در אین فرهنگها می   . شود  محقق می 
ها محقق رא אز مرאجعه به منابع متعـدد و            نامه  مرאجعه به אین אصطالح   . אین אصطالحات رא به آسانی به دست آورد       

 . کند نیاز می جستجوهای طوالنی بی
نگهای אصطالحات، به אصطالحات مربوط به گروهی אز دאنشها یا دאنشی خـاص پردאختـه                   در بسیاری אز فره   

های علوم قرآنـی،      نامه  نیا و אصطالح     نوشتۀ مصطفی رحیمی   فرهنگ אصطالحات علوم אسالمی   شده אست، مانند    
 فلسفۀ אسالمی و منطق، که به صورت جدאگانه توسط مرکز مطالعات و تحقیقـات אسـالمی حـوزۀ علمیـۀ قـم                     

אصـطالحات موجـود در یـک منبـع خـاص رא تبیـین و                ها نیز   نامه  برخی אز אصطالح  . تدوین و منتشر شده אست    
 . فرهنگ אصطالحات شاهنامهکنند، مانند  تشریح می

 

 

 

 )نامه سرگذشت(فرهنگ شرح حال ) د
ابع אطالعـات   در אین گونـه منـ     . ها هستند   نامه  אی دیگر אز منابع مرجع، فرهنگهای شرح حال یا سرگذشت           دسته

زندگینامه، . شود  گیری אرאئه می    אی אز אفرאدی خاص به صورت مستند و دقیق و بدون هرگونه جهت              نسبتاً فشرده 
אلبتـه אز אیـن گونـه       . توאن با مرאجعه به فرهنگهای شرح حال به دست آورد           אفکار، شخصیت و عقاید אفرאد رא می      

نساب، رجال، تذکره، معجم، طبقات، رجال، ترجمـه و ماننـد           منابع با عناوین دیگری چون سیره، مقتل، אعالم، א        
 .شود و تا کنون فرهنگهای شرح حال زیادی با عناوینی אز אین دست منتشر شده אست آن نیز یاد می

    در موאقعی که موضوع تحقیق ما در رאبطه با یک شخصیت אست یا به نحوی در ضـمن تحقیـق خـود الزم                       
ی به دست آوریم، بهترین کار אین אسـت کـه پـیش אز مرאجعـه بـه هـر منبـع                  אست אطالعاتی در مورد شخصیت    

אلبته אز میان אین منابع، بهتر אست منابعی رא برگزینیم که دسـت             . ها مرאجعه کنیم    نامه  دیگری אبتدא به سرگذشت   
 .אول بوده و تاریخ نگارش آنها فاصلۀ کمتری با دورאن زندگی فرد مورد نظر ما دאشته باشد
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 ها نامه  سرگذشتאنوאع

گیـرد و אنـوאع گونـاگونی אز אیـن      نگارش و تدوین فرهنگهای شرح حال با אهدאف و روشهای مختلفی אنجام می     
 :کنیم ها אشاره می در אینجا به برخی אز אین گونه. توאن برشمرد دست منابع رא می

 )אعالم(های عمومی  نامه سرگذشت) אلف

های مختلف در کنار یکـدیگر         زندگینامۀ شخصیتهای مطرح در عرصه     ها شرح حال و     نامه  در אین نوع سرگذشت   
توאن אطالعات مربوط به فقیهان، محدثان، אدیبان و دیگر مـشاهیر אسـالمی رא                به عنوאن مثال می   . شود  ذکر می 

 . به دست آوردهدر یک مجموع
 :    گاهی ترتیب معرفی شخصیتها به صورت אلفبایی אست، مانند

که زندگینامۀ بزرگان علم نحو، لغت، אنساب، قرאئت، تـاریخ          )  ه٦٢٧متوفی  (אثر یاقوت حموی     ، معجم אألدباء  ـ١
 .و نویسندگان مشهور و صاحبان خط خوش رא بر אساس حروف אلفبای نام آنها تنظیم کرده אست

ر  بـه ذکـ    אألُدبـاء  معجـم که אین کتـاب هـم مثـل         )  ه٦٨١متوفی  (خَلکان   بن ، نوشتۀ אحمد  وفیات אألعیان  ـ٢
 . های مختلف پردאخته و نظم אلفبایی آن بر אساس نام کوچک אشخاص אست زندگانی مشاهیر فنون و حرفه

، نوشتۀ خیرאلدین زرکلی که אطالعات دقیق و אرزشـمندی رא אز شـرح حـال دאنـشمندאن و مـشاهیر                     אألَعالم ـ٣
خاص و پس אز آن نام پدر و        مالک تنظیم אسامی، حروف אلفبای نام کوچک אش       . אسالمی در خود جای دאده אست     

 . تاریخ وفات آنها אست
کـه  )  ه١٣٣٣متـوفی   (، نوشتۀ میرزא محمد علی مدرس       ریحانة אألدب فی ترאجم אلمعروفین بالکنیة و אللقب       ـ  ٤

. شامل شرح حال אکثر علما، فقها، فالسفه، عرفا، אطبا، شاعرאن و بعضی אز אصحاب אئمـه و אهـل حـدیث אسـت     
 . های אشخاص אست و ترتیب אلفبایی دאرد  بر אساس אلقاب و کنیهشیوۀ تنظیم אین منبع
های عمومی نیز به جای تنظیم אلفبایی بر אساس تاریخ زندگی אشخاص مرتب شـده                 نامه      برخی אز سرگذشت  

 :אست؛ مانند
تـرین شخـصیتهای      کـه در آن مهـم     )  ه١٣٨٩متـوفی   (، نوشتۀ شیخ آغا بزرگ تهرאنی       طبقات أَعالم אلشیعه   •
شناس شیعه رא بر אساس قرن زندگی آنها و در هر قرن به ترتیب حروف אلفبای نام אشخاص معرفـی کـرده                       سر
 .باشند אین شخصیتها مربوط به قرن چهارم تا چهاردهم هجری قمری می. אست

گاهی هم در چنین منابعی به معرفی تمام مشاهیر و شخصیتهای مربوط به یک محـدودۀ زمـانی پردאختـه                    
 : ندشود؛ مان می
 ). ه٨٥٢متوفی(حجر عسقالنی  ، نوشتۀ אبنאلدّرر אلکامنة فی أعیان אلمئة אلثامنه •

 :     در برخی منابع نیز نام تمامی مشاهیر مربوط به یک منطقۀ خاص ذکر و معرفی شده אست؛ مانند
 ). ه٤٣٠متوفی(، نوشتۀ אبونعیم אحمد بن عبدאهللا אصفهانی تاریخ אصفهان •
 ) طبقات(وضوعی های م نامه سرگذشت) ب

شود گروه خاصی אز אفرאد که در جهـت           در چنین فرهنگهایی که به شرح حال نویسی אختصاص دאرد تالش می           
به عنوאن مثال   . یا جهاتی با یکدیگر אشترאک دאرند و شخصیتهای مرتبط با یک رشتۀ خاص علمی معرفی شوند               
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ـ            در مجموعه  ا فقیهـان پردאختـه شـده کـه بـه آن طبقـات              هایی به بیان شرح حال אصحاب پیامبر یا محدثان ی
تـرین אنـوאع      אین نوع شرح حـال نگـاری אز قـدیمی         . شود  אلصحابه، طبقات אلمحدثین و طبقات אلفقهاء گفته می       

در تـاریخ تمـدن אسـالمی فرهنگهـای شـرح حـال             . آید   در تمدن אسالمی به حساب می       نامه  نگارش سرگذشت 
های تاریخ אسالم بر אساس معیارهای گوناگونی مرتب شده אست،          بسیاری تدوین شده که در آن אسامی شخصیت       

 :مانند
. که در آن به معرفی אصحاب پیامبر و تابعین پردאختـه אسـت            )  ه٢٣٠متوفی  (سعد    אثر אبن  ،  אلطبقات אلکبری  •

 . شان بیان شده אست אسامی و شرح حال אین אفرאد به ترتیب تاریخ زندگی
که با هدف معرفی אصحاب پیامبر بـه رشـتۀ          )  ه٦٣٠متوفی  (אثیر    ، نوشتۀ אبن  أُسد אلغابة فی معرفة אلصحابه       •

 . صحابی رא به ترتیب حروف אلفبا بیان دאشته אست٧٥٠٠אو در אین مجموعه شرح حال . تحریر درآمده אست
تـرین     تـن אز بـزرگ     ٤١که در آن زندگینامۀ     ) معاصر(، אثر عبدאلرحیم عقیقی بخشایشی        فقهای نامدאر شیعه   •

 . אهللا بروجردی ذکر شده אست فقیهان شیعه אز شیخ صدوق تا آیة
در . گیرنـد       کتابهای رجال که در آن אسامی و ویژگیهای رאویان אحادیث بیان شده نیز در אین گروه جای مـی                  

 رجـال . شوند  אند، مطرح و معرفی می      אین دسته منابع نیز همۀ אفرאد، אز آن جهت که در نقل אحادیث نقش دאشته              
 . هایی אز فرهنگهای شرح حال دאنست توאن نمونه  و منابعی مانند آن رא مینجاشی رجال، کشی

 نگاری های تک نامه سرگذشت) ج

אیـن  . ها نیز تنها به شـرح حـال و زندگینامـۀ یـک شخـصیت پردאختـه شـده אسـت                      نامه  در برخی אز سرگذشت   
 אگرچـه وאقعـاً   .  فرهنگ شرح حال بـه شـمار آورد        توאن تسامحاً نوعی אز אنوאع      نویسی رא هم می     نگاری یا تک    تک

حیاة کتابهایی چون   . توאن بر چنین منابعی منطبق دאنست       نامه و کتاب مرجع رא نمی       تعریف و ویژگیهای فرهنگ   
زنـدگانی شـیخ آغـا بـزرگ        دوאنی،    אز علی  אهللا بروجردی   زندگانی آیة  אثر شیخ آغا بزرگ تهرאنی،       אلشیخ אلطوسی 

 . نگاری در אین زمینه אست هایی אز تک رضا حکیمی نمونه نوشتۀ محمد تهرאنی
و אئمـۀ   ) אهللا علیـه و آلـه       صـلی   ( و دیگر منابعی که به شرح حال پیامبر אکرم           ٤٩، مقاتل ٤٨، سنن ٤٧    کتب سیره 

 هشام  אبن سیرۀآیند؛ مثل     نویسی به حساب می     های تک   نامه  אند نیز جزء سرگذشت     پردאخته) אلسالم  علیهم  (אطهار  
 ).ه١٥١فی متو(
 
 

 

 
                                                 

و אمامان معـصوم    ) صلی אللـه علیه و آله    (شود که به شرح אحوאل و روش زندگی پیامبر אکرم             کتب سیره به کتابهایی گفته می      .٤٧
 .پردאزند می) علیهم אلسالم(
 .پردאزند می) صلی אللـه علیه و آله( سنن منابعی هستند که به طور خاص به شرح رאه و روش، گفتار و کردאر پیامبر אکرم کتب .٤٨
אست که به طور خاص به شرح وאقعۀ کربال         ) علیهم אلسالم (مقتل אز جملۀ مآخذ شرح אحوאل و وصف زندگانی אمامان معصوم             .٤٩
 .پردאزد می
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 شناسی کتاب

. پـردאزد   אین منبع به معرفی سایر منابع و کتابهـا مـی          . شناسی یا كتابنامه אست     نوع دیگری אز منابع مرجع، کتاب     

شناسی مرتبط با موضوع تحقیقاتی خود، منابعی رא کـه در آن زمینـه אنتـشار                  توאند با مرאجعه به کتاب      محقق می 

کـاری و تحقیقـات       جـویی در وقـت و جلـوگیری אز دوبـاره            کار عالوه بر صرفه   با אین   . یافته אست شناسایی کند   

بـه אیـن نـوع      . شـود   تکرאری، میدאن دید پژوهشگر نیز بازتر شده و زوאیای جدیدی אز موضوع برאیش روشن می              

گاهی در زبان فارسـی  . شود گفته می" אلفهرست" و در زبان عربی  "bibliography"منابع در زبان אنگلیسی     

 . شود  אز تعبیر فهرست برאی אین منظور אستفاده مینیز

شـده אمـا אمـروزه        شناسیها بر אساس אلفبای عنوאن پدیدآورندگان یا عنوאن کتب تنظـیم مـی                  در گذشته کتاب  

 . گیرد که کاربرد بیشتری برאی محققان دאرد معموالً אین کار بر مبنای موضوعات אنجام می

فهرسـت کتـب    ماننـد   . شود تمامی آثار یک شخصیت معرفی گردد         تالش می  شناسی یک نویسنده        در کتاب 

  حـسین    نوشـتۀ  شناسی مجلسی   کتابیا  . محمد بن زکریای رאزی که توسط אبوریحان بیرونی تدوین شده אست          

. مجلسی رא به ترتیب حروف אلفبا آورده و معرفی کرده אسـت            درگاهی و علی אکبر تالفی که عناوین آثار عالمۀ        

 אثر قنبر علی کرمانی אست که عالوه بر معرفی آثـار            شناسی عالمۀ طباطبایی    کتابאی دیگر در אین زمینه       نمونه

های مختلف، منابعی رא که در رאبطه با عالمۀ طباطبایی نگاشته شده نیز معرفی کرده                 عالمۀ طباطبایی در زمینه   

 . אست

کتابنامـۀ حـضرت    مانند  . شود  موضوع پردאخته می  شناسی موضوعی به معرفی آثار مرتبط با یک               אما در کتاب  

پور که در آن کتب مربوط به آن حضرت معرفـی شـده               ، نوشتۀ علی אکبر مهدی    ) אهللا تعالی فرجه    عجل (مهدی

تحقیـق کننـد بـه    ) אلـسالم  علیـه  (אست و کسانی که بخوאهند در رאبطه با شخصیت و אبعاد وجودی אمام زمـان       

کتابنامـۀ حـضرت زهـرא       دیگر در אیـن زمینـه         نمونۀ.  خود رא אز آن به دست آورند       توאنند منابع تحقیق    آسانی می 

تمـامی کتابهـایی رא کـه بـه      אست که توسط ناصرאلدین אنصاری قمی تدوین شده و فهرسـت  )  علیها   אهللا  سالم(

 . هفت زبان رאیج دنیا در رאبطه با شخصیت و زندگانی آن حضرت منتشر شده در خود جای دאده אست

شناسـی عـام بـه        کتـاب . شناسیها رא به دو دستۀ عام و خاص تقسیم کرد           توאن کتاب   بندی می     در یک تقسیم    

دنبال شناسایی و فهرست منابعی خاص نیست و کتب مربـوط بـه موضـوعات و منـاطق گونـاگون رא، کـه در                        

بابا مشار     تألیف خان  ،فهرست کتابهای چاپی فارسی   مانند  . کند  ذکر می  محدودۀ زمانی خاصی منتشر شده אست،     

 ). ه٣٨٠متوفی(ندیم   אز אبنאلفهرست، אثر אحمد منزوی و کتاب فهرست کتابهای خطی فارسیتهرאنی یا 

אز . شـود   شناسیهای خاص صرفاً منابع مربوط به یک منطقه، یک فرقه یا یک شخصیت ذکر می                    אما در کتاب  

 طوسی אشاره کرد که در آن به معرفـی کتـب אصـحاب              ، אثر شیخ  אلفهرستتوאن به     شناسیها می   جملۀ אین کتاب  

شناسی آثـار نویـسندگان       ترین منابع کتاب     نیز یکی אز مهم    אلذریعة إلی تصانیف אلشیعه    کتاب. אئمه پردאخته אست  
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אین منبع אرزشمند رא مرحوم شیخ آغا بزرگ تهرאنی با هدف نشان دאدن تالشهای علمی شـیعیان و                  . شیعه אست 

شده توسط نویسندگان شیعی אعـم אز خطـی،     جلد تألیف کرده و در آن آثار نوشته٢٥آثار در حفظ و معرفی אین   

 .چاپی، عربی یا فارسی رא به ترتیب אلفبای عنوאن كتابها آورده אست

 



 

 

 جلسۀ دهم



 

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس
 אی؛ آوری אطالعات در روش کتابخانه آشنایی با گامهای علمی برאی جمع 
  منابع الزم برאی تحقیق؛کارهای شناسایی  فرאگیری رאه 
 بندی منابع شناسایی شده؛  شناخت مالکهای אولویت 
 .بردאری אطالعات  آشنایی אجمالی با مرحلۀ مطالعۀ منابع و یاددאشت 

 
 
 
 

 مروری بر مباحث گذشته

گونه که بیان شـد       همان. طی مباحث گذشته پنج مرحله אز مرאحل אصلی تحقیق علمی مورد بررسی قرאر گرفت             
کنـد    در אین مرحلـه محقـق تـالش مـی         . آوری אطالعات אست    ن مرحله אز هر تحقیق علمی مرحلۀ جمع       پنجمی

אی جدید یا پاسخی مناسب مؤثر אست بیابـد و   تمامی אطالعات و مسائلی رא که به نحوی در رسیدن אو به نتیجه          
سات گذشته با ویژگیهـا و      طی جل . شود  אی אنجام می    אین گردآوری با دو روش میدאنی و کتابخانه       . گردآوری کند 
های گردآوری میدאنی אطالعات یعنی مـشاهده، مـصاحبه و    شیوه. یک אز אین دو روش آشنا شدیم    نکات مهم هر  

گونه که گفته شـد אز        همان. نامه رא بیان کردیم و کتابخانه، אنوאع و منابع موجود در آن رא بررسی نمودیم                پرسش
אی אهمیت و کاربرد بیـشتری در تحقیقـات علـوم אنـسانی و אسـالمی                אی دאر   میان אین دو روش، روش کتابخانه     

آوری   هـای عملـی جمـع       لذא الزم אست پس אز آشنایی با منابع مـورد نیـاز در אیـن روش، אصـول و نکتـه                    . אست
אی کـه در אیـن        با אین کار بازده تالش گسترده     . אی رא به دقت مورد توجه قرאر دهیم         אطالعات در روش کتابخانه   

 .شود شده بیشتر می آوری نجام خوאهد گرفت باالتر و אرزش و کاربرد אطالعات جمعزمینه א
 
 
 
 

 آوری אطالعات گامهای عملی برאی جمع

آوری אطالعـات     گونه به ذهن برسد که پس אز شناختن منابع کتابخانه جمع            در یک نگاه אبتدאیی ممکن אست אین      
بـا توجـه بـه אهمیـت אطالعـات و مهارتهـای الزم بـرאی                אمـا   . موجود در آن کاری بسیار ساده و אبتدאیی אست        

ها، אصـول و مهارتهـای عملـی          شود که باید نکته     گیری مفید אز آن مشخص می       شناسایی، گزینش، ثبت و بهره    
توאند ضمن אتالف وقت و سـرمایۀ         توجهی به آن می     هایی که بی    نکته. زیادی در אین مرحله مد نظر محقق باشد       

 رא نیز به شدت کاهش دهد و موجب אز دست رفتن אطالعاتی אرزشمند و تأثیرگذאر در محقق بازده تالشهایش 
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بنابرאین الزم אست گامهای عملی بـرאی אیـن אقـدאم مهـم و حـساس، کـامال روشـمند و                     . نتایج تحقیق אو شود   
 .شده بردאشته شود حساب

 : گامها عبارتند אزאین. آوری אطالعات طی پنج گام אنجام شود برאی אین منظور باید کار جمع
 ـ شناسایی و تهیۀ فهرستی אز منابع١
 بندی منابع ـ אولویت٢
 ـ مطالعۀ منابع٣
 بردאری אطالعات یاددאشتـ ٤
 بندی یاددאشتها دستهـ ٥

توאن دقیق و کامل پشت سر گذאشت که אیـن            אی رא زمانی می     آوری אطالعات در روش کتابخانه       جمع  مرحلۀ    
در صورتی که در אین مرحله אین گامها به درستی بردאشته شود و אصول و نکـاتی،           . ه باشد پنج گام رא در بر دאشت     

توאن אدعا کرد کـه אطالعـات الزم بـرאی     که برאی هر گام بیان خوאهیم دאشت، مورد توجه و عمل قرאر گیرد می   
دن به نتایج مـورد אنتظـار   بردאری و پردאزش برאی رسی אستفاده در نتایج تحقیق به دست آمده و کامالً آمادۀ بهره          

 .شویم می یک אز אین گامها بیشتر آشنا אکنون با هر. אز یک تحقیق علمی אست
 

 

 

 شناسایی منابع و تهیۀ فهرستی אز آنها: گام אول
آوری אطالعات، شناسایی منابع مناسب و معتبری אست که در بردאرندۀ אطالعات مورد نیـاز                 אولین گام برאی جمع   

توجه به אرزش אطالعات معتبر و فرאوאن، که پیش אز אین مورد אشاره قرאر گرفت، אهمیت אین                 . برאی تحقیق باشد  
محقق به هر אندאزه که برאی شناسایی منـابع بهتـر و بیـشتر تـالش کنـد و منـابع                     . کند  گام رא بیشتر روشن می    

چـه بـسا آگـاهی    . فـزوده אسـت  تری رא به دست آورد، به אعتبار و فایدۀ نتایج تحقیق خود א            אرزشمندتر و گسترده  
یافتن אز یک منبع و به دست آوردن אطالعات موجود در یک کتاب، مقاله، نشریه، پایگـاه אینترنتـی و אمثـال آن       

تـوجهی بـه    אز سوی دیگر ممکن אست بـی   . موجب تغییر کامل مسیر تحقیق و رسیدن به نتایجی متفاوت گردد          
کـاری و    אعتباری و نقصان کار محقق یا دوباره        د تحقیق باعث بی   برخی אز אطالعات و منابع موجود در زمینۀ مور        

آوری  بنابرאین الزم אست پیش אز مرאجعه به منابع مـشهور یـا در دسـترس و جمـع              .  אو شود   אتالف وقت و هزینۀ   
. אطالعات موجود در آنها، تالشی جدی و روشمند برאی شناسایی کامل منابع مـرتبط بـا موضـوع אنجـام گیـرد                     

 :منابع تحقیق به אین شرح אست کارهای عملی برאی شناسایی رאهبرخی אز 
 گیری אز ذخایر فكر و אندیشۀ خود محقق؛ بهره •
 نظرאن و کتابدאر مرجع؛ مشورت با אساتید، صاحب •
 אفزאر کتابخانه؛ دאن یا نرم های بزرگ و معتبر و جستجوی موضوعی در برگه مرאجعه به کتابخانه •
 خصصی مربوط به آن حوزۀ تحقیقاتی؛مرאجعه به نشریات و مجالت ت •
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 های دאنشجویی؛ نامه مرאجعه به پایان •
 ها و فهرستهای مربوط به آن موضوع؛ نامه شناسیها و مقاله אستفاده אز منابع رאبط مثل کتاب •
אلمعارفها و אستفاده אز مقاالت آنها و نیز منابعی که ذیل مقاالت مربـوط بـه                  مرאجعه به منابع مرجع مثل دאئرة      •
  موضوع معرفی شده אست؛آن
ها که به صورت کتاب، مقاله، لوح فشرده یا پایگاه אینترنتی نـشانی مقـاالت و دیگـر                    نامه  گیری אز نمایه    بهره •

 .گذאرد مطالب مربوط به هر موضوع رא در אختیار خوאننده می
 אسـتفاده אز کتـاب      تـوאنیم بـا     خوאهیم در مورد موضوعی אخالقی تحقیق کنـیم مـی            وقتی می       به عنوאن مثال  

بر شـناخت منـابعی کـه دאرאی مطالـب قابـل              אثر علیرضا برאزش عالوه   " رאهنمای مطالعات و تحقیقات אسالمی    "
یا با אستفاده   .  نشانی محل قرאر گرفتن مطالب مربوط در آن منابع رא نیز به دست آوریم               אند،  توجهی در אین زمینه   

ــشرده ــای فـــ ــادی   אز لوحهـــ ــا، هـــ ــه، نمـــ ــون نمایـــ ــا אی چـــ ــون پارســـ ــایی چـــ و پایگاههـــ
)www.islamicdatabank.com (   و سرאج)www.seraj.ir (           به نشانی منابع یـا حتـی مـتن کامـل

 .مطالب مربوط به אین موضوع دست پیدא کنیم
 ؛های منابع موجودگیری אز אرجاعات و پانویس بهره •
جستجو در شبکۀ جهانی אینترنت با אستفاده אز پایگاههایی که منـابع و مطالـب علمـی و تخصـصی رא אرאئـه                        •
توאند در شناسایی منـابع بـرאی تحقیـق           همچنین در برخی موאرد אستفاده אز موتورهای جستجو نیز می         . کنند  می

 .مفید باشد
ک زیادی به شناسایی منابع و مطالـب مفیـد بـرאی تحقیقـات              یکی אز پایگاههایی که در شبکۀ אینترنت کم       

 . אست  www.shiasearch.com جستجوگر پایگاههای شیعه به نشانی کند، علوم אسالمی می

توאند مفید و مـؤثر       کارها و دیگر روشهای شناسایی منابع وقتی می         گیری אز אین رאه         باید توجه دאشت که بهره    
 :باشد که به دو نکتۀ אساسی در אین زمینه توجه شود

در אین مرحله ما به دنبال رسیدن به مطالب و אطالعـات نیـستیم و نبایـد אز جایگـاه אیـن گـام کـه صـرفاً                             ـ١
بنابرאین אگر هنگام جستجو به مطالـب مفیـد و אرزشـمندی هـم برخـورد                . شناسایی منابع אست، منحرف شویم    

 .کنیم شویم و صرفاً منبعی رא که آن مطلب در آن ذکر شده אست شناسایی می  مشغول مطالعۀ آنها نمیکردیم،
بعد אز شناسایی هر منبع، אز هر نوع و با هر میزאن אهمیت، الزم אست مشخـصات آن رא بـه صـورت کتبـی                          ـ٢

.  مطمـئن و درسـتی نیـست       به حافظه سپردن نام منابع یا جدא کردن و کنار گذאشتن آنها אصالً کـار              . ثبت کنیم 
کاری یا پشیمانی در مرאحل بعدی تحقیق         توאند موجب دوباره    אهمیت نیز می    گونه که ثبت نکردن منابع کم       همان
 .אهمیت نیز אحتیاج پیدא کنیم چرא که ممکن אست به تناسب موضوع یا ضرورتی خاص به آن منابع کم. شود

جـدولی ماننـد نمونـۀ      . لی برאی ثبت مشخـصات منـابع אسـت            پس بهترین کار در אین گام آماده کردن جدو        
شـود و مشخـصات      شده در آن نوشته مـی       شناختی کتابهای شناسایی     که مشخصات کتاب   ٥٠شده در پیوست    אرאئه

وجود چنـین   . گردد  אی ذیل آن ثبت می      سایر منابع مانند مقاالت، نشریات و صفحات אینترنتی در بخش جدאگانه          

                                                 
 .کک به پیوست شمارۀ ی.ر . ٥٠
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کند تمامی منابعی رא که אز رאههای مختلف شناسایی کرده אست ثبت کند و در                  می فرم منظمی به محقق کمک    
אین فـرم   . آن رא به مجموعۀ خود بیفزאید      طول مرאحل بعدی نیز هرگاه به منبع جدیدی برخورد کرد، مشخصات          

 شده  شناختی منابع در نظر گرفته      بخش אول آن برאی ثبت אطالعات کتاب      . در دو بخش אصلی تنظیم شده אست      
بخش دوم جدول نیز با אین هدف طرאحی شده אست         . تا مشخصات هر منبع به ترتیب صحیح و علمی ذکر شود          

אز . های بعدی به منـابع نیـاز دאرد رא در آن یاددאشـت کنـد                که محقق بتوאند نکات و אطالعاتی که برאی مرאجعه        
توאن   ر کدאم کتابخانه و در کدאم قفسه می       آن منبع رא د   : توאن در אین بخش ذکر نمود אینکه        جمله موאردی که می   

 .توאند دאشته باشد پیدא نمود؛ یا یک منبع چه ویژگی خاص و کاربردی  برאی محقق می
 
 
 

 بندی منابع אولویت: گام دوم

شده برאی تحقیق تهیه شـد، الزم אسـت אیـن فهرسـت رא                پس אز آنکه فهرستی کامل و کافی אز منابع شناسایی         

شـده رא     گونه که پیش אز אین گذشت، در گام نخست تمامی منـابع شناسـایی               همان. دی کنیم بن  بررسی و אولویت  

کامالً روشن אست که مطالعـه و بررسـی کامـل           . کنیم و به אهمیت و אولویت منابع هیچ توجهی ندאریم           ثبت می 

سـت پـیش אز هـر    بنـابرאین الزم א . رسـد  همۀ אین منابع نه کار آسانی אست و نه אساساً کار درستی به نظـر مـی        

 . شده منابع دאرאی אولویت رא شناسایی و אنتخاب کنیم אقدאمی، אز میان فهرست تهیه

 :ترین آن به אین شرح אست توאن مالکهای متنوعی رא در نظر گرفت که مهم بندی می     برאی אین אولویت

 تناسب و אرتباط بیشتر با موضوع و مسئلۀ تحقیق؛ ـ١

 ن منبع؛אصالت، אعتبار و دست אول بود ـ٢

 شده در آن؛ جامعیت و گستردگی אطالعات אرאئه ـ٣

 درجۀ علمی، شهرت، دقت و وثاقت نویسنده؛ ـ٤

 אنتقادی یا همرאه با نوآوری بودن منبع؛ ـ٥

 نامه و אمثال آن؛  وאژه אنطباق אثر با معیارهای علمی و برخوردאری אز بخشهایی چون نمایه، ـ٦

 ). که معموالً تجدید نظر و אضافات دאردو אنتخاب آخرین ویرאست(دאرא بودن چاپهای متعدد  ـ٧

آوری کـرده         محقق با در نظر گرفتن چنین مالکهایی אولویت هر یک אز منابعی رא که در فهرست خود جمـع                  

با אیـن کـار אو بـه    . کند سنجد و با نوشتن عددی در کنار هریک، درجۀ אولویت آن منبع رא مشخص می       אست می 

شـده   آوری ی منابع رא به ترتیب אولویت آنها آغاز کند و تا زمانی که אطالعات جمع توאند مطالعه و بررس     آسانی می 

 .رא کافی ندאند به אولویتهای بعدی بپردאزد
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  منابع مطالعۀ: گام سوم

در אین گام محقق باید بـا دقـت و حوصـله        . رسد  پس אز مشخص شدن אولویت منابع، نوبت به مطالعۀ منابع می          

رא مطالعه و بررسی کند تا אطالعات الزم رא برאی رسیدن به تحلیل و پاسـخ مـورد نظـر در                     منابع دאرאی אولویت    

 ذکر شد، مطالعۀ هر نوع با شیوه و هدفی خاص            אلبته با توجه به تفاوتهایی که در אنوאع منابع کتابخانه         . آنها بیابد 

 . شود אنجام می

אیـن نـشانی و آدرس گـاهی نـشانی     . شـود  אنجام مییابی      مطالعه و بررسی برخی منابع صرفاً با هدف آدرس      

گاهی . شود  های کتابخانه אنجام می     برگه  نامه یا فهرست    شناسی، مقاله   منابع دیگر אست که در منابعی چون کتاب       

ها و אمثال آن אستفاده       نامه  گردیم که در چنین جایی باید אز معجمها، نمایه          نیز به دنبال نشانی مطالب خاصی می      

 .کنیم

 بایـد بـه      אگر هدف محقق אز مطالعه، به دست آوردن شناخت تفصیلی و کامل در مورد موضوع باشد، طبیعتاً                   

نگاری و مفصل و مقاالت مجالت تخصصی مرאجعه کند، ولی אگر بخوאهد فعالً אطالعاتی אجمـالی                  کتابهای تک 

ن شناخت אجمالی گـاهی در حـد معنـای    אی. در آن زمینه دאشته باشد، باید گروهی دیگر אز منابع رא مطالعه نماید        

آید و گاهی در حد معنای אصطالحی אست که بـا مطالعـۀ            هاست که با مطالعۀ کتب لغت به دست می          لغوی وאژه 

در بسیاری אز موאقع نیز الزم אست محقـق پـیش   . شود ها و بخشهایی אز کتب تخصصی حاصل می         نامه  אصطالح

اتی محدود אما مستند و کاربردی در رאبطه با موضوع تحقیقاتی خود در             אز مطالعۀ کتابها و منابع تفصیلی، אطالع      

אلمعـارف،    در چنـین شـرאیطی بهتـرین منبـع بـرאی مطالعـه، منـابع مرجعـی چـون دאئـرة                    . אختیار دאشـته باشـد    

 .نامه و  فرهنگهای جغرאفیایی אست سرگذشت

 مفیـد و ثمـربخش بایـد      ی یک مطالعـۀ       به هر حال آنچه در אین گام مهم אست، توجه به نکاتی אست که برא              

تـوجهی بـه אصـول و روشـهای صـحیح مطالعـه، موجـب کـاهش بـازده زحمـات و                       بـی . مورد توجه قرאر گیرد   

در אین زمینـه تحقیقـات زیـادی در دنیـا אنجـام گرفتـه و                . گذאری فرאوאن محقق در אین مرحله خوאهد شد         وقت

آگاهی אز  .  برאی مطالعۀ برتر به رشتۀ تحریر درآمده אست        کتابهای متعددی در زمینۀ روش مطالعه و אصول الزم        

אین אصول و دستاوردهای אرزشمند، عالوه بر آنکه در روند تحقیقات علمی مفید و مؤثر אست، به تمـام کـسانی                     

تر مطالعه کنند و آنچه در هنگام مطالعـه بـه             کند تا بهتر و دقیق      که با کتاب و مطالعه سر و کار دאرند کمک می          

کنیم طـی جلـسۀ آینـده بـه         ما نیز تالش می   . آورند برאی آنها کاربرد و ماندگاری بیشتری دאشته باشد          میدست  

 .تفصیل موضوع مطالعه و אصول آن رא مورد بحث و بررسی قرאر دهیم
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 بردאری אطالعات یاددאشت: گام چهارم

ضوع مـورد نظـر אو در אرتبـاط אسـت و            محقق باید در هنگام مطالعۀ منابع تمام אطالعاتی رא که به نحوی با مو             

ذهـن אنـسان    . توאند در تحلیل و رسیدن به نتایج مورد نظر تأثیرگذאر باشد به صورت دقیق و کامل ثبت کند                   می

در تعالیم پیشوאیان گرאمـی אسـالم       . هر قدر هم قوی باشد، برאی حفظ جزئیات אطالعات پرאکنده مطمئن نیست           

ه و رאه حفظ و ماندگاری אطالعات و دאنش، منحصر در نوشـتن و یاددאشـت                نیز بر אین موضوع تأکید زیادی شد      

 . آن دאنسته شده אست

 : روאیت شده אست که فرمودند) אهللا علیه و آله صلی (    אز پیامبر אکرم 

 ٥١قیدوא אلعلم بالکتابة؛

 .دאنش رא با نوشتن در بند کنید

 

 :אند ه فرمودهنیز نقل شده אست ک)  אلسالم علیه(    אز אمام صادق 

 ٥٢אکتبوא؛ فانّکم التحفظون حتی تکتبوא؛

 .توאنید حفظ کنید زیرא تا ننویسید نمی! بنویسید

 

رسد، عالوه بر آنکه آنها رא حفظ و مانـدگار            آمده و مطالبی که به ذهن می            یاددאشت کردن אطالعات به دست    

تن مطالب مهم در هنگام مطالعه موجـب אفـزאیش   یکی אینکه نوش: کند، حدאقل دو אمتیاز دیگر نیز در بر دאرد  می

هـای جدאگانـه در هنگـام پـردאزش و            شود و دیگر אینکه یاددאشت אطالعـات در برگـه           تمرکز و بازده مطالعه می    

شاید در روאیات فرאوאنی که در رאبطـه بـا אرزش نوشـتن علـم אز                . تحلیل آن کمک زیادی به محقق خوאهد کرد       

در یکـی אز אحادیـث אمـام صـادق          . ها نیز مورد نظر بوده אسـت        شده אست، אین جنبه   پیشوאیان بزرگوאر دین وאرد     

 :چنین آمده אست) אلسالم علیه (

 ٥٣אلقلب یتّکل علی אلکتابه؛

 .کند دل بر نوشتن تکیه می

 

کم نگیرد و به محـض برخـورد              بنابرאین محقق باید در هنگام مطالعۀ منابع هیچ مطلب و אطالعاتی رא دست            

ونه مطلب، نقل قول، آیه، حدیث، شعر، نقد، و هر چیز دیگری، که به نحوی با موضوع مورد نظر مـرتبط                     با هرگ 

                                                 
   ش، ١٣٧٧حمیدرضا شیخی، ویرאیش سوم، چاپ אول، قم، دאر אلحـدیث،           : ، ترجمه میزאن אلحکمه شهری، محمد،     محمدی ری  .٥١
 . کنز אلعمال به نقل אز ١٧٣٢٤، حدیث ٥١٠٢ ص  ،١١ج
 .کافی به نقل אز ١٧٣٢٩همان، حدیث  .٥٢
 .کافی به نقل אز ١٧٣٣١همان، حدیث  .٥٣
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אما باید توجه دאشت که هرگونه ثبت       . توאند به نحوی در نتایج تحقیق تأثیرگذאر باشد، آن رא ثبت کند             אست و می  

وאر אطالعـات بـه       مثالً نوشتن کشکول  . گیری אز تحقیق مفید باشد      توאند برאی نتیجه    کردن و نوشتن مطالب نمی    

گیری بیشتر אز مطالب یک یا چند کتاب مفیـد   آمده در یک دفترچه شاید برאی אفزאیش بازده مطالعه و بهره     دست

آوری אطالعـات یـک تحقیـق علمـی           آمده در مرحلـۀ جمـع       وجه برאی ثبت אطالعات به دست       باشد،ولی به هیچ  

 .مناسب نیست

بردאری نـوع     فیش. بردאری אنجام شود    العات در فرآیند تحقیق صرفاً باید به صورت فیش        بردאری אط       یاددאشت

بـردאری    فـیش . شود  بردאری אست که در آن هر وאحد אطالعاتی در یک برگۀ جدאگانه ثبت می               خاصی אز یاددאشت  

حقیقـاتی رא   دאرאی אصول، אنوאع و روشهایی אست که آگاهی نسبت به آن برאی هرکس که قصد אنجام کارهای ت                 

 .در آینده به تفصیل در رאبطه با אین אصول و روشها سخن خوאهیم گفت. دאشته باشد، الزم و ضروری אست
 

 

 تنظیم یاددאشتها: گام پنجم

گـویی    אگر به خاطر دאشته باشید، در هنگام تعریف تحقیق علمی گفتیم که تحقیق کوششی روشمند برאی پاسخ                

 .شود به نوآوری میهای علمی אست که منجر  مسئلهبه 

همچنـین  . محور بودن تحقیق و همرאه بودن آن با نوآوری אسـت            مسئله    آنچه در אین تعریف مورد تأکید بود،        

هایی אست که در طول فرآیند تحقیـق بـه دنبـال              گیری אصلی تحقیق در گرو فرضیه       گفتیم که نوآوری و جهت    

אی   אصلی در تحقیق رسیدن به پاسخ، אیـده و نظریـه          بر אین אساس روشن شد که هدف        . بررسی آن خوאهیم بود   

یابی به אین     אی برאی دست    آوری אطالعات صرفاً به عنوאن مقدمه       بنابرאین همۀ فعالیتها אز جمله جمع     . جدید אست 

אی در کنار هم قرאر گیرد که به بهترین وجه ما رא بـه                پس الزم אست אین مقدمات به گونه      . گیرد  هدف אنجام می  

 . و هدف نهایی برساندآن نتیجه 

سزאیی در تحلیل و پردאزش بهتر אطالعات دאرد و در نتیجه، محقق رא در                ترین نکاتی که تأثیر به          یکی אز مهم  

بـرאی אیـن    . شـده אسـت     آوری  بندی אطالعـات جمـع      کند، نظم و دسته     رسیدن به نوآوری و אیدۀ جدید کمک می       

شـده    بنـدی אز پـیش طرאحـی        אین گام به صورت منظم و با دسـته        بردאری،    منظور الزم אست אز אبتدאی یاددאشت     

توאند بـه      با هم و در یک نظام و سازمان هدفمند می           چرא که אین אطالعات تنها در אرتباط و نسبت        . بردאشته شود 

אطالعاتی که אز منابع مختلف به فیـشهای تحقیقـاتی منتقـل شـده              . هایی نو منتهی گردد     کشفی جدید و یافته   

אیـن، نظـم و     .  قدر هم زیاد و متنوع باشد، چیزی جز همان אطالعات موجـود در دیگـر منـابع نیـست                   אست، هر 

 .ساز نوآوری و حرفهای تازه باشد توאند زمینه شده אست که می אرتباط جدید و אبتکاری میان אطالعات یاددאشت

ت کـه پـیش אز آغـاز        کار عملـی بـرאی אیجـاد چنـین نظمـی در یاددאشـتهای تحقیـق אیـن אسـ                         بهترین رאه 

موضـوعات אیـن دفترچـه رא       . אی אز موضوعات مرتبط با تحقیق خـود تهیـه کنـیم             بردאری، برگه یا دفترچه     فیش
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توאنیم با אستفاده אز صفحۀ فهرست چند کتاب یا منبع دیگـر، کـه بـه عنـوאن پیـشینۀ تحقیقـاتی شناسـایی                          می

بعـد אز   . ولیۀ مباحث در ذهن خود دאریم، تنظـیم کنـیم         אیم، به دست آوریم و با ترتیبی که به عنوאن طرح א             کرده

مجموعه کـدی رא אختـصاص       طرאحی אولیۀ אین فهرست خوب אست به هر یک אز موضوعات אصلی و فرعی אین              

به אین ترتیب مجموعۀ نسبتاً کاملی אز موضـوعاتی،         . تر شود   بندی و تنظیم نهایی فیشها آسان       دهیم تا کار دسته   

 ما رא شکل خوאهد دאد، در אختیار دאریم که هر یـک کـدی رא بـه خـود אختـصاص دאده                       که ساختار אصلی تحقیق   

بردאری אز منابع، با برخورد به هـر گونـه            محقق با در אختیار دאشتن אین مجموعه در هنگام مطالعه و فیش           . אست

کند و    ت می אطالعاتی که به نحوی با یکی אز אین موضوعات אصلی یا فرعی مرتبط אست آن رא در یک فیش ثب                   

در صورتی که تمام فیشهای یک تحقیـق       . نویسد  عنوאن آن موضوع و کد مربوط به آن رא نیز روی آن فیش می             

های فـیش   چرא که در אین صورت تنها باید برگه      . אی خوאهد بود    دאرאی کد باشد، تنظیم نهایی آن کار بسیار ساده        

العات مربوط به هر موضوع فرعی و جزئی به سرعت          به אین ترتیب אط   . های آن مرتب کنیم     رא به ترتیب شماره   

 . شود گیرد و אمکان مقایسه و بررسی אرتباط میان آنها برאی پردאزش فرאهم می در کنار هم قرאر می
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 هدف درس
هدف אز אین درس آشنایی با אصول و فنون مطالعۀ برتر و شـناخت نکـاتی אسـت کـه                     

رعایت آنها قبل אز مطالعه، هنگام مطالعه و پس אز آن در אفـزאیش بـازده و مانـدگاری                   
 .آثار مطالعه مؤثر אست

 
 
 
 

 مروری بر مباحث گذشته

آوری אطالعات به عنوאن پنجمین مرحله אز تحقیق علمـی مـورد بحـث و بررسـی قـرאر                     خیر جمع طیّ جلسات א  
آوری אطالعات در تحقیقات علوم       אی به عنوאن رאه אصلی جمع       در אین خصوص به تشریح روش کتابخانه      . گرفت

امهـای عملـی بـرאی      در אدאمۀ אین بحث به تشریح گ      . אنسانی و אسالمی پردאختیم و با אنوאع منابع آن آشنا شدیم          
سـومین گـام در אیـن       . آوری אطالعات در אین روش پردאختیم و پنج گام رא برאی אین منظور بیـان کـردیم                  جمع

بحث تفصیلی در مورد אصول و فنون مطالعـه بـه   .  آن سخن گفتیم مرحله مطالعۀ منابع بود که به אجمال دربارۀ   
אلبته کاربرد אین موضوع    . حث مهم و پرکاربرد بپردאزیم    אکنون نوبت آن אست که به אین ب       . אین جلسه موکول شد   

فرאتر אز گسترۀ تحقیقات علمی אست و برאی هر کس که با کتاب و مطالعه سر و کار دאشته باشد، مفید خوאهـد                       
تر مورد بررسی قرאر دهیم و به بهانۀ گـام سـوم در             کنیم אین موضوع رא אز منظری گسترده        ما نیز تالش می   . بود
 .  אطالعات تحقیق، مروری بر منابع و دستاوردهای مهم در زمینۀ روش مطالعه دאشته باشیمآوری جمع

 
 
 
 

 אصول و فنون مطالعه

مطالعه به عنوאن یکی אز مفیدترین و אرزشمندترین فعالیتهای אنسانی نقش به سزאیی در رشد و پیشرفت אفرאد و                   
تـوאن رאبطـۀ    אی کـه مـی   به گونه. عه در هر کشور אستאمروزه یکی אز مالکهای توسعه، سرאنۀ مطال  . جوאمع دאرد 

אز نظر فردی نیز معموالً     .  مطالعه در آن کشور به دست آورد        مستقیمی میان پیشرفت و ترقی هر کشور با سرאنۀ        
با توجـه   . אند، نسبت به دیگرאن אز بینش، فرهنگ و موفقیت بیشتری برخوردאرند            אفرאدی که אهل کتاب و مطالعه     

אند توجه    که אهل تحقیق و پژوهش      همیت موضوع مطالعه الزم אست همۀ אفرאد جامعه و به ویژه آنان           به نقش و א   
گذאری، آنچه אز אهمیـت بیـشتری         אما گذشته אز توجه و وقت     . گذאری الزم رא در אین زمینه دאشته باشند         و سرمایه 

 . برخوردאر אست، دقت در شیوه و نوع مطالعه אست
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خـوאنی    حدאقل برאی تحصیالت و אمتحانات خـود وقـت زیـادی رא صـرف مطالعـه و کتـاب                      بسیاری אز אفرאد    
אکثر אفرאد جامعۀ مـا بخـش       . آورند بسیار אندک אست     گذאری به دست می     אی که אز אین سرمایه      کنند ولی بهره    می
. برنـد   אز یاد میکنند یا با گذشت زمانی کوتاه آن رא       خوאنند به صورت کامل درک نمی       אی رא אز آنچه که می       عمده

توجهی آنان نسبت بـه אیـن         دلیل אصلی אین مشکل عدم آشنایی אفرאد با אصول و روشهای صحیح مطالعه یا بی              
وری باید بر אساس אصول و روشهای         مطالعه نیز مانند هر فعالیت و אقدאم دیگر برאی موفقیت و بهره           . فنون אست 

آوری و در منـابع       تدریج توسـط دאنـشمندאن مختلـف جمـع         אین אصول و روشها به    . علمی و تجربی אنجام پذیرد    
 .مرتبط با אین موضوع تدوین شده אست

های الزم برאی رسیدن به مطالعۀ        توאنیم אقدאمات و برنامه         با نگاهی کلی به منابع مربوط به روش مطالعه می         
 :بندی کنیم برتر و ثمربخش رא در سه مرحله دسته

 ز آغاز مطالعه אنجام گیرد تا بازده مطالعه אفزאیش یابد؛אقدאماتی که الزم אست پیش א •
 אی ثمربخش אنجام پذیرد؛ آنچه باید در هنگام مطالعه رعایت شود تا مطالعه •
 .کند فعالیتهایی که אنجام آن پس אز مطالعه فایده و ماندگاری محصول مطالعه رא بیشتر می •

بنـدی مـورد      אین زمینه رא بر אسـاس همـین تقـسیم         ترین نکات مطرح در       کنیم مهم       در אین درس تالش می    
 .بحث و بررسی قرאر دهیم

 

 

 

 نکات پیش אز مطالعه) אلف
. بینیهای الزم آغاز شود بـه نتـایج و دسـتاوردهای אرزشـمندتری خوאهـد אنجامیـد                   אگر با آمادگی و پیش      مطالعه
توאن در مـوאرد زیـر خالصـه           אست می  ترین نکاتی رא که پیش אز آغاز مطالعه برאی אین منظور مفید و مؤثر               مهم
 :کرد

 

 

 אیجاد אنگیزه و عادت به مطالعه ـ ١

مطالعه نیز אز אیـن قاعـده مـستثنی         .  אست  ترین عوאمل موفقیت در هر کار و در هر رشته           عالقه و אنگیزه אز مهم    
و بـا   شـود     گاه אز مطالعـه خـسته نمـی         کسی که به خوאندن و کسب אطالعات بیشتر عالقمند باشد هیچ          . نیست

کـسانی کـه خـود رא بـه مطالعـه عـادت       . نشاط و جدیت به دنبال אفزאیش אطالعات و معلومات خود خوאهد بود  
آنهـا نـه تنهـا אز مطالعـه خـسته           . دאننـد   تر مـی    بخش  אند و تشنۀ دאنستن بیشترند، آن رא אز هر تفریحی لذت            دאده
طبعاً کاری کـه אز     . کنند  روح و تن خود بیرون می     شوند، بلکه با آن خستگی ناشی אز دیگر فعالیتها رא نیز אز               نمی

روی عالقه و אنگیزه אنجام شود و به صورت یک عادت روزمره درآید، دشوאریهای خود رא אز دست خوאهـد دאد و                      
 .تر خوאهد بود تمرکز در آن آسان

אسـت خـود فـرد      یکی אز אین عوאمـل، אرאده و خو       . عوאمل متعددی در אیجاد عادت و عالقه به مطالعه مؤثر אست          
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به دست آورن چنین عادتی مانند هر عادت دیگر به صورت אکتسابی و با تمرین و אستمرאر کامالً ممکـن                    . אست
بسیاری אز אموری که برאی ما کامالً عادی و آسان شده و برאی אنجـام آن حتـی فکـر هـم                      . و آسان خوאهد بود   

بـرאی  . شود کاری دشوאر یا غیر ممکن جلوه کند         یبار با آن موאجه م      کنیم ممکن אست برאی کسی که אولین        نمی
کننـده و     خـسته , کسی که عادت به مطالعه ندאرد نیز شاید در نگاه אول אختصاص دאدن زمانی زیاد به אیـن کـار                   

 باشیم و مـثالً      אما אگر تالش کنیم برنامۀ منظمی برאی مطالعه یا مرور دروس خود دאشته            . بازده به نظر برسد     کم
روز אگرچه به אندאزۀ ده دقیقه فقط مطالعه کنیم و به کار دیگری نپردאزیم، بـه تـدریج                     אز شبانه  در ساعت خاصی  

تـوאنیم نـشاط و تمرکـز بیـشتری در هنگـام              شود و می    بخش تبدیل می    موضوع مطالعه برאیمان به عادتی لذت     
 .مطالعه دאشته باشیم

تـوאن بـه אیـن        ه و عادت به مطالعه دאشته باشد مـی        توאند نقش زیادی در אیجاد אنگیز           אز سایر عوאملی که می    
 :موאرد אشاره کرد

 خوאنی در خانوאده و توجه وאلدین به אین موضوع؛ میزאن مطالعه و کتاب •
 آشناسازی کودکان با کتاب و جذאبیتهای آن در سنین پایین؛ •
 אی که فرد در آن رشد کرده אست؛ ویژگیها و فرهنگ جامعه •
  فرد؛میزאن تحصیالت و אستعدאد •
 ها و در دسترس بودن کتابهای مورد نیاز و مورد عالقه؛ وجود کتابخانه •
 .ها های فرهنگی و دیگر אقدאمات ترویجی و تشویقی אز سوی دولت و رسانه برگزאری نمایشگاهها و هفته •
 

 

 توجه به نکات معنوی ـ ٢

در نگـاهی دقیـق بـه       . کند  های אلهی و معنوی در هر کاری آن رא دאرאی برکت و عمق بیشتری می                ورود אنگیزه 
. אنتهای خدאوند متعـال אسـت       شود که تنها אرزش وאقعی و دאرאی تأثیر مستقل، ذאت بی            حقیقت هستی روشن می   

گونه نباشد، فاقد אرزش حقیقی       بنابرאین هر چیزی که با אو نسبت پیدא کند و برאی אو باشد ماندنی و هر آنچه אین                 
کند تمامی حرکات و سکنات زندگی خود رא در پرتو אرتباط با خوאسـت                یאنسان موحد تالش م   . אعتبار אست   و بی 

אین אمـر عـالوه بـر אجـر معنـوی و אخـروی              . و رضایت خدאوند و مطابق رفتار و دستورאت אولیای אو تعریف کند           
 .کند موفقیت و برکت کارهای אو رא دوچندאن می

توאنـد بـازده علمـی و معنـوی       که رعایـت آنهـا مـی   ها و آدאبی معنوی وجود دאرد     در مورد مطالعه نیز توصیه  
وضو دאشتن در هنگام مطالعه، رو به قبله نشستن، نیت عبادت و قصد قربـت دאشـتن אز     . مطالعه رא אفزאیش دهد   

توאنـد بـازده و        پیش אز هر نوبت אز جمله آدאب معنوی אست که مـی            ٥٤تحقیق و مطالعه و خوאندن دعای مطالعه      
 .دهدאثر مطالعه رא אفزאیش 

                                                 
אللهم אخرجني من ظلمات אلوهم و אکرمنـي بنـور אلفهـم אللهـم              «:  آمده چنین אست   شرح אألزهار  گونه که در    دعای مطالعه آن   .٥٤

 . ٦٢١، ص٣، جشرح אألزهار؛ »אفتح علینا אبوאب رحمتک وאنشر علینا خزאئن علومک برحمتک یا אرحم אلرאحمین
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 دقت در אنتخاب کتاب ـ ٣

אما وقتی به אنبـوه کتابهـا و منـابع אطالعـاتی و             . بار خوאندن رא دאرد     شود که هر کتابی אرزش یک       گاهی گفته می  
بینیم אگر بخوאهیم هر کتابی رא بخوאنیم فرصت خوאندن بهتـرین             کنیم می   محدودیت عمر و وقت خود توجه می      

خـوאهیم مطالعـه کنـیم دقـت دאشـته             الزم אست در אنتخاب منابعی که می       بنابرאین. کنیم  کتابها رא هم پیدא نمی    
برند و همـین אمـر        توجهی به אین موضوع אز مطالعات خود بهرۀ چندאنی نمی           بسیاری אز אفرאد به دلیل بی     . باشیم

حتی دقت در אنتخاب بهترین ویرאست یک אثر و مقـدم کـردن             . شود  موجب خستگی و زدگی آنها אز مطالعه می       
 . تأثیر نیست تر در אین زمینه بی تر و جذאب ابع سادهمن

 

 

 ریزی  برنامه ـ ٤

אمـا در خـصوص موضـوع    .  אمور کامالً مـشخص و وאضـح אسـت     ریزی در نظم و پیشبرد همۀ       نقش مؤثر برنامه  
گونه کـه پـیش אز אیـن نیـز אشـاره شـد،                همان. کند  مطالعه אین نقش و تأثیر אهمیت و جایگاه بیشتری پیدא می          

توאنـد در تمرکـز و    روز به אین אمر می   אی منظم برאی مطالعه و אختصاص ساعاتی مشخص אز شبانه            برنامه دאشتن
ریـزی دقیـق    شده رא با یک برنامـه  توאن بسیاری אز אوقات خالی و تلف  ضمن אینکه می  . عالقۀ فرد نیز مؤثر باشد    

 . شناسایی و با مطالعه مورد אستفاده قرאر دאد
برخـی אفـرאد    . ریزی برאی مطالعه هر کس باید شرאیط و روحیات خود رא در نظر دאشته باشد                    در هنگام برنامه  

تـوאن   بنـابرאین نمـی  . در אبتدאی روز و برخی در هنگام شب تمرکز و آمادگی بیشتری برאی درک مطالـب دאرنـد                
عه אختصاص دهـیم    مهم אین אست که زمانهایی رא به صورت منظم به مطال          . אی وאحد در אین زمینه پیچید       نسخه

آلـودگی،    مطالعه در هنگام خـوאب    . که معموالً در آن אوقات آرאمش، نشاط و حوصلۀ بیشتری برאی مطالعه دאریم            
بهتر אست زمان مطالعه رא بالفاصله پس אز برخاستن אز خـوאب و             . אی در پی ندאرد     درگیری یا تشویش فکر بهره    
گونـه    همـان . ی ذهن برאی پذیرش و حفظ مطالب کمتر אست        در אین אوقات آمادگ   . بعد אز صرف غذא قرאر ندهیم     

 . آید که در حال گرسنگی و تشنگی زیاد نیز بهرۀ چندאنی אز مطالعه به دست نمی
شده در אین زمینه אختصاص אوقات אولیۀ صـبح بـرאی مطالعـۀ منـابع سـنگین                   های ذکر       یکی دیگر אز توصیه   

گونه که مطالعۀ     همان. مادگی ذهن برאی درک مطالب بیشتر אست      که در אین هنگام آ      چرא. علمی و تحلیلی אست   
مباحث توصیفی و حفظی مانند تاریخ در ساعات پایـانی شـب موجـب مانـدگاری بیـشتر אطالعـات در خـاطر                        

 . شود می
 

 

 دقت در אنتخاب محل مطالعه ـ ٥

. ب مکـان مطالعـه אسـت   یکی دیگر אز نکاتی که باید پیش אز آغاز مطالعه مورد توجه قرאر گیرد دقـت در אنتخـا   
ها به אین شرح      برخی אز אین جنبه   . توאند بر کیفیت مطالعه تأثیرگذאر باشد       های گوناگونی می    محل مطالعه אز جنبه   

 :אست
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نشستن در אماکن عمـومی، אتـاق نـشیمن،         . مکان مطالعه باید جایی خلوت، آرאم و به دور אز سر و صدא باشد              •
 .کند اخودآگاه بخشی אز تمرکز و قابلیتهای ذهن رא دچار مشکل میکنار تلویزیون و مانند آن به صورت ن

مکان مطالعه باید دאرאی نور کافی و مناسب باشد چرאكه كمبود آن عالوه بر وאرد ساختن آسـیب جـدی بـه                       •
 .شود كننده، سبب خستگی زودرس אو אز مطالعه می بینایی مطالعه

 برق و وسایلی باشد که موجب جلب توجه و پرאکنـدگی  بهتر אست محل مطالعه אتاقی ساده و خالی אز زرق و  •
کننده، کتابهای متفرقه و روزنامه، وسایل تفریح و خوאب و ماننـد آن אز                دکورאسیون و تصاویر خیره   . شود  فکر می 

אلبتـه  . توאند توجه אنسان رא به خود جلب کند و تمرکز رא هنگام مطالعه کاهش دهـد                 جمله موאردی אست که می    
توאند حـس و אشـتیاق بیـشتری نـسبت بـه              بخانه یا אتاقی که تعدאد زیادی کتاب در آن قرאر دאرد می           אنتخاب کتا 

 .مطالعه אیجاد کند
محل مطالعه باید دمایی متعادل و مناسب دאشته باشد؛ سرما و گرمای زیاد نیز کارآیی و گیرאیی ذهن رא کـم               •
 .کند می
جایی که بوی نـامطبوع     . کند  و فکر אنسان رא باز می     لطافت، تازگی، بوی خوش و مطبوع بودن هوא هم ذهن            •

 . مطالب آن אندیشید توאن به درستی مطالعه کرد و دربارۀ وجود دאرد یا گردش هوא به אندאزۀ کافی نیست نمی
 

 

 تهیۀ אبزאر و وسایل مورد نیاز ـ ٦

بـردאری و   ی یاددאشـت خوب אست پیش אز آغاز مطالعه تمام אبزאر و وسایلی که אحتمال دאرد در طول مطالعه بـرא    
بینی و آماده شود تا در بین مطالعه ناچار بـه رهـا کـردن بحـث و אز بـین رفـتن                         مانند آن مورد نیاز باشد، پیش     

 . אنسجام فکری نشویم
 

 

 توجه به روش درست نشستن ـ ٧

مطالعـه بـه صـورت      . بهترین حالت برאی مطالعه حالت نشسته و بهترین نوع نشستن، نشستن پشت میز אسـت              
در حالت نشسته نیز    . شود  یده یا در حال رאه رفتن کار درستی نیست و موجب کسالت و پرאکندگی ذهن می               خوאب

אگر به روش درست نشستن توجه نشود، عالوه بر وאرد شدن صدمات جدی به سالمتی بدن، به دلیل خـستگی                    
لعه کنـد، بایـد پـیش אز        خوאهد مطا   کسی که می  . کند    و دردهای زودرس، بازده مطالعه به شدت کاهش پیدא می         

ضـمن אینکـه بـرאی      . شروع مطالعه نسبت نوع نشستن خود دقت کند و تا پایان مطالعه آن روش رא حفظ کنـد                 
אیـن  . نشینند، אنجام برخی نرمشها و حرکات کششی بـسیار الزم אسـت             کسانی که مدتی طوالنی پشت میز می      

אی رא برאی אدאمۀ مطالعه بـه همـرאه           ط دوباره کار ضمن تأمین سالمت گردن، ستون فقرאت و عضالت بدن، نشا          
 .دאرد
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 گذאری سؤאل ـ ٨

گـذאری   توאند فایده و אثر مطالعه رא بیشتر کند، سؤאل      یکی دیگر אز نکاتی که توجه به آن پیش אز آغاز مطالعه می            
 همیشه ذهنی که سـؤאل دאرد     . و طرح پرسش در مورد محتوאی کتاب یا منبعی אست که قرאر אست مطالعه شود              

 یـک    بنابرאین خوب אست قبـل אز آغـاز مطالعـۀ         . حساسیت و توجهش بیش אز ذهن خالی و بدون پرسش אست          
 آن منبع به دست آوریم یاددאشت یـا در           منبع، تالش کنیم هر پرسشی رא که ممکن אست پاسخ آن رא با مطالعۀ             

خودآگاه در طول مطالعه به     شود אنسان به صورت نا      توجه ذهن به אین پرسشها موجب می      . ذهن خود مرور کنیم   
تـوאن بـر    אین پرسشها رא مـی . خاطر یافتن پاسخ آنها تمرکز و دقت بیشتری نسبت به محتوאی متن دאشته باشد             

 .אساس אطالعات و ذهنیت قبلی אز موضوع منبع یا با مروری אجمالی بر فهرست و فصول کتاب به دست آورد
 

 

 بررسی אجمالی کتاب ـ ٩

گـشایند و אز אبتـدאی آن       رسد آن رא می      آنکه کتاب یا منبعی مطالعاتی به دستشان می        بسیاری אز אفرאد به محض    
אین در حالی אست که אگر چند دقیقه آغاز مطالعۀ خود رא به تأخیر אندאخته و به کلیات                  . کنند  شروع به مطالعه می   

در אیـن چنـد     .  خوאهـد بـود    مطالب کتاب نگاهی אجمالی دאشته باشیم، نتیجه و بازده مطالعۀ ما به مرאتب بیشتر             
دقیقه باید به رو و پشت جلد، عنوאن کتاب و تفاوتش با عناوین کتب مشابه، نام مؤلـف و سـوאبق אو، فهرسـت                        

. ، عناوین فصول، تصاویر و نمودאرها و دیگر مطالب مهم و کلیدی کتـاب توجـه کـرد              مطالب و بخشهای אصلی   
در طول مطالعه باید به دنبال رسیدن به آنها بود مـشخص            گیری کلی کتاب و نقاط مهمی که          با אین کار جهت   

 .  آید ضمن אینکه بسیاری אز پرسشهایی که به אهمیت آن אشاره شد نیز אز אین طریق به دست می. شود می
 

 

 אصالح אغالط אحتمالی ـ ١٠

یـسنده و   دهد و با وجود تـصحیح و دقـت نو           سازی منابع אشتباهاتی رخ می      معموالً در هنگام حروفچینی و آماده     
در مرאحلی که دیگر אمکان אصالح و تغییـر مـتن           . ماند  ناشر تعدאدی אز אین אغالط در مرאحل نهایی نیز باقی می          

وجود ندאرد، یا در هنگام چاپ مجدد یک אثر، فهرستی אز אغالط موجود در متن همـرאه بـا عبـارت صـحیح آن                        
אز آنجا که ممکن אست برخـی אز אیـن          . شود  میبه אین فهرست غلطنامه گفته      . شود  تهیه و به کتاب ضمیمه می     

אغالط تأثیر جدی در فهم مطالب دאشته باشد، یکی אز אقدאمات الزم پیش אز مطالعـۀ هـر کتـاب بررسـی אیـن                        
 . موضوع و אصالح אغالط אحتمالی در متن אست

 

 

 

 نکات هنگام مطالعه) ب
ها و אصول نیـز در طـول مـدت            یاری אز نکته  عالوه بر موאردی که به عنوאن نکات پیش אز مطالعه گفته شد، بس            
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 :برخی אز אین نکات به شرح زیر אست. مطالعه باید مورد توجه قرאر گیرد
 
 
 طمطالعه همرאه با نشا ـ ١

کاری که با אکرאه و تحمیل همرאه باشد        . شرط אصلی موفقیت در هر کار، همرאه بودن آن با عالقه و نشاط אست             
אهمیت אین موضوع در אموری چون مطالعه، کـه نیازمنـد تمرکـز و درک               . د مطلوب نخوאهد رسی    هرگز به نتیجۀ  

ریـزی، سـاعات پرنـشاط و زنـده رא          به همین دلیل الزم אست هم هنگام برنامه       . شود  مطالب אست، دوچندאن می   
برאی אین مهم אختصاص دهیم و هم در صورت بروز کسالت و خستگی در هنگام مطالعه אز אدאمۀ آن خوددאری                     

وقفه، تنوع در موضوع     خوددאری אز مطالعۀ طوالنی و بی     .  کار مطالعاتی رא به فرصتی دیگر موکول نماییم        کنیم و 
توאنـد در جلـوگیری אز کـسالت و خـستگی و حفـظ             آور در بین فوאصل مطالعه می       های نشاط   و قرאر دאدن برنامه   
 . نشاط مفید باشد

 

 

 بررسی אجمالی هر فصل ـ ٢

 مطالعه گفته شد، شناخت قبلی نسبت به کلیات مباحث یک مـتن و آگـاهی אز                 گونه که در نکات پیش אز       همان
بـر אیـن אسـاس    . توאند تمرکز و پیگیری بیشتری رא در هنگام مطالعه به دنبال دאشته باشـد  نقاط برجستۀ آن می   

توجـه بـه אیـن توصـیه        . توصیه شد پیش אز مطالعۀ کتاب، نگاهی کلی به فهرست و فصول کتاب دאشته باشیم              
خوب אست قبل אز پردאختن به مطالعـۀ  . توאند مفید و کارساز باشد یش אز مطالعۀ هر یک אز فصول کتاب نیز می     پ

هر فصل چند دقیقه אز وقت خود رא به مرور کلیات، عناوین، خالصه و بخشهای برجستۀ آن فـصل אختـصاص                     
ردن چه مطالبی باشـیم و پاسـخ کـدאم    دست آو فهمیم در אین فصل باید به دنبال به با אین کار אجماالً می    . دهیم

 . توאنیم در אین قسمت دنبال کنیم پرسشها رא می
 

 

 دقت و تمرکز ـ ٣

بسیاری אز אصول و نکاتی که بـه   . ترین אصل در مطالعه تمرکز ذهنی برאی درک بهتر و بیشتر مطالب אست              مهم
ست در طـول مـدت مطالعـه بـا          بنابرאین الزم א  . عنوאن אصول مطالعه بیان شد برאی رسیدن به همین هدف بود          

توאنـد دقـت و سـامان فکـری رא            گیری אز אبزאر و روشهای ممکن אین تمرکز حفظ و אز هر אقدאمی، که مـی                 بهره
فردی که در حال مطالعه אست باید با تمام وجود به אین کار بپردאزد و אز توجـه بـه        . کاهش دهد، خوددאری شود   

 . אمور جلوگیری کندکارهای دیگر و درگیر شدن حوאسش با سایر 
توאن אز عوאمل پرאکندگی ذهن و کاهش تمرکز در هنگام مطالعـه دאنـست؛                    برخی אز عادتهای نادرست رא می     

אنتخـاب محـل    . کنند چنین رفتارهایی در אفزאیش بازده مطالعۀ آنها مـؤثر אسـت             אگرچه برخی אز אفرאد گمان می     
  ه، خوردن و آشامیدن، تلفـظ و بلنـد خوאنـدن کلمـات אز جملـه                رفتن در هنگام مطالع     شلوغ و پر سر و صدא، رאه      

چرאکه در همۀ אین אمور بخشی אز حوאس אنـسان بـا مـسائلی          . دهد  کارهایی אست که بازده مطالعه رא کاهش می       
אلبته . دهد  شود و ذهن به صورت ناخودآگاه قسمتی אز אنرژی و توאن خود رא אز دست می                 غیر אز مطالعه درگیر می    
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بـاره אیـن      ست برאی کسی که به چنین کارهایی عادت کرده ترک آنها دشوאر  باشد و אگر بخوאهـد یـک                   ممکن א 
אما به هر حال باید به تـدریج אیـن مـشکل رא             . رفتارها رא ترک کند، پرאکندگی ذهنی بیشتری برאیش אیجاد شود         

 کـه در هنگـام مطالعـه        به عنوאن مثـال کـسی     . برطرف کرد و ذهن و حوאس رא تنها در مطالعه متمرکز ساخت           
خوאند بخشی אز تمرکز و قدرت ذهن خود رא در تشخیص شیوۀ تلفظ کلمـات و دقـت در                     کلمات متن رא بلند می    

همین مقدאر پرאکندگی ذهن، بازده مطالعه رא نسبت به زمـانی کـه تنهـا چـشم                 . کند  אدאی صحیح آن صرف می    
 .آورد تر می شود پایین  تلفظ کلمات توجهی نمی فعال אست و به شیوۀ
توאند در حفظ تمرکز و جلـوگیری אز هـدر رفـتن تـوאن ذهـن مفیـد باشـد،                      کارهایی که می        یکی دیگر אز رאه   

אمروزه فن تندخوאنی به عنوאن یکی אز مهارتهای مطالعه مورد توجه دאنـشمندאن و              . אفزאیش سرعت مطالعه אست   
. אیش میـزאن مطالعـه و بـاال بـردن کمیـت آن نیـست      فایدۀ تندخوאنی تنها אفز. אقشار فرهنگی قرאر گرفته אست   

אسـتدالل آنهـا אیـن אسـت کـه          . رود  کنند با تندخوאنی کیفیت مطالعه نیز بـاال مـی           متخصصان אین فن אدعا می    
های میان کلمات عالوه بر אفزאیش زمان و دفعـات پـردאزش אطالعـات و אتـالف אنـرژی ذهنـی، زمینـۀ              فاصله

 دאمنـۀ   ٥٥אما در تندخوאنی با אستفاده אز فن دید زدن        . آورد  مرکز رא نیز فرאهم می    پرאکندگی فکر و به هم خوردن ت      
پـس خـوب אسـت    . شود ها کاسته می    خوאنی، אز אین فاصله     خوאنی به عبارت    یابد و با تبدیل کلمه      نگاه אفزאیش می  

ـ            رאی تالش کنیم با אفزאیش سرعت مطالعه و درگیر کردن ذهن بـا אیـن موضـوع، فرصـت و مجـال کمتـری ب
 . אنحرאف و پرאکندگی به آن بدهیم

کنـد و         برאی אین منظور تمرینهای مختلفی وجود دאرد که بر אساس آن حرکات موزون چشم سرعت پیدא می                
شـود بـا אفـزאیش     ضمن אینکه تالش مـی . رسد مکث چشم بر روی کلمات و عبارאت به کمترین میزאن خود می      

אلبتـه بایـد توجـه      . خـوאنی شـود     خوאنی جایگزین کلمه    گیرد، عبارت   אر می کلماتی که در هر نگاه در دאمنۀ دید قر        
تـوאن یـک مـتن تخصـصی رא           لذא نمی . دאشت که سرعت مطالعه کامالً وאبسته به دشوאری و آسانی متون אست           

 .مانند یک متن دאستانی یا خبری مطالعه کرد و در אین زمینه کامالً باید منعطف عمل کرد
ترین رموز موفقیت در زندگی אست و کسی کـه אیـن تـوאن و قابلیـت رא در                      یکی אز אصلی       به هر حال تمرکز   

موفقیت و رستگاری حقیقی אنـسان  . אی که وאرد شود موفق خوאهد بود وجود خود אیجاد کرده باشد در هر عرصه    
مرکـز و   چرאکه هدف אصلی زندگی و شرط رستگاری عبادت אست و عبادت بـدون ت             . نیز وאبسته به تمرکز אست    

אلبتـه  . شود تر می تر و حیاتی با אین نگاه موضوع تمرکز بسیار حساس  . خاصیت نخوאهد بود    אی بی   توجه جز پوسته  
توאن یافت که     کمتر کسی رא می   . دست یافتن به مرאتب باالی تمرکز کاری بسیار دشوאر و دور אز دسترس אست             

تنهـا אفـرאد خـاص و برگزیـده         . موضـوع فکـر کنـد      کوتاه بدون پرאکندگی ذهن به یـک          بتوאند حتی چند دقیقۀ   
אما رسیدن بـه אیـن مرحلـۀ        . توאنند نمازشان رא بدون אینکه بین آن به אمر دیگری بیندیشند به پایان برسانند               می

אرאدۀ قـوی   . توאن به درجاتی אز آن دست یافت        آفرین غیر ممکن نیست و با تالش، مرאقبت و تمرین می            سعادت
ت در אین مسیر و به دست آوردن אین کمال بزرگ אست و مخالفـت و مقاومـت در برאبـر                     ترین شرط موفقی    مهم

کاری אسـت کـه אرאدۀ آدمـی رא قـوی و پـوالدین        های نفسانی و پرهیز אز کارها و سخنان بیهوده دو رאه            خوאسته
 . کند می

 

 

                                                 
٥٥.Scanning  
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 אهتمام به همۀ مطالب ـ ٤

ه باشد، مهم شـمردن همـۀ مطالـب و بخـشهای     یکی دیگر אز نکاتی که الزم אست در هنگام مطالعه مورد توج 
شود همان قسمتهایی     אی با بخشهای مختلف یک کتاب یا متن موجب می           برخورد گزینشی و سلیقه   . منبع אست 

تـوאن بـا یـک نگـاه سـطحی            هرگـز نمـی   . که مورد توجه قرאر گرفته و مطالعه شده نیز به خوبی אستفاده نشود            
نویـسنده و   . אهمیـت אسـت     אی و بـی     یـدی و کـدאم بخـش حاشـیه        تشخیص دאد کدאم بخش אز متن مهـم و کل         

. آورندۀ یک متن با کنار هم قرאر دאدن بخشهای مختلف آن به دنبال אنتقال مفاهیم و پیـامی جـامع אسـت                       پدید
אهمیـت    אگر هنگام مطالعۀ آن متن بخشهایی אز אین منظومه رא در نظر نگیریم و با تصور אینکـه آن بخـش بـی                      

شود و نتایج مطلوب بـه دسـت نخوאهـد             کنیم، پیام و مفاهیم متن به صورت ناقص منتقل می          אست אز آن عبور   
بنابرאین وقتی متن یا منبعی رא برאی مطالعه אنتخاب کردیم باید با حوصله، دقیق و بـه ترتیـب مـورد نظـر                       . آمد

کننـده   مهـم و تعیـین  تک سـطور و کلمـات آن رא           سنجی تک   نویسنده تمام مطالب آن رא مطالعه کنیم و با نکته         
 .بدאنیم

جویی در وقت در هنگام مطالعۀ متنی که مثالً ظرف یک ساعت باید مطالعـه                     گاهی برخی אفرאد برאی صرفه    
غافـل אز אینکـه   . کنند تا مثالً ده دقیقه کمتر وقت خود رא صرف آن مـتن کننـد                شود، بخشی אز آن رא حذف می      

متن شده و برאی رفع אین אبهام الزم אسـت زمـانی بـه مرאتـب                حذف آن بخش موجب پدید آمدن אبهام در کل          
 .بیشتر אز آن ده دقیقه رא صرف نمایند

 
 
 ریزی رعایت نظم و برنامه ـ ٥

همـۀ  . ریزیهای قبلی بسیار دشوאرتر אز تنظیم یک برنامۀ دقیـق אسـت             بندی به نظم و رعایت برنامه       معموالً پای 
توאند کارساز و مفیـد باشـد کـه در هنگـام عمـل، آن           وقتی می  ریزی گفته شد    نکاتی که در مورد אهمیت برنامه     

نگـری و توجـه بـه شـرאیط شخـصی در هنگـام           אلبتـه وאقـع   . ریزیها به صورت منظم و دقیق אجـرא شـود           برنامه
אی که تنظیم شد الزم אست با         ها دאرد، ولی به هر حال هر برنامه         ریزی نقش زیادی در عملی شدن برنامه        برنامه

بنـدی بـه تـصمیمها و         یکـی אز رאههـای عملـی پـای        .  تالش مـورد پیگیـری و אجـرא قـرאر گیـرد            تمام توאن و  
یعنی در صورتی که فرد אز برنامه و تـصمیم          . ریزیهای قبلی، در نظر گرفتن تشویق و تنبیه شخصی אست           برنامه

. معمول محروم سـازد  مثالً خود رא אز برخی لذتها و تفریحات         . قبلی خود تخلف کرد، به نحوی خود رא تنبیه کند         
אز سویی دیگر אگر به صورت کامل و دقیق آنچه رא که درست تشخیص دאده بود אجرא کرد، با نوعی אسـترאحت،                      

אلبته אین تشویق و تنبیه باید کامالً منطبق با عقل و شرع و هماهنگ بـا                . تفریح و مانند آن خود رא تشویق کند       
 .برنامه و نظم به یک عادت و ملکه تبدیل خوאهد شدکم رعایت  با אین مرאقبت کم. هدف אصلی باشد

 

 

 کردن مقاطع مطالعه کوتاه ـ ٦

فردی که در حال مطالعه אست بایـد אز هـر کـاری کـه               . هدف אصلی אز مطالعه درک بهتر و بیشتر مطالب אست         
یکی אز عـوאملی کـه مـانع درک مطلـوب مطالـب       . شود خوددאری کند    یابی کامل אو به אین هدف می        مانع دست 

طول مدت مطالعه نباید אز میزאنی که ذهن آمادگی و پـذیرش کامـل              . گردد، مطالعۀ مستمر و طوالنی אست       می
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אی که به صورت مـستمر بیـشتر אز           در شرאیط عادی معموالً ذهن کشش کافی رא برאی مطالعه         . دאرد بیشتر باشد  
ای مطالعـاتی و فکـری مقـاطعی بـرאی     بنابرאین الزم אست در فعالیتهـ .  دقیقه به طول بیانجامد ندאرد ٥٠ تا   ٤٥

در אین مقاطع باید به صـورت کامـل אز حالـت و             . אسترאحت و بازیابی آمادگی و نشاط ذهنی در نظر گرفته شود          
 رفتن، تنفس عمیق و مانند آن آمادگی الزم رא برאی אدאمۀ مطالعـه بـه                 אفکار مربوط به مطالعه خارج شد و با رאه        

رسـد کـه زحمـات و         کم به حـدی مـی       یابد و کم    به تدریج بازده کار کاهش می     در غیر אین صورت     . دست آورد 
 . אی جز אتالف وقت در پی نخوאهد دאشت فعالیتها نتیجه

جـویی    אی אز هر ساعت مطالعه نوعی صرفه         دقیقه ١٠ تا   ٥کنند حذف אین אسترאحت           برخی אز אفرאد گمان می    
خاصـیت شـدن      אینکه با کاهش تدریجی بازده مطالعه و بـی        غافل אز   . شده אست   در وقت و کاهش زمانهای تلف     

 .אند אند، زمان به مرאتب بیشتری رא تلف کرده אی אز وقتی که برאی مطالعه אختصاص دאده بخش عمده
אند در هر مقطع אز مطالعه میزאن ماندگاری و אثر مطالبی که در אبتدא و אنتهای آن                       برخی אز محققان אدعا کرده    

تر شـدن مقـاطع       در صورتی که אین سخن درست باشد، با کوتاه        .  شده بیش אز مطالب میانی אست      مقطع خوאنده 
مطالعه و אفزאیش تعدאد אین مقاطع، بخشهای אبتدא و אنتهای مطالب نیز بیـشتر خوאهـد شـد و در نتیجـه میـزאن             

 .یابد مطالبی که ماندگاری و אثر بیشتری دאرند אفزאیش می
 

 

 تناوب در منابع ـ ٧

وری مطالعه پیشنهاد شـده אسـت، אیجـاد تنـوع در منـابع مـورد                  گر אز رאههایی که برאی باال بردن بهره       یکی دی 
طلبی خود بعد אز مدتی אز مطالعۀ یـک منبـع یـا موضـوع خـسته                   گاهی ذهن אنسان به دلیل تنوع     . مطالعه אست 

ریـزی    ه در هنگام برنامه   بر אین אساس توصیه شد    . دست آورد   شود و مایل אست مطلب متنوع و جدیدی رא به           می
بهتر אسـت אیـن     . برאی مطالعه در هر دوره چند منبع مشخص شود تا به صورت متناوب مورد مطالعه قرאر گیرد                

مثالً در مطالعات درسی خوب אست کتابی کـه مطالـب حفظـی دאرد در کنـار          . های متفاوت باشد    منابع در زمینه  
  .کتاب دیگری که فهمی و تحلیلی אست مطالعه شود

 

 

 سازی و یاددאشت مطالب مهم نویسی، برجسته حاشیه ـ ٨

کسی که در   . بردאری אست   سازی و یاددאشت    ترین و مؤثرترین رאههای אفزאیش بازده مطالعه برجسته         یکی אز مهم  
کند نسبت به شناسایی مطالب مهم حساس باشد و آنها رא برجسته یا ثبت کنـد،                  هنگام مطالعه خود رא مقید می     

تک مطالب متن دقت کند تا هـیچ   چنین فردی ناچار אست به تک  . یار فعال و پربازده خوאهد دאشت     אی بس   مطالعه
אین کار عالوه بر آنکـه دقـت و تمرکـز رא در هنگـام مطالعـه אفـزאیش                   .  یا مطلب مهمی رא אز دست ندهد        نکته
.  درک مطالـب خوאهـد بـود       کند، معیار خوبی نیز برאی میزאن       دهد و مطالب رא در ذهن خوאننده ماندگارتر می          می

شده کار فرد رא در هنگام مـرور دوبـارۀ کتـاب بـسیار آسـان و                   سازی  ضمن אین که یاددאشتها یا مطالب برجسته      
 . سازد سریع می
خط کشیدن زیر مطالب مهم یـا دور آنهـا، رنگـی       . گیرد  سازی مطالب با روشهای مختلفی אنجام می            برجسته

نویسی و نوشتن پرسشها، بردאشتها و نکات کلیدی در کنار هر بنـد، قـرאر                 اشیهکردن برخی کلمات و عبارتها، ح     
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سازی مطالب در هنگام مطالعـه        هایی אز برجسته    دאدن عالمت در کنار یا אبتدא و אنتهای مطالب و مانند آن نمونه            
 . אست

ویژه אگر אین کار بـه صـورت        به  . سازی باشد   توאند مفیدتر אز برجسته     بردאری می       در بسیاری אز موאرد یاددאشت    
אین کار بهترین روش برאی فهم و به خاطر سپردن مطالـب            . نویسی یا نوشتن نکات کلیدی אنجام گیرد        خالصه
نویسی یا אستخرאج کلمات و عبارאتی که گویای مطالب یک متن باشد بایـد آن مـتن رא بـه                      برאی خالصه . אست

.  אصلی، خالصۀ آن رא در برگه یا دفتری دیگر یاددאشت نمـود            خوبی درک کرد و با تسلط کامل بر محتوא و پیام          
אین کار رא باید هنگام مطالعه یا بالفاصله بعد אز مطالعۀ هر بخـش یـا مقطـع אز کتـاب אنجـام دאد و در هنگـام                            
نگارش خالصه یا کلمات کلیدی بهتر אست به جای אستفاده אز عین عبارאت و متن کتاب אز جمالتی جدید، کـه           

کسی که نتوאند مفهوم متن رא با جمالتی جدید بیان کنـد، در وאقـع آن        . رسد، אستفاده شود    خود فرد می  به ذهن   
توאن معیار خوبی بـرאی سـنجش میـزאن درک            نویسی رא می    بنابرאین خالصه .  אست  متن رא به خوبی درک نکرده     

اب و محتوאی אصلی آن بندها   شود بندهای مهم متن אنتخ      نویسی تالش می    در خالصه . مطالب نیز به شمار آورد    
אما برאی نوشتن نکات کلیدی، پیام אصلی مطالب صرفاً در قالب کلمات مهمی که              . در جمالتی کوتاه بیان گردد    
جملـه    در אین روش باید در حد אمکـان אز بـه کـار بـردن جملـه و حتـی شـبه                     . شود  خالی אز زوאئد אست ذکر می     

 .ها אکتفا کرد قل وאژهخوددאری و در אستفاده אز کلمات هم به حدא
هـای    در אیـن روش نکتـه     . אی אسـت        بهترین روش برאی یاددאشت نکات کلیدی متن אستفاده אز نظام شـبکه           

گیـرد و جایگـاه هـر نکتـه در            شده و منظم در یک نمودאر درختی قرאر مـی           بندی  אصلی و فرعی به صورت دسته     
אیـن  . شـود   اده אز نمودאر و عالمتهای الزم مشخص مـی        ساختار کلی مطلب و אرتباط آن با دیگر مطالب با אستف          

هـای کلیـدی و       زمان با مطالعه אنجام گیرد، عالوه بر آنکه خوאننده رא در هنگام אستخرאج نکتـه                کار، که باید هم   
 .سازد کند، تکرאر، مرور و بازنگری مطالعه رא بسیار آسان می طرאحی نمودאر کامالً بر متن مسلط می

 

 

 دאعی میان مطالبسازماندهی و ت ـ ٩

توאن با אیجاد ربط میان برخی مطالب با برخی אمـور دیگـر               سپاری آن می    گاهی برאی درک بهتر متن و به خاطر       
אین کار در متونی که     . تر کرد   تر و آسان    یابی به نتایج رא سریع      یا سازماندهی، مقایسه و پیوند میان مطالب، دست       

توאن با کنار هم قرאر دאدن حـروف אول مـوאرد یـک موضـوع و                  الً می مث. جنبۀ حفظی دאرند کاربرد بیشتری دאرد     
یا به عنوאن مثال با אیجاد ربـط        . אی جدید، آن موאرد و ترتیب میان آنها رא به آسانی در خاطر سپرد               ساختن کلمه 

 .تر کرد میان تاریخ یک حادثه با אرقام شماره تلفن منزل و مانند آن یادآوری آن رא ساده
 
 

 شهای مهم و تأمّل دربارۀ آن تکرאر بخ ـ ١٠
توאند در حفظ تمرکز و بازده مطالعه مؤثر باشد، ولـی             אگرچه אفزאیش سرعت در مطالعه و عادت به تندخوאنی می         

به هر میزאن که بر عمق و تخصصی بودن یک متن אفـزوده             . אین موضوع نباید אز دقت و کیفیت مطالعه بکاهد        
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به همین منظـور گـاهی الزم אسـت بخـشهای           . صرف مطالعۀ آن کرد    به همان میزאن باید وقت بیشتری         شود،
אلبتـه  . مهم و پیچیدۀ متن، چندین بار به دقت خوאنده شود تا پیام و مفاهیم آن به صورت کامـل منتقـل گـردد                 

چرאکـه  . بار تمام بخش یا فصل رא بخوאنیم و تکرאر و تأمّل بیشتر رא پس אز آن אنجـام دهـیم         بهتر אست אبتدא یک   
 . آید برخی אز אبهامها و مشکالت برطرف گردد  אست با توضیحات و مطالبی که در صفحات بعد میممکن

 
 
 
 نکات پس אز مطالعه) ج

هایی رא که بیان شد به خوبی رعایت کـرده باشـد، در پایـان       کسی که پیش אز آغاز مطالعه و در هنگام آن نکته          
بردאری مناسبی   ز زمانی که برאی مطالعه אختصاص دאده بهره       مطالعه بیشترین بازده و نتیجه رא به دست آورده و א          

رعایـت  . אما باز هم رאههایی وجود دאرد که بتوאن אین بازده و نتیجه رא بیـشتر و مانـدگارتر سـاخت                   . دאشته אست 
در אینجـا بـه     . شـود   برخی אصول در پایان مطالعه و پس אز آن موجب تثبیت و تعمیق دستاوردهای مطالعه مـی                

 .کنیم אین نکات אشاره میبرخی אز 
 
 
 مرور ـ ١

شـود در     دאنشمندאن معتقدند אطالعاتی که وאرد ذهـن مـا مـی          . ها مرور آنهاست    ترین رمز ماندگاری دאنسته     مهم
אز میـان אیـن אطالعـات تنهـا مـوאردی مانـدگار             . گیرد و عمر بسیار کوتاهی دאرد       مدت ما جای می     حافظۀ کوتاه 

کـسی کـه مطالعـۀ      . ماند که به حافظۀ بلندمدت مغز منتقـل گـردد           ر می شود و برאی مدتی طوالنی در خاط        می
אمـا  . אز رאهی رא که برאی به خاطر سپردن אطالعات کتاب باید طی شود پیموده אست% ٩٠خوبی دאشته، بیش אز  

ف شده رא هدر خوאهد دאد و ظـر  زحمات کشیده% ٩٠אگر با مرور مطالب کتاب، باقیماندۀ אین رאه رא نرود، بیش אز         
 . چند روز بیشتر مطالب آن رא فرאموش خوאهد کرد

شـود بـیش אز    אز آنچه وאرد ذهن אنـسان مـی       % ٨٠    بر אساس برخی تحقیقات אثبات شده אست که عمر حدود           
אما אگر אین مطالب در אین مدت مرور شود، زمان          . شود  یک روز نیست و ظرف אین مدت به فرאموشی سپرده می          

 روز مـرور دیگـری אنجـام شـود، مـدت          ١٠حـال אگـر پـس אز        . یابـد    روز אفزאیش می   ١٠ماندگاری אطالعات تا    
تـری    های بسیار طوالنی    توאند دوره   به همین ترتیب مرورهای بعدی می     . ماندگاری אطالعات دو برאبر خوאهد شد     
 . رא برאی نگهدאری محفوظات فرאهم سازد

کسانی کـه   . ن یا مطالعۀ بخشهای مهم آن אنجام دאد       توאن با مطالعۀ بسیار سریع مت           مرور مطلب کتاب رא می    
سازی مطالب مهم رא مشخص کرده باشند مـرور           نویسی یا برجسته    بردאری، خالصه   در هنگام مطالعه با یاددאشت    

 .دهند تر אنجام می تر و سریع متن رא بسیار آسان
 
 
 خودآزمایی ـ ٢

אین کار عـالوه بـر آنکـه        . عه خودآزمایی אست  یکی دیگر אز رאههای تعمیق و ماندگار ساختن دستاوردهای مطال         
هایی دقیق، که در هنگام مطالعه بـه خـوبی مـورد     شود، توجه فرد رא به نکته   موجب مرور و تثبیت אطالعات می     
 . کند توجه قرאر نگرفته אست، نیز جلب می



 

http://vu.hadith.ac.ir ١٤٤

 
 
 بازگو کردن ـ ٣

 در درک بهتـر و تثبیـت مطالـب          گیـری   به زبان آوردن و بیان مطالب و مفاهیم متن کتاب یا درس، تأثیر چشم             
فردی که بخوאهد آنچه رא خوאنده یا فرאگرفته به زبان آورد و برאی دیگرאن بیان کنـد تنهـا پـس אز تـسلط                      . دאرد

طبیعی אست که با شناخت אجمالی یا אز بر کردن یـک مـتن         . کامل بر مطالب توאن چنین کاری رא خوאهد دאشت        
یکـی אز سـنّتهایی کـه אز        . تی برאی אنتقال مفاهیم مورد نظر به کـار گرفـت          درس  ها و عبارאت رא به      توאن وאژه   نمی

بـر אسـاس אیـن سـنّت نیکـو          . های علمیه روאج دאشته مباحثۀ طالب با یکدیگر אسـت           های دور در حوزه     گذشته
 אند  ها مقیدند پس אز شرکت در کالس درس و مطالعه، در گروههای دو یا چندنفره مطالبی رא که فرאگرفته                    طلبه

دאر   ها هر جلسه به قید قرعه یا طبق نوبت یکی אز אعضای گروه عهـده                در אین مباحثه  . برאی یکدیگر بازگو کنند   
אین کـار عـالوه بـر آنکـه موجـب           . کند  شود و همانند یک معلم درس رא برאی دیگرאن بازگو می            بیان درس می  

نوعی تمرین تدریس و حتی سـخنرאنی نیـز         شود،    ها و رفع پرسشها و אبهامات می        تکرאر، تعمیق و تثبیت دאنسته    
 .آید به حساب می

شود مطالعۀ کتابهای مهم رא همرאه با چند نفر אز دوستان خود آغاز کنید و در زمانی                       بر אین אساس توصیه می    
 .       مشخص، بخشی رא که توאفق کرده بودید مطالعه کنید و برאی هم بازگو نمایید

فنون مطالعه بیان شد، بیشتر در مورد کتابهای غیر دאستانی و موאردی אست که نیاز                   آنچه به عنوאن אصول و      
خـوאنی   در אین موאرد الزم אست مطالعـه بـه روش دقیـق   . به درک کامل مطالب و به خاطرسپاری آن وجود دאرد  

روش حتـی گـاهی الزم אسـت مطالعـه بـه      . אهمیت تلقی نشود אنجام پذیرد و هیچ مطلب و بخشی אز کتاب کم      
کننده ضمن خارج شدن אز حالـت אنفعـال، برخـوردی فعـال و אنتقـادی                  تجسسی و אنتقادی אنجام شود و مطالعه      

אما در صورتی که هدف אز مطالعـه آشـنایی אجمـالی بـا       . های کتاب دאشته باشد     تک عبارאت و وאژه     نسبت به تک  
رعایـت بـسیاری אز مـوאرد یادشـده     یک کتاب و کسب אطالعات کلی و فوری אز یک متن باشد، دیگر نیازی به              

در אین روش صرفاً بـه مـوאردی کـه پـیش אز אیـن در        . گیرد  نیست و مطالعه به روش خوאندن אجمالی אنجام می        
تـوאن یـک کتـاب رא در            شود و می    خصوص بررسی אجمالی کتاب و بررسی אجمالی فصول بیان شد پردאخته می           

 . دقیقه مطالعه کرد١٠ تا ٥مدت 



 

 

 

 جلسۀ دوאزدهم



 

 

 
 
 
 
 
 دאف درسאه

 :توאند در پایان אین درس دאنشجو می
 بردאری אطالعات رא در روند تحقیق توضیح دهد؛  אهمیت و نقش یاددאشت 
 فیش تحقیقاتی رא به خوبی بشناسد و אجزאی ضروری و مفید آن رא تشخیص  
 دهد؛
بردאری رא به صورت روشمند و دقیق و با در نظر دאشتن همۀ نکات الزم   فیش 

 אنجام دهد؛
 بردאری אجمالی و مزیتهای آن آشنا شود؛  با فیش 
 .بندی کند  یاددאشتهای خود رא تنظیم و دسته 

 
 
 
 

 مروری بر مباحث گذشته

آوری אطالعات، که پنجمین مرحله אز مرאحـل یـک تحقیـق علمـی אسـت،                  در جلسات گذشته در رאبطه با جمع      
ریـزی و تنظـیم       אرאئـۀ فرضـیه و برنامـه      دאنستیم که پس אز אنتخـاب و شـناخت دقیـق موضـوع،              . سخن گفتیم 

کند   در هنگام گردآوری אطالعات تحقیق، محقق تالش می       . شود  آوری אطالعات آغاز می     نامه، مرحلۀ جمع    طرح
آوری   گیری نهایی تأثیرگذאر אسـت شناسـایی و جمـع            و نتیجه   אی در قبول یا رد فرضیه       گونه  تا هر آنچه رא که به     

حوصلۀ الزم و بر אساس روش و אصول خاص خود אنجـام پـذیرد، نتـایج مطلـوب אز            אگر אین کار با دقت و       . کند
آوری אطالعات آشـنا شـدیم و         در جلسۀ پیش با برخی אز گامهای عملی برאی جمع         . تحقیق به دست خوאهد آمد    

سایی رسیم، אبتدא الزم אست منابع مرتبط با موضوع تحقیق رא شنا            دאنستیم که وقتی به אین مرحله אز تحقیق می        
 . گام سوم در אین مرحله مطالعۀ منابع دאرאی אولویت אست. بندی کنیم و سپس אولویت

آوری אطالعات تحقیق با مطالعۀ آزאد که صرفاً بـا هـدف کـسب                ناگفته خود پیدאست که مطالعه به منظور جمع       
رسـی و پـردאزش     هدف אز مطالعات معمول، گردآوری אطالعات بـرאی بر        . شود، متفاوت אست    معلومات אنجام می  

אی   در چنین مطالعـه   . توאن پس אز آگاهی אز محتوאی هر بخش אز منبع به سرعت אز آن عبور کرد                 نیست، لذא می  
هـا در     بردאری مفید אست، ولی אین کار تنها به منظور אفزאیش میزאن یادگیری و ماندگار سـاختن یافتـه                   یاددאشت

آوری אطالعـات تحقیـق بـه مطالعـۀ منـابع       که برאی جمـع אما هدف محققی    . گیرد  کننده אنجام می    ذهن مطالعه 
پردאزد، شناسایی بخشهایی אز متن אست که در آن אطالعات مفید و تأثیرگذאر در رאبطه با موضوع تحقیقـاتی                     می

آوری و  در אین حالت محقق با برخورد به هر وאحد אطالعاتی کوچک یـا بـزرگ، بایـد آن رא جمـع                  . אو وجود دאرد  
بنـدی אطالعـات دو       بردאری و دسـته     یاددאشت.  هنگام بررسی و پردאزش אطالعات אز آن بهره بَرَد         ثبت کند تا در   
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در אین جلسه با אصول و مهارتهای عملی مربوط به אین دو گـام مهـم                . آوری אطالعات אست    گام پایانیِ جمع  
 . آشنا خوאهیم شد

 
 
 
 

 بردאری אطالعات یاددאشت

کنیم باید هرگونـه אطالعـات    آوری אطالعات تحقیق مطالعه می با هدف جمعگونه که گذشت، وقتی منابع رא        آن
برאی אین منظور الزم אست متن هـر منبـع رא بـه دقـت مطالعـه و                  . مفید و مرتبط با موضوع رא یاددאشت نماییم       

ر אز آنجا که هر وאحد אطالعـاتی، هرچنـد غیـ          . دنبال אطالعات مرتبط باشیم   بررسی کنیم و با صبر و حوصله به         
کم   توאند در هنگام پردאزش و تحلیل אطالعات تأثیرگذאر باشد، در אین مرحله نباید هیچ مطلبی رא دست                  مهم، می 

آوری دقیق و بهینۀ אطالعات الزم אسـت هـر نکتـه و مطلـب                 برאی جمع . تفاوت אز کنار آن گذشت      گرفت و بی  
אین کـار  . آوری و ثبت کنیم آید رא جمع ر می کا  دهیم در نتیجه و پایان تحقیق به        مهم یا غیر مهم که אحتمال می      

کند و هم به هنگام تحلیل و پردאزش، אطالعات رא به            هم אز فرאموشی و غفلت نسبت به אطالعات جلوگیری می         
کـه گفتـیم، بـرאی رسـیدن بـه אیـن هـدف بایـد          چنـان . دهـد  بندی شده در کنار یکدیگر قرאر می        صورت دسته 
بردאری אنجام دאد و روشـهای دیگـر، ماننـد نوشـتن پیـاپی و                  به صورت فیش   بردאری تحقیقاتی رא فقط     یاددאشت
אلبته در تحقیقات میدאنی یا تحقیقاتی که جنبـۀ      . های خوبی برאی אین کار نیست       وאر در یک دفتر، گزینه      کشکول

در אکثـر    אطالعـات     شود؛ אما به هـر حـال ثبـت          نامه، فرم و جدول نیز אستفاده می        آماری و کمّی دאرد، אز پرسش     
لذא باید به خـوبی بـا فـیش تحقیقـاتی،           . گیرد  אی، אز طریق فیش אنجام می       ویژه تحقیقات کتابخانه    تحقیقات، به 
 .بردאری و אنوאع آن آشنا باشیم روش فیش

 
 
 

 فیش تحقیقاتی 
بـه  توאنـد بـسته       هر کس می  . شود  ها و אشکال گوناگون طرאحی و منتشر می         אمروزه فیشهای تحقیقاتی در אندאزه    

در אین فیشها، بخشها    . نوع تحقیق و سلیقۀ خود هر یک אز آنها رא אز مرאکز توزیع محصوالت فرهنگی تهیه کند                
یک אز אین موאرد ضروری نیست        אما در تعریف فیش تحقیقاتی هیچ     . بینی شده אست    های گوناگونی پیش    و گزینه 

 . در אختیار دאشتتوאن فیش تحقیقاتی خوب و کارآمد  ها نیز می و بدون אین هزینه
אندאزه که حدאقل یک طرف آنها سفید باشـد و            تعدאدی برگۀ هم  : אند  چنین تعریف کرده        فیش تحقیقاتی رא אین   

 .بتوאن مطالبی روی آنها نوشت یا אلصاق کرد
 אی که بایـد در هنگـام تهیـۀ فـیش            אی אست و تنها نکته       فیش تحقیقاتی کار بسیار ساده          با אین تعریف تهیۀ   

. گیرد  אندאزه بودن کاغذهایی אست که هر یک به عنوאن یک فیش مورد אستفاده قرאر می                مورد توجه قرאر دאد، هم    
آورد تا پس אز ثبت یا אلصاق אطالعات، بتوאنیم آنها رא بـه صـورت                 אندאزه بودن فیشها אین زمینه رא فرאهم می         هم

هـایی رא کـه یـک طـرف آنهـا אسـتفاده شـده در           رگـه تـوאنیم ب    بنابرאین حتی می  . کنیم  منظم در محلی بایگانی     
 . های مورد نظر برش دאده و به عنوאن فیش تحقیقاتی مورد אستفاده قرאر دهیم אندאزه
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توאند بسته به نوع تحقیق، حجم مطالب אنتخابی و یا بر אساس سـلیقۀ محققـان متفـاوت         אندאزۀ فیش نیز می   
 وאحدهای کوچک و کوتـاه אطالعـاتی سـر و کـار دאریـم، אز فیـشهای                  אلبته بهتر אست در تحقیقاتی که با      . باشد

אما אز آنجـا  . شود متر یافت می سانتی١٢  در ٧٫٥هایی در حدود  אین فیشها معموالً با אندאزه    . کوچک אستفاده کنیم  
که میزאن אطالعاتی که باید ثبت شود معموالً بـیش אز אیـن مقـدאر אسـت، אسـتفاده אز فیـشهای متوسـط روאج                         

گاهی نیز موضـوع، روش و      . متر אست    سانتی ١٥ در   ١٠٫٥گونه فیشها در حدود       אندאزۀ تقریبی אین  . یشتری دאرد ب
در تحقیقی که باید אطالعاتی گـسترده در  . אی אست که باید אز فیشهای بزرگ אستفاده شود        گونه  منابع تحقیق به  

دאرد نقد، بررسـی و تحلیـل خـود رא          خصوص یک مورد خاص در هر فیش ثبت شود، یا در جایی که محقق بنا                
 ٢٠ در   ١٢٫٥אنـدאزۀ تقریبـی אیـن فیـشها در حـدود            . شـود   ذیل هر فیش بنگارد، אز فیشهای بزرگ אستفاده می        

جـایی و     אمکان جابـه  . های کالسور نیز به عنوאن فیش تحقیقاتی بهره برد          توאن אز برگه    אلبته می . متر אست   سانتی
 .کند بردאری رא تسهیل می کار فیشها در کالسور،  تنظیم آسان برگه

بردאری رא  به      توאن فیش   گیری אز رאیانه در همۀ فعالیتها، می            אمروزه با گسترش فناوری אطالعات و روאج بهره       
بنـدی    بردאری، אمکان بایگانی، طبقه     در אین روش عالوه بر تسریع و تسهیل کار فیش         . אی אنجام دאد    روش رאیانه 

אفزאرهـای     منـابع مـورد نیـاز در نـرم         ٥٦در صورت موجود بودن مـتن     . شها نیز فرאهم אست   تر فی   و پردאزش آسان  
 و با אسـتفاده אز قابلیـت        ٥٧توאن قسمت مورد نظر رא אنتخاب       های אلکترونیکی به رאحتی می      تحقیقاتی یا کتابخانه  

.  تحقیقاتی אنتقـال دאد אی وجود دאرد، مطالب دلخوאه رא به فیشهای های رאیانه  که در برنامه٥٩ و אلصاق  ٥٨رونوشت
אما אگر متن مورد نظر در رאیانه وאرد نشده باشد، خود محقق باید با حروفچینی و وאرد کردن بخشهای مورد نیاز                      

گیـر بـه      אگر چه در אبتدא אین کار دشوאر و وقت        . אی، אطالعات رא به روش אلکترونیکی ثبت کند         به فیشهای رאیانه  
شود که سرعت و کاربرد אین روش به مرאتـب بـیش אز         و אستمرאر مشخص می    رسد؛ אما با אندکی تمرین      نظر می 

ها و یاددאشتهای خود رא مستقیماً در رאیانه ثبت کنند، عالوه بر              کسانی که عادت دאرند نوشته    . روش دستی אست  
توאننـد    ی مـی  نویس ندאرنـد و بـه آسـان         نویس و پاک    אفزאرها، نیازی به پیش     אستفاده אز مزאیا و אمکانات متنوع نرم      

אی نیاز بـه بحـث        بردאری رאیانه   אصول و روشهای عملی فیش    . مطالب خود رא مورد بازنگری و אصالح قرאر دهند        
 .אی دאرد که به یاری خدאوند در درس روش تحقیق با رאیانه به آن خوאهیم پردאخت گسترده

 
 

 אجزאی فیش تحقیقاتی
 بخـشهای زیـادی رא در نظـر گرفـت و در هـر بخـش                تـوאن   سازی یک فیش تحقیقاتی مـی       در طرאحی و آماده   

در برخی אز فیشهای آماده אین بخشها به حدی زیاد و متنـوع شـده کـه کـار           . אطالعات مربوط رא یاددאشت کرد    
شـود کـه برخـی אز אفـرאد در هنگـام              گاهی نیز مشاهده می   . بردאری رא بسیار پیچیده و دشوאر ساخته אست         فیش
نویسند و هیچ אطالعات دیگری  کنند رא روی فیش می       אز منابع مختلف אنتخاب می     بردאری تنها مطالبی که     فیش
کاربرد و فایدۀ چنین فیشهایی بسیار کم אسـت و محقـق رא در هنگـام    . توאن אز فیشهای آنان به دست آورد  نمی

 . کند کاری می بندی אطالعات دچار سردرگمی و دوباره پردאزش یا جمع

                                                 
.٥٦ text. 
.٥٧ Select. 
.٥٨ Copy 
.٥٩ paste 
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אجـزאی ضـروری    . تقـسیم کـرد   مفیـد    و   ضروری توאن به دو دستۀ     شود رא می    ثبت می مطالبی که در هر فیش          
خاصیت کند و روند تحقیق رא     توאند فیش تحقیقاتی رא بی      فیش، بخشهایی אست که ثبت نشدن אطالعات آن می        

یشها אما אجزאی مفید، بخشهایی אست که توجه به آن و ثبت אطالعات مرتبط با آن، کاربرد ف                . دچار مشکل سازد  
در אین بخش אبتدא با אجزאی ضروری فیش        . سازد  های بعدی אز آنها رא فرאهم می        رא אفزאیش دאده و אمکان אستفاده     

 . شویم و سپس با برخی אز אجزאی مفید آن آشنا می
 :    אجزאی אصلی و ضروری فیش تحقیقاتی به אین شرح אست

 )אطالعات تحقیق( متن  •
אی به آن دسـت   گونه ی אست که محقق در منابع مختلف אنتخاب کرده یا به      بردאری، ثبت אطالعات    هدف אز فیش  

در تنظیم و طرאحـی فـیش       . بنابرאین باید بخش عمدۀ فیش تحقیقاتی به אین منظور אختصاص یابد          . یافته אست 
روی فـیش رא  . خوب אست تنها یک روی برگه مورد אستفاده قرאر گیرد و אز نوشتن در پشت برگه خوددאری شود          

بخش بزرگی در وسـط صـفحه کـه بـرאی           : وسیلۀ یک چارچوب یا خط به سه بخش تقسیم کرد           توאن به   یز می ن
شود و دو بخش کوچـک در بـاال و پـایین          ثبت متن فیش یا همان אطالعات منتخب אز منابع در نظر گرفته می            

 . صفحه برאی سایر אطالعات مرتبط
تـوאنیم   و بخوאهیم عیناً آن رא به فیش خود אنتقال دهیم، می              در صورتی که אطالعات مورد نظر طوالنی باشد         

وسیلۀ دستگاه فتوکپی یا چاپگر تهیه و بر روی فیش אلـصاق              به جای رونویسی، تصویر آن صفحه אز منبع رא به           
 نویـسی  فـیش  אمـا در . دهـد  نام دאرد، سرعت و دقت کار رא אفـزאیش مـی        سازی  فیش אین کار که אصطالحاً   . کنیم

تـوאن بـه خالصـه یـا ترجمـۀ آن             ر نقل کامل مطالب، در موאردی که به عین عبارאت نیازی نیست، می            عالوه ب 
 .بسنده نمود

 موضوع  •

موضـوع  . با אولین نگاه به هر فیش تحقیقاتی باید مشخص باشد אین فیش برאی کدאم موضوع تهیه شده אسـت                  
شود که بـه      אین روش موجب می   . ته شود مورد مطالعه باید به صورت کامالً محدود و جزئی روی هر فیش نوش            

بنـدی، تنظـیم و مقایـسه         گیری אز אطالعات بتوאنیم به آسانی آنهـا رא دسـته            بندی و نتیجه    هنگام پردאزش، جمع  
آوری و    بندی شده جمع    برאی رسیدن به אین هدف الزم אست אز אبتدא אطالعات رא به صورت منظم و دسته               . کنیم

یۀ هر فیش باید موضوع آن رא ذکر کرد و فیشهای مربوط به هر موضوع رא در کنار             لذא در هنگام ته   . ثبت نمائیم 
شـود و אمکـان       تر می   با אین کار به تدریج אطالعات مربوط به هر موضوع جزئی کامل و کامل             . یکدیگر قرאر دאد  

تـوאن    ذر می אز אین رهگ  . آید  אی در خصوص آن موضوع جزئی فرאهم می         رسیدن به نتیجه، تحلیل یا آگاهی تازه      
فایدۀ دیگر ذکر   . با کنار هم قرאر دאدن، مقایسه و تحلیل אین نتایج و آگاهیها به هدف نهایی تحقیق نزدیک شد                 

אی אرزشمند אز אطالعات آماده در موضوعات گوناگون در אختیـار             موضوع فیشها אین אست که به تدریج مجموعه       
 .توאنیم به אین فیشها مرאجعه کنیم قات دیگر نیز میگیرد و به مناسبتهای مختلف و برאی تحقی ما قرאر می

هر موضوعی که مورد تحقیق قـرאر       .  אنتخاب و تنظیم موضوعات אست          آنچه در אین میان אهمیت دאرد، شیوۀ      
 و  تـر  توאن به موضـوعات فرعـی       هرچند که אین موضوع رא نیز می      . تر אست   گیرد، خود جزئی אز یک موضوع کلی      

در وאقع محقق در فرآیند تحقیق، همیشه با یک ساختار و نظـام موضـوعات سـر و کـار              . ردتری تقسیم ک    جزئی
دسـت    توאند אز אطالعات به دאرد و אگر به جایگاه هر موضوع در אین نظام توجه نکند، دچار سردرگمی شده و نمی               

 . آمده نتیجۀ خاصی بگیرد
خاب موضوعات تکرאری و متدאخل אین אست کـه         دهی موضوعات و جلوگیری אز אنت           بهترین کار برאی سامان   
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אی جدאگانه، فهرستی אز موضوعات مرتبط رא تهیـه کنـیم و              بردאری، در برگه یا دفترچه      پیش אز آغاز مرحلۀ فیش    
. توאن אین ساختار رא در یک نمودאر درختی نیـز ترسـیم کـرد    می. آن رא بر אساس ساختاری منطقی تنظیم نماییم     

توאنیم به صفحات فهرست چند منبع مرتبط مرאجعه کنیم و با حک و אصالح آن،                 ری می برאی تهیۀ چنین ساختا   
אیـم،   نامۀ تحقیق آماده کـرده  توאن אز طرحی که אز قبل در طرح همچنین می . فهرستی موضوعی رא سامان دهیم    

طـور    نی کـه بـه     אلبتـه کـسا    ٦٠.نامه نیز بسیار رאهگشا אست      در אین میان مطالعۀ کتابهای אصطالح     . אستفاده کنیم 
אی کامـل אز موضـوعات مختلـف رא در            مستمر به تحقیـق در موضـوعات گونـاگون אشـتغال دאرنـد، مجموعـه              

. گیرنـد   تری رא برאی موضوعات تحقیق در نظر می         کالسوری به عنوאن دفتر رאهنما تنظیم کرده و ساختار کالن         
 .شود صات آن نیز ذکر میدر دفتر رאهنما عالوه بر موضوعات، فهرست منابع مورد نیاز و مشخ

بردאری در אختیار باشد، به هنگام ثبت אطالعات              در صورتی که אین برگه یا دفترچۀ موضوعات در طول فیش          
بر روی هر فیش، جایگاه دقیق אین אطالعات در ساختار کلی و אرتباط آن با سـایر مباحـث بـه خـوبی نمایـان                         

אند، لذא همان عنوאن در نظر        عات هر بحث אز پیش طرאحی شده      אز آنجا که موضوعات کلی و ریز موضو       . شود  می
آورد تـا     אی אیـن אمکـان رא فـرאهم مـی           چنـین شـیوه   . شـود   گرفته شده برאی هر موضوع بر روی فیش ذکر می         

بنـدی و     موضوعات فرאتر אز یک موضوع خاص، تحت عناوینی چون موضـوع عـام و אعـم ذکـر شـود و دسـته                      
 . ازدتر س بایگانی فیشها رא آسان

موضـوعات کلـی و جزئـی رא        . بهتر אست موضوع هر فیش در قسمت سمت رאست بـاالی آن نوشـته شـود               
 . توאن با عالمت ممیز یا با ذکر عناوین عام و خاص و مانند آن مشخص کرد می
 منبع و مأخذ  •

 گوینـده و    אطالعاتی که منبـع،   . شود نیز الزم و ضروری אست       ذکر منبع و مأخذ אطالعاتی که در فیش ثبت می         
بنابرאین ثبت هـر مطلبـی در       . אستناد آن مشخص نباشد بی אعتبار אست و در یک تحقیق علمی کاربردی ندאرد             

אطالعـاتی کـه بـه صـورت        . فیش باید با نام منبع و نشانی دقیق قرאر گرفتن مطلب در آن منبع همـرאه باشـد                 
بهتـر אسـت    . مالً مشخص و مستند بیـان شـود       آید نیز باید کا     شفاهی یا بر אثر مشاهده و مانند آن به دست می          

مأخذ مطالب هر فیش در قسمت سمت چپ پایین برگه یا در همان چارچوب در نظـر گرفتـه شـده در بـاالی                        
 .فیش درج شود

אساساً فـضای محـدود فـیش אجـازۀ         . برאی ذکر منبع الزم نیست مشخصات کامل آن در هر فیش قید گردد            
دهد و با توجه به אینکه ممکن אسـت אز یـک منبـع صـدها                  نابع رא نمی  شناختی م   نوشتن مشخصات کامل کتاب   

بردאری،   אز אین رو بهتر אست پیش אز آغاز فیش        . אی خوאهد بود    فیش تهیه شود، تکرאر אین مشخصات کار بیهوده       
در . شناختی آنها یاددאشت شود     אی جدאگانه، فهرستی אز منابع تحقیق تهیه و مشخصات کامل کتاب            در مجموعه 

توאن برאی هر منبع یک کد، عالمت یا عنوאن کوتاه قرאر دאد و در فیشها با ذکر آن عالمـت یـا       ین فهرست می  א
 ٦١.پیش אز אین فرم آماده شده برאی אین منظور توضیح دאده شد. کد، به منبع مورد نظر אشاره کرد

نظـر    م و ضـروری بـه       אی دیگـر نیـز مهـ        تهیۀ فهرست منابع تحقیق با ذکر مشخصات کامل منابع، אز جنبه          

                                                 
אسـت کـه فهرسـتی אز وאژگـان     ) رشتۀ علمی یا فنی(حات אستاندאرد شده در یک حوزۀ معرفتی    نامه، مجموعه אصطال    אصطالح. ٦٠

אز אیـن نمونـه   . دهـد  دهد و رאبطۀ سلسله مرאتبی و وאبستگی بـین مفـاهیم رא نمـایش مـی         کلیدی و کاربردی آن حوزه رא אرאئه می       
 .אشاره کرد... نامۀ אصول فقه و  نامۀ منطق، אصطالح  حنامۀ علوم قرآنی، אصطال نامۀ کالم אسالمی، אصطالح توאن به אصطالح می
 . درس دهم١ک به پیوست شمارۀ .ر ٦١.
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نظر به אینکه بسیاری אز منابع تحقیق بارها در ویرאستهای مختلف و אز سوی ناشرאن گوناگون منتـشر                  . رسد  می
شده אست، لذא به هنگام نقل مطلبی אز یک منبع باید مشخص باشد که אز کـدאم نـسخه و کـدאم ویرאسـت آن                         

 . ی محقق یا دیگرאن، مشکلی به وجود نیایدمنبع אستفاده شده אست تا در مرאجعات بعدی، چه אز سو
توאن به منظور אفزאیش      گانۀ فوق که وجود آن در هر فیش تحقیقاتی ضروری אست، می             عالوه بر אجزאی سه   

 :برخی אز אین אجزא به شرح زیر אست. بینی کرد فایده و کاربرد فیشها אجزאی دیگری رא نیز در آن پیش
 کننده نام تهیه  •

گاهی אگر یکی אز אیـن فیـشها אز   . رفتن אست  شدن و אز دست     یش همیشه در معرض پرאکنده    های کوچک ف    برگه
کنندۀ فیش تا حـدودی אز   نوشتن نام تهیه. توאن אطالعات ثبت شده در آن رא بازیابی کرد      دست برود، هرگز نمی   

قـاتی الزم   در چنـین تحقی   . شـود   گاهی نیز تحقیق به صورت گروهی אنجام مـی        . کند  אین مشکل جلوگیری می   
 . کنندۀ فیش ذکر شود تا אمکان بررسی و پیگیری کار وجود دאشته باشد אست حتماً نام تهیه

 تاریخ  •

توאند زمان تحقیق و سیر مرאحل آن رא نشان دهـد، در مـوאردی بـا                  ذکر تاریخ تهیۀ هر فیش عالوه بر آنکه می        
 .ی نیز دאشته باشدمشخص کردن تقدّم و تأخّر فیشها ممکن אست فایدۀ علمی و تحقیقات

 شمارۀ فیش  •

با אین کـار همیـشه تعـدאد فیـشهایی کـه در یـک               . خوب אست برאی هر فیش یک شمارۀ ردیف نیز قرאر دهیم          
 . شود ضمن אینکه ترتیب فیشها نیز אز אین طریق معلوم می. موضوع فرאهم آمده مشخص אست

 کد موضوع  •

بندی و تنظـیم فیـشها         موضوع، مبنایی برאی دسته    ذکر. تر گفتیم که موضوع هر فیش باید مشخص باشد          پیش
حال אگر هر یک אز موضوعات دאرאی یک کد باشد و אین کدها بر אساس سـاختار                 . دهد  در אختیار محقق قرאر می    

شـود    لذא توصیه مـی   . تر خوאهد بود    بندی فیشها بسیار آسان     منطقی موضوعات تنظیم شده باشد، تفکیک و دسته       
فترچه یا برگۀ موضوعات، به هر موضوع و سرفصل אصلی یک کـد אختـصاص دهـیم و                  پس אز تهیه و تنظیم د     

با در אختیار دאشتن אین کدها بـه هنگـام تهیـۀ هـر فـیش،                . برאی ریزموضوعات آن نیز کدهایی در نظر بگیریم       
و سـازی     با אیـن روش، مرتـب     . توאنیم کد آن موضوع رא نیز در فیش بنویسیم          عالوه بر ثبت موضوع مرتبط، می     

بـا  . אی אست، چرא که تنها کافی אست فیشها رא بر אساس کدهای آنها مرتب کنـیم                 تنظیم فیشها کار بسیار ساده    
بنـدی الزم رא      آوری شـده دسـته      کنار هم قرאر گرفتن فیشها به ترتیب شمارۀ کدها، خود به خود אطالعات جمع             

توאن    مورد سایر אطالعات سربرگ فیش نیز می       در. خوبی آنها رא تحلیل و پردאزش کرد        توאن به   کند و می    پیدא می 
 .های خاص אستفاده کرد אز کدها یا نشانه

  نوع ثبت مطلب •

در برخـی مـوאرد ممکـن אسـت      . توאن در فیشها ذکر کرد، نوع ثبت مطالب אست          یکی دیگر אز אطالعاتی که می     
אیـن کـار بیـشتر در       . شودهای خاصی אز متن نقل        جای نقل کامل مطالب در فیش، خالصه، ترجمه یا قطعه           به

در چنـین مـوאردی الزم אسـت    . کنـد  شود که محقق نیازی به عین عبارאت متن אحـساس نمـی      جایی אنجام می  
در غیـر אیـن صـورت אحتمـال دאرد در           . یـک אز אیـن אنـوאع אسـت          شـود کـدאم     مشخص کنیم که آنچه ثبت می     

جـای مـتن אصـلی مـورد          تقطیع شده رא به   های بعدی به فیش، دچار אشتباه شویم و در نتیجه یک متن               مرאجعه
 . ها یا رمزهایی کوتاه مشخص نمود  توאن با نشانه אنوאع ثبت متن رא نیز می. אستفاده قرאر دهیم
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  حوאشی  •
، אصـالح و نقـد و نظرهـایی بـه ذهـن محقـق             آوری و ثبت אطالعـات نکتـه        در بسیاری אز موאرد در حین جمع      

الفاصله ثبت نشود، ممکـن אسـت بخـش زیـادی אز آنهـا مـورد غفلـت و        ها ب در صورتی که אین نکته. رسد  می
بنـابرאین الزم  . پـذیرد  های ذهنـی تکـرאر نمـی     تجربه نشان دאده אست که بسیاری אز جرقه       . فرאموشی قرאر گیرد  

شده به نظر رسید یا هر آنچـه بـا مطالعـۀ یـک مـتن در ذهـن                     אی که در رאبطه با אطالعات ثبت        אست هر نکته  
در برخی אز فیشهای آماده بخش خاصی بـرאی אیـن           . ی شد بی درنگ ذیل همان فیش نوشته شود        محقق تدאع 

آوری شده دאنست، ولی      توאن אطالعات جمع    אگر چه אین نکات و حوאشی رא نمی       . منظور در نظر گرفته شده אست     
   ٦٢.در فهم، تحلیل و پردאزش אطالعات بسیار مفید و تأثیرگذאر خوאهد بود

 
 

 אریبرد روش فیش

چرא که אثربخـشی تحقیـق کـامالً    . کننده در روند تحقیق אست      אی بسیار مهم و تعیین      گردآوری אطالعات مرحله  
بـردאری    אین אطالعات با فـیش    . گیرد  وאبسته به אطالعاتی אست که به عنوאن مادۀ אولیۀ آن مورد پژوهش قرא می             

گـردآوری  . وری تحقیق بیشتر خوאهد بـود        بهره هر قدر אین אطالعات غنی و مفید باشد، میزאن        . آید   دست می   به
אطالعات کاری مکانیکی و آسان نیست، بلکه محقق باید با هنر، تسلط و حوصلۀ الزم به منابع مرאجعه کنـد و                     

کـار    ها وقتـی بـه      אین دאده . های فرאوאن آنچه رא که به موضوع تحقیق אو مربوط אست אنتخاب نماید              אز میان دאده  
آنچـه در אیـن میـان אهمیـت دאرد،        . طالعات تبدیل شود و در فیشهای تحقیقاتی درج گـردد         خوאهد آمد که به א    

אرتبـاط، برنامـۀ تحقیـق رא دچـار           אرتباط و بـی     یاددאشت کردن אطالعات کم   . شایستگی و אرتباط אطالعات אست    
ینـد کـه   آ تنها کسانی אز عهدۀ تشخیص אیـن موضـوع برمـی      . سازد و محقق رא سردرگم خوאهد کرد        אختالل می 

آموزش الزم رא در خصوص موضوع تحقیقاتی دیده و با ذهنیتی אنباشته אز معلومات قبلی و אطالعات روزآمد به                   
 .  سرאغ منابع رفته باشند

یاب و رאضی شـدن بـه حـدאقلها אز غنـا و بـازده       אز سویی دیگر، אکتفا کردن به אطالعات در دسترس و آسان     
محقق باید به محض برخـورد بـا هـر          . אهمیت شمرد   طالعاتی رא نباید کم   در אین مرحله هیچ א    . کاهد  تحقیق می 

نظر برسد؛ چرא که ممکـن   אهمیت به   نوع אطالعات مرتبط آن رא ثبت کند، هر چند در نگاه אول אین אطالعات کم              
ه شود  تدریج بر אهمیت و کاربرد آنها אفزود        אهمیت، به   אست با کنار هم قرאر گرفتن تعدאدی אز همین אطالعات کم          

حتی אز אطالعاتی که آن رא אشتباه یا نیازمنـد نقـد و بررسـی               . و نتایج کار تحت تأثیر همین אطالعات قرאر گیرد        
نظر خود رא در حاشیۀ فیش مربـوط           کنیم و  نقطه     گونه مطالب رא باید در فیشها ثبت        אین. دאنیم، نباید بگذریم    می

 .تذکر دهیم
ری الزم، אطالعات مرتبط، مفید و صادق رא شناسایی و آنها رא با دقـت،           به هر حال محقق باید با تتبع و پیگی        

شـده آن   گویی و تردید در אطالعات ثبت هر گونه אبهام، کلی. وضوح و صرאحت کامل در فیشهای خود ثبت کند        
م یـا אز آن     ما در تحقیق به دنبال אطالعاتی هستیم که بتوאنیم به آن אستناد کنـی             . אندאزد  رא אز אعتبار و کارآیی می     

אلبته אین بدאن معنا نیست     . گیری نیست   אی خاص بگیریم، אما אطالعات کلی و مبهم، قابل אستناد و نتیجه             نتیجه
 مخالف و نظریـات      بردאری باید همۀ نظرאت حتی دیدگاههای       در فیش . دאنیم، ثبت نکنیم    که آنچه رא درست نمی    

                                                 
 . تقدیم شده אستیکאی אز فرم آماده شده برאی فیش تحقیقاتی در پیوست شمارۀ  نمونه .٦٢
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. گیری نهایی بسیار مفیـد אسـت        وناگون در تحلیل و نتیجه    متناقض رא نیز ثبت نمود؛ چرא که آگاهی אز نظرאت گ          
 . ها باید صادقانه عمل کرد אلبته در نسبت دאدن אین אطالعات و مطالب به אفرאد و گروه

אی אز آن بر روی فیش و ثبـت אطالعـاتی چـون               با نوشتن عین مطلب مورد نظر، خالصه، ترجمه و یا قطعه          
دאن یـا جـای مطمـئن         אین فیش رא باید در کالسور، برگه      . رسد  ایان می موضوع و مأخذ، کار تهیۀ یک فیش به پ        
 . بردאری قرאر گیرد بردאری در کنار سایر فیشها مورد بهره دیگری قرאر دهیم تا در پایان کار فیش

در אینجـا بـه     . های عملی رא مورد توجه قـرאر دهـیم          بردאری خوب אست برخی نکات و توصیه        به هنگام فیش  
 :کنیم نکات אشاره میبرخی אز אین 

به אین معنی که وقتـی بـرאی   . ـ در بسیاری אز موאرد، نبود אطالعات خود به نوعی در بر دאرندۀ אطالعات אست      ١
کنیم، אگر دیدیم در زمینۀ مورد אنتظار ما هیچ אطالعـاتی در آن               یافتن אطالعات مورد نظر به منبعی مرאجعه می       

همین که پدیدآورندۀ یـک منبـع بـه אیـن موضـوع          . تفاوت عبور کنیم    بیمنبع وجود ندאرد، نباید אز אین موضوع        
بینیم در یک منبع حدیثی که با هدف گردآوری همـۀ             برאی نمونه وقتی می   . نپردאخته، دאرאی پیامی خاص אست    

אحادیث مربوط به یک موضوع تدوین شده אست، جای یکی אز אحادیث مـشهور مـرتبط بـا آن موضـوع خـالی                       
دهنـدۀ آن باشـد کـه         توאند نشان   نیافتن אین حدیث می   . אی ثبت کنیم    جریان رא در فیش جدאگانه    אست، باید אین    

 وجود ندאشـته و یـا        حدیث אز نظر مؤلف دאرאی אعتبار الزم نبوده אست یا ممکن אست אین حدیث در منابع אولیه                
 .אحتماالت دیگری مطرح شود که قابل بررسی و تأمل باشد

شود، یا قلمهـایی      رنگ می   در فیش نباید אز قلمهایی مانند مدאد، که به مرور زمان کم           ـ برאی نوشتن אطالعات     ٢
אز آنجـا کـه فیـشهای تحقیقـاتی         . نویس، که אحتمال پخش شدن جوهر آن وجود دאرد، אستفاده کرد            مانند روאن 

طوالنی بـه صـورت      کرد که אطالعات آن برאی مدتی         אی تهیه   گونه  سالها مورد نیاز و رجوع אست، باید آن رא به         
אز אین رو جنس فیش باید אز کاغذی ضـخیم و بـادوאم باشـد و بـرאی نوشـتن بـر روی آن אز                         . خوאنا باقی بماند  

تـوאن بـا      אلبته بخشهایی אز אطالعات فیش که در معرض تغییر אست رא می           . خودکار آبی یا مشکی אستفاده شود     
ق אز قبل تعریف نـشده و بـا אسـتفاده אز אطالعـات              برאی نمونه در موאردی که ریزموضوعات تحقی      . مدאد نوشت 

شود، بهتر אست אبتدא אین موضوعات با مدאد نوشته شود و در نهایت پـس אز قطعـی شـدن، بـا                        جدید تعیین می  
 .خودکار بازنویسی گردد

אسـتفاده אز فیـشهای متفـاوت و        . אندאزه אنتخاب کرد    دست و هم    رنگ، یک   های فیش رא باید منظم، یک       ـ برگه ٣
 . نظمی و אختالل در کار تحقیق خوאهد شد چندگانه موجب بی

دאنی مطمئن و منظم برאی نگهدאری و بایگانی فیشها تهیه            ـ الزم אست جعبه، کالسور، زونکن، پوشه یا برگه        ٤
بـسا    אنگاری در مرאقبت אز فیشها، ممکن אست همۀ زحمات محقـق אز بـین بـرود و چـه                    در صورت سهل  . کنیم
دאن  אگر تعدאد فیشها بیش אز ظرفیـت یـک برگـه    . پذیر نباشد   وبارۀ برخی אز אطالعات نیز אمکان     دست آوردن د    به

توאن هر یک אز آنها رא به موضوعی عـام یـا تعـدאدی אز موضـوعات فرعـی        دאنها می   باشد، با אفزאیش تعدאد برگه    
 .تر خوאهد بود بندی و تنظیم فیشها آسان با אین روش، دسته. אختصاص دאد

تدریج و با گـسترش حجـم אطالعـات فـیش         دאنهای مختلف، خوب אست به      وه بر تقسیم فیشها در برگه     ـ عال ٥
کـم زمینـۀ      موضوع رא به هم متصل کنیم تا کم         بردאری شده، با وسایلی چون گیرۀ کاغذ، فیشهای مرتبط و هم          

 .بندی و تنظیم فیشها فرאهم گردد دسته
هر وאحد אطالعاتی، هر چند کوتـاه و مختـصر، بایـد در یـک              . جویی کرد   ـ هرگز نباید در مصرف فیش صرفه      ٦
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אی که به آسانی بتوאن هر یک אز אیـن وאحـدها رא جدאگانـه مـورد אسـتفاده و                      گونه  فیش جدאگانه نوشته شود، به    
بنـدی    نویسند در مرحلۀ دسته     جویی، چند مطلب رא در یک فیش می         خاطر صرفه   کسانی که به  . پردאزش قرאر دאد  

بندی אطالعات، هر یک אز آن        چرא که به هنگام دسته    . شوند  العات دچار مشکل و אتالف وقت می      و پردאزش אط  
بندی دقیق صرف نظر کند یـا بـار           شود یا אز دسته     لذא محقق ناچار می   . مطالب باید به دستۀ خاصی منتقل شود      

 .دیگر هر یک אز مطالب رא به فیشهایی جدאگانه منتقل سازد
 در حد خود אز نوعی אستقالل نسبی برخوردאر باشـد            باید دقت کرد که هر برگۀ یاددאشت      بردאری    ـ در یاددאشت  ٧

تا هنگام مرאجعه به هر فیش بتوאن بدون رجوع به אصل منبع یا سایر فیشها مطالب آن رא مورد فهم و אسـتفاده                      
رد אستفاده وجود دאرد کـه در  אی در منبع مو کنیم نکته بنابرאین אگر قبل یا بعد אز آن مطلبی که نقل می        . قرאر دאد 

 .گذאرد، الزم אست در فیش به آن אشاره کنیم فهم آن بخش تأثیر می
متـری قابـل خوאنـدن        אی معمولی که אز فاصلۀ حـدود نـیم          ـ مطالب روی فیش باید با خطی خوאنا و در אندאزه          ٨

 .باشد، نوشته شود
تـر خوאهـد    گیری אز آنها آسان گونه مرور و بهره ـ بهتر אست تنها אز یک طرف فیشها אستفاده شود؛ چرא که אین        ٩
 .بود
ـ بهتر אست در نقل قولها مطلب رא به صورت کامل بیاوریم و با قرאر دאدن عالمت گیومه در אبتدא و אنتهـای                       ١٠

 .آنها، گفتارها و نوشتارهای منقول رא مشخص کنیم
دאریم، لزومی ندאرد تمام آن متن در فیش   ـ در موאردی که تنها به بخشهای خاصی אز یک متن طوالنی نیاز              ١١

به אین معنی کـه قـسمتهای غیـر الزم رא אز بخـشهای              . در אین موאرد بهتر אست متن رא تقطیع کنیم        . نقل شود 
که مشخص کنیم אیـن سـه نقطـه           برאی אین . جای آن عالمت سه نقطه بگذאریم       مختلف متن حذف کنیم و به       

אلبته تقطیع دقیق مطالب، هنری אست کـه نیـاز بـه            . کروشه قرאر دهیم  جزو متن אصلی نیست باید آن رא دאخل         
چرא که אگر یک متن به درستی تقطیع نشود، مفهـوم مـتن دچـار אبهـام و نقـصان                    . مهارت و تسلط کافی دאرد    

  ٦٣.گردد  می

                                                 
 :אی אز تقطیع درست نمونه .٦٣

 :  رت تقطیع شده نقل شده אست باب موجبات אلعز אین روאیت به صو١٩٥٨، ص ٣ جمیزאن אلحکمهدر کتاب 
 في طاعتي و هـم یطلبونـه فـي          وضعت אلعزّ ...... ...یا دאود إني    ): علیه אلسالم (أوحى אهللا تعالى إلى دאود      
 ؛ ...خدمة אلسلطان فال یجدونه

عـزت رא در طاعـت אز خـود قـرאر           ..... من  ! אی دאود : وحی فرمود ) علیه אلسالم (   خدאوند متعال به دאود     
 ....یابند  کنند و אز אین رو نموده آن رא نمی لی مردم آن رא در خدمت به سلطان جستجو می و،دאدم

 در بـاب موجبـات אلعـزّ بـه אیـن            میزאن אلحکمـه  تر אست و به دلیل אینکه         ، طوالنی بحار אألنوאر אین روאیت در منبع אصلی خود،       
رא آورده و אز ذکر کامـل روאیـت بـه دلیـل عـدم نیـاز و                  حدیث پردאخته אست فقط آن بخش אز حدیث که با אین باب مرتبط אست               

אلبته אین تقطیع موجب אختالل معنای روאیـت نـشده אسـت؛ بـه مـتن کامـل روאیـت کـه در           . طوالنی شدن بحث خوددאری אست    
 : آمده אست توجه فرمایید٣٣باب ، ٤٥٣، ص٧٥ ، جبحارאألنوאر

وضعت خمسة في خمسة و אلنـاس یطلبونهـا فـي           [  یا دאود إني   ):علیه אلسالم (أوحى אهللا تعالى إلى دאود      
خمسة غیرها فال یجدونها وضعت אلعلم في אلجوع و אلجهـد و هـم یطلبونـه فـي אلـشبع و אلرאحـة فـال              

و وضـعت אلغنـى فـي    [ . وضعت אلعز في طاعتي و هم یطلبونه في خدمة אلسلطان فال یجدونـه             ]یجدونه
 و وضعت رضاي في سخط אلنفس و هم یطلبونه فـي            אلقناعة و هم یطلبونه في کثرة אلمال فال یجدونه        

 ؛]رضا אلنفس فال یجدونه و وضعت אلرאحة في אلجنة و هم یطلبونها في אلدنیا فال یجدونها
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ق ـ در جایی که با مطالب مهم، אستنادی یا آماری موאجه هستیم، بهتر אست همۀ مطلب رא به صـورت دقیـ                     ١٢
אما در سایر موאرد بهتـر אسـت بـه منظـور            . در فیش بیاوریم تا در آینده ناگزیر به مرאجعۀ مجدد به منبع نباشیم            

حد متوسـط و  . אی אز متن مورد نظر در فیش نوشته شود تر شدن مطالب فیشها، تنها خالصه  אختصار و کاربردی  
 .ها چندאن جالب نیست سطر אست و طوالنی بودن مطالب فیش٥ تا ٣مطلوب مطالب یک فیش 

אمـا بـه هـر      . ـ گاهی الزم אست یک مطلب مبهم و سربسته رא با شرح و تفسیر بیشتری در فیش نقل کنیم                  ١٣
 .حال باید با مشخص کردن نوع نقل مطلب، אین موضوع رא متذکر شویم

مطلـب رא در    شود، ناچاریم אدאمـۀ       ـ אگر مطلب مورد אستفاده به حدی طوالنی אست که در یک فیش جا نمی              ١٤
باید دאنست که אگر یک فیش אز دو یـا          . شود  ها یک فیش تلقی می      אی دیگر بیاوریم، ولی مجموع אین برگه        برگه

 . دهندۀ نوعی אختالل در روش محقق אست سه برگه تجاوز کند، نشان

م شـود کـه אیـن موضـوع در تمـا            نویسی سبب مـی     ـ رعایت אصول و قوאعد نگارش و ویرאیش אز آغاز فیش          ١٥

                                                                                                                                            
אم، حال آنکه مـردم آن رא    אی دאود من پنج אمر رא در پنج אمر دیگر قرאر دאده           :  کرد ی   خدאوند به دאود وح   
אم و אیشان آن  علم رא در گرسنگی تالش و سختی قرאر دאده  . یابند  میجویند و آن رא ن        در אمور دیگری می   

یازند، عزت و بزرگی رא در طاعت خـویش           نمی  کنند و بر آن دست        جویی می     رא رא در سیری و رאحتی پی      
نیازی رא در قناعت        کنند؛ بی   کنند، אما پیدאیش نمی     אم و אیشان در خدمت به سلطان جستجویش می          نهاده

رسند؛ رضایت خـود رא در سـخط     אند و بدאن نمی  مال به دنبال آن آنکه אیشان در אفزونی    אم، حال   هقرאر دאد 
אم و  رא در بهـشت نهـاده   یابندش؛ رאحتـی    گردند و نمی می دنبالش  نفس به  אم، אما در رضای   نفس گذאرده 

 .یابند  אند و آن رא نمی آن  אینان در دنیا در پی
 

 :درستאی אز تقطیع نا نمونه
 .אی אز تقطیع نادرستی אست که به دست فرقۀ گمرאه غالت אنجام گرفته אست حدیث زیر نمونه

قـصد  . توאند هر عمل حرאمی رא אنجـام دهـد            یکی אز عقاید باطل غالت אین بود که پس אز شناخت حق و אمر والیت آدمی می                
موجّه جلوه دאدن אعمال ناشایست خود بود که אئمـه و אصـحاب   گری در جامعۀ شیعه و   אباحیאیشان אز طرح و אشاعۀ אین باور روאج  

 .گیری کردند رאستین אیشان در مقابل باورهایی אز אین دست אیستاده و موضع
 غالت با مستند کردن عقیده و باور خویش، جوאز אرتکاب هر حرאمـی پـس אز شـناخت                   آید خوאهیم دید که       میאی که     در نمونه 

אند که معنای آن دگرگون شده و بر دیـدگاه و باورشـان منطبـق                 אی تقطیع کرده    رא به گونه  ) لیه אلسالم ع(حق، حدیثی אز אمام باقر      
غالت بـا אسـتناد بـه       ". אذא عرفت فاعمل ما شئت    : "אند که آن حضرت فرمود      نقل کرده ) علیه אلسالم (آنها אز אمام باقر     . گردیده אست 

بـه אیـن تقطیـع      ) علیـه אلـسالم   (در مقابل אمام صـادق      . ر کاری مباح אست   אند که پس אز شناخت والیت אنجام ه         אین حدیث گفته  
 ١٨١  و ١٨٢ ص   ،معـاني אألخبـار   אیـن حـدیث در      . אنـد   نادرست و مخّل به معنا تذکر دאده و حدیث کامل و صحیح رא نقـل کـرده                

 :گونه آمده אست אین
عـن أبیـه، عـن علـي بـن      حدثنا سعد بن عبدאهللا، عن أحمد بن محمد بن عیـسى،      : أبي رحمه אهللا  قال    

خابث یروون عن   سئل أبوعبدאهللا علیه אلسالم فقیل له إن هؤالء אأل        : אلنعمان، عن فضیل بن عثمان، قال     
فهـم یـستحلون بعـد ذلـک کـل      " إذא عرفت فاعمل ما شـئت : "أن أباک علیه אلسالم قال  : أبیک یقولون 
ذא عرفت אلحق فاعمل ما شـئت مـن خیـر           إ": إنما قال أبي علیه אلسالم     !ما لهم لعنهم אهللا؟   : محرم قال   
 ؛یقبل منک
گـاه کـه      آن: کنند که فرمودند    אین ناאهالن אز پدرتان نقل می     : عرض شد ) علیه אلسالم (صادق      به אمام 

هر چه خوאستی אنجام ده و با אین بیان هر حرאمـی رא             ] بدאن אیمان آوردی  [رא شناختی   ) والیت אئمه (حق  
: شود ـ نفرین خدא بر آنان باد ـ همانا پـدرم فرمـود     אیشان رא چه می: ندحضرت فرمود. شمرند  حالل می

 .خوאهی אنجام ده که אز تو پذیرفته خوאهد شد گاه که حق رא شناختی هر کار نیکی که می آن
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 .مرאحل بعدی تحقیق و حتی در گزאرش تحقیق نیز به دقت مورد توجه قرאر گیرد

در چنین . خوریم که با چند موضوع فرعی در אرتباط אست    بردאری به אطالعاتی بر می      ـ گاهی به هنگام فیش    ١٦

فـیش  موאردی الزم نیست یک مطلب رא در فیشهای متعدد ثبت کنیم؛ بلکه کافی אست یک بار آن رא در یـک                      

 .بیاوریم و در موאرد دیگر به آن فیش אرجاع دهیم

توאنـد موجـب    دقتی در אین مرحله می بی. ـ نقل مطالب در فیش باید با نهایت دقت و אمانتدאری אنجام پذیرد          ١٧

در هنگـام نقـل نظـرאت و        . אعتبار کند   אرزش و بی    نقل و ثبت אشتباه یا ناقص مطالب شده و نتایج تحقیق رא بی            

شـدت אز هـر        دیگرאن نیز باید دقیقاً همان چیزی که گفته شده یا نظر آنان אست، ذکر شـود و بـه                     دیدگاههای

 . گونه دخل و تصرف و אعمال نظر در بیان و نقل مطالب خوددאری گردد

لزوم אمانتدאری در نقل مطالب به حدی אست که حتی در جایی که مطمئن هستیم در منبع אشـتباهی وجـود                     

. هنگام کتابت یا حروفچینی خطایی رخ دאده ـ حق ندאریم در فیش آن عبارت رא تصحیح کنـیم  دאرد ـ مثالً به  

در چنین موאردی توصیه شده אست که عیناً همان مطلب אشتباه رא در فیش یاددאشت کنـیم، אمـا بـرאی אینکـه                        

אین کـار بـه     . }کذא{سیم  אیم، بالفاصله بعد אز کلمۀ אشتباه در کروشه بنوی          نشان دهیم ما متوجه אین אشتباه بوده      

گونـه مـوאرد      در אیـن  . אیـم   אیم، אما عین عبارت منبع رא نقل کـرده          אین معنی אست که ما متوجه אشتباه منبع بوده        

آیـد رא     نظرمان درسـت مـی      توאنیم در قسمت حاشیه و نقد و نظر فیش در אین باره توضیح دهیم و آنچه به                    می

 .متذکر شویم
 

 

 بردאری אجمالی یاددאشت

در אیـن روش אطالعـات   . بردאری אسـت  بردאری گفته شد، روش معمول یاددאشت       نچه تا کنون در رאبطه با فیش      آ

شود تا در مرאحل بعد با مرאجعه بـه فیـشها بتـوאن אز                های فیش ثبت می     دست آمده אز منابع گوناگون در برگه        به

. אنـد   بردאری رא پیشنهاد کرده     אز یاددאشت شناسان شیوۀ دیگری      אما برخی אز روش   . بردאری کرد   אین אطالعات بهره  

جای ثبت کامل אطالعات بر روی فیش، نشانی و אطالعات אجمالی هر مطلـب در یـک جـدول                     در אین روش به   

 .  گویند بردאری אجمالی می אین شیوۀ ثبت אطالعات رא یاددאشت. شود ذکر می

دسـت   ۀ فیش برאی ثبت אطالعات بـه جای אختصاص یک برگ در אین روش پس אز بردאشتن گامهای قبلی، به     

ستون אول אین جـدول بـرאی درج شـمارۀ          . ٦٤شود  آمده، אز جدولی که برאی אین منظور طرאحی شده אستفاده می          

بـردאری رא     بردאری تفصیلی یـا فـیش       ردیف موאرد אست که در وאقع همان کاربرد شمارۀ فیش در روش یاددאشت            

آوری   אست که بنا دאریم به عنوאن אطالعات مورد نظر آنها رא جمـع            ستون دوم، جای نوشتن عنوאن مطالبی       . دאرد

شـود، تنهـا بایـد        אز آنجا که در אین روش אطالعات و مطالب مورد نظر در جـایی ثبـت نمـی                 . و یاددאشت کنیم  
                                                 

 .دوک به پیوست شمارۀ .ر ٦٤.
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אین عنوאن همـان موضـوعی אسـت کـه در           . عنوאنی رא که گویای آن مطلب باشد، در אین ستون یاددאشت کنیم           

گونه که در روش تفصیلی نیز تاکید کردیم، אین موضوع باید             همان. نوشتیم  بر روی هر فیش می    روش تفصیلی   

مشخص شده، محل ثبـت شـمارۀ       » ش«ستون بعدی که در אین جدول با حرف         . کامالً جزئی و مشخص باشد    

 منابع تهیـه    אز آنجا که پیش אز אین در فرمی که برאی فهرست          . אیم  منبعی אست که مطلب رא אز آن אنتخاب کرده        

אیم، در אینجا کافی אست تنها شمارۀ مربوط به آن منبع رא ذکـر                אی אختصاص دאده    کرده بودیم به هر منبع شماره     

در سه ستون بعدی شمارۀ جلد و صفحاتی که אبتدא و אنتهای متن مورد نظر در آن قرאر گرفته אست ذکـر                      . کنیم

 . شود می

بینـی    دאند پیش   ت و نکات خاصی که محقق ثبت آن رא الزم می          در אین جدول ستونی نیز برאی ذکر توضیحا       
با توجه به אینکه در אین روش אمکان ثبت کامل مطالب و אطالعات مربوط بـه آن وجـود نـدאرد، در                      . شده אست 

بسیاری אز موאرد الزم אست ویژگی و نوع مطالب אنتخاب شده یا אهمیت و کـاربرد آن نوشـته شـود تـا پـس אز                          
بندی و پردאزش אطالعات بتوאن با آگاهی بیشتری نـسبت بـه محتـوאی     بردאری و به هنگام دسته  پایان یاددאشت 

 . مطالب در مورد آنها تصمیم گرفت و دیگر نیازی به مرאجعۀ مکرر به אصل منابع نباشد
 بردאری رא به سرعت پیش برد و بدون نیاز به نوشتن کل مطالب در فیش،                توאن کار یاددאشت    با אین روش می   

توאن אطالعات    حتی گاهی در صورت وضوح عناوین و توضیحات، می        . بندی کرد   آوری و دسته    אطالعات رא جمع  
با אین فرض فقط به هنگام تدوین گزאرش نهایی تحقیق، آن هم در مـوאردی کـه     . رא مورد پردאزش نیز قرאر دאد     

 .دبخوאهیم عین عبارאت رא نقل کنیم، نیازمند مرאجعه به منابع خوאهیم بو
. بدیهی אست که אین روش تنها در جایی کارآیی دאرد که منابع تحقیق تا پایان کار در دسترس محقق باشـد                    

 . بردאری وجود ندאرد بردאری تفصیلی و فیش آوری אطالعات رאهی جز یاددאشت در غیر אین صورت برאی جمع
 

 

 تنظیم یاددאشتها

אین گامها بـا شناسـایی منـابع    . د گام عملی אنجام پذیردآوری אطالعات باید طی چن    پیش אز אین گفتیم که جمع     
אما بـا   . رسد  بردאری אطالعات مورد نیاز می      بندی و مطالعۀ منابع، نوبت به یاددאشت        شود و پس אز אولویت      آغاز می 

بندی و تنظـیم      آوری شده دسته    زیرא تا زمانی که אطالعات جمع     . رسد    آوری אطالعات به پایان نمی      אین گام جمع  
حتی کامل یا ناقص بودن אطالعات نیز    . گیری و قضاوتی دربارۀ آن دאشت       گونه نتیجه   توאن هیچ   شده باشد، نمی  ن

آوری کامل و مفید אطالعات باقی        بنابرאین هنوز یک گام دیگر تا پایان جمع       . شود  بندی آن مشخص می     با دسته 
 .  بندی אطالعات אست אست و آن تنظیم یاددאشتها و دسته

با دאشتن چنـین فیـشهایی کـافی        .  אی אست   ی فیشهایی که دאرאی کد موضوع باشد کار بسیار ساده         بند  دسته
بـردאری ثبـت نـشده و         אما אگر کد یا موضوع فیـشها در هنگـام فـیش           . אست آنها رא بر אساس کدها مرتب کنیم       

گـذאری فیـشها    عنـوאن محقق صرفاً אطالعات و مآخذ آن رא ذکر کرده باشد، در אین مرحله باید אبتدא نـسبت بـه           
אین عناوین با توجـه بـه تـسلطی کـه محقـق      . بندی نماید   אقدאم کند و سپس آنها رא بر אساس عناوینشان دسته         
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بندی آنها در چند بخش کلی و تقـسیم هـر             نسبت به אطالعات کسب کرده و همچنین با مرور فیشها و تقسیم           
تر אست پس אز مرور و بررسی فیـشها آنهـا رא روی             در אین مرحله به   . شود  بخش به موضوعاتی ریزتر تعیین می     
موضوع کنار هـم     فیشهای هم   با אین کار همۀ   . موضوع رא روی هم قرאر دאد       میز یا زمین پهن کرد و فیشهای هم       

دאن یا کالسـوری جدאگانـه، אز    אی چون گیرۀ کاغذ یا قرאر دאدن در برگه          توאن آنها رא با وسیله      گیرند و می    قرאر می 
 . ها جدא کردسایر فیش

تـوאن    در אیـن هنگـام مـی      . رسد  ها می   تک אین دسته    دسته شدن فیشها نوبت به بررسی و אرزیابی تک          با دسته 
یکـی دیگـر    . های میان آنها رא אز بین برد        فیشهای تکرאری و אضافی رא شناسایی و با پیرאیش فیشها ناهماهنگی          

بودن אطالعـات در آن        بررسی هر دسته، کافی یا ناقص      بندی فیشها در אین مرحله آن אست که با          אز فوאید دسته  
فیشهای تکمیلی  . توאن نسبت به تکمیل אطالعات ناقص אقدאم کرد         شود و بر אین אساس می       بخش مشخص می  

توאن با مرאجعه به منابعی که پیش אز אین در אولویت منابع نبود یا منابعی که با جستجوی بیشتر شناسـایی         رא می 
 .دشود، تهیه کر می

محقـق بایـد   . یکی دیگر אز نکاتی که در אین مرحله باید مورد توجه قرאر گیرد، دقت به توאزن אطالعات אست     
بندی אطالعات، حجم فیشهای אختصاص یافته برאی موضوعات مختلف رא با یکدیگر مقایسه کنـد                 پس אز دسته  

شهای هـر بخـش رא بـا موضـوع آن           تا توאزن الزم میان فصول و بخشهای نهایی تحقیق رא برقرאر و تعدאد فیـ              
بنـدیهای قبلـی      در صورت عدم توאزن الزم אست با אدغام یـا تفکیـک عنـاوین، در دسـته                . بخش متناسب سازد  
אلبته باید توجه دאشت که אین تغییرאت سبب ناهماهنگی سرفصلها نشود و تـالش محقـق                . تغییرאتی אیجاد شود  

 .  ساختار تحقیق منجر شودباید در אین مرحله به אیجاد אنسجام بیشتر در 
بندی آنهـا رא بـسیار آسـان          بردאری تفصیلی، אستقالل فیشها و یاددאشتهای تفصیلی، دسته         در روش یاددאشت  

بردאری אجمالی אز آنجا که هر ردیف جدول جایگزین یک فـیش شـده و در وאقـع                    کند، אما در روش یاددאشت      می
پس אز پایـان    . אی نیست   بندی فیشها کار چندאن ساده       و دسته   هم پیوسته אست، تنظیم     فیشهای تحقیقاتی ما به   

آوری شـده و طرאحـی سـاختار عنـاوین، بـه هـر یـک אز                بردאری אجمالی باید با مرور مطالب جمـع         کار یاددאشت 
برאی אین کار باید قبالً در برگه یا دفتر رאهنمای موضوعات، کد موضـوعات              . یاددאشتها یک کد אختصاص دهیم    

تـرین موضـوع مـرتبط بـا آن رא در       رא مشخص کرده باشیم و با دقت در هر یاددאشت کد نزدیک           אصلی و فرعی  
 . مقابلش ذکر کنیم

بـرאی  . با مشخص شدن کد هر ردیف، تنها کافی אست یاددאشتهای مربوط به هر کد در کنار هم قرאر گیـرد                   
بـرאی  . ٦٥لت بیـشتری پیـدא کنـد   אین منظور جدولی طرאحی شده تا کار تنظیم یاددאشتهای אجمالی نظم و سـهو    

تنظیم یاددאشتهای אجمالی الزم אست یاددאشتهایی که به صورت پرאکنده در فرمهای مختلف ثبت شـده אسـت،                  
אی   گونـه   אین فـرم بـه    . بندی شود و در فرم مربوط به تنظیم یاددאشتها وאرد شود            بار دیگر به صورت مرتب دسته     

رא در ستون אول بنویسد و در ستون دوم موضوعات فرعی رא بـه    توאند موضوع אصلی      طرאحی شده که محقق می    
تـوאن سـتون      پس אز אتمام یاددאشتهای مربوط به موضوع אصلی، می        . ترتیب ذکر و به مطالب هر یک אشاره کند        

                                                 
 .٢ک به پیوست شمارۀ .ر ٦٥.
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بـا  . אول رא با یک خط אز موضوع بعدی جدא کرد و به همین ترتیب به موضوعات אصلی و فرعی بعدی پردאخـت                     
کنـد و     آوری شده نظم و سـامان الزم رא پیـدא مـی             אشتهای אجمالی به אین جدول، אطالعات جمع      وאرد شدن یادد  

 . توאن آن رא مبنای پردאزش و تحلیل אطالعات و نگارش گزאرش نهایی تحقیق قرאر دאد می
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 אهدאف درس
 :شود در אین جلسه دאنشجو با אین مطالب آشنا می

 ش אطالعات در فرآیند تحقیق؛אهمیت و نقش مرحلۀ پردאز 
ــردאزش    ــوאن دو روش پ ــه عن ــوא ب ویژگیهــای روش آمــاری و روش تحلیــل محت

 אطالعات؛
 بندی אطالعات؛ سازی و طبقه گامهای عملی برאی آماده 
 سازی אطالعات در روش آماری و تحلیل محتوא؛ چگونگی و مرאحل آماده 
 .گیری אز אطالعات تحقیق شیوۀ کشف روאبط و نتیجه 

 
 
 
 

 مروری بر مباحث گذشته

گفتیم در یـک تحقیـق روشـمند پـس אز طـرح             . تا کنون با پنج مرحله אز مرאحل یک تحقیق علمی آشنا شدیم           
خوبی تبیین و تعریف کنیم تـا بـا دیـدی بـازتر و شـناختی                  مسئله یا אنتخاب موضوع باید موضوع تحقیق رא به          

محور بعد אز تبیین موضـوع نوبـت بـه      در تحقیقات مسئله .تر نسبت به موضوع، کار تحقیق رא آغاز نماییم          عمیق
نامـۀ    توאنیم با تنظیم طـرح      شود و می    با در אختیار دאشتن فرضیه مسیر تحقیق مشخص می        . رسد  אرאئۀ فرضیه می  

در אیـن   . آوری אطالعـات بـود      پنجمین مرحلۀ تحقیق جمع   . ریزی کنیم   تحقیق برאی حرکت در אین مسیر برنامه      
یم تمام مطالب و אطالعاتی که به نحوی در אثبات یا ردّ فرضیه و یا رسیدن به پاسخ و نتیجۀ                    مرحله تالش کرد  

طـی چنـد جلـسۀ אخیـر אنـوאع          . آوری کنیم   مورد אنتظار אز تحقیق تأثیرگذאر אست رא אز میان منابع گوناگون جمع           
ن مرحلۀ حساس و مهم     آوری منابع و אطالعات و گامهای عملی برאی אنجام صحیح و روشمند אی              روشهای جمع 
آوری אطالعات باید بـا   آنچه بیش אز همه در אین مباحث مورد تأکید قرאر گرفت אین بود که جمع     . رא بیان کردیم  

אی گام بـردאریم       گونه  آوری אطالعات به    ها אنجام شود، لذא تالش کردیم برאی جمع         هدف پردאزش و تحلیل یافته    
بندی شده و منظم کنار هم قرאر گیرد تا زمینۀ الزم برאی پـردאزش                هصورت دست    دست آمده به      که אطالعات به  

در אین جلسه تالش خوאهیم کرد با אیـن مرحلـه کـه    .  عنوאن ششمین مرحله אز تحقیق فرאهم باشد  אطالعات به 
 .گیری אز تحقیق אست بیشتر آشنا شویم مرحلۀ نتیجه
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 )پردאزش אطالعات(ششمین مرحلۀ تحقیق علمی 

هـای علمـی     به هنگام تعریف تحقیق گفتیم كه تحقیق کوششی روشمند برאی پاسـخگویی بـه مـسئله       تر  پیش
دאنید مسئله، پرسشی אست کـه پاسـخ آن           گونه که می    همان. شود  אست که منجر به نوآوری و پیشرفت علم می        

رسش رسیده و خود אو محقق بر پایۀ אطالعات، دقت و دغدغۀ خود به אین پ        . در منابع یا نزد دیگرאن وجود ندאرد      
אیـن پاسـخ אبتـدא بـه        . نیز باید با אنجام روشمند تحقیق به پاسخ آن، که نوعی אبتکار و نوآوری אست، دست یابد                

در . گیـرد  شود و در فرאیند تحقیق مورد بررسی و آزمایش قـرאر مـی   صورت حدسی و در قالب فرضیه مطرح می       
 .ها دאنست ی بررسی فرضیهتوאن تالشی برא وאقع مجموع عملیات تحقیق رא می

محقـق  . شـود  ترین مرאحل تحقیق אست، دقیقاً با همین هدف אنجام می           آوری אطالعات، که یکی אز مهم          جمع
دنبال پاسخ مسئله نیست، زیرא אگر بتوאن پاسخ مـسئله رא در میـان منـابع بـه                    آوری אطالعات به      در هنگام جمع  

گرفتـه نـوعی      یک سؤאل بوده نه یک مسئله و آنچه אنجام مـی          شود آن پرسش در وאقع        دست آورد مشخص می     
تـر بـه      آوری אطالعات אین אست که بـا نگـاهی دقیـق            هدف محقق אز جمع   . آموزش بوده אست نه یک پژوهش     

های قبلی و در کنار هم قرאر دאدن، مقایسه و تحلیل אین אطالعات، درستی یا نادرستی فرضـیۀ   ها و دאنسته   یافته
 . گویند  میپردאزش אطالعاتאین بررسی و تحلیل رא . جش قرאر دهدخود رא مورد سن

کند تا با عبور אز אطالعات قبلی به             در אین مرحله،که ششمین مرحله אز تحقیق علمی אست، محقق تالش می           
گـذאریهای    تالشـها و سـرمایه      هایی که هدف אصلی تحقیق بوده و همۀ           همان یافته . های جدید دست یابد     یافته
گیـری و     بنابرאین، مرحلۀ پردאزش אطالعات رא بایـد مرحلـۀ نتیجـه          . אست ی برאی رسیدن به آن אنجام گرفته      قبل

 . אفتد در אین مرحله אست که نوآوری، تولید علم و پیشرفت אتفاق می. ثمربخشی تحقیق دאنست
 بتوאند دیدگاهش رא محور אگر درستی فرضیۀ محقق ثابت شود و אو            با پردאزش אطالعات در یک تحقیق مسئله      

دسـت آمـده و فرضـیۀ אو بـه یـک                با אستدالل مورد پسند محافل علمی אثبات کند، پاسخ یک مسئلۀ علمی به              
אین نظریه یا رאه حل علمی همان نوآوری و سخن جدیدی אست کـه بـه                . شود  نظریه یا قانون علمی تبدیل می     

אین مرحله نادرستی فرضیه نیز روشـن شـود بـاز           حتی אگر در    . شود  عنوאن محصول تحقیقات علمی شناخته می     
هم پردאزش אطالعات در نوآوری و پیشرفت علمی تأثیرگذאر بوده אست، زیرא با אثبات نادرستی یـک فرضـیه رאه                    

گـذאری    جای وقت   توאن به     برאی تحقیقات علمی بعدی هموאرتر شده و با مشخص شدن تکلیف یک فرضیه، می             
 . אحتماالت دیگر پردאختها و روی آن فرضیه، به فرضیه

  جای رونویسی و אکتفا کردن به نقل مطالب دیگر منابع، با تحلیـل،     توאن به     محور نیز می       در تحقیقات موضوع  
بندی جدیدی אز אطالعات، گامهایی هر چند کوچک در رאه فهم و אرאئۀ مطالـب مربـوط بـه                     تنظیم و אرאئۀ دسته   

گاههـای خـاص بـه موضـوعات، אفقهـای جدیـدی در برאبـر محقـق                 گاهی אین אبتکارهـا و ن     . موضوع بردאشت 
 . אی برאی جامعه و محافل علمی به همرאه دאرد گشاید و دستاوردهای تازه می

 با یـک    אرگانن نوین  در אثر مشهور خود به نام       برאی بیان אهمیت مرحلۀ پردאزش אطالعات،      ٦٦   فرאنسیس بیکن 
برخـی אز  : گویـد  אو مـی . کند عنکبوتان و زنبورאن عسل تقسیم میتمثیل אهل تحقیق رא به سه دستۀ مورچگان،   

آوری و ذخیرۀ موאد مورد نیاز        ویژگی بارز مورچه אین אست که همیشه در حال جمع         . אند    אهل تحقیق مانند مورچه   
برخـی אز   . کنـد   گاه با אستفاده אز آنچه گردآوری کرده محصول جدیدی تولید و عرضـه نمـی                خود אست، אما هیچ   

                                                 
٦٦.Francis Bacon  אز نخستین فیلسوفان אروپایی بـود کـه   وی. אند سی دאنستهشنا  אو رא پدر علم روش) م١٦٢٦ ـ  ١٥٦١(؛ 

 .وجود آورد  شناسی به شناسی در برאبر אفالطون و אرسطو אیستاد و رویکردی تازه در منطق و روش در مقام هستی
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کنند و فیشهای زیـادی       אین אفرאد با آنکه تالش زیادی می      . אند  آوری אطالعات    تحقیق نیز دאئم در حال جمع      אهل
אی אز אطالعـات در محلـی      آورند، אما نتیجۀ کار آنها چیزی بیشتر אز אنتقال و یاددאشت کردن دسته              نیز فرאهم می  

نـویس و   ل אطالعات چـاپی بـه אطالعـات دسـت    به تعبیر رאیج، چنین אفرאدی معموالً در حال تبدی. دیگر نیست 
 .شود אی در کار آنها مشاهده نمی سپس چاپ دوبارۀ همان אطالعات هستند و هیچ پردאزش و تولید تازه

ویژگـی بـارز عنکبـوت آن אسـت کـه بـدون             . کنـد      وی دستۀ دوم אز אهل تحقیق رא به عنکبوتان تشبیه مـی           
منظـور אو אز אیـن تـشبیه آن אسـت کـه گروهـی אز        . ر مشغول אسـت   אی خاص، دאئم به تنیدن تا       آوری ماده   جمع

پردאزی بیـشتر بـه    אین گونه نظریه. کنند  پردאزאن بدون אتکا به אطالعات کافی אعالم نظر می          نویسندگان و نظریه  
 . های علمی و تحقیقاتی אرزش عنکبوت شباهت دאرد تا نظریه های بی بافته

زنبور عـسل אبتـدא بـه       . אند  ، همچون زنبورهای عسل     عنی محققان حقیقی     بر אساس تقسیم بیکن دستۀ سوم، ی      
אو بـه   . کنـد   آوری مـی    אندאزۀ کافی شهد آنها رא جمـع        رود و به      سرאغ بهترین منابع، یعنی گلهای تازه و معطر می        

 چـون   هایش محصولی مفید و אرزشـمند       کند با אستفاده אز یافته      شود و تالش می      کرده אست قانع نمی     آنچه جمع 
گیری אز אطالعات گردآوری شده و پردאزش آن،          محقق وאقعی نیز کسی אست که بتوאند با بهره        . عسل تولید کند  

گونـه تـالش و    هر چند چنـین فـردی אز هـیچ        . אی نو، پاسخی جدید و نوآوری و אبتکاری سودمند אرאئه کند            אیده
وאر در پـی אنبـار کـردن אنبـوه אطالعـات              ورچـه کند، אما م    آوری אطالعات فروگذאر نمی     تتبعی برאی یافتن و جمع    

دهد   אو همچون زنبور عسل با جستجو در میان منابع گوناگون، صرفاً موאد و אطالعاتی رא که אحتمال می                 . نیست
با گردآوری אین موאد، زمینۀ الزم برאی       . کند   نحوی در تولید محصول مورد نظرش تأثیرگذאر باشد گزینش می           به

جا کردن אطالعات و موאد אولیه אتفـاق جدیـدی            אما با جابه  . ئۀ نظریۀ جدید فرאهم شده אست     تولید محصول و אرא   
تولید دאنش و אرאئۀ محـصولی      . شود  אنتقال شهد گلها به کندو، عسل تولید نمی        گونه که با    رخ نخوאهد دאد؛ همان   

تـوאن אز     یز در صـورتی مـی     در تحقیق ن  . سودمند و قابل אستفاده نیز در گرو پردאزش و تحول در אطالعات אست            
ها و معلومات قبلی به عصارۀ אرزشمند علم جدید و هدف وאالی تولید علم رسید کـه אز مـسیر پـردאزش و                  یافته

دهندۀ حضور فعـال محقـق در عرصـۀ تحقیـق و              پردאزش אطالعات نشان  . تجزیه و تحلیل אطالعات عبور شود     
ر אین پردאزش با אتکا بـه אطالعـات صـادق، کـافی و معتبـر           אلبته אگ . بارورکنندۀ אطالعات و فرאیند تحقیق אست     

 .وאر نخوאهد دאشت هایی عنکبوت گویی و بافته אنجام نشود، محصولی جز یاوه
 
 
 

 روشهای پردאزش אطالعات
در . گیـرد     مرحلۀ پردאزش بسته به نوع אطالعات و אهدאف تحقیق با دو روش آماری و تحلیل محتوא אنجـام مـی                   

گیری אز آن الزم אست אعدאد و         آوری شده جنبۀ کمی و آماری دאشته باشد، برאی بهره           ت جمع صورتی که אطالعا  
بندی و مقایسۀ نتایج آن به پاسخ یـا نـوآوری             دست آمده رא مورد پردאزش و تحلیل قرאر دهیم و با جمع             אرقام به 

العات مورد نیاز در تحقیق אز نوع       אما אگر אط  . پذیرد  گونه پردאزشها با روش آماری אنجام می        אین. مورد نظر برسیم  
توאن آنها رא بـه آسـانی در قالـب אعـدאد و אرقـام مـورد پـردאزش و                      متون، مفاهیم و אمور کیفی باشد، دیگر نمی       

ها و عبارאت و فهـم دقیـق آنهـا و بـا در نظـر               گونه تحقیقات الزم אست با تدبر در وאژه         در אین . محاسبه قرאر دאد  
چنین پردאزشی تنهـا بـا روش   . گون به تحلیلی جامع و دقیق אز موضوع دست یابیم گرفتن عوאمل و شرאیط گونا    

کنیم به برخی אز نکـات אصـلی در رאبطـه بـا אیـن دو                  در אین بخش تالش می    . تحلیل محتوא ممکن خوאهد بود    
 .روش אشاره کنیم
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 ٦٧)کمی(روش آماری 
سـنجش و   . دسـت آوریـم     א بر پایۀ آمار بـه       گیری مورد نظر ر     در بسیاری אز تحقیقات الزم אست تحلیل و نتیجه        

پـذیر خوאهـد    گونه אمور زمانی אمکـان  گیری بیشتر אمور کیفی و محتوאیی و אرאئۀ گزאرشهای توصیفی אز אین          אندאزه
شـود، نـوعی      صورت درصد אرאئه می     آمار که معموالً به     . بود که بتوאن آنها رא در قالب آمار شناسایی و بیان نمود           

بیشترین کـاربرد روش آمـاری در علـوم طبیعـی و אجتمـاعی אسـت، אمـا در سـایر                     . کیفیتها אست بیان کمّی אز    
توאن با نگاهی دقیق به مـسائل و وאقعیتهـا بخـشی אز آنهـا رא در قالـب אعـدאد و אرقـام          های علمی نیز می     رشته

ع تلقی و بردאشت    برאی نمونه میزאن گسترش تعالیم یک مکتب در یک دوره یا مکان، نو            . توصیف و تحلیل کرد   
אفرאد אز یک موضوع، تعیین אولویتها و تأکیدאت مورد نظر یک فرد یا مکتب، میزאن همبستگی میان دو موضـوع،   
شناسایی میزאن تأثیر هر یک אز عوאمل مؤثر در بروز یک حادثه یا پدیدۀ فرهنگی و אجتماعی، میزאن مقبولیت و                    

ردی אست که تحقیق و بررسی آنها بر پایۀ אطالعات آماری אنجام            زمینۀ אجرאیی یک طرز فکر و مانند آن، אز موא         
 . گیرد می

   אگر چه تحلیل و کشف روאبط میان אمور کیفی بسیار دشوאر و پیچیده אست، אما با تبدیل شدن آن بـه آمـار و                        
کمّـی  אز رهگذر تبـدیل אمـور كیفـی بـه           . شود  تر می   نگاه کمّی به موضوعات، تحلیل و پردאزش אطالعات آسان        

آید و با در אختیار دאشتن אطالعات آمـاری           بندی אطالعات به وجود می      تری برאی تقسیم و طبقه      تعریف مشخص 
گیـری אز     بنـدی، مقایـسه و نتیجـه        توאن بر אساس אصول و فنون ریاضی کار جمع          بندی شده، به رאحتی می      طبقه

 . אطالعات رא אنجام دאد
 
 

 ٦٨)کیفی(روش تحلیل محتوא 
گونـه تحقیقـات محقـق بـا متـون،            در אین . ت علوم אنسانی و אسالمی جنبۀ محتوאیی و کیفی دאرند         אکثر تحقیقا 

درستی بفهمد، אعتبارشان رא بررسی کند و با کنار هـم قـرאر               ها و אسنادی سر و کار دאرد که باید آنها رא به               گزאره
ک حکم شرعی، بررسی صحت و سقم       אستنباط ی . دאدن آنها به نتایج جدید و پاسخهای مورد אنتظار نزدیک شود          

گزאرشهای رسیده در مورد وقوع یک حادثۀ تاریخی، شناخت دیدگاه یک مکتب در رאبطه با موضوعی جدید، پی                  
بردن به روش یک دאنشمند در تفسیر آیات و אحادیث، شناسایی عوאمل بروز یک مشکل فرهنگی یا אجتماعی و                   

هایی אز تحقیقاتی אست که برאی رسـیدن بـه            شده، نمونه    پذیرفته  دست آوردن رאه حل تعارض میان دو گزאرۀ         به
کـار در אیـن روش بـسیار        . نتایج مورد אنتظار، در آنها به تحلیل محتوא و پـردאزش אطالعـات کیفـی نیازمنـدیم                

 . دشوאرتر אز روش آماری אست
برאی نمونـه   . گیری آنهاست     دلیل אصلی אین دشوאری غیر قابل تقسیم بودن אمور کیفی و پیچیده بودن אندאزه             

در بررسی عوאمل مؤثر در گرאیش جوאنان به دین، بـا אمـور کیفـی متعـددی سـر و کـار دאریـم و در نتیجـه بـا                    
عالقه تقسیم کنـیم،   تفاوت و بی    مند، بی   אگر جوאنان رא به سه دستۀ عالقه      . دشوאریهای زیادی موאجه خوאهیم بود    

ضمن אینکه در موאرد فرאوאنـی بـا אفـرאدی موאجـه            . شاهد خوאهیم بود  در هر دسته درجات و تفاوتهای زیادی رא         
אز طرف دیگـر بـا دقـت در عوאمـل مـؤثر در      . دאنیم آنها رא باید دقیقاً در کدאم دسته قرאر دهیم شویم که نمی   می

 یابیم كه عوאمل متعدد و پرאکندۀ زیادی در אین موضوع دخیل אسـت، אمـا نقـش و                   می  گرאیش جوאنان به دین در    

                                                 
٦٧ .Statistical. 
٦٨ .Content analyze. 
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در چنین شرאیطی رسیدن به نتیجۀ دقیق و مطلوب نیازمنـد           . تأثیر هر یک אز آنها بسیار متفاوت با دیگری אست         
نگری و توجه به نکات فرאوאنی אست که در هنگام بیان گامهای عملی برאی پردאزش אطالعـات بـه                     دقت، جامع 

 .   برخی אز آنها אشاره خوאهیم کرد
 
 
 

 العاتگامهای عملی برאی پردאزش אط
 :پذیرد پردאزش אطالعات فرאیندی אست که معموالً در سه مرحله אنجام می

 بندی אطالعات؛ سازی و طبقه ـ آماده١
 بندی شده؛ سنجی و کشف روאبط میان אطالعات طبقه ـ تحلیل، نسبت٢
 .دست آمده با نتایج مورد אنتظار گیری و مقایسۀ نتایج به  ـ نتیجه٣

م با אین مرאحل که در وאقع گامهای عملی برאی پردאزش روشمند אطالعات אست              کنی     در אین بخش تالش می    
 . بیشتر آشنا شویم

 
 
 بندی אطالعات سازی و طبقه ـ آماده١

یابی به پاسخ، אیده، نوآوری و سخن جدیدی אست کـه             تر گفتیم، هدف אصلی تحقیق، دست       گونه که پیش    همان
شرط אصلی موفقیت در אین مرحله، در אختیار دאشـتن          . دست آورد     توאن آن رא به     در مرحلۀ پردאزش אطالعات می    

آوری אطالعات در خصوص      هایی كه در مرحلۀ جمع      تمامی توصیه . بندی شده אست    موאد אطالعاتی آماده و طبقه    
محقـق  . بندی شده بیان شد بر אساس אین نکته و برאی رسیدن به همین هدف بـود                 بردאری منظم و دسته       فیش

אین . کند  بندی می   آوری אطالعات، یاددאشتهای گردآوری شدۀ خود رא تنظیم و دسته           گام عملی جمع  در پنجمین   
کار در אین مرحله بیشتر با هدف کنار هم قرאر دאدن فیشهای مربوط به هر موضوع، بررسی میزאن אطالعات در                    

 هر حال אیـن אطالعـات       به. گیرد  هر بخش، حذف אطالعات زאئد و تکرאری و تکمیل אطالعات ناقص אنجام می            
دست آوردن آن رא دאرند       هایی که دیگرאن نیز אمکان به         چیزی جز همان אطالعات موجود در منابع دیگر و یافته         

های تـازه و      אین در حالی אست که ما در تحقیق و پردאزش אطالعات باید در جهت رسیدن به یافته                . نخوאهد بود 
אی جـز تغییـر       های قبلی و تکرאر آنها، چـاره        رفت אز حصار یافته     رونبنابرאین برאی ب  . نوآوری علمی حرکت کنیم   

אین تغییـرאت بایـد منطبـق بـا قوאعـد           . بندیهای قبلی ندאریم    تدریجی وضعیت אطالعات و دگرگون کردن دسته      
 .علمی و در مسیر هدف یا فرضیۀ تحقیق אنجام پذیرد

بندی אطالعـات     سازی و طبقه    آماده, اوردهای جدید های قبلی و رسیدن به دست          نخستین گام در عبور אز یافته     
در אین گام محقق باید אطالعات گردآوری شده אز منابع مختلف رא به عنوאن موאدی خام مورد توجه قـرאر                    . אست

אلبتـه  . بردאری نهایی آماده سازد     دهد و با אستفاده אز אبزאرها و عملیات گوناگون علمی אین موאد خام رא برאی بهره               
بـر אیـن    . ونه که بیان شد، پردאزش אطالعات در روش آماری با روش تحلیل محتوא کامالً متفاوت אست               گ  همان

بنابرאین بهتـر אسـت توضـیحات مربـوط بـه           . سازی אطالعات نیز در אین دو روش متفاوت خوאهد بود           مبنا آماده 
 :ه بیان کنیمصورت جدאگان نخستین گام برאی پردאزش אطالعات رא در هر یک אز אین دو روش به 
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 سازی אطالعات در روش آماری آماده

برאی אین منظور کافی אسـت      . بندی אطالعات در تحقیقات آماری کار چندאن دشوאری نیست          سازی و طبقه    آماده
بندی و تقسیم دقیقی אز بخشهای مختلف تحقیق در אختیار دאشته باشیم و אطالعات رא در جدولهای توزیع                    طبقه

هـایی دقیـق و کـاربردی بـرאی      آنچه در אین بخش אهمیت دאرد رسیدن به مالکها و فاصـله     . یمفرאوאنی وאرد کن  
אی تعریف شود که در حد אمکـان אز           گونه  بندی باید گروهها به     در אین طبقه  . بندی אطالعات אست    تفکیک و طبقه  

 تالش شود فاصلۀ میان     همچنین باید . یکدیگر متمایز باشند و هیچ فرد آماری در بیش אز یک گروه قرאر نگیرد             
نوאخت باشد و אجزאی درون یک گروه نیز با هم אرتبـاطی منطقـی و بـدون تـضاد دאشـته               گروهها یکسان و یک   

 . باشند
 :باره به دو مثال توجه کنید در אین
 دאنید کشور אیرאن باالترین آمار تلفات ناشی אز حوאدث رאنندگی رא در میان کشورهای جهان               گونه که می       همان

وطنـان مـا در تـصادفات و حـوאدث            אی که هر ساله دهها هزאر نفـر אز هـم            گونه  به خود אختصاص دאده אست؛ به     
فرض کنید بنا دאریم برאی کاهش אیـن تلفـات و حـل אیـن مـشکل بـزرگ                   . شوند  رאنندگی کشته و مجروح می    

در چنـین تحقیقـی     . ی کنـیم  تحقیقی אنجام دهیم و عوאمل مؤثر در אین زمینه و میزאن تأثیر هر یک رא شناسـای                
پس אز گردآوری אطالعات مرتبط با حـوאدث رאننـدگی، بـرאی پـردאزش אیـن אطالعـات الزم אسـت عنـاوین و                        

بندی אطالعات در گروهها و جدولهای توزیـع فرאوאنـی،            سرفصلهایی مناسب و کاربردی تعریف نموده و با طبقه        
طالعـات و آمـار حـوאدث ناشـی אز فرسـودگی אتومبیلهـا،              با تفکیـک א   . گیری کنیم   آنها رא آمادۀ تحلیل و نتیجه     

אحتیاطی و سرعت غیرمجاز رאنندگان و دیگـر عوאمـل و همچنـین אیجـاد تقـسیمات                   ها، بی   نامناسب بودن جاده  
بنـدیهای    زمان وقوع حوאدث، سن، تحصیالت، شغل و سایر خصوصیات رאنندگان و قربانیان و گروه             : جدید مانند 

 .توאن زمینۀ الزم برאی مقایسه، پردאزش و تحلیل אطالعات رא فرאهم آورد ، میمتنوع و گوناگون دیگر
אی אز تحقیقات علوم אسالمی نیز باید אز روش آماری אستفاده کرد، لذא مثال دوم رא אز אین حوزه مطرح                      در پاره 

 . كنیم می
אگـر  . رאویـان אسـت  یکی אز مباحث مطرح در علم رجال، بررسی تعدאد אحادیث نقل شده توسـط هـر یـک אز                   

رא که نسبت به دیگر صحابه אحادیث بیشتری        )  אهللا علیه و آله     صلی(محققی بخوאهد آن دسته אز אصحاب پیامبر        
אی אز پـردאزش   אند شناسایی و بر پایۀ تعدאد אحادیث نقل شده در مورد آنها قضاوت کند، بخـش عمـده           نقل کرده 

آوری אطالعـات   برאی אین منظور، محقق پس אز جمع  . ذیرفتאطالعات تحقیق אو به روش آماری אنجام خوאهد پ        
مربوط به هر یک אز رאویان، بـا אنتخـاب عنـاوین و سرفـصلهای مناسـب، אطالعـات گـردآوری شـده رא آمـادۀ                   

تعدאد אحادیث نقل شده به تفکیک موضوع و        : توאند موאردی چون    אین عناوین می  . کند  بردאری و پردאزش می     بهره
، سـن هـر رאوی در هنگـام         ) אهللا علیه و آله     صلی(صحبتی هر رאوی با پیامبر        ادیث، مدت هم  دیگر ویژگیهای אح  

با אیـن  . بندی کار مقایسه و قضاوت چندאن دشوאر نخوאهد بود  با אنجام אین طبقه   . پذیرش אسالم و مانند آن باشد     
عنـوאن کـسی کـه     אی چـون אبـوهریره بـه       شود که برאی مثال تعدאد אحادیـث صـحابی          بندی مشخص می    طبقه

 حـدیث  ٥٣٧٤ سال مصاحبت بـیش אز  ٤نقل کرده، در مدت )  אهللا علیه و آله صلی(بیشترین حدیث رא אز پیامبر    
 سـال مـصاحبت و      ٢٣، אز پیـامبر بـا وجـود         )אلـسالم   علیـه ( حال آنکه مقدאر אحادیث אمیرאلمؤمنین، علی        ٦٩!אست
 אضـافۀ روאیـات      אی که مجموع روאیات آن حـضرت بـه          هگون  به. نشینی با אیشان بسیار کمتر אز אین رقم אست          هم

                                                 
 .٢٩٤، ص شیخ אلمضیرة אبوهریره ٦٩.
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    ٧٠.אند  حدیث ندאنسته١٤١١אبوبکر، عمر و عثمان رא بیش אز 
 

 

 سازی אطالعات در روش تحلیل محتوא آماده

سـازی و     گیـرد کـار آمـاده       صـورت تحلیـل محتـوא אنجـام مـی           در تحقیقات کیفی که پردאزش אطالعات آن به         
در چنین تحقیقاتی معموالً با متون و مفـاهیمی         . אتب دشوאرتر אز تحقیقات کمّی אست     مر  بندی אطالعات به      طبقه

אی אز موضوع پردאخته و حکم یا ویژگـی خاصـی رא در           متونی که هر یک به جنبه     . אیم  پیچیده و چندبعدی موאجه   
عـاتی بـرאی    بنـدی چنـین אطال      سازی و طبقـه     روشن אست که آماده   . مورد کلیّت یا زوאیای آن بیان دאشته אست       

پـذیر   بندی ساده یا وאرد کردن אطالعات در جـدول و אمثـال آن אمکـان    پردאزش و אستنتاج مطالب جدید با دسته  
 نوع تحقیقـات     گاهی باید دهها عملیات علمی و محتوאیی אنجام گیرد تا אطالعات گردآوری شده در אین              . نیست

ات و فعالیتها، که مقـدمات تحقیـق و پـردאزش אطالعـات             אلبته אین אقدאم  . گیری شود   بردאری و نتیجه    آمادۀ بهره 
رو در تحقیقات حـوزۀ علـوم         אز אین   . אند  شوند، بسته به موضوع و رشتۀ علمی مربوط به آن متفاوت            محسوب می 

آید نیز אقـدאمات و روشـهای          حساب می   אسالمی، که عمدۀ موضوعات آن زیرمجموعۀ علوم نقلی و אستنادی به          
صـورت אجمـالی و       کنیم به     در אین بخش تالش می    . بندی אطالعات وجود دאرد     ازی و طبقه  س  خاصی برאی آماده  

 :برخی אز אین فعالیتهای علمی رא مروركنیم گذرא  
 

 ٧١אعتبارسنجی

אز آنجا كه در علوم نقلی و אستنادی سر و کار ما با אسناد و متون تاریخی و مقدس אسـت و هـر بخـش אز אیـن                             
 ترین دهد، لذא یكی אز مهم ابل אستناد بودن، نتیجۀ تحقیق رא تحت تأثیر خود قرאر میمتون در صورت אعتبار و ق

ترین אطالعاتی که در تحقیقات       معموالً مهم . אصول تحقیق در אین حوزه توجه به אعتبار و אستناد אطالعات אست           
ه دیـن در مـورد   شود و در אستنباط مبانی، صدور אحکـام شـرعی و شـناخت دیـدگا         آوری می   علوم אسالمی جمع  

بـر  . אسـت ) אلـسالم  علیهم( بیت    گیرد آیات قرآن و אحادیث نورאنی אهل        موضوعات مختلف مورد אستفاده قرאر می     
אما با توجه بـه رאه یـافتن        . אساس مبانی محکم אعتقادی در אستناد و אعتبار آیات قرآن هیچ تردیدی وجود ندאرد             

توאن بـا   شود نمی عنوאن حدیث نقل می  אی رא که به       ر جمله جعل، تحریف و تصحیف به متون و منابع حدیثی، ه         
 .نسبت دאد) אلسالم علیهم(قاطعیت به پیامبر אکرم یا אمامان معصوم 

 باشـیم،        بنابرאین אگر به هنگام تحقیق در رאبطه با یک موضوع دینی تعدאد زیادی حدیث مرتبط فرאهم آورده                
توאنیم برאی فهم دیدگاه پیشوאیان       ن אحادیث אطمینان حاصل نکنیم، نمی     تا زمانی که نسبت به אعتبار و אستناد אی        
 .بردאری قرאر دهیم دین אین אحادیث رא مورد پردאزش و بهره

   شناخت אعتبار و אستناد אحادیث دאرאی אصول و قوאعدی אست که عمدۀ آن در دאنش رجـال و دאنـش تخـریج                      
گیرند و با אین بررسـیها        کنندۀ هر حدیث مورد بررسی قرאر می         نقل با אستفاده אز علم رجال، رאویان     . شود  بیان می 

شود متون مطابق یا مـشابه        در دאنش تخریج یا مصدریابی نیز تالش می       . شود  صحت و سقم نقلها مشخص می     

                                                 
  .٥٩، ص אبوهریره و אحادیث ساختگی ٧٠.
٧١ .Validity.  
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 ٧٢.ترین نقل هر حدیث برگزیده شود אحادیث در سایر منابع حدیثی جستجو و بهترین و قدیمی
سازی אیـن אطالعـات      آوری شده برאی تحقیق شامل אحادیث باشد، برאی آماده          عات جمع     بر אین مبنا אگر אطال    

با אین کار بخشی אز אحادیث אز درجۀ אعتبار سـاقط شـده و              . باید به مصدریابی و بررسی سندی אحادیث پردאخت       
 منـابع و  دهد و بخش دیگـری אز אحادیـث بـا یـافتن            گیری نهایی אز دست می      نقش خود رא در پردאزش و نتیجه      

 .شود نقلهایی بهتر تقویت می
 

 ها و نقلهای دیگر مرאجعه به نسخه

تـوאن آنهـا رא بـه         אنـد و مـی      پس אز آنکه مشخص شد אطالعات گردآوری شده رא אفرאد موثق و אمین نقل کـرده               
دست ما   درستی و با دقت الزم به   مصادر و مرאجع אولیه نسبت دאد، باید مطمئن شویم که אلفاظ و عبارאت آن به                

در بسیاری אز موאقع تغییری אندک در حرکات و حروف کلمات یک متن موجب تغییر کامل معنـای        . رسیده אست 
گونه تغییرאت و مشکالت با توجه به قرאئتهای گونـاگون و אشـتباهات رאیـج در کتابـت      بروز אین. شود عبارت می 

 عنـوאن    تک کلمات و عبارאتی کـه بـه         ید در تک  بنابرאین چنین אحتمالی رא با    . متون אمری طبیعی و محتمل אست     
אیم مورد توجه قرאر دهیم و حدאقل در موאردی کـه در فهـم متـون دچـار تردیـد یـا                        אطالعات تحقیق گردآورده  

 .شویم در صدد بررسی אین אحتمال باشیم مشکل می
هـا و    بـه نـسخه      بهترین رאه برאی بررسی صحت نقل و אطمینان אز عدم تصحیف و تحریف متـون، مرאجعـه          

ها و نسخۀ אصـلی کتـاب، کـه     نوشته یابی به دست در بسیاری אز موאرد در صورت دست      . نقلهای دیگر متن אست   
های بعد    های دیگر آن متن، که کاتبان مختلف در همان دوره یا دوره             توسط مؤلف نگاشته شده אست، یا نسخه      

هـا آمـده אسـت مقایـسه نمـود و       رא با آنچه در آن نـسخه توאن عبارאت مورد نظر   אند، می   رشتۀ تحریر درآورده    به  
توאنـد در     بررسی نقلهای دیگر یک متن یا عبارت نیـز مـی          . ترین عبارت رא אنتخاب کرد      بهترین نسخه و صحیح   

های مختلف یک منبع وجود ندאرد یـا بـا بررسـی              گاهی אمکان بررسی نسخه   . موאرد زیادی کارگشا و مفید باشد     
آید؛ در چنین موאقعی باید متن یا عبارت مورد نظر رא در سـایر منـابع                  دست نمی   دیدی به   های آن نکتۀ ج     نسخه

با אین  . جستجو کنیم و در صورت وجود نقلهای دیگری אز آن، آنها رא با متنی که در אختیار دאریم مقایسه نماییم                   
آوری   الح אطالعـات جمـع    توאنیم با گزینش و אص      شود و می    کار אشکاالت و تغییرאت אحتمالی متون مشخص می       

 .بردאری سازیم شده آن رא آمادۀ پردאزش و بهره
 

 ها و ترکیبها یافتن معنای وאژه

گیری אز آن بر پایـۀ متـون گـردآوری شـده אنجـام                در یک تحقیق کیفی و محتوאیی پردאزش אطالعات و نتیجه         
هم صـحیح متـونی אسـت کـه         در אین تحقیق شرط אصلی برאی رسیدن به پاسخ و هدف مورد نظر، ف             . پذیرد  می

هـا تـشکیل      אی אز وאژه    هر متنی אز کنار هم قرאر گرفتن مجموعـه        . قبالً אعتبار و صحت آنها مشخص شده אست       
گیری پیام عبارتهای موجود در متـون نقـشی کلیـدی و              ها در شکل    شود، بنابرאین معنای هر یک אز אین وאژه         می
هـای یـک مـتن رא بـه           تک وאژه    خوאنندۀ دیگر نتوאند معنای تک     پس تا زمانی که محقق یا هر      . کننده دאرد   تعیین

 .بردאری خاصی אنجام دهد توאند אز آن متن بهره طور دقیق بفهمد نمی
                                                 

بـا تـدوین   . شـد  پیش אز אین محقق باید برאی یافتن متن یک حدیث در سایر منابع حـدیثی زحمـات زیـادی رא متحمـل مـی       . ٧٢
توאن چند وאژه     אفزאرهای تحقیقاتی به آسانی می      تر شد؛ אما אمروزه با אستفاده אز نرم         אلحدیث אین کار ساده     معجمها و کتابهای אطرאف     

 .א در تعدאد زیادی אز منابع جستجو و אحادیث مورد نظر رא در آنها پیدא کردאز متن حدیث ر
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آوری آیات و אحادیث مربوط به یک موضوع و אتکا به فهـم אولیـۀ خـود یـا                     توאن با جمع        אز אین رو هرگز نمی    
های אنجـام   متأسفانه بسیاری אز ترجمه. بردאری و پردאزش دאنست رههای دیگرאن אین אطالعات رא قابل به       ترجمه

ضمن אینکه بخش قابل تـوجهی אز אیـن         . های حدیثی دאرאی نقص و אشتباه אست        شده אز قرآن کریم و مجموعه     
هـای   در چنین شرאیطی فهم دقیق مفهوم و پیام مفردאت و وאژه   . متون هنوز به زبانهای دیگر ترجمه نشده אست       

   אلقـرآن و غریـب   معتبر عربی و منابع غریب  های  نامه   حدیث تنها با تکیه بر علم صرف و אستفاده אز وאژه           قرآن و 
 . אلحدیث ممکن خوאهد بود

     حتی אگر معنای لغوی مادۀ אصلی کلمات زبان عربی رא بدאنیم، تا زمانی که بر دאنش صرف مـسلّط نباشـیم                     
אند، تشخیص     با تغییر یک یا چند حرف و حرکت אز آن ماده ساخته شده             هایی رא که    توאنیم معنای دقیق وאژه     نمی
هـای سـاخته شـده אز آن          گونه که برאی دאنستن معنای אصلی یک ماده و کاربردهای گوناگون وאژه             همان. دهیم
 نظر  عصر با دورۀ نزول یا صدور متون مورد         دאنان هم   אی جز مرאجعه به کتابهای معتبر لغت و אعتماد به لغت            چاره

شود، گاهی برאی فهـم       ها אکتفا می    ها به بیان معنای عمومی وאژه       نامه  אما אز آنجا که معموالً در لغت      . خود ندאریم 
אلحـدیث    אلقرآن و غریب      های نامأنوس یا مربوط به یک حوزۀ خاص الزم אست به کتابهای غریب                برخی אز وאژه  
نایی نویسنده نسبت به فرهنگ و אقتضائات قرآن و אحادیـث،         در אین کتابها با توجه به تسلّط و آش        . مرאجعه کنیم 

 . کار رفته در متون مقدس دینی بیان شده אست معنای دقیق کلمات دشوאر به 
ها و مفردאت متون، نوبت شناسایی و درک پیام کلی عبارאت אسـت کـه بـا ترکیـب و                          پس אز فهم دقیق وאژه    
ماننـد  ( آشنایی با علم نحو و אصطالحات مرکب به کار رفتـه در متـون   .شود ها אلقا می  کنار هم قرאر گرفتن وאژه    

آوری شـده رא بفهمـد و אز אیـن            کند تا معنای دقیق آیات و אحادیـث جمـع           به محقق کمک می   ) کنایه و אستعاره  
 . بردאری کند אطالعات در تحلیل خود بهره

 

 ها شناسایی قرینه

شود با مقصود אصلی گوینـده یـا          با یک سخن یا نوشته فهمیده می      در بسیاری אز موאرد آنچه در موאجهۀ אبتدאیی         
ها و ترکیب عبارאت متون زمینـۀ فهـم صـحیح رא فـرאهم                فقط آگاهی אز معنای وאژه    . نویسندۀ آن متفاوت אست   

آورد، بلكه عوאمل و مسائل فرאوאنی خارج אز אلفاظ و عبارאت یک جمله وجود دאرد که در معنا و پیـام אصـلی                         نمی
یابی به فهم دقیقـی אز אطالعـات          محقق برאی دست  . شود  گفته می  قرینهگونه عوאمل     به אین . أثیرگذאر אست آن ت 

 نحـوی بـا אیـن متـون در           هایی که بـه     بردאری کامل אز אین אطالعات باید همۀ قرینه         تحقیق خود و אمکان بهره    
 . אرتباط אست رא شناسایی کند

 ،قرینـۀ لفظـی    .دست آورد   توאن به     های لفظی و مقامی متنوعی رא می           برאی تعیین معنای אصلی هر متن قرینه      
عبارאت و אلفاظی אست که در کنار یک متن یا جدאی אز آن توسط گوینده یا نویسنده بیـان شـده و در فهـم آن                          

تضمین که به معنای آوردن کالمی دیگر مانند شعر، آیۀ قرآن، حدیث و مانند آن در بین یـک                   . متن مؤثر אست  
توאن پیام אصلی مـتن       با توجه به مفهوم و پیام آن عبارت مشهور می         . های لفظی אست    ن אست، یکی אز قرینه    مت

توאند به عنوאن یک قرینۀ لفظی ما         بیان علت یک حکم در همان متن یا متنی دیگر نیز می           . دست آورد   رא نیز به    
های لفظی که به خوبی منظور אز یـک           هیکی دیگر אز قرین   . رא در فهم متنی که حاوی آن حکم אست یاری دهد          

بـا توجـه بـه نـوع و         . کند، پرسشی אست که آن متن در پاسخ بـه آن بیـان شـده אسـت                  عبارت رא مشخص می   
 . توאنیم بفهمیم که منظور אز آن پاسخ چیست گیری پرسش می جهت
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אین عوאمـل   . گذאرد  ثر می نحوی در مفهوم یک متن א       هایی غیر لفظی אست که به         عوאمل و زمینه       قرینۀ مقامی 
شأن نـزول آیـات قـرآن و אسـباب     . ناشی אز فضا و جایگاهی אست که متن در آن بیان شده אست     به طور عمده  

توجه به دلیل یا شرאیط نزول یـک آیـه یـا            . روند   شمار می   های مقامی به    ترین قرینه   ورود אحادیث אز جملۀ مهم    
אطـالع  .  در فهم مقصود آن آیه یا حدیث بسیار رאهگـشاست          ) علیهم אلسالم (فضای صدور حدیث אز معصومین      

هـای مقـامی      אز دیگر قرینـه   . אز شرאیط אجتماعی، تاریخی و فرهنگی گوینده و مخاطبان نیز همین تأثیر رא دאرد             
 .توאن به وضعیت مقام گفتگو و شخصیت مخاطب هر متن אشاره کرد می

. طرح אست که توجه بـه آن بـسیار مفیـد خوאهـد بـود                 در אینجا نکتۀ دیگری در خصوص تحقیقات حدیثی م        
אز سـوی  . گونه که אشاره شد توجه به دیگر سخنان گوینده یا نویسنده در فهم مقصود אو تأثیرگـذאر אسـت                   همان

شـده אز مجمـوع آنهـا در کنـار یکـدیگر       دאنیم که پیشوאیان معصوم دین، نوری وאحدند و אحادیث نقـل   دیگر می 
بنابرאین هرگاه یک یا چند حدیث رא در موضوعی خـاص           . ربارۀ موضوعات گوناگون אست   بیانگر دیدگاه مکتب د   

های مربوط به آن سخنان، یعنی سایر بیانات و رهنمودهـای آن بزرگـوאرאن در    در אختیار دאشته باشیم، אگر قرینه    
 مـورد آن موضـوع بـه    توאنیم אدعا کنیم که دیدگاه مکتب رא در رאبطه با آن موضوع رא بررسی نکرده باشیم، نمی        

توאنیم مفهوم دقیق אحادیث رא درک کنیم که سایر אحادیث مـرتبط              بر אین אساس تنها زمانی می     . אیم  دست آورده   
אین אحادیث با مرאجعه به منابع حدیثی و אستفاده אز معجمهـای لفظـی   . آوری و بررسی کرده باشیم با آن رא جمع 

. آوری אسـت    های مرتبط با آن موضوع قابل شناسایی و جمـع            وאژه אفزאرهای تحقیقاتی אز طریق جستجوی      و نرم 
 گاهی در روند فهـم      ٧٣.شود  به אین مجموعه که مکمل و مفسر یکدیگر אست אصطالحاً خانوאدۀ حدیثی گفته می             

 .مضمون و مشابه، به אحادیث مخالف و معارض نیز باید توجه کرد مفاد אحادیث عالوه بر توجه به روאیات هم
هایی אز אقدאمات و فعالیتهایی بود که در אولین گام אز مرحلـۀ پـردאزش אطالعـات אنجـام                      گذشت نمونه      آنچه
گاهی عالوه بـر אیـن مـوאرد، الزم אسـت کارهـای         . بردאری شود    بهره  آوری شده آمادۀ    گیرد تا אطالعات جمع     می

آوری شده به زبانی دیگر אسـت و        در موאردی که אطالعات گرد    . سازی אطالعات אنجام پذیرد     بیشتری برאی آماده  
توאند یکـی     بنابرאین ترجمه نیز می   . אی جز ترجمۀ آنها نیست      بردאری مستقیم אز آن وجود ندאرد، چاره        אمکان بهره 

دست آمده لغات، אصطالحات یا مطالـب مـبهم و پیچیـده      همچنین زمانی که در متون به       . אز אین אقدאمات باشد   
در موאردی نیز אسـتفادۀ کامـل אز یـک مـتن در گـرو               . طالعات شرح دאده شود   وجود دאرد الزم אست بخشی אز א      

عنـوאن    توאن به     پس در موאردی شرح و تفسیر رא نیز می        . روشن ساختن زوאیای پنهان متن و بیان مرאد آن אست         
هـای خطـی یـا        در صورت لزوم مرאجعه بـه نـسخه       . حساب آورد   فعالیتهای مقدماتی برאی پردאزش אطالعات به       

طور کلی هر אقدאمی که אطالعـات فـرאهم آمـده             به  . گیرد  صحیح و بازسازی متون نیز در אین مرحله אنجام می         ت
 .سزאیی دאرد بندی کند در אین مرحله کارآیی و تأثیر به بردאری آماده و طبقه برאی تحقیق رא برאی تحلیل و بهره

 

 

 شده بندی ـ تحلیل و کشف روאبط אطالعات طبقه٢

بندی شده با هدف یـافتن نـسبت و رאبطـۀ     مرحلۀ پردאزش אطالعات، تحلیل אطالعات آماده و طبقه   گام دوم در    

                                                 
برאی אطالع بیشتر در אین     . رود  کار می   پژوهان به   تشکیل خانوאدۀ حدیث אصطالح جدیدی אست که אخیرאً אز سوی برخی حدیث            .٧٣

 نوشتۀ عبـدאلهادی مـسعودی      روش فهم حدیث  اب  هایی אز آثار و نتایج عملی אین אقدאم به فصل ششم کت             زمینه و آشنایی با نمونه    
 .مرאجعه کنید
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گونه که پیش אز אین بیان شد، روند کلی یک تحقیق علمـی حرکـت אز אطالعـات و                   همان. آنها با یکدیگر אست   
هـای قبلـی بـه        یۀ دאشته אین نتیجۀ جدید باید بر پا     . های قبلی برאی رسیدن به یافته و پاسخی جدید אست           یافته

آوری شـده و تـسلّط کامـل بـر زوאیـای آن بـرאی        برאی אین منظور رאهی جز مـرور אطالعـات جمـع         . دست آید   
אین مطالب جدیـد تنهـا در سـایۀ کـشف روאبـط و نـسبت آن                 . یافتن به نکات و مطالب جدید وجود ندאرد         دست

با אحاطۀ کامل نسبت به محتوאی تمامی فیـشهای         بنابرאین الزم אست محقق     . آیند  دست می   אطالعات با هم به     
 . آوری شده و طرאحی یک نقشۀ کلی אز فصول و موضوعات جزئی، به تفکّر و تعمّق در אطالعات بپردאزد جمع

بنـدی شـده    یکی در אختیار دאشتن אطالعات آماده و طبقه.     موفقیت در אین بخش وאبسته به دو موضوع אست    
 אست؛ و دیگری تیزبینی، خالقیـت و تـسلّط محقـق نـسبت بـه زوאیـا و روאبـط آن                   که در گام قبل فرאهم شده     

تـری    تر و در موضوعات و عناوین کاربردی و متنوع          به هر میزאن אطالعات تحقیق در گام قبلی آماده        . אطالعات
ست محتوאی  برאی אین منظور کافی א    . تر و پربارتر خوאهد بود      بندی شده باشد، کار محقق در אین گام آسان          طبقه

سنجی شـود و אفکـار و معـانی           دست آمده مقایسه و نسبت      های دیگر به      هر دسته אز אطالعات با آنچه در دسته       
، تـشابه و تفـاوت یـا تـأثیر و אرتبـاط               با אیـن مقایـسه    . های یک زنجیر در کنار یکدیگر قرאر گیرد         همچون حلقه 

 .شود موضوعات با یکدیگر روشن می
 

 

 یسۀ آن با نتایج مورد אنتظارگیری و مقا ـ نتیجه٣

אین نتایج همان . توאن به نتایج جدیدی دست یافت      با کشف روאبط موجود میان אطالعات و تدبّر پیرאمون آن می          
صورت طبیعی אز کنار هم قرאر گرفتن אطالعات و دقت در نسبت آنها با یکدیگر حاصـل                هایی אست که به       یافته
هیچ یافته و אدعـایی  . دست آمده אست دאرد مستند و مستدل بودن نتایج به   آنچه در אین مرحله אهمیت      . شود  می

دست آمده در אین مرحله در صـورت سـازگاری بـا     نتایج به . بدون אستدالل و آزمون علمی قابل پذیرش نیست 
با مشخص شـدن نـسبت אیـن        . شود  אصول و قوאعد אستدالل منطقی با نتایج مورد אنتظار אز تحقیق مقایسه می            

 . ایج کار تحقیق به نتیجۀ نهایی خود خوאهد رسیدنت
ها و پاسـخهای حدسـی محقـق بـه            אیم كه تحقیق علمی چیزی جز فرאیند بررسی فرضیه              بارها تأکید نموده  

ها אنجام شـد و در אیـن مرحلـه            در مرאحل گذشته بررسیهای الزم در خصوص فرضیه       . های علمی نیست    مسئله
هایی אست  دست آمده با فرضیه    ماند مقایسۀ نتایج به       تنها کاری که باقی می    . دشو  نتایج آن تالشها مشخص می    

ها رא    توאن فرضیه   ها می   در صورت אنطباق אین نتایج با فرضیه      . که אز אبتدאی تحقیق مورد توجه محقق بوده אست        
 آمـده    دسـت   ایج بـه    هایی علمی در آن رشته مطرح کرد، אما אگـر نتـ             عنوאن نظریه   شده دאنست و آنها رא به         ثابت
אلبتـه همـین    . دنبال پاسـخهایی دیگـر باشـیم        های تحقیق رא تأیید نکرد ناچاریم برאی مسئلۀ تحقیق به             فرضیه

توאنـد    زیـرא אیـن نتـایج مـی       . مقدאر تالش که منجر به رد شدن یک یا چند فرضیه شده بـسیار אرزشـمند אسـت                 
 .اری و אتالف وقت در سایر پژوهشها شودک  باشد و مانع دوباره אی برאی تحقیقات بعدی سرمایه
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 نتایج و אهدאف تحقیق
در پرتو تحقیق علمی    . دست آورد بسیار متنوع و گوناگون אست        توאن به     نتایجی که با אنجام تحقیقات علمی می      

بـه  توאن به یک قانون علمی دست یافت، حکمی رא אز میان متون و אحکام قبلی אستنباط و אستنتاج کـرد یـا                       می
عالوه بر آن، مقایسه میان دو دیدگاه، دو مکتـب یـا دو אثـر               . تصحیح و تکمیل قوאنین و אحکام موجود پردאخت       

گونـه تحقیقـات نقـاط אشـترאک و           در אیـن  . توאند به عنوאن هدف و نتیجۀ تحقیقات علمی مطرح باشد           علمی می 
 چند אمر نسبت به هم یا کـشف رאبطـۀ   تعیین تقدم و تأخر دو یا. شود אختالف دو موضوع شناسایی و تحلیل می     

ها، موضوعات و متون مختلف   نقد و بررسی אندیشه   . علیت میان دو موضوع אز دیگر אهدאف و نتایج تحقیق אست          
 . پذیرد نیز אز אهدאفی אست که تنها با אتکا به پژوهشهای علمی אنجام می

ودن و אنطباق אین نتایج با אصـول و אرزشـهای           گیریها و אهدאف تحقیق אهمیت دאرد، روشمند ب             آنچه در نتیجه  
دست آورد که نکـات الزم        توאند نتایجی منطبق با אین אصول و אرزشها به            محقق زمانی می  . تحقیق علمی אست  

 :شویم در אینجا برخی אز אین نکات رא متذکر می. در אین زمینه رא مرאعات کرده باشد
 .دאوری خوددאری شود אز هر گونه پیشگیری و بیان نتایج  به هنگام پردאزش، نتیجه ـ١
 .، אما هیچ فرضی بدون אستدالل و آزمون قبول یا رد نشود  تمامی فرضهای ممکن مورد توجه قرאر گیرد ـ٢
 . هیچ وجه تحت تأثیر אحساسات و تمایالت خود قرאر نگیرد و کامالً تابع حق باشد محقق به  ـ٣
 .معتبر پرهیز شود فسطه و روش غیرضمن پایبندی به قوאعد منطقی אستدالل אز هر نوع س ـ٤
دور אز هر نوع پیچیدگی و אبهام باشد تا بتوאند تضادها و אختالفات رא                دست آمده صریح، گویا و به         نتایج به    ـ٥

 .کاهش دهد
 .אستداللها و نتایج، قابل بررسی و آزمون مجدد باشد ـ٦
 .وشهای دیگر مشخص شده باشدگیری אز ر אعتبار نتایج نهایی با آزمون و אستدالل مکرر یا با بهره ـ٧
دست آمده ضمن جامعیت، گستردگی و توجه به אقتضائات و شـرאیط مختلـف، دאرאی حـد و مـرز                      نتایج به    ـ٨

 . مشخص باشد
 .گیری تأثیری ندאشته باشد تفسیرها، تأویلها و אرزشهای شخصی در نتیجه ـ٩
 .نتایج تحقیق با אرزشهای אلهی و وאقعیتهای عینی در تضاد نباشد ـ ١٠

 

 

 

 
 אستدالل و آزمون

پـیش אز אیـن گفتـیم تحقیـق علمـی کوشـشی             . گانۀ تحقیق علمی אسـت      אستدالل و آزمون یکی אز אرکان سه      
אین تـالش   . شود  های علمی אست که منجر به نوآوری و پیشرفت دאنش می            گویی به مسئله    روشمند برאی پاسخ  

 .سئله، فرضیه و אستدالل אستوאر باشدگیرد که بر سه رکن م صورت کامل و مؤثر אنجام می علمی زمانی به 
پـیش رود و   معنای دقیق و خاص خود باید با مسئله آغاز شود و در جهت بررسی یک فرضیه بـه             تحقیق به   

تر در رאبطه با نقش و אهمیت مسئله          پیش. אی مشخص و مورد پذیرش منتهی گردد         نتیجه  با אستداللی علمی به   
 برאی آگاهی אز جایگاه אستدالل در یک فعالیت علمی کافی אست به אین نکته              .تفصیل سخن گفتیم    و فرضیه به    
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شود و چنین سخنی אرزشی بـیش אز          توجه کنیم که אز منظر علمی و منطقی سخن بدون אستدالل پذیرفته نمی            
 .  پذیرد אی، אدعای بدون دلیل رא نمی هیچ فرد عاقل یا محفل علمی. خیاالت و אدعاهای گزאف ندאرد

در . شود  אستداللهای علمی بسته به موضوع یا نوع تحقیق به یکی אز دو روش אستقرאیی یا قیاسی אنجام می                  
هـای    אی عمومی و אبتدאیی אست، با آگاهی و توجـه نـسبت بـه مـصادیق و نمونـه                    אستدالل אستقرאیی، که شیوه   

 بـه تمـامی مـصادیق یـک         אین حرکت فکری אگر با علم و آگـاهی نـسبت          . آید  می دست  جزئی، حکمی کلی به   
 دسـت آمـده کـامالً قطعـی و یقینـی             אستقرאی تام، حکم به    در. شود  نامیده می  אستقرאی تام  موضوع אنجام شود  

אی کلی حاصل آید، אیـن نتیجـه بـه            אست، אما אگر אین אستقرא ناقص باشد و با אتکا به بخشی אز مصادیق، نتیجه              
אلبته حکمی کـه بـا بررسـی تعـدאد          . صادیق قابل تعمیم نیست   صورت یقینی و صد در صد به سایر جزئیات و م            

عمـدۀ אسـتداللهای مربـوط بـه        . بخش خوאهد بود    دست آمده باشد قابل אعتماد و אطمینان        زیادی אز جزئیات به     
در تحقیقات مرتبط با אین علوم، شناخت محقق نسبت به مـسئله و             . علوم نقلی و علوم تجربی אز אین نوع אست        

تدریج و با مـشاهدۀ متـون و مـصادیق یـا אطالعـات حاصـل אز آزمایـشهای متعـدد شـکل                       به   زوאیای موضوع 
 ٧٤.گیرد می

تر منتهـی   های کلی آغاز شود و به آگاهیهای جزئی     אما אگر حرکت فکری برאی یافتن مطالب جدید אز دאنسته         
אی    دאدن دو مقدمۀ یقینی، نتیجه     در قیاس یا برهان با کنار هم قرאر       . گردد אز אستدالل قیاسی אستفاده شده אست      

 . آید دست می یقینی به
 

 

                                                 
  . مبانی منطقی אستقرאءشهید صدر، : ک.برאی مطالعۀ بیشتر ر. ٧٤



 

 

 

 جلسۀ چهاردهم



 

 

 
 
 
 

 مروری بر مباحث گذشته

در אین مباحث دאنستیم    . طی جلسات گذشته مرאحل مختلف یک تحقیق علمی مورد بحث و بررسی قرאر گرفت             
نامـه    یه، تنظیم طرح  شود و با تبیین موضوع، אرאئۀ فرض        که אین مرאحل با אنتخاب موضوع یا طرح مسئله آغاز می          

بنـدی אطالعـات، بـا پـردאزش آنهـا در شـشمین        آوری و دسته پس אز جمع . یابد  آوری אطالعات אدאمه می     و جمع 
بنـدی و   تـوאن بـا طبقـه    در אیـن مرحلـه אسـت کـه مـی       . دست یافت   توאن به نتایج مورد نظر        مرحلۀ تحقیق می  

در صـورتی  . دسـت آورد  های جدیدی رא به  ا یافتهسنجی میان آنه    سازی אطالعات و سپس تحلیل و نسبت        آماده
های مورد אنتظار مقایسه نمود و مـسئلۀ          توאن آن رא با نتایج و فرضیه        که אین نتایج مستدل و قابل دفاع باشد می        

با אین حساب ظاهرאً محقق به هدف خـود رسـیده           . های אولیه رא אثبات یا رد کرد        تحقیق رא پاسخ گفت و فرضیه     
 . یافته دאنست  ن کار تحقیق رא پایانتوא אست و می

مـدت و تنهـا       صـورت کوتـاه     אما باید توجه دאشت که در صورت אکتفا کردن به אین مرאحل، نتایج تحقیق بـه                 
אگر هدف אز تحقیق رא پیشرفت دאنش، رفع نیازها و אرتقای آگاهیها بـدאنیم و               . برאی خود محقق مفید خوאهد بود     

دست آمده به جامعۀ علمی אز نقد و نظر آنان برאی تکمیل کار خـود אسـتفاده     به بخوאهیم عالوه بر عرضۀ نتایج 
. אی جز تدوین و אرאئۀ گزאرش کاملی אز אستداللها، نتایج و אطالعات مفیـد تحقیـق نخـوאهیم دאشـت         کنیم، چاره 

. אسـت  قیـق گـزאرش تح   دست آمده אز تحقیـق در گـرو تهیـه و تـدوین              بخشی نتایج به      بنابرאین ماندگاری و אثر   
אصـول و    کنیم با   در אین جلسه تالش می    .  در تکمیل مرאحل یک تحقیق علمی אست        گزאرش تحقیق گام نهایی   
 .قوאعد אین مرحله آشنا شویم

 
 
 
 

 )گزאرش تحقیق( تحقیق  هفتمین مرحلۀ

ردهای های کافی و رسیدن به نتایج مورد نظر الزم אست دستاو            دست آوردن אطالعات و یافته      محقق پس אز به     
אیـن گـزאرش عـالوه بـر ثبـت تالشـهای אو אمکـان אطـالع،                 . خود رא در قالب یک گزאرش تدوین و אرאئه کنـد          

برאی تدوین گزאرش تحقیق الزم אست طی متنی، نتایج تحقیق          . سازد  گیری و نقد دیگرאن رא نیز فرאهم می         بهره
توאند برאی خوאننده مفید وאقع شود که مقـدمات   وقتی می  אلبته אین אستداللها  . شود  همرאه با אستداللهای آن بیان      

 .و אطالعاتی که پشتوאنۀ آن دالیل אست و در فهم و تحلیل بهتر موضوع تأثیر دאرد نیز بیان شده باشد
نامـه تحریـر کـرد و     صورت مشروح و مفصّل در قالبهایی چون کتاب یا پایان           توאن هم به      گزאرش تحقیق رא می   

شـود،    مقاالت علمی گاهی برאی مجالت تخصصی تنظیم مـی        . ب مقاله عرضه نمود   صورت کوتاه در قال     هم به   
هـا و محافـل علمـی عرضـه           صـورت سـخنرאنی در کنگـره        אلمعارفها و در برخی موאرد نیز به          گاهی برאی دאئرة    

 در هر صورت یک گزאرش تحقیقاتی مکتوب در هر قالبی که تنظیم شده باشد باید אز אجزא و . گردد می
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پردאزیم   در אینجا به توضیح نکات مربوط به אین אجزאی مشترک می          . هایی قطعی و مشترک تشکیل شود     بخش
 .شویم و در موאرد الزم، نکات مختص به هر یک אز אین אنوאع رא متذکر می

 
 
 

 אجزאی אصلی گزאرش تحقیق
 :هر گزאرش تحقیق الزم אست دربردאرندۀ אین אجزא باشد

 
 
 ٧٥ـ عنوאن١

אین عنوאن عبارت کوتاهی    . شوند  ها و مقاالت عنوאنی دאرند که با آن نامیده و شناخته می             نامه  ایانهمۀ کتابها، پ  
عنوאن باید در عـین אختـصار، گویـای بیـشترین           . شود  אست که با توجه به موضوع و پیام کلی متن אنتخاب می           

 دאرد و بـرאی אنتخـاب آن        جذאبیّت و دقیق و گویا بودن عنوאن تحقیـق אهمیـت زیـادی            . محتوא و مضمون باشد   
 . دقت، حوصله، ذوق و سلیقۀ فرאوאنی الزم אست

אی אسـتفهامی مفیـد אسـت، אمـا در هنگـام              אگرچه به هنگام تبیین موضوع تحقیق تبدیل کردن آن به جمله          
گاهی آوردن برخی قیـود بـرאی مـشخص کـردن محـدوده و      . گزאرش بهتر אست عنوאن تحقیق پرسشی نباشد  

منظور جلوگیری אز طوالنی شدن عنوאن بهتر אست אز ذکر هرگونه قیـد و              الزم אست؛ אما به     گیری تحقیق     جهت
تحقیق و بررسـی در رאبطـه       «و  » پژوهشی در «: برאی نمونه، عبارאتی چون   . عبارت غیر ضروری خوددאری شود    

صات و אطالعـات  نامه همرאه با دیگر مشخ     عنوאن کتاب و پایان   . الزم نیست در عنوאن تحقیق گنجانده شود      » با
آید، אما معمـوالً در مجـالت علمـی      عنوאن نیز می نام صفحۀ   کلی אثر عالوه بر روی جلد در صفحۀ مستقلی به           

چـین و نـام و نـام خـانوאدگی، درجـۀ علمـی و مرکـز                   صورت وسط   عنوאن مقاله باالی אولین صفحه אز متن به         
گـاهی نیـز    . شـود   چین ذکـر مـی      صورت چپ   ر به   ت  آموزشی یا پژوهشی مربوط به نویسندۀ آن، یک سطر پایین         

 .  آید صورت پانوشت می مشخصات نویسندۀ مقاله پس אز قرאر دאدن عالمتی در کنار نام אو به 
 
 
 ٧٦ـ مقدمه٢

به هنگام تدوین گزאرش تحقیق אبتدא باید با بیان کلیات و مقدمات אولیـه زمینـۀ الزم بـرאی ورود بـه مباحـث                         
باره به مباحث و אستداللهای אصلی موجب مبهم مانـدن و تبیـین نـشدن مطالـب                   ورود یک . אصلی فرאهم شود  

تـوאن بـه مـسائلی چـون تعریـف،            شود، مـی    در مقدمه که معموالً پس אز نگارش متن אصلی تهیه می          . شود  می
شـده پیرאمـون آن و        تاریخچه و אهمیت موضوع تحقیق پردאخت و پس אز بیان مسئله به سایر تحقیقات אنجـام               

بیان آثار و فوאید یافتن پاسخ مـسئله، אهـدאف تحقیـق، حـدود و               . ازאت אین تحقیق نسبت به آنها אشاره کرد       אمتی
مرزهای آن، روش تحقیق و شیوۀ گـردآوری אطالعـات، محـدودیتها و دشـوאریهای کـار و ذکـر نـام אفـرאد و                         

تـوאن در مقدمـۀ گـزאرش         میאند אز دیگر مطالبی אست که         مؤسساتی که در روند تحقیق همکاری و تأثیر دאشته        
 .تحقیق به آنها پردאخت

                                                 
٧٥ .Title. 
٧٦ .Introduction. 
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مقدمۀ کتاب شـامل مباحـث مقـدماتی        . شیوۀ تنظیم و ذکر مقدمه در قالبهای مختلف گزאرش متفاوت אست          
سـایر مباحـث مقـدماتی کـه        . آید  مرتبط با موضوع אثر אست و به عنوאن بخشی مستقل در کنار متن אصلی می              

 و  ٧٧گفتـار   پردאزد تحت عنوאن پـیش      ها، روش کار و مانند آن می        אف، אنگیزه خارج אز موضوع אست و به بیان אهد       
نامه نیـز فـصل אول، تحـت عنـوאن کلیّـات، بـه مباحـث                  در پایان . شود  مطالب کتاب آورده می     در قسمت پیش  

مقدمـه یـا   . آیـد  گفتار مـی  یابد و سایر مباحث خارج אز موضوع در پیش مقدماتی مرتبط با موضوع אختصاص می   
 کلیات אگر کوتاه باشد نیازی به تقسیم آن به سرفصلهای متعدد نیست و مطالب آن با بنـدهایی مـستقل                     فصل

معمـوالً مقدمـۀ مقالـه    . در مقاالت علمی نیز بخش אبتدאیی مقاله به مقدمه אختـصاص دאرد  . شود  אز هم جدא می   
حجم مقدمه نباید بیش    . א کرد توאن آن رא با سرفصل אز بخشهای دیگر جد          بخشی אز متن אصلی אست و تنها می       

 . سوم حجم کل گزאرش باشد אز یک
 
 
 ٧٨ـ متن٣

بـرאی  . باشد  متن، بخش אصلی گزאرش تحقیق אست که شامل دیدگاهها، تحلیلها، אستداللها و نتایج تحقیق می              
ه رא  אین نقـش  . אی دقیق אز محتوאی متن در אختیار دאشته باشیم          تدوین متن گزאرش الزم אست אبتدא طرح و نقشه        

אیم و با مرور دوبارۀ فیشهای تهیه شده در           دست آورده   باید با אتکا به مطالعات و تسلّطی که در طول تحقیق به             
بـار    بنـدی شـده یـک       برאی אین منظور الزم אست تمام فیشهای دسته        .آوری אطالعات طرאحی کنیم     مرحلۀ جمع 

تدریج طرح کلی مورد نظـر بـرאی تـدوین            و به   شود    با אین کار زوאیای مطالب در ذهن ما روشن می         . مرور شود 
 . آید دست می متن به 

در אیـن   . ترتیب بردאریم و بررسـی کنـیم        با مشخص شدن عناوین و سرفصلها، باید هر دسته אز فیشها رא به              
برאی אین منظور بهتر    . بررسی باید محتوאی تمام فیشهای یک دسته مورد توجه قرאر گیرد و با هم مقایسه شود               

 فیشهای هر دسته رא روی زمین یا میز در کنار هم پهن کنیم تا بتوאنیم در یک نگاه همۀ آنهـا رא بـا هـم                           אست
با تعمـق در مطالـب فیـشها        . جا کردن فیشها نظمی منطقی میان آنها برقرאر کرد          توאن با جابه    אکنون می . ببینیم
אی که پیـام و هـدفی کـه در            گونه  یم؛ به   توאنیم طرحی مناسب برאی پیوند میان אطالعات هر دسته אرאئه ده            می

طرح جزئی در هر     با مشخص شدن  . نقشۀ کلی برאی هر بخش אز אطالعات در نظر گرفته شده بود محقق شود             
نویس אولیۀ گـزאرش رא آغـاز کـرد و طـرح رא               توאن کار نگارش پیش     دست آمدن سر رشتۀ کالم می       بخش و به    

 .رآوردرشتۀ تحریر د همرאه با تمام جزئیات به 
چگونگی طرאحی אین فـصول بـه موضـوع و نـوع            . شود  متن گزאرش در قالب چند فصل تنظیم و تدوین می         

معموالً بهترین روش برאی طرح مطالب אین אست که متن رא به دو بخـش کلـی تقـسیم                   . تحقیق بستگی دאرد  
یقات قبلی رא بیـاوریم      مباحث و تحق   وبدر بخش אول فصلهای مربوط به کلیات و مطالبی در مورد چارچ           : کنیم

در فصول אولیه عالوه بر کلیات      . ها و نتایج تحقیق بپردאزیم      و در بخش دوم به فصلهای مرتبط با אهدאف، یافته         
شـده در خـصوص       توאن فصلهایی رא به بیان مطالعات و تحقیقـات אنجـام            و آنچه در بخش مقدمه بیان شد، می       

شده אز منابع، مقایسه میـان        آوری  تلف و سایر אطالعات جمع     و سخنان محققان مخ     موضوع تحقیق، نقل دیدگاه   
بیـان  : در فصول بخش دوم گزאرش نیـز مبـاحثی چـون          . آنها و بیان نقاط قوت و ضعف هر یک אختصاص دאد          
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ها، مثالها و نمودאرها، نتایج و پیـشنهادאت تحقیـق و ماننـد              אهدאف تحقیق و روشهای رسیدن به آن، אرאئۀ نمونه        
 . دشو آن مطرح می

 
 
 ٧٩گیری و پیشنهادאت ـ نتیجه٤

در אین بخش خالصۀ نتایج به      . یابد  بخشى אز هر گزאرش تحقیق به بیان نتایج و אرאئۀ پیشنهادאت אختصاص می            
بـا  . گیـرد   های אولیه مورد مقایسه قرאر مـی        شود و با فرضیه     بندی و تحلیل אطالعات ذکر می       دست آمده אز جمع     

 عنوאن אصل، قانون یا نظریـۀ        אند، به   ههایی که تصحیح یا تأیید شد        و نیز فرضیه   های אثبات شده    אین کار فرضیه  
אین قـسمت بایـد در عـین وضـوح،          . گردد  های رد شده بیان می      شود و دالیل نادرستی فرضیه      علمی مطرح می  

ضـافی در  אحساس نیاز به توضیح و مطالـب א . دور אز هرگونه تفصیل و پرگویی باشد    کامالً مختصر و مفید و به       
 . دهندۀ نقص و کوتاهی در فصول قبلی گزאرش אست و باید در همان فصول جبرאن شود אین بخش نشان

توאن پیشنهادهایی که در طول אنجام تحقیق به ذهن رسیده אست رא بیـان کـرد؛                  همچنین در אین بخش می    
 کـار در مطالعـات بعـدی، یـا          پیشنهادهایی در مورد لزوم אنجام تحقیقات بیشتر در رאبطه با آن موضوع و روش             

 .شوند پیشنهادهایی عملی برאی אفرאد، مسئوالن و سازمانهایی که مخاطب گزאرش محسوب می
آید، אما در کتـاب و مقالـه אلزאمـی       نامه می   گیری در قالب فصل آخر پایان       ها بخش نتیجه    نامه  معموالً در پایان  

ه وجود ندאرد؛ אگر چه ذکر مستقل و مـشخص آن  برאی تدوین אین بخش در قالب یک فصل یا سرفصل جدאگان 
به هر حال آنچه در אین بخش אهمیت دאرد אین אست که نتایج بیـان شـده عـصاره و                    . تر و مفیدتر אست     مناسب

شـود کـه هـر خوאننـدۀ          אین مهم وقتی محقق مـی     . چکیدۀ وאقعی אین پژوهش و کامالً مستدل و منطقی باشد         
 .شده در متن گزאرش به همان نتایج برسد یلهای بیانمنصفی با آگاهی אز אطالعات و تحل

 
 
 ٨٠ـ یاددאشتها٥

شود و مـورد אسـتفاده        آوری می   معموالً در هر تحقیق علمی אطالعات و مطالب گوناگونی אز منابع مختلف جمع            
بخـشهای زیـادی אز   . دهـد  نقل مستقیم אین مطالب بخشی אز متن گزאرش تحقیق رא تشکیل می           . گیرد  قرאر می 

ذکر منبع و مأخذ هر یک אز אین אطالعات، هـم           . صورت غیرمستقیم تحت تأثیر אین אطالعات אست        نیز به   متن  
دو אصـل אخالقـی אمانتـدאری و صـدאقت حکـم           . אسـت  אز جهت אخالقی و هم אز دیدگاه علمی کامالً ضـروری          

من نقـل دقیـق و      کنیم حق صاحب آن رא محترم شماریم و ضـ           کند אگر مطلبی رא אز کسی یا جایی نقل می           می
نویـسد و هـیچ       وقتی کسی مطلبی رא در گزאرش خود می       .  نام و نشانی منبع رא بیان کنیم        بدون تحریف مطلب،  

حال אگـر در  . کند، مفهوم عملی کار אو אین אست که אین مطلب אز خود אوست   مأخذ و مرجعی برאی آن ذکر نمی      
شـناختی یکـی אز       אز نظـر علمـی و روش      . دشـو   وאقع چنین نباشد، אین کار نوعی سرقت علمـی محـسوب مـی            

مالکهای قضاوت در مورد قوت علمی هر تحقیق، تعدאد و אعتبار منابعی אست که محقق אز آنها אسـتفاده کـرده        
کند تا بتوאنند به منابع بیشتری در زمینۀ مورد نظر            ضمن אینکه ذکر אین אرجاعات به خوאنندگان کمک می        . אست

 .دست آورند تری رא در موאرد نیاز به   کاملخود مرאجعه کنند و אطالعات
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 دلیـل    آیـد، אمـا بـه       دهد و معموالً ضمن متن مـی        אرجاعات بخش مستقلی אز گزאرش تحقیق رא تشکیل نمی        
تـوאن    مطالب هر אرجاع رא می    . عنوאن یکی אز אجزאی گزאرش ذکر کردیم        אهمیت אین بخش، ما آن رא جدאگانه به         

گونه که در مباحث پیشین אشـاره شـد، یاددאشـت، مطلبـی               همان. ل آن بیان کرد   دאخل متن یا در یاددאشتی ذی     
אی در کنار وאژه یا عبـارت مربـوط،           توضیحی یا אرجاعی در مورد مطالب אصلی متن אست که پس אز ذکر شماره             

در . شـود   نوشت در پایان فـصل یـا مـتن بیـان مـی              صورت پی   صورت پانوشت در پایین همان صفحه یا به           به  
אی که در متن قرאر دאده شده بود و قرאر دאدن یک نقطه پـس אز آن،                   ددאشت אرجاعی پس אز ذکر دوبارۀ شماره      یا

 . شود شناسی منبع و نشانی دقیق محل قرאر گرفتن مطلب در آن منبع ذکر می نام و مشخصات کتاب
دآورنـده، در   در بخـش אول مشخـصات پدی      . شـود   مشخصات و نشانی منابع אرجاعات در سه بخش بیان مـی          

אیـن  . شـود  بخش دوم مشخصات אنتشارאتی אثر و در بخش سوم محل قرאر گرفتن مطالب در آن منبع ذکر مـی               
شود و بین אجزאی درونی هـر یـک عالمـت ویرگـول قـرאر                 بخشها با عالمت نقطه ویرگول אز یکدیگر جدא می        

ندۀ منبع و سپس ذکـر نـام کوچـک אو           پدیدآور برאی بیان مشخصات پدیدآورنده، آوردن نام خانوאدگی      . گیرد  می
در صورتی  . شود   אگر منبع مورد نظر کتاب باشد در بخش مشخصات אنتشارאتی عنوאن آن ذکر می              ٨١.کافی אست 

אز . شود  که کتابی عالوه بر عنوאن אصلی دאرאی عنوאن دوم نیز باشد، אین عنوאن بعد אز عالمت دو نقطه ذکر می                   
אند، تنها ذکر عنوאن کتـاب کـافی نیـست و بایـد                و نوبتهای مختلف چاپ شده     آنجا که אکثر کتابها در ویرאستها     

برאی אین منظور بایـد پـس אز ذکـر عنـوאن کتـاب، نـام و نـام                   . مشخصات چاپ و ویرאست منبع نیز بیان شود       
אند و سپس محـل نـشر،         خانوאدگی مصحّح، مترجم یا אفرאد خاص دیگری که در אین ویرאست نقش آفرین بوده             

بـین  . و تـاریخ نـشر درج گـردد       .) در صورتی که אثر دאرאی ویرאیش جدیدی باشـد        (ناشر، شمارۀ ویرאیش    عنوאن  
در بخش سوم نیز شمارۀ جلد      . گیرد  جای عالمت ویرگول عالمت دو نقطه قرאر می         محل نشر و عنوאن ناشر به       

توאن با ذکر شمارۀ       می در برخی موאرد  . شود  אی که مطلب אز آن نقل یا אستفاده شده אست مشخص می             و صفحه 
  ٨٢.تری אز مطلب אرאئه دאد حدیث، آیه، بند، بیت و مانند آن نشانی دقیق

אز نظـر آنهـا بهتـر       . دאننـد   بسیاری אز محققان و نویسندگان ذکر همۀ موאرد یادشده رא در אرجاعات الزم نمـی              
אن کتاب אکتفـا کنـیم، چـرא کـه          אست در یاددאشت אرجاعی، به بیان نام خانوאدگی و نام پدیدآورنده و سپس عنو             

شـود و אز همـان طریـق          آید، ذکـر مـی      نامه، که در پایان گزאرش می       سایر مشخصات אنتشارאتی منابع در کتاب     
  ٨٣.توאن ویرאست و نسخۀ کتابها رא مشخص کرد می

تکرאر شود و در موאرد بعدی لزومی به          به هر حال ذکر مشخصات منابع تنها در אولین אرجاع هر منبع ذکر می             
در אرجاعات بعدی אگر بدون فاصله אز منبع مربوط به אرجاع قبلی مطلبی نقل کنیم، دیگر نیازی بـه                   . آن نیست 

شمارۀ جلـد و صـفحۀ مطلـب    » همان « بیان نام خانوאدگی و نام نویسنده  و یا نام אثر نیست، بلکه با درج کلمۀ  
گر بار به منبع پیشین אرجاع دאدیم، تنهـا بـا ذکـر نـام     شود؛ אما אگر پس אز אرجاع به سایر منابع دی       جدید ذکر می  

گـاه شـمارۀ جلـد و     آن. אسـت  کنیم که بار دیگـر אز آن منبـع אسـتفاده شـده     خانوאدگی پدیدآورنده مشخص می 
                                                 

آورنده در یاددאشت، אبتدא نام كوچک و سپس نام خـانوאدگى شـخص    یدها، به هنگام ذكر مشخصات پد   نامه  در بسیارى אز شیوه   . ٨١
 .دאرند  خانوאدگى رא مقدم مى نامه نام  آورند، אمّا در كتاب رא مى
 رא در گزאرش تحقیق خود نقل کرده باشیم، אرجاع آن به אین صورت            میزאن אلحكمه  كتاب   ٣٨٤٦برאی عنوאن نمونه אگرحدیث     . ٨٢

، ٣؛ ج   ١٣٧٩دאر אلحدیث، چـاپ دوّم، پـاییز        : ، ترجمۀ حمیدرضا شیخی، قم    میزאن אلحكمه هری، محمد؛   ش    محمدی ری : خوאهد بود 
 . ٣٨٤٦، ح ١١٦٦ص 
؛ میـزאن אلحكمـه   شهری، محمد؛       محمدی ری : شود  گونه تنظیم می    بر אساس אین روش אرجاع ذکر شده در یاددאشت قبلی אین           .٨٣
 .٣٨٤٦، ح ١١٦٦، ص ٣ج
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אلبته אگر אز چند אثر یک مؤلف אستفاده کرده باشیم ناچـاریم بـرאی تـشخیص آنهـا אز                   . کنیم  صفحات رא ذکر می   
  ٨٤.ام خانوאدگی پدیدآورنده، عنوאن کتاب رא نیز ذکر کنیمیکدیگر عالوه بر ن

شده در مجالت نیز مانند אرجاع به کتاب אست؛ با אین تفاوت که در بخـش دوم                   روش אرجاع به مقاالت چاپ    
سایر مشخصات مقاله شامل عنوאن مجله، شمارۀ       . شود  جای عنوאن کتاب، عنوאن مقاله دאخل گیومه ذکر می          به  

در بخش سوم نیز شمارۀ صفحۀ مـورد نظـر          . آید  دنبال عنوאن مقاله می      شمارۀ مسلسل آن نیز به       دورۀ אنتشار و  
  ٨٥.شود آورده می

صورت אلفبایی مرتب شده باشد نیـازی بـه ذکـر             אلمعارفها و فرهنگهایی که مطالب آن به            در אرجاع به دאئرة     
אلمعـارف     אلبتـه אگـر نویـسندۀ مقالـۀ دאئـرة            .توאن به عنوאن مدخل مربوط אکتفا نمود        جلد و صفحه نیست و می     

 ٨٦.شود نام خانوאدگی و نام نویسنده آغاز می مشخص باشد، بخش אول אرجاع همچنان با
هرگاه در بخشی אز متن، عبارت یا مطلبی عیناً אز جای دیگر نقل شود بهتر אست دאخل گیومه قـرאر گیـرد و                       

بته אگر متن نقل شده بیش אز نصف صفحه باشد دیگر نیـازی بـه               אل. بعد אز گیومۀ پایانی کار אرجاع אنجام پذیرد       
אما אگـر بخـشی אز مـتن رא بـا           . چین کردن و نوع خط مشخص کرد        گیومه نیست و آن رא باید با تورفتگی، چپ        

אلهام و אستفاده אز منبعی دیگر بنویسیم، بدون آنکه مطالب آن منبع رא عیناً نقل کنیم، در پایان قسمت مـذکور،                     
و ماننـد آن    » אقتبـاس אز  «،  »برگرفته אز «دهیم و در یاددאشت، אرجاع رא با عبارאتی چون             אرجاع رא قرאر می    شمارۀ

نقل אز سایر منابع در یاددאشت توضـیحی          گاهی نیز مطلبی رא برאی توضیح بیشتر مطالب متن به           . کنیم  آغاز می 
 .شود نوشت دאخل پرאنتز ذکر می  پیدر چنین موאردی مأخذ آن مطلب در پایان آن پانوشت یا. آوریم می

ها، یک مطلـب אز   دلیل تعدد نسخه منظور אفزאیش אعتبار یا نشان دאدن میزאن تتبع و یا به   אی موאرد به      در پاره 
 نکتۀ مهـم    ٨٧.در چنین موאردی باید אطالعات منابع رא با خط فاصله אز یکدیگر جدא کرد             . شود  چند منبع ذکر می   

ات گزאرش تحقیق אین אست که در صورت אمکان مرאجعه به منبعی אصـلی و دسـت אول                  و مورد توجه در אرجاع    
 אز کتـاب    אلحکمـه        میزאن   برאی نمونه אگر حدیثی در کتاب     . هرگز نباید به منابع وאسطه و دست چندم אرجاع دאد         

 אز همان منبـع نقـل        مرאجعه کرد و حدیث رא      אألنوאر   بحار توאن به   ر نقل شده אست، در صورتی که می        אألنوא  بحار
شود    مرאجعه کند متوجه می    אألنوאر   بحار   אلبته وقتی محقق به کتاب    .  نقل کنیم  אلحکمه  میزאن  کرد نباید آن رא אز      
אی چـون      وאسطه در نقل אحادیث، حدیث مـورد نظـر رא אز منـابع אولیـه                 عنوאن یک مجموعۀ    که آن منبع نیز به    

پس بهتر אست محقق با مرאجعه به منبع دست אول حـدیث            . رده אست  شیخ مفید و مانند آن نقل ک        אمالی ،کافی
بدیهی אست کـه تنهـا   . رא אز همان مأخذ نقل نماید و در یاددאشت نیز به منبعی دست אول و معتبرتر אرجاع دهد               

 توאن אین کار رא אنجام دאد که به منابع باالتر مرאجعه کرده باشیم، ولی אگر تنهـا بـه منبـع دسـت               در صورتی می  
چنین کـاری   . هیچ وجه حق ندאریم به منبع آن کتاب אرجاع دهیم            مرאجعه کنیم به      אلحکمه  میزאنچندمی مانند   

                                                 
و . ١٧٧ق؛ ص .ه١٤٢٢فیروزآبادی، چـاپ سـوّم،      : ، قم أصول אلفقه مظفر، محمد رضا؛    : قبلی آمده باشد  بر فرض אگر در אرجاع       .٨٤

حال אگر پس אز چند אرجاع ،       . ٢٠٩همان، ص : نویسیم  אکنون بخوאهیم بالفاصله به صفحۀ دیگر همین منبع אرجاع دهیم چنین می           
 .  ٣٠٤د رضا؛ صمظفر، محم: نویسیم گونه می دوباره به آن منبع אرجاع دهیم אین

، ٣٤، شمارۀ مسلـسل     ٥، شمارۀ   علوم حدیث ،  »نگاهی به جریانهای حدیثی معاصر אهل سنت      «مهریزی، مهدی؛   : برאی نمونه  .٨٥
 .٧؛ ص ٨٣زمستان 

 .؛ مدخل אخباریاندאئرة אلمعارف بزرگ אسالمیقیصری، אحسان؛ : برאی نمونه .٨٦
ــ حـسینی، محمـدباقر؛    ٥٤ش؛ ص . ه١٣٨١بوستان كتاب، چـاپ אول ،  : ، قم אلرعایة في علم אلدرאیة   شهید ثانی؛   : برאی نمونه  .٨٧
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توאند مشکالتی مانند تفـاوت       شود و هم אز نظر علمی می        هم אز نظر אخالقی نوعی خیانت و دروغ محسوب می         
 .   در نقلها رא در پی دאشته باشد

 
 
 ٨٨نامه ـ کتاب٦

در . نامه یا فهرست منابع و مآخذ אست باید در هر گزאرش تحقیق وجود دאشته باشد کتابآخرین بخشی که 
نحوی مورد אستفاده  אین بخش فهرستی אز تمام منابعی که در طول تحقیق و به هنگام نگارش گزאرش آن به 

ندۀ تتبع و قوت علمی ده تعدאد و אعتبار אین منابع نشان. شود ذکر می قرאر گرفته و به آن אرجاع دאده شده אست،
در אین . کند تا با منابع بیشتری در مورد موضوع تحقیق آشنا شوند تحقیق אست و به خوאنندگان کمک می

محقق در . شود بخش אبتدא فهرست منابع فارسی و عربی و در آخر منابع אنگلیسی یا دیگر زبانها ذکر می
ضوع شناسایی کرده ولی אز آنها در گزאرش خود صورتی که مایل باشد منابع بیشتری، که در رאبطه با مو

برאی «توאند آنها رא در بخش مستقلی با عنوאن  אی نبرده אست، رא نیز به خوאنندگان خود معرفی کند می بهره
 .نامۀ تحقیق کار درستی نیست گونه منابع در بین فهرست کتاب ذکر אین. فهرست کند» مطالعۀ بیشتر

در وאقع אین بخش، אز . نامه مانند شیوۀ تنظیم آن در אرجاعات אست  کتابشیوۀ تنظیم مشخصات منابع در
شود؛ با אین تفاوت که در אینجا  مجموع אرجاعاتی که در صفحات گوناگون گزאرش پرאکنده شده بود تشکیل می

، جای آن در אدאمۀ مشخصات אنتشارאتی بخش سوم אرجاعات، یعنی شمارۀ جلد و صفحه، مورد نیاز نیست و به 
אز آنجا که مشخصات منابع با نام خانوאدگی پدیدآورندۀ آنها آغاز شده . شود تعدאد مجلدאت هر منبع ذکر می

אلبته אگر در منابع یک تحقیق چند אثر . بود אست، ترتیب منابع بر אساس حروف אلفبای نام پدیدآورندگان خوאهد
جای آن در موאرد بعدی خط ممتدی قرאر  و به شود  אز یک پدیدآورنده وجود دאشته باشد، نام אو تکرאر نمی

نامه  شد، در کتاب برخالف אرجاعات که هر یاددאشت אرجاعی جدید با کمی تورفتگی آغاز می. گیرد می
شود و در صورتی که אدאمۀ آن به سطر بعدی کشیده شود با  مشخصات هر منبع אز אبتدאی سطر نوشته می

  ٨٩.شود مقدאری تورفتگی نوشته می
אهللا، موالنا، خوאجه و אمثال   نگام ذکر نام خانوאدگی پدیدآورندگان نباید אز אلقاب مختلف مانند دکتر، آیةبه ه

نکتۀ دیگر אینکه پدیدآورندگان یک אثر אگر دو . آن אستفاده کرد؛ مگر آنکه آن لقب جزئی אز نام فرد شده باشد
شود و سپس نام و نام خانوאدگی فرد یا  آنها ذکر مییا سه نفر باشند، אبتدא نام خانوאدگی و نام کوچک یکی אز 

آورندگان بیش אز سه نفر باشد نام  אما אگر تعدאد پدید. آید صورت عادی می به» و«אفرאد دیگر بعد אز حرف ربط 
 .آید در אدאمۀ آن می» و دیگرאن«شود و سپس عبارت  خانوאدگی و نام یکی אز آنها ثبت می

 
 
 

 سایر אجزאی گزאرش
אما با توجه به نوع و شرאیط . אی که شرح آنها گذشت در هر گزאرش تحقیق אلزאمی אست گانه אجزאی ششوجود 

در אینجا به برخی אز אین אجزא . تحقیق، ممکن אست אجزאی دیگری نیز در برخی אز گزאرشها الزم یا مفید باشد
 :کنیم אشاره می
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 ٩٠فهرست مطالب) אلف
אین . ت کاملی אز تمامی سرفصلها و عناوین אصلی مطالب الزم אستدر אکثر گزאرشهای تحقیق وجود فهرس

آرאئی  فهرست باید در پایان نگارش گزאرش و پس אز مشخص شدن همۀ سرفصلها و نهایی شدن صفحه
 . گزאرش تهیه شود؛ אما بهتر אست در אبتدאی گزאرش و پیش אز متن آن قرאر دאده شود

صورت چند سطحی تنظیم و به  طالب الزم אست آن رא به برאی مفید بودن و کاربردی شدن فهرست م
صورت جامع در نظر  در אین روش تمامی سرفصلهای אصلی و فرعی به . آرאیی کنیم אی صفحه صورت پله 

با אین کار در یک نگاه . کند شود و هر سطح אز אین عناوین به میزאن خاصی אز سطر تورفتگی پیدא می گرفته می
 .وאن سرفصلهای אصلی و فرعی رא אز هم تشخیص دאدت به صفحۀ فهرست می

 
 
 ٩١چکیده) ب

. کنندگان بسیار مفید خوאهد بود شده در گزאرش تحقیق برאی אستفاده אی אز مطالب و نتایج مطرح بیان خالصه
یکی אز فوאید אین کار آن אست که خوאنندگانی که وقت یا حوصلۀ کافی برאی مطالعۀ تمام گزאرش رא ندאرند با 

אین مناسب אست در صورت אمکان אین بخش رא نیز  بر بنا. شوند مطلع می العۀ خالصۀ گزאرش אز کلیات آنمط
 ٨حدود (אی   کلمه١٥٠ تا ١٠٠אی  صورت چکیده אین خالصه در مقاالت علمی به . در گزאرش تحقیق بیاوریم

 و سمینارهای علمی وجود אمروزه بسیاری אز مجالت تخصصی. آید پیش אز آغاز متن مقاله می)  سطر١٠تا 
توאن خالصۀ مطالب هر فصل رא  در دیگر אنوאع گزאرش نیز می. دאنند چکیده رא برאی مقاالت אرسالی אلزאمی می

 . در پایان آن فصل یا خالصۀ محتوאی کل گزאرش رא در پایان گزאرش تحقیق ذکر کرد
مشخص کرد و سپس هر یک אز אین برאی تهیۀ چکیدۀ مطالب یک متن אبتدא باید بندهای אصلی متن رא 

توאن مجموع آنها رא در نظر گرفت و  دست آمدن אین جمالت می با به . بندها رא در یک جمله خالصه نمود
شود مطالبی خارج אز آنچه در  אین روش عالوه بر تسهیل کار موجب می. عنوאن چکیده تهیه کرد متنی رא به 

بد؛ ضمن אینکه تناسب الزم میان حجم متن گزאرش و چکیدۀ آن، متن گزאرش بیان شده به خالصۀ آن رאه نیا
 .نویسی אست، رعایت خوאهد شد که یکی אز شرאیط خالصه

 
 
 ٩٢ کلیدوאژه) ج

معموالً پس אز چکیدۀ مقاله و پیش אز آغاز متن آن، عنوאن . ذکر אین بخش تنها در مقاالت علمی رאیج אست
ها אصطالحات و  کلیدوאژه. شود  مهم و کلیدی ذکر می  وאژۀ١٥ا  ت٣ها نوشته و در مقابل آن بین  کلیدوאژه

אند و یا در بخش قابل توجهی אز مقاله به آنها  کلماتی هستند که به عنوאن موضوع אصلی تحقیق مطرح
آورد که خوאننده با یک نگاه، אز کلیات مطالب مطرح  ها אین אمکان رא فرאهم می کلیدوאژه. پردאخته شده אست

های کلیدی برאی جستجو و  رسانی نیز אز אین وאژه אفزאرهای אطالع کتابدאرאن و نرم. قاله مطلع شودشده در م
 . گیرند یافتن مقاالت مربوط به موضوعات مورد نظر بهره می
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 ٩٣پیوست) د
אطالعاتی که وجود آن در گزאرش تحقیق برאی تفهیم بیشتر مطالب مفید אست، אما ذکر آن در متن אصلی 

موאردی . شود صورت پیوست אضافه می شود در پایان گزאرش به  ستگی یا طوالنی شدن متن میموجب گس
صورت پیوست  ها، تصاویر، אسناد و متون تاریخی، אز جمله אطالعاتی אست که معموالً به  جدولها، نقشه: چون

אی خاص   باشد شمارهگونه موאرد در هر قسمتی אز متن که با پیوست مورد نظر مرتبط در אین. شود آورده می
در صورتی که پیوستهای یک گزאرش متعدد . دهند گذאرند و در یاددאشت خوאننده رא به پیوست אرجاع می می

 .شود אی جدאگانه مشخص می باشد، هر یک با شماره
 
 
 ٩٤نامه وאژه) ه

توאن   می دهای پیچیدۀ زیادی אستفاده شده باش در صورتی که در متن گزאرش تحقیق אز אصطالحات و وאژه
جا در فهرستی אلفبایی در پایان  صورت یک אند، به  همۀ آنها رא، که אحتماالً در پانوشتها نیز شرح دאده شده

کار رفته مورد نظر אست و سایر  نامه تنها همان معنایی که در متن گزאرش به در وאژه. گزאرش אرאئه و توضیح دאد
 . معانی آن مورد توجه نخوאهد بود

 
 
 ٩٥ هنمای) و

کند، نمایه یا  یکی دیگر אز بخشهایی که وجودش در گزאرش تحقیق کمک فرאوאنی به خوאنندگان می
توאن فهرستهای مختلفی אز مطالب مهم و کاربردی گزאرش رא همرאه  در אین بخش می. فهرستهای فنی אست

: مل موאردی چونتوאند شا אین فهرست می. با نشانی محل قرאر گرفتن آنها در متن تهیه و אرאئه کرد
אمروزه با אستفاده אز . موضوعات، אصطالحات، אشخاص، אماکن، تصاویر، آیات، אحادیث، אشعار و مانند آن باشد

توאن فهرستهای مورد نظر رא با سرعت و سهولت بیشتری אستخرאج و نشانی  אی می אبزאرها و روشهای رאیانه
 .  ص کردمحل قرאر گرفتن موאرد هر یک رא در مقابل آنها مشخ

 
 
 جلد) ز

نامه نیز  پایان. عنوאن אولین بخش بیرونی آشنا شدیم پیش אز אین به هنگام معرفی אجزאی کتاب با جلد آن به 
  نامه אز جنس گالینگور אست و אطالعات مشخصی به جلد پایان. باید توسط دאنشجو صحافی و تجلید شود

نامه،  موالً شامل نام و نماد دאنشگاه، عنوאن پایانאین אطالعات مع. شود صورت زرکوب بر روی آن ثبت می
درجۀ علمی و مقطعی که تحقیق برאی أخذ مدرک آن مقطع نوشته شده אست، نام گروه آموزشی، نام و نام 

همین אطالعات در صفحۀ بعد אز جلد، . نامه אست خانوאدگی پژوهشگر و אستاد رאهنما، فصل و سال אرאئۀ پایان
خوب אست برگردאن אنگلیسی אین אطالعات در پایان تحقیق در ٩٦.آید شود، نیز می ده میکه صفحۀ عنوאن نامی

شوند یا در  אز آنجا که مقاالت علمی معموالً در مجالت تخصصی چاپ می. صفحۀ عناوین التین آورده شود
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ما אگر در موאردی א. شوند، مستقالً نیازی به جلد ندאرند صورت مجموعه مقاالت و مانند آن אرאئه می کتابها به 
אی برאی عنوאن آن در نظر  صورت مستقل אرאئه گردد الزم אست صفحه אی به  مانند تحقیقات دאنشجویی مقاله

 .  شود گونه تحقیقات معموالً אز طلق و شیرאزه אستفاده می برאی نگهدאری بهتر و جذאبیّت بیشتر אین. گرفته شود
 
 
 

 چند نکته در مورد تدوین گزאرش
. نویس تدوین کنیم صورت پیش بار آن رא به   تهیۀ متن گزאرش تحقیق الزم אست حدאقل یکـ برאی١

نویس אول  אز آنجا که متن پیش. دست بنویسیم هایی مناسب و یک نویس گزאرش رא باید در برگه پیش
ن ها رא سفید بگذאریم و فاصلۀ بی دستخوش אصالحات و تغییرאت زیادی خوאهد شد، بهتر אست پشت برگه
 . ها وجود دאشته باشد سطور رא بیشتر کنیم تا אمکان אعمال אصالحات و אضافات در همان برگه

بندی شدۀ مربوط رא در مقابل  نویس هر فصل אز گزאرش باید فیشهای آماده و طبقه ـ به هنگام نگارش پیش٢
آنچه در . رא آغاز کنیمאیم کار نگارش  خود قرאر دهیم و بر אساس طرحی که برאی تدوین گزאرش طرאحی کرده

نویسیم همان אطالعات موجود در فیشها نیست، بلکه باید با تفکر و تأمل در آن אطالعات، تحلیل  گزאرش می
אلبته گاهی الزم אست برאی אستناد، تکمیل یا توضیح مطالب خود، . رشتۀ تحریر درآوریم و بردאشت خود رא به 

در אین مرحله باید همۀ جزئیات אطالعات . کنیم اً در بین متن نقلشده در فیشها رא عین بخشی אز אطالعات ثبت
 .و تحلیلها در متن گزאرش אنعکاس یابد و نوشتن هیچ مطلبی به آینده موکول نشود

אی، خوب אست  چینی رאیانه ـ با توجه به همگانی شدن فناوری אطالعات و فرאهم شدن אمکان حروف٣
چینی جدאگانه و  אین کار عالوه بر آنکه ما رא אز حروف. چینی کنیم روفهای خود رא אز אبتدא خودمان ح نوشته

. سازد آسانی ممکن می کند، هر گونه تغییر و אصالحی رא در متن به  نیاز می گیری و مقابلۀ آن بی مرאحل غلط
و بدون نیاز به توאن آن رא אصالح کرد  אی در אختیار ما باشد بارها و بارها می صورت فایل رאیانه وقتی متنی به 

دلیل  کنند به  بسیاری אز אفرאد تصور می.  نهایی دست یافت نویسهای متعدد با تغییرאت تدریجی به نسخۀ پیش
شود؛ حال آنکه در مدت  چینی سریع، אین کار موجب אتالف وقت آنها می ها و روش حروف آشنایی با برنامه نا

 با אین روش عالوه بر حذف چند مرحله אز کار و אفزאیش .توאن به אین توאنایی دست یافت بسیار کوتاهی می
 . جویی خوאهد شد ها صرفه سرعت نگارش و אعمال אصالحات، در وقت و هزینه

رعایت . ـ یکی אز אصول مهم به هنگام نگارش گزאرش تحقیق حفظ وحدت و پیوستگی مطالب متن אست٤
تباط منطقی میان אجزאی گزאرش دچار مشکل و شود تا خوאننده در فهم پیام متون و אر אین אصل موجب می

نحوی با אندیشه و  شده در گزאرش، به  برאی رسیدن به אین مهم باید هر بخش אز مطالب مطرح. אبهام نشود
 . هدف אصلی تحقیق مرتبط باشد

له بند یا پارאگرאف وאحدی אطالعاتی אست که با تعدאدی جم. شود אی אز بندها تشکیل می هر متن אز مجموعه
منسجم بودن یک متن وאبسته به אنسجام دאخلی مطالب هر یک . گیرد אی خاص شکل می با محوریت אندیشه

 . אز بندهای آن و پیوستگی و אرتباط بندها با یکدیگر אست
عنوאن אندیشۀ אصلی آن بند طی یک جمله  אین موضوع به . در هر بند باید تنها به یک موضوع پردאخته شود

گاهی نیز אندیشۀ אصلی نویسنده در . شود تهای بند مطرح و با جمالت دیگری پرورאنده و تبیین میدر אبتدא یا אن
شود  طور متوسط אز پنج جمله تشکیل می طول هر بند که به . شود صورت ضمنی بیان می چند جمله به 

ر حال باید تمام به ه. بستگی به میزאن مطالبی دאرد که برאی تبیین کامل אندیشۀ אصلی آن بند الزم אست
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مثالً אگر در אبتدאی یک بند . نحوی با אندیشۀ אصلی یک بند مرتبط אست در همان بند ذکر شود مطالبی که به 
אگر . אین موضوع چهار دلیل دאرد؛ الزم אست در مورد هر چهار دلیل در همین بند سخن گفته شود: گفته شد
صورت  العات مربوط به چهار دلیل رא در אین بند به  شدن بند، אط توאن برאی جلوگیری אز طوالنی چه می

 .אجمالی مطرح کرد و همانجا אعالم نمود که توضیحات بیشتر در אدאمه خوאهد آمد
     אز سوی دیگر نباید مطلبی رא که در چارچوب אندیشۀ אصلی جا ندאرد در متن قرאر دאد؛ هر چند که آن 

ساز  کننده یا حاصل مطالب قبلی و یا زمینه ردن مطالبی که تبیینآو. نظر برسد مطلب بسیار جالب و مفید به 
گونه که پرگویی یا تکرאر مطالب نیز به  همان. کند مطالب بعدی نباشد، پیوستگی متن رא دچار אختالل می

 . زند אنسجام و نظم متن آسیب می
. مورد توجه محقق باشدـ در هنگام تدوین گزאرش تحقیق אصول و ضوאبط אخالقی و علمی فرאوאنی باید ٥

زدگی، شجاعت و  طرفی و پرهیز אز شخصیت گونه که در بحث אصول אخالقی تحقیق אشاره شد بی همان
صرאحت، אدب و دوری אز تکلف، אمانتدאری و אحترאم به حقوق دیگرאن، در نظر دאشتن خدאوند و پرهیز אز فریب 

. ر همۀ مرאحل تحقیق باید مورد توجه محقق باشدو سفسطه و موאردی אز אین قبیل אز جمله אصولی אست که د
محقق باید به هنگام نگارش گزאرش، ضمن . شود نمود و جلوۀ رعایت אین אصول در گزאرش تحقیق عیان می

جا بپرهیزد و با تکرאر و توضیحات  رعایت אصول אخالقی تحقیق و نگارش אز نکوهش یا تعریف و تملق بی
 .بیش אز حد متن رא طوالنی نکند

تر  کار بردن هر وאژه یا אصطالح، مفهوم ساختن مطالب باشد، نه پیچیده الزم אست هدف نویسنده אز به 
تر خوאهد  یاب تر باشد هدف تحقیق دست تر و روאن گزאرش هر قدر ساده. کردن متن و فخرفروشی به دیگرאن

توجه به سطح فکر . شودنویسی نباید موجب خارج شدن تحقیق אز صورت علمی خود  אلبته אین ساده. شد
کار بردن אصطالحات و אلفاظ پیچیده، توضیح موאرد مشکل در پرאنتز یا یاددאشت  مخاطبان، پرهیز אز به 

بندی مطالب و אستفاده אز مثال אز جمله אموری אست که در ساده و  توضیحی، אستفاده אز جمالت کوتاه، دسته
 .روאن ساختن متن تأثیرگذאر אست

 نحوی در فهم بیشتر متن مؤثر باشد  توאند به  بهانۀ وضوح مطالب אز ذکر אطالعاتی که می محقق نباید به 
کار بردن عالئم و אصول ویرאیش نیز אز  دقت در سبک نگارش، رعایت قوאعد دستوری و به . صرف نظر کند

  ٩٧.کننده در کیفیت متون علمی و تحقیقاتی אست אمور بسیار ضروری و تعیین
دقت و با نگاهی אنتقادی بررسی شود و   نویس אول الزم אست کل متن به  ن نگارش پیشـ پس אز پایا٦

توאند  אگر אین مرور با فاصلۀ زمانی אندکی אنجام پذیرد محقق می. אصالحات و تغییرאت الزم در آن به عمل آید
اسب برאی אین فاصلۀ مقدאر من. با ذهنیتی متفاوت، مانند یک خوאنندۀ عادی، متن خود رא مطالعه و نقد کند

شود، طرح،   گفته میآیشپس אز אین مدت که אصطالحاً به آن مرحلۀ .  ساعت تا یک هفته אست٢٤زمانی אز 
توאند با تصورאت و نگاهی جدید  شود و אو می گزینیهای گذشته אز ذهن محقق دور می אندیشه و حتی وאژه

 . ها برאی אو آشکار خوאهد شد ریق نقاط ضعف نوشتهها دنبال کند و אز אین ط مطالب رא אز طریق همان نوشته
نکات و پرسشهایی אز قبیل אینکه . نویس אول باید نکات زیادی مورد توجه قرאر گیرد به هنگام بازنگری پیش

آیا مطالب אز وضوح و روאنی الزم برخوردאر אست یا نه؟ آیا نیاز به تعریف، توصیف، مثال یا توضیحی بیشتری 
ها نسبت دאده مستند و همرאه با دلیل אست؟ آیا  م אظهار نظرها و مطالبی که به אفرאد و گروهنیست؟ آیا تما

                                                 
نامـۀ نگـارش و یـرאیش در زبـان      אی אز شیوه مهم نگارش و ویرאیش، گزیده منظور آشنایی بیشتر با برخی אز אصول و قوאعد            به .٩٧

 .  אرאئه شده אست٣فارسی در پیوست شمارۀ 
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کند؟ آیا حجم بندها متناسب אست و  گیری و تعمیم نتایج کفایت می شده برאی نتیجه دالیل و شوאهد אرאئه
جا و گویاست؟ آیا אمال،  هشده صحیح، ب های אستفاده אنسجام و پیوستگی الزم میان آنها وجود دאرد؟ آیا وאژه

درستی  گذאری و ساختاربندی عبارאت به  ها و جمالت صحیح אست؟ آیا نشانه אلخط و نگارش אدبی وאژه رسم
אنجام شده אست؟ آیا مطلب زאئدی در متن نیست که حذف آن به אنسجام گزאرش کمک کند؟ آیا אرتباط و 

 دאرد؟ و نکات و پرسشهای فرאوאن دیگری که سیری منطقی میان سرفصلها و بخشهای مختلف متن وجود
 .توجه به آنها موجب אصالح و تقویت متن گزאرش خوאهد شد

در אین مرحله ممکن אست مسائل و אبعاد جدیدی אز موضوعات به ذهن محقق برسد که אفزودن آنها به متن 
بارها אنجام شود و هر بار بهتر אست کار بازنگری و تجدید نظر در متن . موجب غنای بیشتر گزאرش خوאهد شد

صورت کلی بررسی شود تا عالوه بر جامعیت אز ترتیب  אی خاص به متن نگریسته شود؛ یک بار متن به  אز جنبه
های  و تنظیم منطقی نیز برخوردאر باشد؛ بار دیگر אین بررسی אز جنبۀ محتوאیی אنجام شود و در دفعات بعد جنبه

 .نند آن مورد توجه قرאر گیردمسائل روشی، אدبی و ما: دیگری چون
نویس خوب אست برאی مشاهدۀ نتیجۀ کار و  های پیش پس אز ثبت אصالحات و تغییرאت الزم در برگه

نویس دوم  صورت پیش جلوگیری אز سردرگمی، با توجه به نکات و אصالحات جدید، بار دیگر متن کامل به 
نویسهای  خود پیش چینی شده باشد خود به  ه حروفنویس אول در رאیان אلبته در صورتی که پیش. نوشته شود

نویس دوم بسیار مناسب אست متن آن در אختیار אهل فن قرאر  پس אز آماده شدن پیش. بعدی فرאهم شده אست
نویس یا تهیۀ نسخۀ  خوب אست پاک. گیرد تا אز تجربیات و نظرאت آنان نیز در بهبود و אرتقای کار אستفاده شود

گیری אز جدیدترین אطالعات و نظرאت אنجام  ق در آخرین فرصت ممکن و پس אز بهرهنهایی گزאرش تحقی
 .پذیرد
صورت  ـ پس אز پایان کار تدوین گزאرش تحقیق الزم אست فیشهای تحقیقاتی مربوط به آن موضوع به ٧

 אین אگر چه با پایان نگارش אین گزאرش دیگر در. بندی شده در محل مناسبی بایگانی شود منظم و دسته
شود، ولی ممکن אست در تحقیقات و فعالیتهای بعدی  آوری شده نیازی אحساس نمی تحقیق به فیشهای جمع

אین نباید אین  بر بنا. محقق یا دوستان و همکارאنش אز جهاتی دیگر، همه یا بخشی אز אین فیشها به کار آید
 . به آسانی אز دست دאددست آمده  مجموعۀ אرزشمند رא که با وقت، هزینه و تتبع بسیار به 
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 ١پیوست شمارۀ 
 نامه كتاب

 .ق.ه١٤١٩دאر אلورאق، אلطبعة אألولي، : ، אلریاضمهمات علوم אلحدیثـ آل كلیب، אبرאهیم بن علي؛ ١
 ١٤٢٢دאر אحیاء אلترאث אلعربي، אلطبعـة אألولـي،   : ، بیروتمعجم مقاییس אللغة فارس، أبي אلحسین أحمد؛    ـ אبن ٢
 .ج٢ق، .ه
 .ش.ه١٣٨٠طرح نو، چاپ אول، : نیا، تهرאن ، ترجمۀ مرتضی كریمیمعنای متنزید، نصر حامد؛ ـ אبو ٣
 ١٣٨٢: ، تهرאنی، چاپ אول، وزאرت فرهنگ و אرشاد אسالمیهویّت علم دین، خسرو؛ یباقرـ ٤
 .ج٢ش، .ه١٣٧١دאر אلكتب אإلسالمیة، אلطبعة אلثانیة، : ، قمאلمحاسنـ برقی، أحمد بن أبي محمد؛ ٥
 .ش.ه١٣٧٤دفتر نشر فرهنگ אسالمی، چاپ چهارم، : ، تهرאنאلنزول، معانی אلقرآنبهبودی، محمدباقر؛ ـ ٦
مركز אلنشر אلتابع لمكتب אإلعالم אإلسـالمي، אلطبعـة אلثانیـة،        : ، قم تدوین אلسنة אلشریفة  ـ جاللی، محمدرضا؛    ٧

 .ش.ه١٣٧٦
 .ج٣٠ق، .ه١٤٠٩یت، אلطبعة אألولي، مؤسسة آل אلب:  قموسائل אلشیعة،ـ حرعاملی، محمد بن حسن؛ ٨
 .ق.ه١٣٩٤אلمطبعة אلعلمیة، אلطبعة אلخامسة، : ، قمאلبیان في تفسیر אلقرآنـ خویی، أبوאلقاسم؛ ٩
 .ج٢ش، .ه١٣٧٠مركز אنتشارאت دفتر تبلیغات אسالمی، چاپ ششم، : ، قمفروغ אبدیتـ سبحانی، جعفر؛ ١٠
 .ش.ه١٣٧٦مدیریة אلحوزة אلعلمیة، אلطبعة אألولي، : ، قمאلفقهאلموجز في أصول  ؛ ـــــــــــــــــــــ ١١
دفتـر تبلیغـات אسـالمی حـوزۀ علمیـۀ قـم، چـاپ אول،                : ، قـم  روشهای تأویل قـرآن   ـ شاكر، محمد كاظم؛     ١٢

 .ش.ه١٣٦٩خانۀ آفتاب، چاپ אول، : تهرאن. ش.ه١٣٧٦
 .م١٩٧٨ אلطبعة אلعاشرة، دאر אلعلم للمالیین،: ، بیروتعلم אلحدیث و مصطلحهـ صالح، صبحی؛ ١٣
 .ق.ه١٣٩٥: ، אلطبعة אلثانیة، مكتبة אلنجاح، تهرאنאلمعالم אلجدیدة لألصولصدر، سید محمدباقر؛ ـ ١٤
 .ش.ه١٣٧٨بنیاد پژوهشهای אسالمی، چاپ אول، : ، مشهدغالیانـ صفری فروشانی، نعمت אهللا؛ ١٥
 .ش.ه١٣٧٩ت אسالمی، چاپ دهم، دفتر אنتشارא: ، قمقرآن در אسالمـ طباطبایی، محمدحسین، ١٦
 .ج٢٠تا،  منشورאت جماعة אلمدرسین، بی: ، قمאلمیزאن في تفسیر אلقرآن ؛ ـــــــــــــــــــــ ١٧
 .ج١٠، ]تا بي[، אلطبعة אلثالثة، دאرאحیاء אلترאث אلعربي، بیروت، אلتفسیر אلكبیر، محمدبن عمر؛ یفخررאزـ ١٨
، تحقیـق جـابر فیـاض אلعلـوאني، אلطبعـة אلثانیـة،              في علم أصول אلفقه    אلمحصولــــــــــــــــــــ ؛   ـ  ١٩

 .ج٢، ق١٤١٢: مؤسسة אلرسالة، بیروت
 .ش. ه١٣٨١: ، چاپ אول، زالل كوثر، قمی و אفعال گفتاریوحنیا، علیرضا؛  یقائمـ ٢٠
 .ش.ه١٣٧٤نشر ذره، چاپ אول، : ، قمغروب خورشید بیـ معادیخوאه، عبدאلمجید؛ ٢١
مؤسـسة אلنـشر   : ، حققـه سـید موسـي אلزنجـاني אلـشبیري، قـم           رجـال אلنجاشـي   أحمد بن علی؛    ـ نجاشی،   ٢٢

 .ق. ه١٤٠٧אإلسالمي، 
 . ق ه١٣٩٣: אلكتاب אلعربي، بیروت ، دאرאلقرآن و علم אلحدیثنوفل، عبدאلرزאق؛ ـ ٢٣
غـات אسـالمی،    مركز אنتشارאت دفتر سـازمان تبلی     : ، قم عقلگرאیی در تفاسیر قرن چهاردهم    ـ نفیسی، شادی؛    ٢٤

 .ش.ه١٣٧٩چاپ אول، 
، ترجمۀ سید محمدتقی فخر دאعـی گیالنـی،         تفسیر אلقرآن و هو אلهدی و אلفرقان      ـ هندی، سید אحمد خان؛      ٢٥

 .ج٣تا،  شركت تضامنی محمد حسن علمی و شركاء، چاپ אول، بی: تهرאن
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 ٣پیوست شمارۀ 

 نامۀ پشنهادی نگارش و ویرאیش متون فارسی شیوه
 

 ٩٨ عمومیقوאنین) אلف
 . بهتر אست شمارۀ صفحه در سمت چپ پایین صفحات درج شودـ ١
 . کلمات مستقل باید אز یکدیگر یک فاصله دאشته باشندـ ٢
شـوند؛    אند با یک فاصله אز هم نوشته می           ی که אز دو کلمه یا بیشتر تشکیل شده        های عرب  אجزאی عناوین کتاب  ـ ٣

 قیه، من وحی אلقرآن، فی ظالل אلقرآن  تحف אلعقول، بحار אالنوאر، من ال یحضره אلف: مانند
 .گیرد شود و نام مقاله دאخل گیومه قرאر می نوشته می) مایل( نام کتاب و مجلّه به صورت אیتالیک ـ ٤
چـسبند و אز کلمـۀ پـس אز خـود یـک               به کلمۀ پیش אز خود می     » :«،  ».«،  »!«،  »؟«،  »؛«،  »،« عالمتهای  ـ ٥

 .فاصله دאرند
 .  و قالب باید به آنها بچسبد و عبارت بیرونی باید אز آنها یک فاصله دאشته باشد عبارت دאخل گیومه، پرאنتزـ ٦
 . آیات قرآن باید دאخل پرאنتزهای مخصوص آیات قرאر گیرند ـ٧
خط فاصله باید אز کلمۀ دאخل و بیرون אز خود یک فاصله دאشته باشد، ولی چنانچـه پـس אز شـمارۀ ردیـف                 ـ٨

 .قرאر گیرد باید به آن بچسبد
فاصله نوشـته شـود؛    شود باید با نیم آغاز می» أب« مرکبی که با یکی אز ساختارهای نوشتاری کلمۀ           אسامی ـ٩

 .نصر عبدאهللا، אبوאلحسن، אبی אبا: مانند
بـه کـار    » وאو عطـف  «و  » یا«فقط برאی نشان دאدن تاریخ، شمارۀ آیه و گاهی نیز به جای             (/)  خط مورّب    ـ ١٠
 .٧٨/؛ آل عمرאن٣/١٢/٨٢: رود؛ مانند می
به کار رفتـه אسـت و هنگـام         ) ة( چنانچه یک عبارت عربی در میان متن فارسی بیاید که در آن تای مدوّر                ـ ١١

 .بالغة אلوאضحه: باید حتماً با نقطه نوشته شود؛ مانند شود  خوאندن تلفظ می
 .نهج אلبالغه:  چنانچه تای مدوّر در آخر عبارت عربی بیاید، نقطه الزم ندאرد؛ مانند ـ ١٢
شـوند؛   فاصله نوشته می بیایند با نیم » ه/ـه«هرگاه پس אز فعل مختوم به       » م، אی، אیم، אید، אند    א«صورتهای   ـ ١٣
 ...אند و  אم، رفته گفته: مانند
 : جمالت دعایی باید به صورت کامل و دאخل پرאنتز نوشته شوند ـ ١٤

 )        علیهم אلسالم(یا ) علیهما אلسالم(، )علیه אلسالم)         (ع(
 )صلی אهللا علیه و آله  ()     ص(
 )سالم אهللا علیها)       (س(
 
 
 ٩٩ها، پیشوندها و پسوندها אمالی بعضی אز وאژه) ب
 .אی خدא، אی که: شود؛ مانند همیشه جدא אز منادא نوشته می) حرف ندא(» אی«ـ 
 شود؛ جدא אز جزء و کلمۀ پس אز خود نوشته می» آن«و » אین«ـ 

                                                 
 .אند و אین پیوست در مقام بیان אستثناءها، و همۀ جزئیات نکات ویرאیشی نیست אین قوאنین به صورت کلی بیان شده. ٩٨
  . ٢١ـ ٢٣ش، ص ١٣٨٢ارسی، چاپ دوم، ، فرهنگستان زبان و אدب فدستور خط فارسی: ک.ر. ٩٩
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 . אینها، آنها، אینجا، آنجا، وאنگهیآنچه، آنکه، אینکه،: אستثنا
 :شود؛ مانند هموאره جدא אز کلمۀ پس אز خود نوشته می» همان«و » همین«ـ 

 .جا  کتاب، همان جا، همان خانه، همین همین 
 :شود؛ مانند هموאره جدא אز کلمه پس אز خود نوشته می» هیچ«ـ 
 .کس کدאم، هیچ یک، هیچ هیچ

 :شود، مگر در موאرد زیر د نوشته میجدא אز کلمۀ پس אز خو» چه«ـ 
 .چرא، چگونه، چقدر، چطور، چسان

 :شود، مگر در دو مورد جدא אز کلمۀ پیش אز خود نوشته می» چه«ـ 
 .آنچه، چنانچه

و » چـه؟  بـرאی «به معنایِ» چرא«شود، مگر در کلمۀ پرسشی      هموאره جدא אز کلمۀ پیش אز خود نوشته می        » رא«ـ  
 .سخ به پرسش منفی، در پا»آری«به معنایِ

 :شود؛ مانند جدא אز کلمۀ پیش אز خود نوشته می» که«ـ 
 )که  آن کسی(که  که، آن چنان
 بلکه، آنکه، אینکه: אستثنا

 :حذف یا حفظِ همزۀ אین کلمه، وقتی که بین دو عَلَم وאقع شود، هر دو صحیح אست؛ مانند: »אبن«ـ 
محمّد אبن زکریای رאزی؛ حـسین بـن عبـدאهللا بـن            / אزیحسین אبن علی؛ محمّد بن زکریای ر      / حسین بن علی  

 .حسین אبن عبدאهللا אبن سینا/ سینا
 :شود در موאرد زیر پیوسته نوشته می» به«ـ 
؛ )شـود  خوאنـده مـی  » بای تأکید«یا » بای زینت«که אصطالحاً  همان(ـ هنگامی که بر سر فعل یا مصدر بیاید       ١

 : مانند
 ؛)گفتن(= بگفتم، بروم، بنماید، بگفتن 

 . به کار رود١٠٠ـ به صورتِ بدین، بدאن، بدو، بدیشان٢
 :ـ هرگاه صفت بسازد؛ مانند٣

 بخرد، بشکوه، بهنجار، بنام؛
 :شود؛ مانند جدא نوشته می» به«در سایر موאرد 

 .به برאدرت گفتم، به سربردن، به آوאز بلند، به سختی، منزل به منزل، به نام خدא
شـوند؛    بر سر אفعالی که با אلفِ مفتوح یـا مـضموم آغـاز مـی              » میم نهی «و  » فینون ن «،  »بای زینت «ـ هرگاه   
 :شود؛ مانند در نوشتن حذف می» אلف«אندאختن، אفتادن، אفکندن بیاید، : مانند

 .بیندאز، نیفتاد، میفکن
ن دقیقاً  گونه باشد؛ یعنی معنای آ      شود، مگر آنکه کلمه بسیط       همیشه جدא אز کلمۀ پس אز خود نوشته می          »بی«ـ  

 : آن نباشد؛ مانند یافته אز معانی אجزאی ترکیب
 .بیهوده، بیخود، بیرאه، بیچاره، بینوא، بیجا

 : شود هموאره جدא אزکلمۀ پس אز خود نوشته می» همی« و  »می«ـ 
 .گوید אفکند، همی رود، می می

                                                 
 .فقط در کلمات بدین، بدאن، بدو، بدیشان باقی مانده אست» به«گونۀ قدیمی حرف אضافۀ . ١٠٠



 

http://vu.hadith.ac.ir ١٩٤

 ← میـرود    /مـی رود  : شود؛ مانند فاصله جدא     باید אز فعلهایی که در אبتدאی آنها به کار رفته אست با نیم            » می«
 .رود می
 :شود، مگر در موאردی که هموאره جدא אز کلمۀ پس אز خود نوشته می» هم«ـ 
 :گونه باشد؛ مانند ـ کلمه بسیط١

 همشهری، همشیره، همدیگر، همسایه، همین، همان، همچنین، همچنان؛
 :ـ جزء دوم تک هجایی باشد؛ مانند٢

 همدرس، همسنگ، همکار، همرאه؛
 : شروع شود؛ مانند» آ«ـ جزء دوم با مصوت٣ِ

 همایش، هماورد، هماهنگ                   
 :مگر هنگامی که همزه در אبتدאی جزء دوم تلفّظ شود؛ مانند

 .آرمان آرزو، هم هم
 :شود؛ مانند شود، بیاید، جدא نوشته می آغاز می» میم«یا » אلف«بر سر کلماتی که با » هم«אگر : تبصره
   .مسلک مرز، هم   م، هم אس هم
 :شود، مگر در موאرد زیر هموאره جدא אز کلمۀ پیش אز خود نوشته می» ترین«و » تر«ـ 

 .بهتر، مهتر، کهتر، بیشتر، کمتر
 : چسبد؛ مانند هموאره به کلمۀ پیش אز خود می) نشانۀ جمع(» ها«ـ 

 .    کتابها، باغها، چاهها، کوهها، گرهها
 :شود کلمۀ پیش אز خود نوشته میجدא אز » ها«در دو مورد 

 :ـ بخوאهیم صورتِ مفردِ کلمه رא مشخص کنیم؛ مانند١
 ها؛ ها، باغ ها، درس کتاب
ملفوظی که حرِف قبـل אز آن حـرفِ متّـصل باشـد،             » های«و یا   ) بیان حرکت (غیرملفوظ  » های«ـ کلمه به    ٢

 :ختم شود؛ مانند
 ها ها، خانه میوه
 .ها ها، به ها، پیه ها، فقیه سفیه

 
 
 ١٠١∗نشانۀ همزه) ج

 همزۀ میانی
» אی«شود، مگر آنکه پس אز آن مـصوّتِ      نوشته می » אلف«אگر حرفِ پیش אز آن مفتوح باشد، روی کرسیِ        ) אلف
 :شود؛ مانند نوشته می» ی«باشد که در אین صورت روی کرسیِ « ِـ» و » אو«و 

 رأفت، تأسّف، تأللؤ، مأنوس، شأن
 .مئن، مشمئزرئیس، لئیم، رئوف، مئونت، مط

                                                 
، بدون אینکه به کلمۀ دیگری אضافه شده باشـد، عالمتـی شـبیه کـسره                »ء« گاهی، خصوصاً در خوشنوسی، در زیرِ همزۀ پایانی        ∗
 .گذאرند که صحیح نیست می
  .٢٨ـ ٣٠ص ر خط فارسی، دستو. ١٠١
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، نظیر متأثّر، متأخّر، متألّم، که در تدאول، אولین فتحـۀ آنهـا بـه کـسره     »مُتَفَعِّل«در کلمات عربی بر وزن : تبصره
 .گیرد تبدیل شده، همان صورتِ عربیِ آن مالک قرאر می

» אو«شود، مگـر آنکـه پـس אز آن مـصوّتِ              نوشته می » و«אگر حرفِ پیش אز آن مضموم باشد، روی کرسیِ        ) ب
 :شود؛ مانند نوشته می» ی«باشد که در אین صورت روی کرسیِ

 رؤیا، رؤسا، مؤسّسه، مؤذّن، مؤثّر، مؤאنست
 .شئون، رئوس

 :شود؛ مانند نوشته می» آ/ ـآ«باشد، به صورت » آ«אگر حرفِ پیش אز آن مفتوح یا ساکن و پس אز آن حرف ) ج
 .مآخذ، آللی، قرآن، مرآت
 :شود؛ مانند نوشته می» ی«کلماتِ دخیلِ فرنگی با کرسی در بقیۀ موאرد در کلّیۀ 

  ١٠٢.لئام، رئالیست، قرאئات، אستثنائات، مسئول، مسئله، جرئت، هیئت، لئون، سئول، تئاتر، نئون
 توأم: אستثنا

 
 

 همزۀ پایانی 
شـود؛    ینوشـته مـ   » א«، روی کرسـیِ     )مانند همزۀ میانیِ ماقبل مفتـوح     (אگر حرفِ پیش אز آن مفتوح باشد        ) אلف
 :مانند

 .خأل، مأل، مبدأ، منشأ، ملجأ
شـود؛    نوشـته مـی   » و«، روی کرسیِ    )مانند همزۀ میانیِ ماقبل مضموم    (אگر حرفِ پیش אز آن مضموم باشد        ) ب
 :مانند

 .لؤلؤ، تأللؤ
 :شود؛ مانند نوشته می» ی«אگر حرفِ پیش אز آن مکسور باشد، روی کرسیِ ) ج

  ١٠٣.متأللی
باشـد، بـدون کرسـی نوشـته        » אی«و  » אو«و  » آ« ساکن یا یکـی אز مـصوّتهای بلنـدِ           אگر حرفِ پیش אز آن    ) د
 :شود؛ مانند می

 ١٠٤.جزء، سوء، شیء، بُطء، بطیء، سماء، ماء، אمالء، אنشاء

 .شود که صحیح אست کلماتی مانند אنشاء، אمالء و אعضاء، در فارسی بدون همزۀ پایانی هم نوشته می: ١تبصرۀ 
و یـا  ) »אلـف «با کرسی (یا همزۀ پایانیِ ماقبل مفتوح  ) بدون کرسی (ۀ پایانیِ ماقبل ساکن     هرگاه همز : ٢تبصرۀ  

گیرد و کرسـیِ      می» ی«به یای وحدت یا نکره متّصل شود، کرسیِ       ) »و«با کرسی   (همزۀ پایانیِ ماقبل مضموم     
 :شود؛ مانند قبلیِ آن نیز حفظ می

                                                 
 .شود که صحیح نیست کلمۀ هیدروژن گاهی ئیدروژن نوشته می. ١٠٢
  .بدل شده אست» ی«به » ء«ء بوده אست که در فارسی  کلمۀ منشی در אصل مُنشِی. ١٠٣
ود، غالباً حـذف    همزۀ پایانیِ بدون کرسی در کلماتِ אنشاء، אمالء، אعضاء، در فارسی، به هنگام אضافه شدن به کلمۀ بعد אز خ                   . ١٠٤
אنـشاء خـوب،   : אنشای خوب، אعضای بدن، ولی حفظِ همزۀ آن هم صحیح אست     : آید؛ مانند   میانجی می » یِ«شود و به جای آن      می

  .אعضاء بدن
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 .جزئی، شیئی، منشائی، مائی
 
 
 ١٠٥ و عبارאت مأخوذ אز عربیها، ترکیبات وאژه) د
 :شود ها و ترکیبات و عبارאت مأخوذ אز عربی به صورتهای زیر نوشته می در وאژه» ة«ـ 
 :شود؛ مانند نوشته می» ت«ـ אگر در آخرِ کلمه تلفّظ شود، به صورت١ِ

 .رحمت، جهت، قضات، نظارت، مرאقبت، برאئت
 ).آنیِ אین کلمات در نظر باشدآنجا که مرאعاتِ رسم אلخطّ قر(صلوة، مشکوة : אستثنا
) هـای بیـان حرکـت     (» ه/ «هـ אگر در آخرِ کلمه تلفّظ نشود، برאی نشان دאدنِ حرکتِ ماقبلِ آن، به صـورت                 ٢

 :شود؛ مانند نوشته می
 .عالقه، معاینه، نظاره، مرאقبه، آتیه

  ١٠٦بر آن جاری אست؛) های بیان حرکت(» ه/ «هدر אین حالت همۀ אحکامِ متعلّق به 
 אی؛   مند، نظارگان، معاینۀ بیمار، مرאقبه عالقه: مانند

ـ در ترکیباتِ عربیِ رאیج در فارسی، مانند کاملة אلودאد، لیلة אلقدر، ثقة אالسالم، خاتمة אالمـر، دאیـرة אلمعـارف،              ٣
، بـه  شود، אما گاهی در بعضی אز ترکیبات، مانند حجّت אالسـالم و آیـت אهللا     نوشته می » ة/ «ةمعموالً به صورت  

 .آید که آن هم درست אست می» ت«صورتِ 
شـود، در     تلفّـظ مـی   » آ«های عربی، مانند زکوة، حیوة، مشکوة، صـلوة بـه صـورت             که در برخی אز کلمه    » و«ـ  

نوشـته  » אلف«به صورتِ .) جز در موאردی که رعایتِ رسم אلخطّ قرآنیِ אین گونه کلمات مورد نظر باشد             (فارسی  
 : مانند١٠٧شود؛ می

 .یات، مشکات، صالتزکات، ح
نسبت یا  » ی«، در אضافه به   .)אگر به אین صورت نوشته شده باشد      (هایی مانند زکوة، مشکوة، صلوة        کلمه: تبصره

 :شوند؛ مانند نوشته می» ت«و » אلف«وحدت، با 
 .زکاتی، مشکاتی، صالتی، حیاتی

 :شود، مگر در موאرد زیر نوشته می» אلف«همیشه به صورتِ » אلف کوتاه«ـ 
 ـ إلیٰ، علیٰ، حتّیٰ، أولیٰ، أوُلی١ٰ
 :ـ אسمهای خاص؛ مانند٢

 .عیسی، یحیی، مرتضی، مصطفی، موسی، مجتبی
شـود در     هایی مانند إسمٰعیل، هٰرون، رحمٰن، که در رسم אلخطِّ قرآنی بـه אیـن صـورت نوشـته مـی                     وאژه: تبصره

 :شود؛ مانند نوشته می» אلف«فارسی با 

                                                 
  .٣٥ و ٣٤ص دستور خط فارسی، . ١٠٥
ضمایر ملکی، : ایی ماننده وאژه ساز و پی ساز و صفت ختم شود، پسوندهای אسم) های بیان حرکت (» ه/ «هאی به     هرگاه کلمه . ١٠٦

אم،  دאر، خانـه  خانـه : شـوند  ضمایر אضافی، ضمایر مفعولی، یای نکره، یای مصدری، یای نسبی و های جمع، جدאی אز آن نوشته می           
خانـۀ  : شـود  روی های بیان حرکت ظاهر مـی » ء«نمای אضافه نیز به صورت  گونه کلمات، نقش همچنین در אین  . ها  אی، جاده   خانه
  .  دوست
: شـود   אسامی خاص در متون قدیم و نام خانوאدگی אشخاص، אگر با אمالی عربی ثبت شده باشد، به همان شکل حفـظ مـی                      . ١٠٧

 .مشکوة אلدّینی، حیوة אلحیوאن
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 .אسماعیل، هارون، رحمان
 :ترکیباتی که عیناً אز عربی گرفته شده אست؛ مانندـ ٣

 ).های فعلی صیغه(لک، ال تُعَدُّ و ال تُحْصیٰ، سِدرَةُ אلمُنتَهیٰ، التُحصیٰ    אعالم אلهدیٰ، بدر אلدُّجیٰ، طوبیٰ
شـود، אمـا در کلمـاتی     به شکل مضبوط در قرآن نوشته مـی ...) مانند یس، طه، אلم و (های قرآن   ـ אسامی سوره  

 .شود قاعدۀ تطابق مکتوب و ملفوظ رعایت می... مانند یاسین، آل طاها و 
 
 
  ١٠٨گذאری تنوین، تشدید، حرکت) ه

تنـوین بـه    . های رسمی و نیز در متون آموزشی אلزאمی אسـت           در نوشته ) در صورتی که تلفّظ شود    (آوردنِ تنوین   
 :شود صورتهای زیر نوشته می

 :شود؛ مانند نوشته می» ـاً/אً«در همه جا به صورت : ـ تنوین نصب١
 ١٠٩.وאقعاً، جزئاً، موقتاً، عجالتاً، نتیجتاً، مقدمتاً، طبیعتاً عمدאً، אبدאً

جزء، אستثناء و אبتدאء، هرگاه با تنوینِ نصب همرאه باشد، همزۀ آنهـا             : های مختوم به همزه، مانند      کلمه: ١تبصرۀ  
 : گیرد؛ مانند قرאر میبعد אز آن » אلفِ«آید و تنوین، روی  می» ی«روی کرسی 

 .جزئاً، אستثنائاً، אبتدאئاً
نوشـته یـا    ) های بیـان حرکـت    (» ه/ «هیا  » ت«אعم אز آنکه در فارسی به صورتِ        » ة/ «ةتاء عربی   : ٢تبصرۀ  

آید   می» ت«شود و عالمت تنوین، روی אلفی که پس אز          کشیده تبدیل می  » ت«تلفّظ شود، در تنوین نصب، به       
 :دگیرد؛ مانن قرאر می

 .نتیجتاً، موقتاً، نسبتاً، مقدمتاً، حقیقتاً
شود و فقط در ترکیباتِ مأخوذ אز عربی که در            نوشته می ِـ و  ٍ  ُـ در همه جا به صورت        : ـ تنوین رفع و تنوین جرّ     ٢

 :رود؛ مانند زبان فارسی رאیج אست به کار می
 علیه فیه، متفقٌ عنه، مختلفٌ אلیه، منقولٌ مشارٌאلیه، مضافٌ

 . אُخری، أباً عن جدٍ، أیّ نحوٍ کانبعبارةٍ
یکـی  . گذאشتن تشدید همیشه ضرورت ندאرد، و فقط در جایی که موجب אبهام و אلتباس شود ضروری אسـت                 

 :نگاشتها אست؛ مانند אز مصادیق آن، هم
 .بنّا/ کُرَه؛ بنا/ دوّאر؛ کُره/ عِلّی؛ دوאر/ معیّن؛ علی/ معین
زبانان و نیز در אسـناد و متـونِ رسـمیِ دولتـی، گذאشـتنِ                 אن و غیر فارسی   در متون آموزشی برאی نوآموز    : تبصره

 .تشدید در همۀ موאرد ضروری אست
 :گذאری تنها در حدّی الزم אست که אحتمال بدخوאنی دאده شود؛ مانند حرکت
 .سرِ چشمه/ بُرَد؛ سرچشمه/ حِرَف؛ بُرْد/ عَرضه؛ حَرف/ عُرضه
 :شود؛ مانند  با دو وאو نوشته می»ـ ووـ«های دאرאی هجای میانیِ وאژه

 .طاووس، لهاوور، کیکاووس، دאوود
 . با یک وאو به تبعیت אز رسم אلخطّ قرآنی بالمانع אست» دאود«نوشتن: ١تبصرۀ 

                                                 
  ٣٧ و ٣٦ص  دستور خط فارسی، .١٠٨
  .مطلقا، אصال، אبدא: تنوین خوאنده شود אگر بخوאهیم بی. ١٠٩
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 :شود؛ مانند אختیار می) مطابق شناسنامه(شده  در مورد نام شخص، ضبط نهادی: ٢تبصرۀ 
 . کاوس، کاوسی

  


