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جهت انتشار در شده های درخواستی اساتید یا آثار ارائهپژوهان اعم از پژوهشکلیه آثار پژوهشی دانش ۴۹۳۱توجه: از تاریخ اول مرداد ماه 
اشند مورد کرده بنامه را رعایت ننامه نگارش و ارائه خواهند شد. بدیهی است آثار پژوهشی که این شیوهسایت مرکز، با پیروی از این شیوهنشریه و وب

 بررسی قرار نخواهند گرفت.
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 .:: مقدمه ::.

 گاهیچهبیانگر این واقعیت است که  تاکنونعلمیه و زندگی علمای دینی از آغاز دوره اسالمی  یهاحوزهبررسی اجمالی تاریخ  
لما به ع یژهوبهو طالب علوم دینی و  شدهینمدرس خالصه  یهاکالسآموزشی و برگزاری  یهابرنامهعلمی حوزویان در  هاییتفعال

ر آن زمان مطرح . آنان گاه به شبهاتی که دپرداختندیمو نگارشی نیز  فراخور فرصت و امکاناتی که در اختیار داشتند به فعالیت پژوهشی
که امروزه در  است یقدر گران، میراث هاتالش. نتیجه همه این زدندیمو زمانی برای استفاده آیندگان قلم  گفتندیمپاسخ  گردیدیم

اختیار همه اندیشمندان در سراسر جهان قرار دارد. از سوی دیگر باید اذعان داشت که در عصر حاضر، پژوهش و خلق آثار نگارشی از 
اید توجه بنابراین ب؛ گیردیمخود از آن بهره  هاییدگاهدمعه علمی جهان برای انتقال افکار و ابزارهای بسیار مهم و اثرگذاری است که جا

روند  تواندیم به این مسئله توجهییببرد و  یشپبهحرکت علمی حوزه را  توانینمدر مسائل علمی  ینگر ژرفداشت که بدون تحقیق و 
 یهاوشر این نکته حائز اهمیت است که تحقیق و نویسندگی بدون آشنایی با  رو به رشد فرهنگ اسالمی را دچار خسران و زیان کند.

رای آموزش متن حاضر ب روینازانخواهد بود،  بخشیجهنتبه نحو مطلوب و دلخواه  کمدستنوین و کسب تخصص الزم مقدور نیست یا 
لق آثار برای رسیدن به توانایی نسبی در امر تحقیق و ختا بتواند این عزیزان را  شدهیهتهبه طالب محترم  یسینومقالهآسان و روشمند 

 علمی و پژوهشی یاری کند.

 عجله نکنید...

 گام برای تولید یک اثر پژوهشی است. ینتر مهمفعالیت پژوهشی، 

ش روی ههرگاه بخواهیم مشکلی را عالمانه پاسخ دهیم یا بخواهیم در جامعه علمی، مطلبی نو و علمی تولید کنیم در حقیقت به پژو
 ایم.آورده

محور و برای رسیدن به پاسخ یا محتوای نوین علمی است. اگر کمی دقت شود، در پژوهش  مسئلهپژوهش همان جستجوی علمی، 
مجهول، رجوع به معلومات، تنظیم و ترکیب معلومات برای رجوع  وتحلیلیهتجز ؛ مواجه با مجهول، کنیمیممراحل فکر منطقی را طی 

 تبدیل مجهول به معلومی نوین؛ یتدرنهابه مجهول و 

پس عجله نکنید، با صبر و حوصله با پشتکار و دقت ابتدا فعالیت پژوهشی را انجام دهید. سپس این فعالیت را در قالب مقاله یا 
 یا کتاب گزارش کنید. نامهیانپا

 تقویم کاری خود را تنظیم کنید

الیت مناسبی را تعیین کنید. در حقیقت تسلط شما بر فع زمانمدتی هر مرحله یکی از وسایل موفقیت، مدیریت زمان است. پس برا
اب و نتیجه ندارد. شت یکار آشفتهو  نظمییبصحیح از آن است.  یریگبهرهپژوهشی و مراحل اجرایی آن، منوط به مدیریت زمان و 

، هرچند زمان برخی کندیمرا ناامید و خسته  سرعت باال، خامی و نپختگی محصول را در پی دارد کندی و اطاله کارها نیز شما
تیجه را غیرممکن دسترسی به ن یاثر خستگباشد که در  یاگونهبهیا بلندمدت به نظر برسد ولی نباید  مدتیانمپژوهشی  هاییتفعال

 جلوه کند.
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ساعت وقت داشته باشید.  ۴۴2 یاصفحه 22دار، ولی کوتاه، حدودًا و مایه یوحسابدرستاگر فرض کنیم برای تولید یک مقاله 
اول  بخش ساعت خالص. 22ساعت خالص و بخش دوم حدود  ۳2. بخش اول در حدود شودیمتقویم کاری شما به دو بخش تقسیم 

 را به فعالیت پژوهشی اختصاص دهید و بخش دوم را برای نگارش اثر پژوهشی خود کنار بگذارید.

 نکتتان:

شکل معمواًل در کیفیت و کمیت اثر خود دچار م شوندیمیت پژوهشی به نگارش اثر هم مشغول *نکته اول: کسانی که در ضمن فعال
 ابتدا فعالیت پژوهشی سپس نگارش اثر. پس .شوندیم

 یبینیشپمتمرکز داشته باشید.  اییقهدق 02 یهاوعدهتوان خود تنظیم کنید. الزم نیست  تناسببه*نکته دوم: وعده مطالعه خود را 
 .ییدنماچهار الی پنج دقیقه استراحت  هاوعدهباشد لطفًا بین  یقهدق یسمطالعاتی مناسب بین پانزده تا  یهاوعده شودیم

 *فعالیت پژوهشی*

 ساعت( 22حدودًا ) :مسئلهانتخاب  -۴

 باالخره باید بدانید دقیقًا موضوع کار شما چیست؟

 شفاف از آن را بنویسید. معمواًل مشکل، کلی و مبهم و مرکب است. تالش اید باید عبارتی واضح ورو شدهاگر خودتان با مشکلی روبه
برخی  دقیق شفاف و رساتر باشد، آینده فعالیت پژوهشی شما ارزشمندتر خواهد بود. مسئله هرچقدر تبدیل کنید. مسئلهکنید مشکل را به 

ه است؛ فلذا تا اولین مرحل یابیمسئله. کنندیمجعه تخصصی مرا مجالت، به اساتید و پژوهشگران متبّحر یا به مسئلهبرای انتخاب 
، حساس همسئل. به الفاظ و حروف اضافه و کلمات بکار برده در عبارت شودینمبعدی آغاز  یهاقدم، انتخاب و تصویب نشود مسئله
 باشید.

 مثال:

 در عبادت حوصلگییب، یپرتحواسمشکل:  -

 نماز: عوامل مؤثر بر توجه و تمرکز در مسئله -

 ساعت( 22انفجار علمی: )حدودًا  -2

 کنید. وتحلیلیهتجز و عبارت دقیق آن مشخص شد، سعی کنید آن را با انواع و اقسام سؤال  مسئلهوقتی 

 تذکری اساسی: تبارشناسی را فراموش نکنید.

بررسی  موردنظر را در کدام خانواده و تبار علمی مسئله خواهیدیمتبارشناسی یعنی محیط علمی و رشته علمی خود را انتخاب کنید. 
؟ در هر یکامکدبحث و بررسی کنید؟  خواهیدیم ایرشتهیانمکنید؟ در علم اخالق، در علم فلسفه، در رشته فقه یا در تبار کالم یا 

 مسئلهمی سؤال و انفجار عل خیلی اساسی است. بارش مسئلهروش، اصول و ضوابطی حاکم است. نوع نگاه شما به  یارشتهعلمی و هر 
هم  در هر تباری بررسی کرد. ضمنًا منابع و مآخذ هر علم توانینمبایستی با تبارشناسی شما مطابقت داشته باشد. برخی مسائل را 

 متفاوت است.
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طق که در منسؤال  یهاگونهاز  توانیم)بارش فکری و سؤال(  کندیمریزش  مسئلهکه بر سر  ییهاسؤالبرای انواع و اقسام 
و سؤال خود را به یک یا د مسئلهشما به لحاظ علمی و محتوایی نه لفظی،  یتدرنهااستفاده کرد. َهل، ِلَم، َکیَف و َمتی و...  یماخوانده

 .کنیدیماصلی و چندین سؤال فرعی تجزیه 

اصلی و  یاهشعاعرشید بنویسید را در وسط خو مسئلهبه یکی از دو مدل خورشیدی و درختی عمل کنید. اگر  شودیمپیشنهاد 
 یهااخهشرا در تنه درخت بنویسید،  مسئله، سؤاالت فرعی و اگر ترکوچک یهاشعاعاصلی هستند و  یهاسؤالخورشید همان  تربزرگ

 فرعی، سؤاالت فرعی. یهاشاخهاصلی هستند و  یهاسؤالاصلی، 

 نکتتان:

انفجار علمی به محتوا توجه کنید نه به الفاظ و عبارات. اگر صرفًا الفاظ را جداگانه به سؤال تبدیل کنیم معلوم نیست  در نکته اول:
یعنی چه؟  ؤثرمهمانند: عوامل چیست؟ مسئله )الفاظ  تکتکبنابراین به سؤال کردن ؛ کرده باشیم وتحلیلیهتجز را  مسئلهمحتوای 

 از چیست؟( بسنده و اکتفا نکنید.توجه چیست؟ تمرکز کرده است؟ نم

 نکته دوم: توجه داشته باشید برخی مطالب، مفروغ عنه هستند.

فوق سؤال )دالیل وجوب نماز کدام است؟( و پاسخ آن از محدوده کاری خارج است. به گمان تعمیق مقاله و جامعیت  مسئلهمثاًل در 
اشید پژوهش کاری فردی نیست پس در هر پژوهشی یک سری مطالب خود خارج نشوید. مطمئن ب موردبحث مسئلهکار، از موضوع و 

های باید تمام محور  مسئلهمفروغ عنه وجود دارد چون پژوهش دارای یک هویت جمعی است. در غیر این صورت برای رسیدگی به یک 
مًا برخی مرور کنید. حت چند بار متصور را بررسی کرد و این امری تقریبًا غیرممکن است. پس هیچ اشکالی ندارد انفجار علمی خود را

 اضافه خواهد شد. هاسؤالحذف و برخی  هاسؤال

 ساعت( 02: )حدودًا بردارییشف -۹

. کنندیملقی را کاری سخت یا تشریفاتی ت بردارییشفو  رودیم، حوصله خیلی از مبتدئین سر بردارییشفمعمواًل با شنیدن مرحله 
ت . اکتفا به معلومات شخصی، توجه نکردن به هویهاستآنجعه به معلومات و گسترش و تنظیم همان مرا بردارییشفاشتباه نکنید 

 و کیفیت آن است. بردارییشف درگروجمعی پژوهش است. ارزش علمی و نوآوری اثر شما 

 .یدادادهرا انجام  بردارییشفاگر دو اصل مهم را رعایت کنید شما 

ی کنید. از ارجاع مطالب جزئ یآور جمعتالش کنید و مطالب را انتخاب و  هاآندر راستای سؤاالت فرعی و برای پاسخ دادن به  (الف
 پرهیز کنید. هاآنو مستندسازی 

اپ و چ آدرس نام کتاب نویسنده ازنظرکنید که نیازی به مراجعه مجّدد به منابع و مآخذ نباشد.  یآور جمعمطالب را  یاگونهبهب( 
 خوانانویسی و ضبط و ثبت دقیق کلمات و اصطالحات خالصه از همه نظر کامل. ازنظرانتشارات و سال چاپ شماره صفحه و جلد و 

ب خام و یک مطل منزلهبههر فیش  چراکههر فیش یعنی یک مطلب. در هر فیش چند مطلب ولو از یک منبع را یادداشت نکنید 
راه را  یداوانستهتار گوناگون شماست. اگر فیش را کامل بردارید و کامل از آن استفاده کنید در حقیقت کامل برای استفاده مستمر در آث

 اثِر خود، هموار کنید. مطالعه کنندهبرای 

 کامل بردارییشف
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 مطالعه کنندگان* یعنی تسهیل مراجعه 

 * یعنی عدم مراجعه مجدد به منابع و مأخذ

 از زمان. یور بهره* یعنی 

 .شودیمتقسیم  دومدستو  اولدستمنابع، به منابع  شومیممهم: درباره منابع و مآخذ مطالبی را یادآور نکته 

 .رودیممراجعه کندو به این امر بیشتر اهمیت دهد و استناد کند، اعتبار کارش باالتر  اولدستهرکس در اثر خود به منابع 

ولین ا عنوانبهمتخصصان آن علم  ازنظرکه در هر علم جایگاه مهمی در استناد دارد و  شودیمبه منابعی گفته  اولدستمنابع 
. مثاًل در رجال کتاب کشی کتاب نجاشی یا در فقه، کتب اربعه و در حدیث، شودیمتألیف شده محسوب  یهاکتاب ینتر مهمو  هاکتاب
 .شودینممحسوب  اولدستکمه منبع هستند ولی مثاًل در حدیث میزان الح اولدستمنابع  ازجملهکافی 

و دستاورد  یممهمثاًل مطلب  شناسیمیممآخذ  عنوانبهنیستند را  دومدستو  اولدستو آثار علمی نویسندگان که منابع  هاکتاب
عاصر است یا م ، نقل کنیم )مستقیم یا غیرمستقیم( اّما آن اثر منبع نیست چونخواهیمیمرا  یامقالهعلمی از یک کتابی و یا از یک 

 خیلی پر مراجعه نیست.

 بدون ردیف احترامًا و اکرامًا. شودیمضمنًا سرچشمه همه علوم یعنی قرآن کریم در صدر صفحه منابع و مآخذ ذکر 

یست رهیزید سزا ننامناسب بپ یهانقللطفًا از نقل در نقل بپرهیزید بدین معنا که با چند واسطه از منبع نقل نکنید از  المقدوریحت
 یتبهلابرای مطلبی جزئی مستندسازی کنید و سزا نیست روایتی را از مآخذ یا مثاًل از مجله و روزنامه نقل کنید. حتمًا آیات قرآن و روایات 

 استناد کنید. جاهمانروایی و در خود قرآن کریم مشاهده کنید و به  اولدسترا در منابع ( السالمیهمعل)

و از آثاری که  مسئلهن یعنی از گذشته ای یشناس یشینهپغافل نشوید  یشناس یشینهپاز  بردارییشفحله یک نکته خیلی مهم: در مر 
 سئلهمسخنی تازه به بازار علم بیاورید بایستی بدانید که دیگران درباره  خواهیدیمموردنظر شما حتمًا مطلع باشید. اگر  مسئلهدرباره 

میگویند و گزارشی از مجموعه آثار به وجود آمده را  مسئلهرا پیشینه  مسئله. سرگذشت خود انددادهانجام  ییکارهاچهشما  موردنظر
تا  یداگرفتهتی تحویل را در چه وضعی مسئلهاست. شما باید بدانید این  یشناس یشینهپویژه  هایشفپیشینه آثار میگویند پس برخی از 

 دهید.جلوتر ببرید و به دیگران تحویل  قدمیکبتوانید آن را 

 ساعت( ۹2یادداشت نویسی: )حدودًا -۱

االت فرعی )حاصل سؤ هاآنو بررسی و ترکیب  هایشفاز  یریگبهرهاست. تالش کنید با  یسینو یادداشت، نوبت بردارییشفپس از 
ین گام تولید اول یسینو یادداشتجدید خسته نشوید.  هاییشفو اضافه کردن  وبرگشترفت( را پاسخ دهید. از مسئلهانفجار علمی 

 به پاسخ یکی از سؤال اصلی برساند یا نزدیک کند. شمارابایستی  هایادداشتمحتوا توسط خود شماست. مجموع یکسری از 

بیشتر  وجهشتمثاًل در روایت آمده است اگر کسی هنگام وضو گرفتن با توجه باشد و به محتوای وضو گرفتن توجه کند. موقع نماز 
است. در حقیقت یکی از « بیرون از نماز چیست؟ مؤثرعوامل ». این فیش )البته با آدرس کامل( در راستای سؤال فرعی شودیم

 گونهینابر توجه و تمرکز را در حال پاسخ دادن هستید ممکن است در تحلیل و ترکیب چند فیش نظیر فیش باال  مؤثرعوامل  یهاشاخه
 «.خواهیم بود ترحوالهو با  توجه ترو با  ترموفقهم  المقدمهیذ ات هر کاری توجه کنیم در اگر در مقدم»کنید.  یسینو یادداشت
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 یهاؤالس، به شما پاسخ هایادداشتمناسبی انجام گرفت و اگر مجموع  یسینو یادداشت، هایشفوقتی برای همه سؤاالت خود از 
 و آماده تولید اثر پژوهشی هستید. یدارساندهاصلی را نشان دهد، در حقیقت شما فعالیت پژوهشی را به اتمام 

 *نگارش اثر*

 از نوشتن و نوشتن و نوشتن خسته نشوید...

ت در نوشتن فقط نفس بکشد برای سهول توانیدینمتذکر اول: نویسندگی زندگی و حیات نویسنده است اگر از نوشتن جدا شود دیگر 
بنویسید. اطراف صفحه را حتمًا خالی بگذارید )هر چهار طرف صفحه(  بافاصلهجدا و کاغذ استفاده کنید. کلمات را خوانا و جدا طرفیکاز 

 بین سطور فاصله کافی بگذارید از ریز نوشتن و در هم و برهم نوشتن بپرهیزید. خوانانویس باشید.

شتن نهراسید گمان بنویسید از نو آیدیمذخیره داشته باشید هرچه به ذهنتان  یانسخهحتمًا  کنیدیمتذکر دوم: اگر با کامپیوتر تایپ 
 نویسید.بنابراین راحت و زیاد ب برندیمزیر سؤال  شماراو  کنیدیمچاپ  برندیمرا بنویسید بالفاصله آن را  چیزییکنکنید اگر 

گاهی طرز بیان و ترتیب مطرح کردن مطالب به شما کمک  کندیم خالق شمارا، حذف و اضافه مطالب، ذهن ییجاجابهتذکر سوم: 
 .کندیم

عالیت در مراحل ف وآمدرفتاز بازگشت و  شما اصلی و فرعی شماست. سوا التتذکر چهارم: فهرست مطالب اثر شما، تقریبًا همان 
یاز بیش ییر خواهد کرد. پس در صورت نبرد ولی مواظب باشید به وسواس نیفتید چون علوم بشری دائمًا تغ یدبهره خواهپژوهشی حتمًا 

 از دو یا سه بار به مرحله قبلی برنگردید.
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 ::. کلیات: اول فصل.:: 

 و پژوهش ::. یق.:: تحق

 :یقتحق یفتعر -1 

و  یعلم یو در اصطالح، کوشش یدنرس یامر  یقتو به کنه حق یقتکردن، کشف حق یوارس یو پژوهش در لغت به معن تحقیق
 یعلم هرچند ،مطالب از منابع مختلف یصرف گردآور  ،یفتعر  ینسؤال است. مطابق ا یکپاسخ به  یتوأم با طرح و نقشه برا یشیدهاند
 ندارد. یو پژوهش یو ارزش علم گرددینممحسوب  یقباشد تحق استفادهقابلو 

 :یقتحق یتاهم -2

و  افتهی یشخو یو رشد و تعال یازهارفع ن یرا برا یدیجد یهاراه ،یو آسمان ینیو موجودات زم یعتهمواره با کنکاش در طب بشر
 یعنو و م یماد یو ...که زندگ یانسان ی،در علوم تجرب ینظر  هاییافتهو  یعلوم و معارف را گسترش داده است. اختراعات علم یرهدا

 .اندآمدهدستبهمستمر دانشمندان  یو جستجوها هاپژوهشاز گذر  یز همگین یدهانسان را تکامل بخش

به  مانیاعتقاد و ا یو حت یو تفّکر در همه امور مربوط به زندگ یقتحق ،تدبراست که مکتب اسالم همواره مردم را به  یدر حال این
ْل َهـِذِه َسبِ » :خوانیمیم یوسف ۴21 یفهشر  یهکرده است. در آ یقخدا و معاد تشو

ُ
ْدُعو ِإلَ  یِلیق

َ
َنْا َوَمِن اتَّ  یَره  َبِص  یالّلِه َعلَ  یأ

َ
ُسْبَحاَن وَ  َبَعِنیأ

َنْا ِمَن اْلُمْشرِکِ 
َ
 .کنیمیمخدا دعوت  یسو به یرتبص یاز رو  یروانمراه من است، من و پ ین. بگو ا«یَن الّلِه َوَما أ

 :یقتحق یدفوا -3

 یقتبه حق یابیو شوق دست یکنجکاو  یهروح یتتقو -

 یافته،نا یقبه حقا ییابنکند و در او شوق دست یکنجکاو  یگرانخود و د یکه نسبت به مسائل زندگ یافت توانیمرا  یکمتر کس امروزه
 در مسائل یقدر هر رنگ و نژاد است. کار مداوم پژوهش و تحق هاانسانهمه  موردتوجهو  یفطر  یمسئله امر  ینا کهینانباشد. گو 

 .گشایدیماو  یبه رو را  یدانائ هاییچهدر کرده و  ویترا تق یهروح ینا ،یعلم

 علم و رشد بشر یاتح یدتجد -

 یستجوهاج یازمندن یو معنو  یماد هایینهزمدر همه  یافزار نرمنهضت  پرشتابعلم و حرکت  یکه رشد و بالندگ یستن تردیدی
توانه که از پش یابدیمو قوت دوباره  یاتو علم، ح گیردیمصورت  یعلم یشرفتپ یاست. اساسًا زمان یدانیم یهاکاوشو  یعلم

دچار  هایماندگعقب یصورت علوم بشر همچون آب راکد به انواع آلودگ ینا یر. در غگردد مندبهره یختگانمستمر فره یهاپژوهش
 .شوندیم
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 ::. یسندگی.:: نو

به مخاطب  اهاژهو خود را به کمک  هاییدگاهداست که افکار و  یکس یسندهاز فنون ارتباط با مخاطب است و نو یکی نویسندگی 
به  یازخود ن یو غنا تنیافسامان  یبرا یاهر نوشتهکه  یمعن ینهستند، به ا یوستهپهمبهدو عنصر  یقو تحق یسندگی. نوکندیممنتقل 

 است. یگرانو انتقال به د عرضهقابلبوده و  یرپذامکاندر قالب نوشتن  یقیهر تحق اریاطالعات دارد و بقا و ماندگ

داوند نام وجود دارد و خ ینبه ا یاسوره یم،که در قرآن کر  آنجاقائل شده است تا  یاریبس یتاهمو قلم،  یسندگینو یبرا اسالم
 است: یادکرده، سوگند بنددیمکه از نوک قلم بر صفحه کاغذ نقش  یمتعال به قلم و آثار قلم و سطرها و کلمات

ِم َوَما  -۴
َ
ل

َ
ق

ْ
 (.۴قلم/) یسندنویم آنچه . سوگند به قلم وَیْسُطُروَن ن َوال

ِذ  -2
َُّ
ْکَرُم * ال

َ ْ
َك اْل  َوَرُبُّ

ْ
َرأ

ْ
ِم. یاق

َ
ل

َ
ق

ْ
َم ِبال

َُّ
 (.۱قلم آموخت )علق/ یلهوسبه کههماناست  تریمکر بخوان پروردگارت را که از همه  َعل

 » )ص(: اللهرسولقال  -۹
َ
 یَن وبَ  یَنهُ بَ  یماِسترا ف یاَمهِ الِق  َیوَم ِعلٌم َتکوُن ِتلَک الَوَرقُه  یهاالمؤمُن إذا ماَت وَتَرَک َوَرقًه واِحَدًه عل

ه
ُّ
  الناِروأعطاُه الل

َ
نْ  ینهمد یهاتبارَک وتعالی بُکِلُّ َحرٍف َمکتوٍب عل اٍت  َیاأوَسَع ِمَن الُدُّ ورقه  یکرود و ب یااز دن یمؤمن ونچ«. َسْبَع َمَرُّ

ه بر ک یهر حرف عوضبهاو و آتش پرده خواهد بود و خداوند  یانم یامتد همان ورقه در روز قگذار  جابهباشد  شدهنوشته یکه در آن علم
 (.۴۹0۴:2/۴۱۱ بحاراالنوار) یاستکه وسعت آن هفت برابر دن بخشدیمبه او  یآن نوشته شهر 

ِق  َیْوُم ِإذا کاَن » -
ْ
  یاَمهِ ال

َ
َهداِء، ف

ُُّ
ماِء َمَع ِدماِء الش

َ
ُعل

ْ
َهداِء  ُج ُیَرَحُّ ُوِزَن ِمداُد ال

ُُّ
ماِء َعلی ِدماِء الش

َ
ُعل

ْ
 خدا )ص( یامبرپ«. ِمداُد ال

 ییندان سنگیدانشمندان بر خون شه ( مدادو )مرّکب سنجندمی یدان)مرّکب( مداد دانشمندان را با خون شه یامتفرمود: روز ق
 (2/۴0همان، .)کندمی

ِلهِ » :ع() یرالمومنینامقال -۱
ْ

ُجِل ُعنواُن َعق ْضِلِه، کتاُبُّ الَرُّ
َ

 ِمْن ُنْطِقهِ  کتاب َو ُبرهاُن ف
ُ

غ
َ
جل أبل نوشته شخص «: الرُّ

 (۴۹02:۱12الحکمه/  یزانفضل اوست. )منتخب م یلعقل و د ل دهندهنشان

 

 ::. یقتحق هاییدواژهکل.:: 

انجامد.  یاز علوم به نوآور  یباشد و در حوزه خاص یساز و پردازش اطالعات که همراه با نظام یگردآور  یند: فرا. پژوهش1 
م کرده و مشخص منظ یتازه آن را مطابق طرح یجو نتا یماز علوم به جستجو بپرداز  یارشته یهاکتابهرگاه در منابع و  یگردعبارتبه

 .یمادادهقرار  موردپژوهشرا  یموضوع یمسازمان ده

و  یماعاجت هایینهزم یاپژوهش و  یریتاز پژوهشگر، مد یپژوهش که ناش یندمفقود در فرا یهاحلقه یا ی: عوامل منفیب. آس2
 است. یفرهنگ

ا به عهده ر  یجمع یقتحق یعلم یریتمد یا شودیم یقتحق یندفرا یردرگ یممستق طوربه: شخص پژوهنده که . پژوهشگر3
 .گیردیم
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 ::. یقتحق هاییستهبا.:: 

   

ص الزم و رعا-1 م آموزش بر پژوهش یتکسب تخصُّ صل تقدُّ
َ
 ا

شوند؛  یتترب ینهمتخصص در آن زم یروهایالزم است ن یقاتیتحق یهاقبل از شروع طرح یعنیبر آموزش است؛  یمبتن پژوهش،
 هر حوزه و روش پژوهش یتخّصص یهاروش یژهوبه یق،تحق یهااز اقسام روش یول دانند،یرا م یعموم یقافراد، روش تحق یگاه برخ

گاه ایرشتهیانم  ازمندیمحققان همواره ن ین،بر ا افزون شوند،یبا مشکل مواجه م یقدر انتخاب روش مناسب تحق روینازاندارند؛  یآ
زحمات  ،هیجدرنتو  شوندیغافل م یاساس یازن یناز پژوهشگران از ا یخود در طول زمان هستند. برخ یقروش تحق یو نوساز  یبازآموز 

 .شودینم هاآناز  ینهاستفاده به یا یابد،ینم یشکل و سامان خوب یا بردینم ییجابهآنان ره 

 یموضوع جزئ یكانتخاب  -2

ل و موضوع الزم است که مشک روینازاخواهد بود؛  تریقدق یجهباشد، نت تریجزئ یقمسئله محور است و هر چه مسئله تحق تحقیق،
 یبرا یرز  یهاکه راه اندکرده یهنظران توصاز صاحب یانتخاب شود؛ برخ یقتحق یمسئله برا یكو سپس  یهبه مسائل متعدد تجز  یقتحق
 :یرندقرار گ مورداستفادهبه مسئله  شکلم یلموضوع و تبد یهتجز 

 به علل محتمل؛ یه. تجز الف

 به آثار محتمل؛ یه. تجز ب

 به ابعاد محتمل؛ یه. تجز ج

 .یقبه مصاد یه. تجز د

تباه آثار را با علل محتمل اش یاکه گذشت، از هم جدا نشوند، ممکن است پژوهشگر مصداق را با ابعاد،  طورهمان یقمسائل تحق اگر
 کند. یترا تقو یبرق هاییدگاهد یلآن به خطا رود و بدون دل یجهو نت یقکند و در تحق

 یدر انتخاِب موضوعات پژوهش یازسنجیتوجه به ن -3

 یه گاه برابلک کنند،ینم یرویانتخاب موضوع و مسئله پ یبرا یحوهشگران از روش صحو پژ یاز موارد، مراکز پژوهش یاریبس در
 یرنظ ارهایییانتخاب موضوع آن است که مع یحروش صح آنکهحال. کنندیم نامهیانپا یااقدام به انتخاب موضوع مقاله  ،یفرفع تکل

 .ردیپژوهشگر قرار گ موردتوجهعالقه پژوهشگر و ضرورت پژوهش در موضوع  ،استعداد و توان پژوهشگر ،یجامعه و مراکز علم یازن

 .یدجد یپژوهش یتوجه به ابزارها -4

ط پژوهشگر به زبان دوم و سوم )عرب -5
ُّ
 و...(. یسیانگل ی،شناخت ساختار زبان متن و تسل

 .یقاز روش تحق یو...آگاه ی، فلسفیخیمطالعات تار  -6

 آثار. یرایشتوجه به و -7
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 ::. یقتحق هاییبآس: .:

 یقدر تحق نگرییسطح یه( روح1 

به  یهحرو یندارند. ا نگریسطحو  یتسامح اییهروح ،از پژوهشگران ی. برخشودیو بالنده م یابدیرشد م ینگر ژرفبا  پژوهش
 .کندیوارد م جبرانیرقابلغ یاعلوم، ضربه یشرفتپ

 یقبر موضوع و مسائل تحق یشخص یهنظر  یلاز تحم یز( پره2

ره( ) ییباطباطکند. عالمه  یلآن را بر متن تحم کوشدیاز قبل انتخاب کرده است و م یقموضوع تحق دربارهخود را  یدگاهفرد د گاه
 (.۴۹72:۴/۴2 یی)طباطبا اندخوانده «یقتطب» یزانالم یررا در تفس یوهش ینا

 انگاشتن موضوعات درجه اول( یده)ناد یزینو گر ( 3

 کنندیم یسنتو  یخود را سرگرم موضوعات کهنه، تکرار  غالباً هستند و  یاز پژوهشگران از موضوعات نو در حوزه پژوهش فرار  برخی
 شرفتیپ است که مانع اییجد  روانییبآس ین،ا درهرصورت .یازندیدست نم یفکر  ینشو به آفر  یعلم یننو یهابه حوزه یلو به هر دل
 .کندیم یریجلوگ یننو یقاتتحق جامو از ان شودیپژوهش م

 پردازییهنظر و  یقدر تحق یزدگشتاب( 4

ها سال یجهنت یاست. گاه یقتحق یعتو طب یقیپژوهشگران حق یشعار اساس ین،. ایستن یرگاست، اما چشم یرگوقت تحقیق،
 یرغ هاییهبا ارائه نظر  یا کنند،یاز پژوهشگران به خاطر عجله در کار، مطالب ناپخته ارائه م یبرخ یده صفحه مطلب است. ول یق،تحق

 .گردندیم، بلکه مانع رشد آن شوندینمعلم  یشرفتباعث پ تنهانهو  روندیمحققانه، به کژراهه م

اد یرینقدپذ یه( ضعف روح5
ُّ

 یو نق

را  هانآبگذارد تا بتواند مشکالت را بشناسد و  سؤالعالمت  یاو مسئله یلهر دلداشته باشد و بر  نقادانه اییهروح یدبا پژوهشگر
 یوردبررسمو اشکاالت مخالفان خود را با شرح صدر  یمنطق یلدال  یعنیباشد؛  یرالزم است پژوهشگر، نقدپذ یزحل کند. به همان اندازه ن

 .یرداست، بپذ یحصح اگرقرار دهد و 

 (یابیو ارز  یفرار از عقل جمع) یفرد یقبه تحق یلو تما ی( شخص محور 6

 روینازااند؛ عادت کرده یفرد یقبه تحق یربازداز  ین. محققان حوزه دآورندیتر و استوارتر به بار مکامل اییجهنت یجمع یهاپژوهش
و اجتهاد  که استقالل محقق جهتازآن هیوش ین. اکنندیآن را ارائه م یجهخود را انجام داده، نت یقو تحق نشینندیدر گوشه کتابخانه م

 یر بردابهرهمحّقق را از مشورت و  یگر،است، اما از جهت د یدمف گرددیماو منتشر  یشخص یو آرا شودیاو محترم شمرده م یشخص
 .گرداندیمو رشد علم را کند  سازدیمحروم م یگراناز نقدها و افکار د

 پژوهش یهاحرفاخالق  یت( عدم رعا7
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قل را بدون آدرس ن یگراناز پژوهشگران، مطالب د یهستند، اما گاه برخ ینیو ام بااخالقافراد  ،یندر حوزه د یژهوبه رانپژوهشگ
دور  به یپژوهشگر  یهاحرفو از اخالق  یستمحقق ن یك یستهامور، شا ین. اآیدیبه شمار م یسرقت علم یکار، نوع ینکه ا کنندیم

 .آیدیمپژوهش به شمار  خالقیا هاییباست و از آس

 یگراندر برخورد با افکار د یطوتفر افراط( 8

اصل  ینن انکرد یت. رعاشودیماستعدادها  ییشکوفا سازینهزماست که  یاصل اساس یكاعتدال و انصاف  یترعا یق،حوزه تحق در
 یفعموجب ض ی،در نقد و بررس یانگار سهل ین. همچنشودیم یقاتو کند شدن روند تحق محققان یتند، موجب دلسرد یو برخوردها

 .رساندیم یببه پژوهش آس ،یانگار سهلو  یتندرو  یعنیکه هر دو مورد،  گرددیم یقاتتحق یجهشدن نت

 پردازییهنظر و  یدهاز ابراز عق ( ترس9

 یشپبهدر علم  یتا بتواند گامباشد  یقو  نفساعتمادبه یمستدل را داشته و دارا پردازییهنظر و  یدهشجاعت ابراز عق یدبا پژوهشگر
خود را  هینظر  هاسالکه پژوهشگر  شودیمو ترس از شکست موجب  نفساعتمادبهعدم  یااراده  یمثل سست ی،عوامل درون یگاه نهد.

 یرنظ یاخالق یهاچالشو  یطانیش هایینگاهکمکار الزم است به  ینکند؛ البته در ا کارییمخفو  یهتق یده،در ابراز عق یااعالم نکند، 
 توجه شود. ینیبخودبزرگغرور و 

 یاز مباحث کاربرد یو دور  یبه مباحث نظر  ازحدیشب( توجه 11

و مربوط به  یکاربرد یقاتتحق غالباً کشور است؛ اما  یپژوهشو  یجامعه علم یازموردن یو راهبرد یکاربرد ،یادیبن یقاتتحق انواع
 یاریسب یتاهم ی،و نظر  یادیبن یهابه پژوهش ،. در مقابلگیردیمپژوهشگران قرار و  یجامعه مورد غفلت مراکز علم ینیمسائل ع

همت گمارند و  یعالمانه مسائل کاربرد یینبه تب یهعلم یهاحوزه رودیمانتظار  ینبنابرا؛ گرددیمصرف  یاریبس هایینههز و  شدهداده
 .اجتناب ورزند فایدهیبو  یاز پرداختن به موضوعات تکرار 
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 ::. یقمراحل تحقفصل دوم: .:: 

 انتخاب موضوع است. یقمرحله در کار تحق ینتر مهمو  یناول: مسئله موضوع یا( انتخاب 1 

امعه و ج یازو توجه به ن یتاولوو  یتاهم یو عالقه فرد، دارا یت، متناسب با موقعی، محدود و جزئیدموضوع: نو و جد هاییژگیو
 امکانات موجود.

ا موضوع مرتبط ب ینوعبهکه  یهمنابع اول ییفن و شناسااهل، مشورت با یموضوع انتخاب درباره، فکر ی: بررسیهاول ( مطالعات2
 هستند.

ن شود تا بر اساس آ یهته یق: پس از انتخاب موضوع، الزم است طرح و نقشه جامع موضوع مورد تحقیقطرح تحق یه( ته3
ا هفتاد درصد آن ت معموالً که  یاصل چارچوبو  یقطرح تحق دهندهیلتشک. اصول یابندو سازمان  شدهیگردآور مطالب و اطالعات، 

 از: اندعبارت ماندیمطرح ثابت  یانپا

 ابعاد و قلمرو موضوع. یانو ب یمعرف، یینتب (الف

 مستدل و روشن. صورتبه، ضرورت و اهداف موضوع یتاهم یان( بب

 .اندپرداختهموضوع  ینکه در گذشته به ا یبعمنا یموضوع و معرف یشینهسابقه و پ یان( بج

 .(یدانیم یا یاکتابخانه) یقروش تحق یان( بد

 (یبو رق یاصل یه، فرضیو فرع یسؤاالت اصل) هایهفرض( سؤاالت و  ه

 .یقانجام تحق یبند زمان( و

 منابع. ی( معرفز

 باشند. اعتمادقابل یسندگانو از نو یمعتبر، اصل یدمنابع با -

 .یستندمعتبر ن هاآنکه مؤّلف  یو منابع هاکتاباجتناب از  -

 (.نامهیوهش)ر.ک ادامه  یحصح صورتبه یدهآدرس -

 (.نامهیوهش)ر.ک: ادامه  یقتحق ینو عناو هاسرفصل یین( تعح

 :یردقرار گ موردتوجهفهرست مطالب  یهدر ته بایستیمکه  نکاتی

 ینعناو یمنطق یبترت -۴

 و روشن یحصح ینانتخاب عناو -2

در حصن ت یمانند دستم را نبوس حرفم را گوش بده؛ ماجرا) یجمله خبر  یا ی، پرسشیطوالن یناز انتخاب عناو یزپره -۹
همه  منشأ کهآن ترمهم؛ از همه هایرخودیغو مردم با  ی؛ نحوه تعامل و برخورد نظام اسالمع() یمعبدالعظحضرت  حرم
 (؟ید؛ چرا امام حسن )ع( از کوزه زهر آب نوش...است که  یحق یادا ینیو دستورات د یفتکال
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 نباشد. یادز  هابخش/ هافصلتعداد  -۱

 داشته باشد. یرمجموعهز هر فصل/ بخش حداقل چند  -0

 نامربوط نسبت به فصل/بخش. یهاعنواناز  یزپره -0

 باشد. یفصل/ بخش کل یهاعنوان -7

 شود. یز: از ذکر فهرست مطالب در مقاله پرهتوجه

 بردارییشف یلهوسبهاطالعات  یآور جمع( 4

 :تذکر

 هایشفندارد . اندازه استایردقرار بگ مورداستفاده موقعبهتا  شودیم یادداشت یآن مطالب یاست که رو  یدیقطعه کاغذ سف یشف -۴
 .است A ۱کاغذ  چهارمیککه برابر  متریسانت ۴2* ۴0معمواًل 

 (cm ۴2*۴0) یشف روی

 
 

 

 

 

 یشف پشت
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 است. یموضوع جزئ یكمربوط به  یشهر ف -2

 یا یوضوع جزئ، میکل یا یمانند: موضوع اصل گرددیمدرج  یقیمتناسب با موضوع تحق یمختلف ینعناو یشف یدر کادر باال -۹
 .یش، مأخذ و منبع و شماره صفحه فیش، کد فیفرع

 .یدشده ذکر کن بردارییشفمتن  یانتها در توانیدیمآدرس مطالب را  -۱

 .شدهیآور جمعاطالعات  ی( نقد و بررس5

 .هاسرفصلاطالعات بر اساس  یبندطبقهو  یم( تنظ6

 و نگارش. یل( تحل7

. وع دارندبا موض یادیفاصله ز  یمفهوم ازنظر یاکه از موضوع خارج هستند  یمطالب و اطالعات یاناز ب یز( پره8
ر موضوع د یااست.  زائد هاآن یخچهو تار  یو سن یعهکلمه اسالم، ش یو اصطالح یلغو  یف، پرداختن به تعر یتدر موضوع مهدو مثالً 

نحوه  یانو ب نهیاو ماه یهفتگ صورتبهرشد کودک در رحم مادر  یبحث از چگونگ «یدنفس داشته باش باعزت یفرزندان یددوست دار  یاآ»
 نفس کودک ندارد. باعزت یارتباط گونهیچه، یوالدت تا دوره کودک یاز ابتداکودک  یهتغذ

 مختلف. یهابخشاز تکرار مطالب در فصول/ یز( پره9

 .یاچندصفحهو  یطوالن یهاقولنقل( اجتناب از 11

 چند صفحه. یو ط ی( استفاده نکردن از اشعار طوالن11

 .شدهکنترلو  یقدق یپتا یامکرر  یس( پاکنو12
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 .(و اصطالحات هامکانع، ، منابهاناممطالب، )گوناگون  یهافهرست یه( ته13

 .نماییدیمرا مالحظه  شدهیلتکم هاییشفادامه چند نمونه از  در
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 نگارش ::. یینآ.:: فصل سوم: 

 توجه کرد  مسئلهبه چند  ید. در نگارش متن باگرددیم، نگارش مطالب آغاز  هاآن یماطالعات و تنظ یآور جمعاز  پس 

 

  ::. یارنثر و زبان مع یترعا .::

 هارسانهو در  ندکنیماز آن استفاده  کردگانیلتحصاست که ارباب فرهنگ و مجموعه  یزبان» :اندگفته یارزبان مع یانثر  یفدر تعر 
 از: اندعبارت ،سازدیمدور  یارکه زبان را از حالت مع یاز موارد ی. برخ«رودیمبه کار  هانامهدرسو 

 .یو عناصر قاموس یی، معنای، نحو ی، صرفییمتروک و مهجور در سطوح آوا یعناصر زبان-

 .ییگرا یانهو عام یمآب یعرب ،یسینوسرهاصرار در  -

 .هارسانهو  یغات: ترجمه، تبلیقاز طر  یگانهب یهازباناز  یبردار گرته -

 ... . یه، استعاره، مجاز، کنایهتشب مانند یاز عناصر ادب یرضروریغاستفاده -

 .یسینوشکسته -

 نادرست و نامناسب. یرتعاب -

 کاربرد نادرست افعال. -

 کاربرد نامناسب حروف اضافه. -

 نادرست در حوزه واژگان. هایینوآور  -

 .یفتألو ضعف  یدتعق ابهام، -

 اطناب ممل(.) ، حشو و تکراریسیدرازنو -

 مخل(. یجازا) یسیکوتاه نو -

 انه.عبارات فضل فروش ی،کالم یهاتکلف -

 نادرست. یهااستدالل ی؛اشکال منطق -

 خلط بحث. -

 .یرمرجع ضم شدنگم -

 نهاد با فعل. یناهماهنگ -

 فعل. ینهحذف بدون قر -
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 باشد.( گونهینا یداست اما با ینچن اگرچه)و متصل مانند  یوستهاستفاده از جمالت پ-

 ::.  یراستاریو.:: 

 یادب ارییراست. ویردقرار گ یرعلمیغاز درج مطالب نادرست و  یریجلوگ باهدفبر عهده متخّصص و  یدمقاله با یعلم ویراستاری
تفاده اس ،یبند پاراگرافجمالت نحوه  یو نحو  یساختار صرف اصالح ،و عباراتجمالت  یرایشپو  یشآرا باهدفتوسط افراد مجّرب و 

 .پذیردیمصورت  ...و  یگذار نشانه عالئماز انواع 

 یضرور  یادب رانیراستاوفن و  یداز اسات یریگبهرهکار  ینا ید برانکن یرایشو ،ارائهاز  یشطالب ارجمند اثر خود را پ شودیم توصیه
 است.

 مقاله: ینوشتار  یطو شرا یرایشاز ملزومات و برخی

 :یرز  یکی.ک به شکل گرافر باشد. یتورفتگ یمترسانت ۴ اندازهبهدر آغاز بندها )= پاراگراف(  -۴

...................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

 کلمات است: یسیجدانوبر  اصل ،یمصوبه فرهنگستان زبان و ادب فارسمطابق  -2

 را، کتاب را ینرا، ا تو (:«مرا یرا،ز  چرا،» جزبه) یمفعولنشانه  «را»-

 هاقلم ،هاآن ،هاکتابنشانه جمع: « ها»-

 است که.  ینا ،کهینا ،کهینهم ،کهآنبلکه(:  جزبه« )که» -

 .شنومیم ،آیدیم، رومیم: سازفعل «یم»-

 ترخوب ،ترمهربان ،ترکوچک(: کمتر ،یشترب ،کهتر ،مهتر بهتر، جزبه) «ینتر »و « تر»-

 آنگاه ،گونهینا ،طورینا ،طورآن ،سوآن: «آن»و  «ینا»-

 یباز هم ،سالهم ،یهنمهم ،کالسهم«: هم»-

 شود: یزپره یفارس یهاواژه یبرا یسالم در زبان عرب مؤنثکاربرد عالمت جمع  از

 / هایشگرا=  گرایشات

 عمل شود: یرز  صورتبه متندروندر  هاو سوره یاتذکر آ در

 ..... / سوره مبارکه ... یفهشر  آیه

 شود. یپ)بدر( تا با خط آیات

 آماده استفاده شود. یهاقالباز  یحاً ترج ...... و اللهیصل، السالمیهعلهمچون:  یموارد ذکر در
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 عمل شود: یرز  صورتبهدر درون متن  یاتارجاع به آ برای

 2/یدتوح ۱2/بقره

 درست واژگان. یامال رعایت

 ...گلزار، تنگنا، سوگوار مانند: شوندیمنوشته  یوستهپ یشههم پسوندها

 نکته درباره همزه: چند

 :شودیمنوشته  «یـ» یکرس یرو  یگانهکلمات ب یانی* همزه م

 ...، رافائل ی، بمبئکاکائو

 :مانند .شودیمبدل و نوشته  «یـ»به سهولت  یبرا یارمعمواًل در تلّفظ مع یانی* همزه م

 ... یب، نایب، معایلالمعارف، دال  دایره

 :نکته

 ... یجزئ ،قائم ،قرائت ،مالئک :مانند .شوندیمخود تلفظ و نوشته  یهنوز به شکل اصل هاهمزه ی: برخ۴

 ادرست است.ن «ین، آئیز، پائینپائ» صورتبه «یین، آییزپا یین،پا»مات وجود ندارد، نوشتن کل یانیهمزه م یدر فارس چون :2

 :پذیرندینم ینتنو وجهیچهبه یفارس کلمات

 .ی/ گاهًا =گاه ناچاربه/ ناچارًا =  ینکه/ دومًا = دوم ا ی= زبان زباناً 

 مناسب آن استفاده شود: یشود و از برابرها یزپره یدر فارس یعرب دارینتنواز کاربرد کلمات  یحاً ترج شودیم یه: توص۹

 یشترغالبًا = ب = در مقدمه / مقدمتاً 

 سرعتبه=  یعاً سر  = دائم / دائماً 

 :یستدرست ن یفارس یاضاف هاییبترکو کاربرد آن در  یمعرفه در زبان عرب عالمت« الـ»: ۱

 اندامخوشمتناسب االندام =  الخرد = کم خرد / قلیل

 ه دستورالدستور = ب حسب

 نوشته شود: «ال»بدون  یا یرواج دارد، برابرساز  یکه در فارس یدار عرب «ال»: بهتر است کلمات 0

 عباسیبنالعباس =  یبن جثه / یم= عظ الجثهیمعظ

 حجه یالحجه = ذ  ذی

 :یستن یزجا ی. کاربرد آن در زبان فارسسازدیم یمصدر جعل یزبان عرب در« یت»: 0

 ی= رهبر  یترهبر  / ی= دوگانگ دوئیت



  ۴۳ یو نگارش مقاله پژوهش یقتحق نامهیوهش   ی )ره( تبریزمرکز تخصصی عالمه امین

    
 

 = بربر بودن یتبربر  / یی= آشناآشنائیت 

 :یستبه مطابقت صفت و موصوف ن یلزوم ی، برخالف زبان عربی: در زبان فارس7

 یدهنامه واصله = نامه رس منسوخ / ینمنسوخه = قوان قوانین

 خواهران محترمه مختلفه = علوم مختلف / علوم

 یطور مانه یدنبا یناز آنان سبک و قواعد مخصوص به خود دارند بنابرا یکستند و هر از هم ه یو گفتن دو مقوله جدا نوشتن :1
 .یسیمبنو گوییمیمکه سخن 

 ندارد ینبوده و ارزش علم یحصح وجهیچهبهاز منابع  یسیرونو: ۳

 شود. یمتنظ «قطعه»پاراگراف  یکدر  یدبا یهر مطلب جزئ یدضرورت است و با یکدر نوشتار علم  ،یبند پاراگرافاصل  یت: رعا۴2

 :یدتوجه کن یراست؛ به نمونه ز  یمتن علم یکجمالت کوتاه همراه با فعل مناسب، الزمه  نوشتن :۴۴

 )نهاد(                             )مفعول(                           )متمم(                                   )فعل(

 یمنترسان                        یالیخ یکودک را                    از موجودها            //                      

 گرفته است                        یپهلو  هاییترواشاهنامه را         از  یهاداستان             فردوسی

 

 ::. وقار در نوشتار.:: 

 یک یاسیس لیتحل یا یادداشت یاخود را فراموش کند. مواجه خواننده با مقاله  یمعنو  یگاهطبقه و جا یدهرگز نبا ی،حوزو  یسندهنو 
کلمات  انیاز م یسندههر نو یوجود و گوهر یتطلبه دارد. شخص یا یاست که در برخورد با هر روحان یدرس آموخته حوزه، توأم با توقعات

 یشبداند پ دیبا یحوزو  یسندهحوزه است. نو یبرازنده منش و روش آرماننوشت که  گونهآن یدبا یلدل ینبه هم ست،و عبارات او آشکار ا
سود  هایییوهشو  هاروشاز  یدهرگز نبا ین!؛ بنابرایحوزو  یسندهاست نه نو یسندهنو یحوزو  درواقع است؛ یباشد، حوزو  یسندهاز آنکه نو

 .کنندیماستفاده  هاآناز  ینیو معارف د بااخالقناآشنا  یسندگاننو یبرد که برخ

 ::. یمخاطب شناس ::.

 زجملهاحوزه و دانشگاه  پژوهدانشقشر  ازآنجاکهاست.  ینارتباط با مخاطب یبرقرار  ینحوهمقاله،  یمحتوا یهاضرورتاز  یکی 
 ید تعاملو زبان روز باشد تا بتوان یکه مطالب مندرج در آن، متناسب با اسلوب علم یستیهستند، با یمقاالت حوزو  یاصل ینمخاطب

 کند. یجادا خاطبمقاله و م ینراب یهدوسو
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 ::. یمستندساز .:: 

از  ملزومات آن یترعا ینبنابرا آن است. اولدستو مجموعه استنادات و منابع  ارجاعات ،هاقولنقل به ،یهر نوشته علم اعتبار 
 ملزومات اشاره شده است: یناز ا یبه برخ یرز  در است. یاتضرور 

 یرکل ز پرانتز به ش داخل ،شدهاستفادهموضوع  یا قولنقل یانپا و دراست  یمتندرون صورتبهمنابع و مأخذ در متن مقاله  ارجاع
 :شودیمآورده 

 ، سال نشر: جلد / صفحه(مؤلف ینام خانوادگ) :یفارس منابع

 (1۹/ 2: ۴۹70 ینی،: )حسمانند

 (مؤلف ی: )صفحه، جلد: سال نشر، نام خانوادگینالت منابع

(Plantinya, 1998: p/71) 

 ::. هاقولنقل.:: 

 .شودیم یمتقس یرمستقیمغو  یمبه دو نوع مستق قولنقل 

ه سه صورت مطلب ب یرمستقیمغ قولنقلدر  کهیدرحالدخل و تصرف است؛  ینمطلب و بدون کمتر  یننقل ع یم،مستق قولنقل
 :شودیم ارائه

 .ییراتمطلب با تصرف و تغ ارائه الف؛

 (یسندهمطلب به سبک و زبان نو یانب.)نقل به مضمون صورتبهمطلب  ارائه ب؛

 .یصتلخ صورتبهمطلب  ارائه ج؛

 شود: یترعا یرموارد ز  هاقولنقل: در توجه

 و معتبر باشد؛ مهم ،کوتاه ،هاقولنقل -

 یرد؛قرار گ یومهدر گ یممستق قولنقل-

از دو طرف  یتگتورف متریسانت یمو با ن یک یرانا/یتالیکا صورتبهاز متن  یزترر ( با حروف خطپنجاز  یشبلند )ب یهاقولنقل-
 شود. یمتنظ

 نوع آن ذکر شود. یستیبا ،یرمستقیمغ قولنقلدر -

****** 

 است: یرو استنادها به شرح ز  هاارجاعاز موارد مهم درباره نحوه  برخی

 (متندروناثر ) یکمکرر به  یهاارجاع -1
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 (همان)ارجاع دوم درون پرانتز از واژه  یبار پشت سر هم ارجاع داده شود، برا ینچندم یابار  یندوم یبرا اثر بالفاصله یکبه  وقتی
 استفاده شود.

 :نکته

باشد  یکی اگر صفحه اثر یول ؛آیدیماز همان شماره صفحه  بعد شماره صفحه ارجاع تفاوت داشته باشد، یباشد ول یکیاگر منبع -
 .یستصفحه ن شمارهبه نقل  یازین در ارجاع دوم

 شود. ارائهکامل  صورتبهمنبع  یمعرف یدبا باشد، فاصله بعد، و ارجاعارجاع نخست  یاناگر م-

 یسندهنو یکارجاع به چند اثر از  -2

 یبند ردها حروف الفبا را ب یسندهنو آثار /فهرست منابع،نامهکتابدر بخش  ابتدا اثر نوشته باشد، یکاز  یشب در سال یسندهنو یک اگر
 :ودشیم ارائه یرمانند نمونه ز  متندرون؛ سپس ارجاع شودیمنوشته  یفتألصورت که حروف الفبا پس از سال  ینا به کرده،

 (00:ب ۴۹1۹ی،آمل ی: )جوادمتندرون

 منابع: فهرست

 .۴چ : مرکز نشر اسراء، قم ،«در قرآن یدتوح» (،الف ۴۹1۹) ،عبدالله ی،آمل جوادی

 .۴چ : مرکز نشر اسراء، قم ،«معاد در قرآن» (،ب ۴۹1۹) ،ــــــــــــــــ

 نقل از نقل -3

و  یدندار  یدسترس-گوناگون  یلبه دال  -استناد شده است که شما به اصل آن  یبه مطلب یزاندر کتاب الم مثالعنوانبه اگر
ستفاده شود. ا از نقلاز روش نقل  یدبا ید،استناد کن یمنبع اصلبه  -یسینومقاله یطبق اصول اخالق -یدهست یرناگز  حالیندرع

 :یرز  صورتبه

 (۹2: ۴۹1۹یرالقرآن،تفس یف یزاندر الم نقل ۱2:ق ۴۱۴0ی،طبر ) :متندرون

ه جامع یاسالم انتشارات :قم ی،همدان یموسو  ترجمه یرالقرآن،تفس یف یزان( الم۴۹1۹) ینمحمدحس ،ییطباطبا منابع: فهرست
 .0چ  قم، یهحوزه علم ینمدرس

 تکرار منبع در فهرست منابع-4

 یوادگبار دوم به بعد از ذکر مجدد نام و نام خان از اثر آورده شود، یکاز  یشب یسندهنو یک از منابع، ییدر فهرست الفبا کهیدرصورت
 . مثال:شودیم)ــــــــــــــــ( آورده  یرهآن خط ت یجابهشود و  یزپره یسندهنو

 نابع:م فهرست

 .۴چ : مرکز نشر اسراء، قم ،«در قرآن یدتوح» (،الف ۴۹1۹) ،عبدالله ی،آمل جوادی
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 .۴چ : مرکز نشر اسراء، قم ،«معاد در قرآن» (،ب ۴۹1۹) ،ـــــــــــــــــــ

 یداریو شن یداریمنابع د -5

 یوییبرنامه راد - الف

 (۴۹۳۴یران،ا یو: )رادمتن

 .2۹ساعت  (.۴۹۳۴ یورشهر  2)شبانگاه  یران،ا یوراد «یراندر ا شدهچاپکتاب  اولین» یرانا یو: رادنوشتیپ

 (۴۹۳۴ یورشهر  2.)شبانگاه «یراندر ا شدهچاپکتاب  یناول» یرانا یوراد (.۴۹۳۴ یورشهر ) یرانا یو/مآخذ: رادمنابع

 یزیونیبرنامه تلو - ب

 (۴۹۳2یران،ج.ا.ا یمای: )سمتن

 ۴۹۳2بهمن  22: ۴شبکه « اسراء برنامه» یران،ج.ا.ا یمای: سنوشتیپ

 .۴۹۳2بهمن  22. ۴شبکه  «.برنامه اسراء.»یرانا یاسالم یجمهور  یمای/مآخذ: سمنابع

 :3 توجه

اندازه  و B-Zar، متن مقاله با خط 2227ورد  یطسطرها در مح یانو م هایهحاشمناسب در  یفضا یترعا با A4در کاغذ  مقاله•
 شود. ینیچحروف یمترسانت یکطوط شود. فاصله خ یپتا یکرو ۴۱

 استفاده شود. یکیپالست یرازهلق و شتاز  یحاً شود. ترج یخوددار  «یمیس بندییرازهش» صورتبهارسال مقاالت  از•

 .۴2با اندازه قلم  نامهکتابو  نوشتیپ/ هایادداشت•

 .یردقرار گ« »در داخل  یممستق یهاقولنقل کلیه•

 باشد. یاکلمه 202صفحه  ۴2مقاله حداقل  حجم•

 باشد. شدهفرستادهمجالت  یرهمزمان به سا یدنبا شدهارائهمقاله  •

 باشد. شدهچاپ یخارج یا یمقاله داخل یچدر ه یدنبا شدهارائهمقاله  •

 

 شود. ینیچحروف Times new roman 10 صورتبه نامهکتابو  نوشتیپ/ هایادداشتدر  ینموارد الت •

 

 

 نگاشته شود. یرز  صورتبه یمعتبر و قانون هاییتساو  یکو استنادها به منابع الکترون هاارجاع: 4 توجه
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 (book-E)؛ یککتاب متن الکترون-۴

 (۴۹0۴ ی،ساعد ) : متن:مثال

 [۴۹10مهر  ۴0 ی]دسترس ۱1(، ص ۴۹0۴ یرکبیرچشم در برابر چشم )تهران: ام ی،ساعد  ینغالمحس :نوشتیپ•

 (، چشم در برابر چشم، تهران:۴۹0۴. )ینغالمحس ،یساعد  / فهرست منابع: نامهتابک•

 (۴۹10مهر  0 یبازنگر  ینآخر  ی،فارس یاتگسترش زبان و ادب یشورا یتدر سا یدسترسقابل. )امیرکبیر

 لوح فشرده-2

 (۴۹1۱، ۹درج ) :متن•

 (.۴۹1۱ یانه،مهر ارقام را . )تهران: شرکتیشعر فارس یکی، کتابخانه الکترون۹ درج :نوشتیپ•

 .یانهرا مهر ارقام( تهران: شرکت ۴۹1۱. )یشعر فارس یکی، کتابخانه الکترون۹ درج / فهرست منابع: نامهکتاب •

 ( مؤسساتیتساوب) یتارنما-۹

 (.۴۹10مرکز آمار، ) متن: •

 [.۴۹10مرداد  ۴2 ی. ]دسترسیتخصص یتارنما یران،آمار ا مرکز :نوشتیپ •

 .(۴۹10خرداد  0 یبازنگر  ین. )آخر یتخصص یتارنما یران،آمار ا مرکز /فهرست منابع:نامهکتاب•

 یشخص یتارنما - ۱

 (۴۹۳۴یردامادی،م) متن: •

 (.۴۹۳۴ مرداد 22 ی)دسترس یشخص یتارنما ،مکتوب ،یردامادیجعفر م یدس :نوشتیپ•

 (۴۹۳۴مرداد  22 یبازنگر  ینآخر ) یشخص یتارنما ،مکتوب جعفر، یدس ،یردامادیم :نامهکتابفهرست منابع/ •
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 نگارش مقاالت ::. ی.:: راهنما

   

 .یندنما ارائهنموده و  یمکه در ادامه آمده است تنظ یخود را مطابق روش یمقاالت پژوهش یستیمحترم، با طالب

 مقاله یاز ملزومات نوشتار  برخی

 مقاله ساختمان

 ت:اس یربه شرح ز  یبملزومات به ترت یناست. ا یالزام هاآن یتاست که رعا یملزومات یآن دارا یمقاله و محتوا یظاهر  شکل

 یهرو برگه

 است: یرموارد ز  شامل

 مرکز منوی امور پژوهشی قابل دریافت است.( یتساوبآرم مرکز تخصصی در باالی صفحه )از – ۴

 عنوان مقاله -2

 شود. یماز راست به چپ تنظ ۴0در سرتاسر مقاله با اندازه  هاسرخطو  هاعنوان یهکل :۴توجه 

 باشد: یرز  هاییژگیو یدارا یدمقاله است و با ی، محتوا و هدف اصلیتهو یانگر: عنوان، ب2توجه 

 فشرده و کوتاه باشد. روشن،•

 و مبهم نباشد. اییشهکل•

 مقاله نباشد. یو فراتر از محتوا کلی•

 و شاعرانه نباشد. عاطفی•

 در عنوان موجود باشد. یقتحق یهاواژه ترینیاصل•

 کرد. یزکوتاه پره یاربس یابلند و  ینعناو از•

 یسندگان/ نو یسندهنام نو -۹

 شود. یوددار خمقاله  یهدر برگه رو یهو نام مدرسه علم یسندگان/ نویسندهذکر نام نو از مقاالت، یاصول داور  یترعا یل: به دلتوجه

 شود. ارائهعنوان مقاله  یلکد در کادر مخصوص در سمت چپ ذ ین: اتوجه

 الله الرحمن الرحیمصفحه بسم

 در وسط صفحه و با فونت نستعلیق درج گردد.
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 یدهچک

 واژه. )با توجه به حجم مقاالت در جشنواره( 202واژه و حداکثر  222حداقل  •

 است: یرز  هاییژگیوناظر به موارد و  یدهچک یمحتوا :توجه

 .دهدیمقرار  یموردبررسمقاله را  مسئلهو  رسشپ•

 .کندیم یانخالصه ب صورتبهپژوهش را  یاجرا روش•

 .دهدیم یحخالصه توض طوربهرا  هااستنباطو  هایافته•

 .شودیم یزپره یاتذکر جزئ از•

 مقاله مطابقت دارد. یو فرع یاصل یهاعنوان با•

 یدواژهکل

 واژه. ۴2واژه و حداکثر  ۹ حداقل•

 .شوندیمانتخاب  یدواژهکل عنوانبهمقاله  یو کانون یاصل یهاواژه :توجه

به بعد در  7از گنجاندن شماره  کهینا یحتوض ؛آیدیمبه شمار  یهبرگه رو یمحتوا عنوانبه( یدواژهکل) 0شماره  یانمهم: تا پا نکته
 شود. یخوددار  یهبرگه رو

 مقدمه

 یاندر م یفعل قیتحق یگاهجا یانگرب ینموضوع و همچن یخیتار  یشینهپ کنندهارائهو  یقدارد بر سابقه تحق یمرور  ه،مقال مقدمه
 است: یرمقدمه ناظر به اطالعات ز  درمجموعاست.  شدهانجام یهاپژوهش

 یقمسئله تحق معرفی•

 یقتحق یشینهپ بررسی•

 یقتحق یهفرض بیان•

 :توجه

 :دهدیمپاسخ  یرز  یهاپرسش= پاراگراف( به بند )دو  یا یکمقدمه مناسب در  یک

 ؟یستپژوهش چ یکانون یا یاصل مسئله•

 ؟یستدرباره موضوع چ یسندهنو عقیده•

 ؟یستچ یبه مسئله اصل یسندهنو یفرض پاسخ•
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 دارد؟ یشینبا مطالعات پ یپژوهش چه نسبت این•

 به چه صورت بوده است؟ هااستنتاجاستدالل و  روش•

 (یلو تحلبحث )مقاله  یبدنه اصل

 .شودیم ارائه ازآنپس بالفاصله با مقدمه، یارتباط منطق یک یتبخش مقاله، ضمن رعا ینتر مهم عنوانبهبخش  این

 باشد: یرز  هاییژگیو یدارا یدمقاله با ی: بدنه اصلتوجه

 .هایلتحلو  هاداده یمنظم و منطق ارائه•

 از ارجاعات و استنادها. یمنطق استفاده•

 کثرت( استفاده از ارجاعات. یا)قّلت  یزانبا توجه به م یسندهنو یگاهو جا یتهو رعایت•

 جهت انتقال درست مطالب مقاله. هانوشتهاز بند  یحاستفاده صح •

 یجهنت

 است: یرز  هاییژگیومقاله ناظر به موارد و  گیرییجهنت بخش :توجه

 واژه. 022 حداکثر•

 .هایلتحلو  یاتو خالصه نظر  یبند جمع•

 موضوع. یتو قضاوت درباره اهم ارزیابی•

 راهکار. یک پیشنهاد•

 موضوع. یندهآ اندازچشم بیان•

 .یداز گنجاندن مطالب تازه و جد پرهیز•

 ، برخالف متن مقاله.یسندهنو یدهعق یناگهان ییراز تغ پرهیز•

 یبخش قدردان

معمواًل در صورت ضرورت  اندرسانده یاریکه در انجام پژوهش، پژوهشگر را  ییو نهادها هاسازماناز اشخاص،  یقدردان بخش
 (.یستن یبخش الزام ینا.)شودیمآورده  گیرییجهنتبالفاصله پس از بخش  یسندهدانستن نو

 ت.اس یکتببه اجازه  یازموارد ن یدر بعض یباشد؛ حت یقبل یرساناطالعهمراه با  یدبا هاسازماناز افراد و  ی: قدردان۴توجه 

( و ۴ه )صفح «یمبسم الله الرحمن الرح»، مشخصًا در صفحه سوم بعد از بخش نامهیانپامانند  یدر آثار  ی: بخش قدردان2توجه 
 .گیردیم(، قرار 2شناسنامه اثر )صفحه 



  27 یو نگارش مقاله پژوهش یقتحق نامهیوهش   ی )ره( تبریزمرکز تخصصی عالمه امین

    
 

 هایادداشت/ نوشتیپ

جمله در  یدر انتها یگذار شمارهاصطالحات پس از  یاخاص  یاسام ی/ عربیسیمعادل انگل ینو همچن یشترب یحات: توضتوجه
 .شودیمه در متن ارائ یگذار شماره یببه ترت نوشتیپ یا هایادداشتدر بخش  -از بخش فهرست منابع  یشپ -مقاله  یانپا در متن،

 :مثالعنوانبه

 :نوشتیپ

 ر.ک: )اطالعات کامل اثر مطابق فهرست منابع(. بارهیندرا یشترمطالعه ب یبرا -۴

 درباره نظر ... الخ. توانیمموضوع  ینعالوه بر ا -2

۹- Specific names. 

 است. شدهگرفتهمهرگان  یکه از واژه فارس رودیمجشنواره به کار  یبه معن یوالمعادل فست یمهرجان در زبان عرب -۱

 .نامهکتابفهرست منابع / 

 ارائه شود. یرز  صورتبهمنابع  ییله فهرست الفبامقا یانپا در

 .ینمنابع الت یتو درنها یسپس منابع عرب ی: ابتدا منابع فارستوجه

 نام مترجم، محل انتشار: نام ناشر، شماره چاپ، شماره جلد. «نام کتاب»چاپ(،  یختار ) یسنده،نام نو ی،خانوادگ نام :کتاب•

 .2ج  ،2چ  ،ینیقم: موسسه مطبوعات د «یراتاجود التقر » (،ق ۴۱۴2) ابوالقاسم، یدالس ،ییخو :مثال

 .Nozik, Robert (1981), philosophical Explanations, oxford: oxford university press: التین

 .یهدوره، شماره نشر  یه،نام نشر « عنوان مقاله»سال انتشار(، ) یسنده،نام نو ی،مندرج در مجالت: نام خانوادگ مقاله•

 .۴2دوره سوم، ش  ید،فصلنامه مف ،«یدو جد یممنطق قد ییمبنا یزاتتما»(، ۴۹70) یاء،: موحد، ضمثال

 Shapiro, stewart (2002), «incompleteness and inconsistency», mind, vol.111:التین

 

و با تلق و  A4در برگه رو تک صورتبهبه همراه پرینت مقاله  word افزارنرمتوجه مهم: فایل مقاالت در فرمت 
 شیرازه پالستیکی در دو نسخه ارائه گردد.


