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  سخنی با خواننده 

، ھر چند  ھای مختلف تھیھ شده این کتاب برای عالقمندان بھ نگارش آثار معیار (استاندارد) در رشتھ

است. استادان با توصیۀ  ھای مطالعات اسالمی  ھای علوم انسانی و بھ ویژه رشتھ ھا فقط از رشتھ مثال

کارشناسی  ھای و بھ خصوص پایان نامھ ھای تحقیقاتی این کتاب بھ دانشجویان قبل از نگارش مقالھ

کند تا با  جویی کنند. این اثر بھ دانشجویان کمک می توانند در وقت خویش صرفھ ارشد و دکتری می

تر بھ انجام برسانند و با در نظر  لحاظ معیارھای علمی، تحقیقات خود را عالمانھ و در عین حال ساده

ھای کم  ھا و مقاالت برتر را از نوشتھ بی کنند و نیز کتابگرفتن ھمین معیارھا آثار دیگران را ارزیا

ھا در  حاصل، تمییز دھند. روش معرفی شده در نوشتن پژوھش ھای بی اثر، دارای مغالطھ و پرگوئی

ھای مختلف کمک  ھای رایج در دنیاست و بھ تولید و گسترش دانش در زمینھ این کتاب یکی از روش

  کند. می

ھای فراوان بھ انگلیسی وجود دارد.  (آکادمیک) کتاب١دانشگاھی  ژوھشدر بارۀ شیوۀ نوشتن پ

ھای آموزش زبان  ھای معتبر خارج کشور کھ نیازمند گذراندن دوره عالقمندان بھ تحصیل در دانشگاه

شوند. در طراحی  ھا با شیوۀ معیار نوشتن آشنا می این دوره» نگارش«شوند کم و بیش در بخش  می

ام از چند نمونھ آثار انگلیسی کھ با قلمرو علوم انسانی و مطالعات  تاب کوشیدهساختار اصلی این ک

اند، استفاده کنم. مشخصات کتابشناختی این آثار در  تر بوده اسالمی در زمینۀ نگارش پژوھش متناسب

ھا غالبا از نگارنده است جز مواردی کھ در پانویس بھ منبع آن اشاره  است. مثال فھرست منابع آمده

ھایی  ھای داخل و خارج کشور و درس ام در حوزۀ علمیھ قم و بعد در دانشگاه م. تجربۀ تحصیلیا کرده

ام گواه این نکتھ است کھ فقدان آثاری در قلمرو راھنمای نگارش برای  کھ از استادان خود فرا گرفتھ

  ھ اھمیت روششود. بی توجھی ب دانشجویان و طالب تا چھ اندازه موجب سردرگمی و اتالف وقت می

ھای علوم انسانی و مطالعات اسالمی از جملھ علل  تحقیق و روش نگارِش معیار بھ ویژه در رشتھ

حاصل در این  رکود این علوم در سرزمین ماست و موجب افزایش کارھای تکراری و اغلب بی

رش و رعایت اصول ساماندھی اطالعات، شیوۀ نگا«شود کھ  می  است. بسیار شنیده قلمروھا شده

، ولی خواھیم دید کھ تا »اند و چندان اھمیت ندارند معیارھای تحقیق صرفاً اموری ظاھری و صوری

ھای قدیم و نقد  ھای جدید، فھم و بیان نظریھ روش تحقیق و شیوۀ ارائۀ آن بھ سامان نباشد، طرِح نظریھ

  آنھا ممکن نخواھد بود. 

                                                           
در این کتاب مراد از اصطالح "دانشگاھی" در ترجمۀ "آکادمیک"، پژوھش معیار و منضبطی است کھ بھ بسط و پیشرفت دانش در یک  ١

  ھای علمیھ و خواه در ھر مکان دیگری.   رشتھ کمک دھد؛ خواه آن تحقیق در دانشگاه انجام شود، خواه در حوزه
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ھای دانشگاھی  و راھنمای نگارش پژوھش بسیاری از آثار موجود فارسی در زمینۀ روش تحقیق

ھا بھ جای پرداختن بھ چگونگی سامان دادن اطالعات و شیوۀ  اند. اّول، غالب آن دارای دو اشکال

ھا الزم است ولی کافی نیست، مانند چگونگی  بردن تحقیق دارای مطالبی ھستند کھ یا دانستن آن پیش

تحقیق در دانشکده، نکات ویرایشی و پرداختن بیش  ھای تحقیقاتی، چگونگی گردش کار طرح تھیۀ فیش

اند، و اگر  از اندازه بھ مقدماِت روش تحقیق، یا آن کھ گزارشگر مباحث نظری در بارۀ روش تحقیق

مندند. دّوم، غالب  روش تحقیق عالقھ فلسفۀاند کھ بھ  مبھم و غلط بیان نشده باشند، برای کسانی مناسب

کنند و برای  در علوم تجربی طبیعی و علوم تجربی انسانی تبعیت می ھای تحقیق این آثار از شیوه

ھای علوم انسانی بھ طور عام و الھیات  ھای دیگر مفید نیستند. ھنوز در اکثر دانشکده دانشجویان رشتھ

، (پیشنھادۀ تحقیق) براساس روِش تحقیق در علوم تجربی و فنی ٢و ادبیات بھ طور خاص پروپوزال

معناست و  ھا بی ھا برای دانشجویان غیر این رشتھ اند و از این رو برخی پرسش دهمھندسی طراحی ش

  ماند.  پاسخ می بی

تا نویسنده بتواند اّوالً، ادعای خود را کند  ھا چارچوبی عرضھ می این کتاب برای نگارِش پژوھش

معینی بھ خواننده ارائھ  شفاف و مستدّل بیان کند. ثانیاً، اطالعات بھ دست آمده را سامان دھی و در قالب

کند و از نوشتن مطالب بی ارتباط با موضوع و تکراری در اثر خود بپرھیزد. ثالثاً، بھ اھمیِت تفکیک 

ھا  حدیثی قدیم، گزارش شاھدان عینی یک حادثھ، یا مصاحبھ با آن -منابع دست اّول (مثل منابع تاریخی

ھای دانشگاھی تألیف شده بر  ھا و مقالھ م (کتابھای یک دورۀ زمانی خاص)، منابع دست دوّ  و روزنامھ

پایۀ منابع دست اّول)، و منابع غیر معتبر و آثار صرفا تبلیغی و جانبدارانھ پی ببرد. البتھ ممکن است 

در تعیین معیارھا برای منابع دست اّول و دّوم بین استادان اختالف نظر وجود داشتھ باشد ولی مھم 

  ابع است. این دو گروه از من تفکیک

ام  با لحاظ این نکتھ کھ اکثر دانشجویان وقت کافی و حوصلۀ خواندن آثار حجیم را ندارند، کوشیده

ھای  مطالب را بسیار مختصر ارائھ کنم. بخش اّول بھ چند ویژگی عام پژوھش و انواع آن در زمینھ

از قلمرو مطالعات اسالمی ھا  جا کھ غالب مثال است. از آن علوم انسانی و اجتماعی اختصاص داده شده

  ام در این بخش تفاوت رویکرد دانشگاھی و غیر دانشگاھی در پژوھش اند، مناسب دیده انتخاب شده

، شیوۀ سامان دھی اطالعات و معیار سازی »صورت«دینی را توضیح دھم. در بخش دّوم، با عنوان 

وزال، شیوۀ خالصھ کردن یک اثر و ھا، و شیوۀ تھیۀ پروپ ھا، کتاب ھا، رسالھ صورت پژوھش در مقالھ

، »محتوا«است. در بخش سّوم، با عنوان  شده ھا توضیح داده  الگوھای مختلف در نوشتن پژوھش

ھای ضروری مربوط بھ انتخاب موضوع، بیان محتوا، انتخاب روش و منابع تحقیق  نکتھ

                                                           
2  Proposal 
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ست تا این دست آثار را ا است. در ھمین بخش چھارده نشانۀ اثر غیر معیار شمرده شده شده ارائھ 

بشناسیم، بھ آنھا اعتماد نکنیم و خود نیز تولید کنندۀ چنین آثاری نباشیم. در انتھای این بخش، چند نکتھ 

  است.   در باب شیوۀ نقد بھ لحاظ صورت، محتوا و منبع آمده

توجھ بھ این نکتھ مھم است کھ روش تحقیق با روش نگارِش تحقیق یکی نیست ولی نوشتن بھ 

دھد و بھ ُمحقق فرصت  سبک دانشگاھی خود فرآیند تحقیقی است کھ نحوۀ فکر کردن را سامان می

ھای نادر ھم با خبر باشد. این سبک نوشتن  ھای مختلف را ارزیابی کند و از دیدگاه دھد تا نظریھ می

در آن  ھا برای احاطھ بر یک موضوع و ُمحقِق شدن راھی برای یافتن حقیقت و یکی از بھترین راه

است. آن دیدگاه وسیع و نزدیک شدن بھ حقیقت کھ در سایۀ نوشتن مقالھ و رسالۀ دانشگاھی بھ دست 

  آورید بیش از پاداش تالش شماست.  می

ھای یک روزه و در طول ترم تحصیلی دانشگاھی  مطالب این کتاب را قبل از انتشار در کارگاه

ای جدید دست یافتم و از این رو سپاسگزار  دانشجویان بھ نکتھام و ھر بار با کمک  بارھا تدریس کرده

زاده، دکتر مالک حسینی، ھومن   ھا ھستم. از دوستانم آقایان استاد دکتر ھادی عالم و مدیون ھمۀ آن

ھای خود در  پناھنده و اسماعیل باغستانی کھ بر من منّت گذاشتند و با مطالعۀ این اثر و ارائۀ نکتھ

تر شدن مطالب بھ سھم خود نقش داشتند، سپاس ویژه دارم؛ در عین حال مسئولیت ھر  تر و دقیق روشن

  خطایی بر عھدۀ خودم است.

   ١٣٩٣خرداد 
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