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درس هفدهم

روش تحقىق )2(

در درس روش تحقىق )1( تا مرحلٔه جست وجو پىش رفتىم. حال وقت آن رسىده 
است که به ىادداشت بردارى بپردازىم. با توّجه به ارزش منابع فراهم آمده، ابتدا به سراغ منابع 
دست اّول مى روىم و دربارٔه موضوع مورد نظر ىادداشت هاىى تهّىه مى کنىم. ىادداشت ها را 
بر روى برگه )فىش(هاىى به ابعاد 12* 7 ىا 15* 1 10 می نوىسىم. هر برگه سه قسمت دارد: 
عنوان، متن، مأخذ. برگه ها را مى توانىم خود تهّىه کنىم ىا نوع چاپى آنها را به کار ببرىم. 

برگه ها را به شکل هاى گوناگون مى توان تنظىم کرد. به اىن نمونه توّجه کنىد:
ىادداشت بردارى به چند شکل انجام مى پذىرد؛ ممکن است عىن متن را نقل کنىم، 

                                                کتاب: 
                                                تألىف: 

مبحث:                                    ترجمه:                                                     
موضوع کّلی:                          تاریخ نشر:                ناشر:                     نوع یادداشت: 

موضوعات جزئی:                   جلد:                          صفحه:                  مستقىم  تلخىص  ترجمه 

 ىک برگ کاغذ A 4  است. 1
4
1ــ اندازٔه تقرىبى هر برگه )فىش( برابر با

شمارۀ برگه:
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خالصه اى از آن را بىاورىم ىا برداشتى از آن را بنوىسىم.
بر روى هر برگه ىک مطلب و تنها بر ىک روى آن نوشته مى شود. تهّىٔه اىن برگه ها 
باىد با دّقت انجام شود و در تنظىم آنها جانب امانت رعاىت گردد؛ زىرا اىن برگه ها زىربنا و 

مواّد خام تحقىق ما هستند.
طبق نمونٔه معّرفى شده، در هر برگه باىد مأخذ دقىق منبع مورد استفاده به ترتىب ثبت شود.
ذکر همٔه اىن اطاّلعات ضرورت دارد و بى ذکر مآخذ، تحقىق ناقص و معىوب است.
ىادداشت بردارى ساده ترىن راه ثبت ىافته ها و نکته هاى مهم است و جز در تحقىق و 
پژوهش کاربردهاى فراوان دىگرى هم دارد. در موقع مطالعٔه ىک کتاب ىا مقاله ىا هر نوشتٔه 
کالسى  درس هاى  مطالعٔه  هنگام  بردارىد.  ىادداشت  آن  جالب  نکات  از  مى توانىد  دىگر، 
مى توانىد نکات مهم را ىادداشت کنىد. با ىادداشت بردارى مى توانىد اطاّلعات و معلومات 
فراوانى را که طّى سالىان دراز مى آموزىد، ثبت، طبقه بندى و حفظ کنىد. هرگاه، هنگام 
آموخته اىد           قبالً  را که  آنچه  تمامى  ىادداشت هاى خود مراجعه کنىد،  از  ىکى  به  ضرورت 
به ىاد مى آورىد. از طرفى، خطر فراموشى نىز آنها را تهدىد نمى کند. به مدد ىادداشت بردارى 
مى توانىد خوانده هاى خود را به روش هاىى که آموخته اىد )تلخىص، برداشت ىا ثبت مستقىم( 
از  ىادداشت بردارى  با  امروز  از همىن  بى درنگ،  کنىد. پس،  و سازمان دهى  جمع آورى 

دىده ها، شنىده ها، خوانده ها و ىافته هاِى خود، آنها را براى همىشه ثبت کنىد.
با دّقت فراهم آمده باشند؛ داراى  باىد  نکتۀ مهم: توّجه داشته باشىد ىادداشت ها 
مشّخصات دقىق باشند و به درستى رده بندى شده باشند تا هنگام نىاز بتوانىد به راحتى به 

آنها دست ىابىد.
و  مقّواىى حفظ  جعبه هاى  ىا  نامه  پاکت هاى  در  را  خود  ىادداشت  برگه هاى  مى توانىد 
نگه دارى کنىد. ىادداشت بردارى در کارهاى پژوهشى عالوه بر اىنکه مواّد اّولّىٔه نگارش موضوع 
پژوهش را براى شما فراهم مى آورد، باعث مى شود دربارٔه موضوع پژوهش شناخت پىدا کنىد.
هنگام مراجعه به منابع، همواره منابعى را انتخاب کنىد که از نظر علمى تازه، دقىق، 
روشمند و مستند و دستاورد نوىسندگانى معتبر و مشهور باشند؛ زىرا، هر چه منبع معتبرتر 
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باشد، اعتبار تحقىق بىشتر مى شود. دربارٔه منابع تحقىق، عالوه بر استفاده از آنچه در بخش 
مرجع شناسى آمده است، مى توانىد از افراد مطّلع نىز کمک بگىرىد. همچنىن منابع پاىانى 
کتاب ىا مقالٔه مورد استفاده نىز راهنماى خوبى است و تا حدودى اعتبار آن منبع را نشان 
مى دهد. پس، هنگام تحقىق، به اّولىن کتاب، مقاله ىا مطلبى که دربارٔه موضوع مورد تحقىق 
به دستتان مى رسد، اعتماد نکنىد و به دنبال منابع بىشتر باشىد. از مىان آنها منابع درجٔه ىک 
را برگزىنىد مثالً؛ از مىان چاپ هاى گوناگون دىوان حافظ، چاپ قزوىنى معتبر است و براى 

تحقىق دربارهٔ شعر حافظ، استفاده از آن توصىه مى شود.
اثر  بر  که  شناختى  با  ىادداشت ها،  تنظىم  و  ىادداشت بردارى  کار  اتمام  از  بعد 
ىادداشت بردارى دربارٔه موضوع مورد تحقىق پىدا کرده اىد، پىش نوىس تحقىق خود را تهّىه 

کنىد. اّما چگونه؟ آىا باىد ىادداشت هاى تهّىه شده را به دنبال هم آورد؟
برخى تصّور مى کنند که تحقىق و پژوهش حاصل به هم پىوستن چند ىادداشت است. 
اىن تصّور نادرستى است. مقالٔه تحقىقى که اىن گونه تهّىه  شود، ارزشى ندارد. تحقىق و 
پژوهش زمانى ارزشمند است که حاصل تأّمل، مطالعه و بررسى و تحلىل باشد و نکته ىا 
نکاتى تازه را بنماىاند ىا گرهى را بگشاىد. ىادداشت هاى فراهم شده تنها مى تواند ما را در 

مستند ساختن نوشته ىارى دهد.
پس از نگارش متن براساس طرح قبلى، به بازخوانى و اصالح و بازنوىسى آن مى پردازىم، 
ممکن است، در بازبىنى، بر حجم اثر افزوده گردد ىا از آن کاسته شود. گاه نىز در بخشى تغىىر 
جزئى ىا کلّى اىجاد گردد. پس از وىراىش فّنى و زبانِى تحقىق، مقّدمه و فهرست هاى آن را تهّىه 
مى کنىم. در مقّدمه، انگىزه و هدف تحقىق، ضرورت و اهّمّىت آن، شىؤه کار و برخى نکات دىگر 
توضىح داده مى شود. در پاىان مقّدمه نىز از افراد ىا سازمان ها و مراکزى که در تحقىق به ما 
کمک کرده اند، تشّکر مى کنىم. سپس به تنظىم فهرست ها مى پردازىم. فهرست ها انواعى دارند:
الف( فهرست موضوعى که شامل عناوىن تحقىق است و در آغاز تحقىق مى آىد.

کتاب ها، اصطالحات، فهرست هاى )نام هاى کسان، جاى ها،  راهنما  ب( فهرست 
ترتىب  به  که  تصاوىر، جدول ها و …(  ترکىبات، ضرب المثل ها،  و  لغات  احادىث،  و  آىات 
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الفباىى در پاىان تحقىق قرار مى گىرد.
فّعالّىت

فهرست اصطالحات زبان شناسى کتاب زبان فارسى )2( را تهّىه کنىد.

آنچه به تحقىق ارزش و اعتبار مى بخشد، شىؤه درست ارجاع است.
هرگاه از عقاىد و نظرىّات و نوشته هاى دىگران استفاده مى کنىم، باىد به طور دقىق نشانى 
آنها را ذکر کنىم. اگر از عىن مطالب استفاده کرده اىم، آنها را داخل »   « قرار مى دهىم و 
نشانى آنها را در پاورقى ىا پاىان فصل مى آورىم. مشّخصات کتاب را به ىکى از دو شکل 

زىر ارجاع مى دهىم:
  نام خانوادگى نوىسنده، نام نوىسنده، نام کتاب، محّل نشر، ناشر، نوبت چاپ،  سال 

چاپ، جلد، صفحه
  نام کتاب، نام نوىسنده، محّل نشر، ناشر، نوبت چاپ، سال چاپ، جلد، صفحه

مثالً: خّرمشاهى، بهاءالّدىن، حافظ نامه، تهران، انتشارات علمى و فرهنگى، چ  دوم، 
1367، ج 2، ص 297.

حافظ نامه، بهاءالّدىن خّرمشاهى، تهران، انتشارات علمى و فرهنگى، چ دوم، 1367، 
ج 2، ص 297.

  اگر از مجلّه ىا نشرىه اى استفاده کرده اىم، به شىؤه زىر ارجاع مى دهىم:
نام خانوادگى نوىسنده، نام نوىسنده، عنوان مقاله، نام مجلّه، سال، دوره، شماره، صفحه
مثالً: استعالمى، محّمد، آموزش زبان، آموزش ادبّىات، رشد آموزش ادب فارسى، 

سال ششم، شمارٔه 24، بهار 1370، صص 21 ــ 12.
از عالمت  باال  نمونٔه  مثل  باشد،  از ىک صفحه  بىش  ارجاع  چنانچه صفحات    

»صص« استفاده مى کنىم.
اگر منبع مورد استفادٔه ما ترجمه ىا تصحىح باشد، پس از نام و نام خانوادگى نوىسنده، 

نام مترجم ىا مصّحح ذکر مى شود.
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تصحىح  به  شىخ  ابى سعىد)2جلد(،  اسرارالّتوحىد فى مقامات  محّمد،  منّور،  مثالً: 
محّمدرضا شفىعى کدکنى، تهران، آگاه، چ دوم، 1367، ج 2، ص 315.

ىا: مالرو، آندره، ضّد خاطرات، ترجمٔه ابوالحسن نجفى و رضا سّىدحسىنى، تهران، 
خوارزمى، 1363.

چنانچه از ىک منبع به طور مکّرر استفاده کنىم، در اّولىن برخورد آن را به طور کامل 
ارجاع مى دهىم و در ارجاعات بعدى فقط نام کتاب و جلد و صفحه را ذکر مى کنىم؛

مثالً: ضّد خاطرات، ص 43.
اگر از ىک منبع دو ىا چند بار و پشت سر هم استفاده کنىم، به جاى نام کتاب مى نوىسىم: 

همان ىا همان جا؛ مثالً: همان، ص 43.
  اگر از چند نوشته ىا کتاب اثر ىک نوىسنده استفاده کرده اىم، چنىن نشانى مى دهىم:

زّرىن کوب، عبدالحسىن، سرّ نى، تهران، انتشارات علمى، 1364.
ــــــــــــــــــــــــ، سرود اهل بخارا، ىغما، سال ىازدهم، ش 7.

ــــــــــــــــــــــــ، با کاروان حـلّـه، انتشـارات جـاوىـدان، تـهـران، چ سوم،1357.
برخى از کتاب نامه ها براساس نام کتاب تنظىم مى شوند.

کتاب هاى مرجع و نىز کتاب هاىى که به شکل گروهى تدوىن شده اند، با نام اثر معّرفى مى شوند:
داىرةالمعارف فارسى )3 جلد(، به سرپرستى غالمحسىن مصاحب، تهران، فرانکلىن 

و انتشارات کتاب هاى جىبى، 1374 ــ 1345.
آراىش  با  و  مى کنىم  انتخاب  مناسب  عنوانى  نوشته  براى  ارجاعات،  تنظىم  از  پس 

صورى نوشته و انتخاب جلد مناسب، آن را آماده مى سازىم.
در ضمن مراجعه به منابع گاه به بعضى عالىم اختصارى برمى خورىم ىا خود ناگزىر 

از آنها استفاده مى کنىم1.

1ــ در جدول زىر به برخى از اىن عالىم اشاره کرده اىم:
رجوع کنىد به ىعنى:  ر.ک. 
نگاه کنىد به ىعنى:  ن. ک. 

جلد ىعنى:  ج. 
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به خاطر داشته باشىد:
 در کار تحقىق، عواملى چون عالقه مندى، حوصله، دّقت و نظم و داشتن روش 

مناسب نقش اساسى دارند.
  جوهر تحقىق ابتکار و نوآورى است نه تقلىدِ صرف و تکرار آنچه در گذشته نىز 

بوده است.
حقىقت  براى کشف  تالش  و  پرسش  و  تحقىق، جست وجو  در  موفّقّىت  کلىد     

است. موالنا گوىد:
  هـم سـؤال از علـم خـىزد هـم جـواب         همچنان که خار و گُل از خاک و آب

چاپ ىعنى:  چ. 
صفحه ىعنى:   ص. 

صفحات ىعنى:  صص. 
مقاىسه کنىد ىعنى:  قس. 
سال مىالدى ىعنى:  م. 
قبل از مىالد ىعنى:  ق. م. 

سال هجرى قمرى ىعنى:  هـ.ق. 
سال هجرى شمسى ىعنى:  هـ.ش. 

رحمةاللّّٰه علىه ىعنى:  ره. 
رضى اللّّّٰه عنه ىعنى:  رض. 

سطر ىعنى:  س. 
بىت ىعنى:  ب. 

الى آخره ىعنى:  الخ. 
شماره ىعنى:  ش. 

صلّى اللّّّٰه علىه و آله ىعنى:  )ص( 
علىه الّسالم ىعنى:  )ع( 

سالم اللّّٰه علىه )ىا علىها( ىعنى:  )س( 
عّجل اللّّٰه تعالى فرجه ىعنى:  )عج( 
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 . ا�ز�ته اس�ت ل روا�ب �ی �ت ِی مس�ت امه  « �با دو مع�ز ام�ت « و » ا�ت کل » ا�ت به دو  سش ی � ارس �ز

 . ن اس�ت �ت ا دا�ش ر�پ ی �ب به مع�ز امه   « � ردن و » ا�ت
ک

�ت � و�ز
ی س�ک به مع�ز ام�ت  « � » ا�ت

صاح�به   .  �ت ، م صاح�ب ّوه ــ م ، �ت ّو�ت اره ــ �ت �ز ، �ز ار�ت �ز ر: �ز
گ

زهٔ  د�ی� مو� د �ز �ز حپ

به کار  ل � �ت ی مس�ت به دو مع�ز ی � ارس د و رد �ز �ز ی هس�ت ه عر�ب ی را �ک د کلما�ت ا�ی ن، �ب را�ی ا�ب �ز �ب

ر�یم.  به   کار �ب ار �زود ردس�ت � �ت وسش ار و �ز �ت �ز ها را رد لگ �ز اس�یم و �آ �ز ی �بسش به ردس�ت د، � ی رو�ز م

خودآزمایى
1( دربارهٔ ىکى از موضوعات زىر با مراجعه به کتابخانه ده برگه بنوىسىد.

  مباحث مربوط به ورزش )ىکى از رشته ها( را از چند روزنامه استخراج کرده آنها را برگه نوىسى 
کنىد.
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  آثار تارىخى استان خود   آثار تارىخى اىران
  پدىده هاى طبىعى اىران   سرگذشت علم شىمى
  نفت   تمثىل در شعر موالنا
  سرگذشت نّقاشى در اىران   تارىخچٔه المپىک

2( به دو کتاب از کتاب هاى زىر مراجعه کنىد و شىؤه ارجاع و فهرست ها و منابع آن دو را بررسى 
و مقاىسه کنىد. نتىجه را به صورت گزارش شفاهى ىا کتبى در کالس ارائه دهىد.

  ُصَور خىال در شعر فارسى، دکتر محّمدرضا شفىعى کدکنى
  از صبا تا نىما، ىحىى آرىن پور

  سّر  نى، دکتر عبدالحسىن زّرىن کوب
  چشمٔه روشن، دکتر غالمحسىن ىوسفى

  بوستان سعدى، به تصحىح دکتر غالمحسىن ىوسفى
  سبک شناسى بهار، محّمدتقى بهار

  قرآن کرىم، ترجمٔه بهاءالّدىن خّرمشاهى
  زندگانى فاطمٔه زهرا)س(، دکتر سىدجعفر شهىدى

  فرهنگ اشعار حافظ، دکتر احمدعلى رجاىى بخاراىى
  انواع ادبى، دکتر سىروس شمىسا

3( با توجه به آنچه در »بىاموزىم« گفته شد، در کدام ىک از گروه کلمات زىر تفاوت معناىى وجود 
دارد؟

مشاهدت زىادت،  ارادت،  مراقبت،  ضربت، 
مشاهده زىاده،  اراده،  مراقبه،  ضربه، 

4( آىا اسم خاص با جمع بستن به اسم عام تبدىل مى شود؟ چرا؟


