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دانش گمشده بشر است و پژوهش راهی برای یافتن آن



لَم يُکن عَيٌش صاِلح؛وَ ادّلينوِم املُلُک لَوال الَقََلُ لَم يس َتقِ وَ القَََلُ ِمَن هللِا ِنعَمٌه َعظميَه»

شد و زيسنت قَل نعمت بزرگ پروردگار است؛ و اگر قَل نبود، س یاست و داینیت اس توار منی

«.خویش در روزگار نبود



:مراحل تحقیق
ه جلسه در مورد مرحلدر سه جلسه قبلی در مورد سه مرحله اول روش تحقیق توضیح داده شد این

.چهارم یعنی نگارش تحقیق است

( ش ناخت و بیان مسأ هل پژوهشی)انتخاب موضوع 

مجع آ وری اطالعات 

(جتزیه و حتلیل اطالعات)پردازش اطالعات 

نگارش حتقیق
(،بر مبنای فهرست مطالب1388طرقی،)



:مرحله چهارم تحقیق❑

.بزندبعد از طبقه بندی و پردازش اطالعات باید محقق دست به نگارش پژوهش خود

ارش پژوهش وقتی ارزش واقعی خود را می یابد که اصول تحقیق و شیوه صحیح نگ

.در آن رعایت شده باشد 

اب در مرحله نگارش، قالب اثر پژوهشی معموالً به صورت مقاله، پایان نامه یا کت

حقیق حاضر مبنا مقاله نویسی است در مرحله نگارش تبحث بنابراین که، در . است

.به چگونگی ساختار مقاله خواهیم پرداخت



اجزاء یک مقاله علمی

عنوان مقاله

چکیده

کلیدواژه

مقدمه

متن  و بدنه اصلی 

نتیجه گیری

(پاورقی)پانوشت 

منابع و مأخذ



:عنوان مقاله

.  پختگی عنوان حاکی از توان علمی نویسنده است و عنوان نامناسب ارزش مقاله را کم می کند

ا پس از عنوان باید ناظر به مسأله تحقیق و پرسش اصلی باشد زمان انتخاب عنوان می تواند در ابتدا ی

.تکمیل تحقیق باشد

سا و در مقاالت علمی عنوان باید علمی و به دور از صنایع ادبی و دور از ابهام باشد و عنوان مقاله باید ر

.گویا باشد و در عین حال اختصار، یک امتیاز است



:چکیده

نده چکیده باید به قلم نویس. چکیده در اصطالح  فشرده و خالصه ای از تمام مطالب مهم یک نوشته است

ق باید نوشته شود با آنکه چکیده را در ابتدای مقاله می آوریم اما از نظر زمانی محقق بعد از تکمیل تحقی

.چکیده را بنویسد

یق، مسأله پژوهشی، اهمیت و ضرورت تحق: چکیده آیینه تمام نمای گزارش تحقیق است پس باید شامل

.سواالت پژوهش، نوع منابع و مدارک، نتایج و یافته باشد

در چکیده باید از ذکر مطالب و اموری که در تحقیق نیامده خودداری کرد و متن چکیده نیاز به ارجاع و 

(151تا ص149،ص 1388طرقی،).مستند سازی ندارد



:کلیدواژه

کلید واژه کلماتی مرتبط با متن و موضوع اصلی تحقیق است در حقیقت کلید واژه ها در حکم

.موضوعات فرعی مقاله هستند و نقش نمایه و فهرست مطالب را دارند

.میانگین واژه های کلیدی یک مقاله، سه تا هفت کلمه می باشد



:مقدمه

نده به مقدمه یکی از بخش های مهم مقاله است که به قلم نویسنده نوشته می شود و روزنه ای برای ورود خوان

.دنیای مقاله  و در حکم نقشه راه است

ش تعریف مساله، اهمیت و ضرورت پژوهش، پیشینه پژوهش، قلمرو و دامنه پژوهش، رو: وظایف اصلی مقدمه

.پژوهش است

را دقیق و معموال ارزیابان برای شناخت قوت علمی یک مقاله به مقدمه و نتیجه آن نگاه می کنند پس باید آن

.مناسب متن مقاله بنویسیم

(153-152،صص 1388طرقی،)



کلیدواژه -چکیده –عنوان تحقیق : نمونه ای از 



:متن و بدنه اصلی تحقیق

صیلی پاسخ در متن مقاله باید به سواالت تحقیق به طور تف.بعد از مقدمه، متن اصلی تحقیق نوشته می شود

.عبارات بدنه تحقیق باید مستند به منابع معتبر و مستدل به برهان باشد. داد

ی تواند برای تعیین عناوین داخلی مقاله می توان از سواالت فرعی تحقیق استفاده کرد و هر سوال فرعی م

.ردمی توان عنوان های داخلی را به موضوعات ریزتری هم تبدیل کصورت لزوم یک عنوان داخلی باشد و در 

فاده از در بدنه مقاله مهم است که سیر منطقی برای پاسخگویی به سوال اصلی رعایت شود و همچنین است

.جمالت ساده، گویا و صحیح جزء ضروریات یک متن علمی است



:نتیجه گیری❑

در نتیجه، دستاوردها و حاصل پژوهش، بدون ذکر ادله، شواهد و 

ت تر ابتدا مهم ترین و سپس یافته های کم اهمی. اسناد بیان می شود

نظیم ترتیب بیان نتایج می تواند بر حسب ترتیب ت. ارائه می شود 

.سواالت پژوهش باشد

ده در نتیجه باید از هر گونه عبارت پردازی و ادعای به اثبات نرسی

.کردشدیداً خودداری 
(83،ص 1388طرقی،)



(:پاورقی)پانوشت 

.تمام منابع و مستند های متن اصلی و تمام توضیحات اضافی در پاورقی نوشته می شود

یاوریم در مقاالت ما می توانیم ترجمه آیات و روایات را در متن اصلی بنویسیم و متن عربی آن را در پاورقی ب

تخصصی را همچنین ما می توانیم معنای کلمات. البته نوشتن متن عربی در متن اصلی مقاله هم اشکالی ندارد

عادل در پاورقی بیاوریم و اگر از اصطالحات تخصصی و نام اشخاص بیگانه در متن استفاده می شود باید م

. خارجی آن در پاورقی آورده شود



(:پاورقی)پانوشت 

است در این روش ( پاورقی)از جمله روش های قدیمی، که در زمینه مستند سازی وجود دارد روش پانوشت 

ل شده نویسنده برای بیان اسناد و مدارک در هر جایی از نوشته که به آن نیاز دارد، بر روی آخرین کلمه ی نق

.  آن گاه در پایان همان صفحه با ذکر آن شماره، مشخصات کتاب و منبع را می نویسد. شماره می گذارد

در روش های جدیدتر بجای پاورقی به صورت درون متنی و بعد از آخرین کلمه ی نقل شده، در پرانتز 

. مشخصات کتاب نوشته می شود

(156،ص 1388طرقی،)



:چگونگی نوشتن پاورقی

امل هرگاه اثری برای اولین بار مورد اشاره قرار گیرد، اطالعات ک: چگونگی نوشتن پانوشت دفعه اول

:ترتیب نوشتن مشخصات کتاب در پانوشت به ترتیب زیر می باشد. کتاب نوشته می شود

.  نام نویسنده، نام خانوادگی نویسنده، نام کتاب،محل نشر، انتشارات، سال نشر، جلد، صفحه

:برای نمونه

.36،ص1، ج1364محمدتقی، مصباح، آموزش فلسفه، تهران، سازمان تبلیغات اسالمی، 

(156،ص 1388طرقی،)



:چگونگی نوشتن پاورقی

نویسندگان نام و نام خانوادگی: چگونگی نوشتن پانوشت دفعه اول اگر کتاب چند نویسنده داشته باشد 

ز سه اما اگر اثری بیش ا.بعدی اگر تا دو نفر باشند بعد از نام خانوادگی نویسنده اول قرار می گیرد

نوشته می شود« و دیگران» نویسنده داشته باشد به جای نام نویسندگان دوم به بعد لفظ 

تشارات، نام نویسنده، نام خانوادگی نویسنده،نام و نام خانوادگی نویسنده دوم، نام کتاب،،محل نشر، ان

. سال نشر، جلد، صفحه

. ، صفحهنام نویسنده، نام خانوادگی نویسنده و دیگران، نام کتاب،،محل نشر، انتشارات، سال نشر، جلد

(161،ص 1388طرقی،)



:چگونگی نوشتن پاورقی

او بعد از نام و نام خانوادگی: چگونگی نوشتن پانوشت دفعه اول اگر کتاب مترجم و مصحح داشته باشد 

.نام کتاب قرار می گیرد

، انتشارات، نام نویسنده، نام خانوادگی نویسنده، نام کتاب،نام و نام خانوادگی مصحح با مترجم،محل نشر

. سال نشر، جلد، صفحه

(162،ص 1388طرقی،)



:چگونگی نوشتن پاورقی

عات هرگاه اثری برای بار دوم و بارهای دیگر استفاده شود، اطال: چگونگی نوشتن پانوشت دفعه دوم

:باشدترتیب نوشتن مشخصات کتاب در پانوشت به ترتیب زیر می. کامل کتاب نوشته نمی شود

.نام نویسنده، نام خانوادگی نویسنده، جلد، صفحه

:برای نمونه

.36،ص 3محمدتقی، مصباح، ج

(157،ص 1388طرقی،)



:چگونگی نوشتن پاورقی

نوشت دفعه اگر از چند اثر متعلق به یک نویسنده واحد در مقاله استفاده شده باشد، چگونگی نوشتن پا

:دوم و بارهای دیگر به ترتیب زیر می باشد

.  نام نویسنده، نام خانوادگی نویسنده، نام کتاب، جلد، صفحه

:برای نمونه

.36،ص1محمدتقی، مصباح، آموزش فلسفه، ج

(157،ص 1388طرقی،)



:چگونگی نوشتن پانوشت

:اگر بالفاصله بعد از ارجاع اول ، ارجاع دوم از همان کتاب باشد ارجاع به ترتیب زیر است

. همان، جلد، صفحه

:برای نمونه

.36،ص1همان، ج

(156،ص 1388طرقی،)



:منابع و مآخذ

آثاری که در پایان تحقیق باید مشخصات کامل تمام.اعتبار علمی مقاله به مستدل و مستند بودن آن است 

ر منابع چگونگی نوشتن مشخصات آثار د. به عنوان سند و مدرک در تحقیق استفاده شده است نوشته شود

ارد که بدان تقریبا همانند چگونگی نوشتن یک اثر برای اولین بار در پانوشت است البته تفاوت هایی هم د

اشاره می شود 

(160،ص 1388طرقی،)



:چگونگی نوشتن منابع و مآخذ

.پانوشتدر فهرست منابع و مآخذ ابتدا نام خانوادگی نویسنده نوشته می شود و بعد نام نویسنده برعکس

رد استفاده بقیه مشخصات کتاب همانند پانوشت نوشته می شود البته در فهرست منابع به جلد و صفحه مو

. اشاره نمی شود

:ترتیب نوشتن مشخصات کتاب در فهرست منابع به ترتیب زیر می باشد

.  نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، نام کتاب،محل نشر، انتشارات، سال نشر

:برای نمونه

.1364مصباح،محمدتقی، آموزش فلسفه، تهران، سازمان تبلیغات اسالمی، 

(161،ص 1388طرقی،)



:در مورد چگونگی نوشتن منابع و مآخذ

نکته اول

در فهرست منابع و مآخذ اگر از قرآن، نهج البالغه یا صحیفه سجادیه 

ی استفاده کنیم نام این کتاب ها را در ابتدا می آوریم و شماره گذاری نم

کنیم 

:برای نمونه

.قرآن کریم، ترجمه مکارم شیرازی

(161،ص 1388طرقی،)



:در مورد چگونگی نوشتن منابع و مآخذ

نکته دوم

ده تنظیم فهرست منابع و مآخذ به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی نویسن

می شود البته بعد از حذف القاب نویسنده 

هست... آیت اهلل، عالمه، دکتر، مهندس: منظور از القاب مانند 

(161،ص 1388طرقی،)



:در مورد چگونگی نوشتن منابع و مآخذ

نکته سوم

اشد در فهرست منابع و مآخذ اگر از چند اثر یک نویسنده استفاده شده ب

ه جای ترتیب حرف الفبایی آن آثار بر اساس نام کتاب است و بهتر است  ب

.ودنام خانوادگی و نام نویسنده در اثر دوم به بعد خط تیره گذاشته می ش

(161،ص 1388طرقی،)



:در مورد چگونگی نوشتن منابع و مآخذ

نکته چهارم

ار یعنی پررنگتر نوشته شود که این کBOLDنام کتاب بهتر است به صورت 

.انجام می شودBدر ورد با عالمت اختصاری BOLDتوسط گزینه 



:در مورد چگونگی نوشتن منابع و مآخذ

نکته پنجم

نوشتن نوبت چاپ در فهرست منابع و مآخذ با وجود ذکر تاریخ نشر 

لی ضرورتی ندارد مگر در چاپ مورد نظر تغییراتی نسبت به چاپ های قب

.صورت گرفته باشد که بتوان به آن ویرایش جدید گفت

(161،ص 1388طرقی،)



:در مورد چگونگی نوشتن منابع و مآخذ

نکته ششم

می معموالً هر مرکز علمی و پژوهشی برای مقاالت خود شیوه نامه ای تدوین

ا با اگر مقاله ای را بخواهید برای مرکز خاصی ارسال کنید باید حتم. کند

وه دقت شیوه نامه آن مرکز را مطالعه فرمایید و مقاله خود را بر اساس شی

.نامه آن مرکز تدوین کنید

.  ی بودشیوه ای که در اینجا بیان شد بر اساس کتاب روش تحقیق آقای طرق



فهرست منابع و مآخذ یا کتابنامه: نمونه ای از 



:اصول و روش های نگارش

عات از در هر نوشته ای باید پاره ای از اصول نگارشی رعایت شود تا نوشته بتواند ابزاری برای انتقال اطال

. نویسنده به خواننده باشد و اهمیت این اصول  و روش ها در نوشته های پژوهشی دوچندان است

.در این جا به یازده مورد از این اصول به صورت مختصر اشاره می شود

(166،ص 1388طرقی،)



اصول و روش های نگارش

دُرست نویسی

رسانویسی

شیوا نویسی
گزیده نویسی

تنزیه نویسی

نوشتن به نثر معیار

به کاربردن زبان علمی

پیوستگی و انسجام نوشته

نشانه های نگارشی

صفحه آرایی

شماره گذاری

(189تاص 166،ص 1388طرقی،)



:اصول و رو ش های نگارشی

دُرست نویسی: مورد اول

ه درست نویسی و کاربرد صحیح کلمات و جمالت، اصل مشترک هرگون

.نوشتاری است

ارجی باید به امالء کلمات دقت کنید و تا حدامکان از به کاربردن کلمات خ

.پرهیز نمایید

(166،ص 1388طرقی،)



:اصول و رو ش های نگارشی

رسا نویسی:مورد دوم 

و آنجایی که مقصود از نوشتن پیام رسانی است هر گونه پیچیدگیاز 

.در نوشتار نقض غرض محسوب می شوددشواری 

ستفاده برای رسانویسی باید از به کاربردن زبان گفتار ، کلمات نامأنوس، ا

.بیش از حد ازنقل قول مستقیم پرهیز نمایید

(167-166،صص 1388طرقی،)



:اصول و رو ش های نگارشی

شیوا نویسی:مورد سوم

در نوشته های علمی در عین درست نویسی و رسانویسی باید به 

ه شیوانویسی و زیباسازی متن هم توجه کرد برای اینکار می توان با ب

جلوگیری کارگیری تعابیر مختلف و ایجاد تنوع در نوشته از یکنواختی متن

.کرد

(168،ص 1388طرقی،)



:اصول و رو ش های نگارشی

گزیده نویسی:مورد چهارم

ده در نوشته های علمی ضروری است که تا جایی که امکان دارد از اصل گزی

.نویسی پیروی شود و از اطناب و درازنویسی پرهیز شود

–شو اجتناب از ح: دو اصل اساسی گزیده نویسی در زبان فارسی عبارتند از

پرهیز از تکرار

(169،ص 1388طرقی،)



:اصول و رو ش های نگارشی

تنزیه نویسی:مورد پنجم

برای تنزیه نویسی به معنای مراعات ادب در نوشتار است در نوشتار علمی

فاظ نقد افراد و آراء آنان به هیچ عنوان نباید از القاب و عناوین زشت و یا ال

.توهین آمیز استفاده کرد و نقد باید علمی و منطقی باشد

الغه آمیز به این نکته هم باید توجه داشت که خودستایی و دیگر ستایی مب

.  هم در نوشتار علمی مطلوب نیست

(161،ص 1388طرقی،)



:اصول و رو ش های نگارشی

نوشتن به نثر معیار: مورد ششم

. نثر معیار نثر رایج و رسمی هر زبانی است 

گاهی در نثر معیار ، گویش های مختلف جغرافیایی، اجتماعی و تاریخی جای

.یز کردندارند و باید از به کاربردن گویش ها و زبان گفتار در متن علمی پره

(161،ص 1388طرقی،)



:اصول و رو ش های نگارشی

به کار بردن زبان علمی:مورد هفتم

.مناسب ترین زبان برای نوشته های پژوهشی، زبان علمی است

هر علمی اصطالحات خاصی دارد و در نوشته های پژوهشی باید از این 

.ام باشداصطالحات دقیق استفاده می شود تا نوشته صریح، گویا و بدون ابه

(167،ص 1388طرقی،)



:اصول و رو ش های نگارشی

پیوستگی و انسجام نوشته:مورد هشم 

ن آن هر چند هر نوشته به قسمت های مختلفی تقسیم می شود اما باید بی

ال ها ارتباط و انسجام کافی وجود داشته باشد و هدف کلی نوشته را دنب

اط از این رو باید میان تمام کلمات، جمالت،مطالب و پاراگراف ها ارتب. کند

.وجود داشته باشد

(169،ص 1388طرقی،)



:اصول و رو ش های نگارشی

(عالیم سجاوندی)به کاربردن نشانه های نگارشی :مورد نهم

عضی از ما در زبان شفاهی برای انتقال کامل پیام به شنونده و از بین بردن ب

لحن و : ابهامات احتمالی گفتار، عالوه بر گفتار، از مهارت های فرازبانی همانند

دست آهنگ، درنگ، مکث و تکیه استفاده می کنیم؛ ولی ویژگی هایی از این

اری را که زبان گفتار دارد به راحتی نمی توان با الفبای خط در زبان نوشت

.برای حل این مشکل نشانه های نگارشی  وضع شده است. نشان داد

(171،ص 1388طرقی،)



(عالیم سجاوندی)نشانه های نگارشی 

دو نقطه، ویرگول، نقطه ویرگول،: مهم ترین عالمت های نگارشی عبارت از 

...هنقطه، سه نقطه، عالمت پرسش، عالمت تعجب،خط تیره، پرانتز،گیوم

وارد هر کدام از این نشانه ها باید در جای خاصی استفاده شود که به برخی م

.اشاره می شود

(178تا ص 172،ص 1388طرقی،)



(عالیم سجاوندی)نشانه های نگارشی 

:نقطه

در پایان همه جمالت به جز جمالت پرسشی و تعجبی-1

:  نند پس از هر حرفی که به صورت نشانه ی مختصر به کار رفته باشد ما-2

ش.ه

(179،ص 1388طرقی،)



(عالیم سجاوندی)نشانه های نگارشی 

:ویرگول

ا میان جمالت یا عبارت های غیر مستقل که در مجموع جمله ی کاملی ر-1

.تشکیل می دهند

به جای مکث کوتاه در جمله-2

خدایا، عفو کن: پس از منادا -3

(179،ص 1388طرقی،)



(عالیم سجاوندی)نشانه های نگارشی 

:نقطه ویرگول

ر برای جدا کردن جمله هایی که از جهت ساختمان و مفهوم مستقل به نظ-1

می رسد ولی در یک عبارت طوالنی با یکدیگر بستگی معنایی دارد

(180،ص 1388طرقی،)



(عالیم سجاوندی)نشانه های نگارشی 

:دو نقطه

قبل از نقل قول-1

خسی : کتب جالل آل احمد عبارت از: هنگام برشمردن اجزای یک چیز -2

...در میقات

دلکش : نغز: جلو کلماتی که میخواهیم آن را معنا کنیم-3

(179،ص 1388طرقی،)



(عالیم سجاوندی)نشانه های نگارشی 

:سه نقطه

برای نشان دادن کلمات و جمالت محذوف-1

افتادگی کلمه با کلماتی از یک نسخه خطی-2

(181،ص1388طرقی،)



(عالیم سجاوندی)نشانه های نگارشی 

:عالمت پرسش

در پایان جمالت پرسشی-1

:عالمت تعجب

در پایان جمالت تعجبی،تاکیدی و عاطفی،-1

(180،ص 1388طرقی،)



(عالیم سجاوندی)نشانه های نگارشی 

:خط تیره

-علیه السالم-امام علی : برای جدا کردن عبارت معترضه-1

تهران-مشهد: برای بیان فواصل « به»و « تا»به معنای -2

اجتماعی-سیاسی : بین دو جنبه مختلف از یک موضوع -3

(181،ص 1388طرقی،)



(عالیم سجاوندی)نشانه های نگارشی 

:پرانتز

ش یک از حوزه های مهم نگار( بیوگرافی)زندگی: معنا و معادل یک کلمه -1

.است

یقت بر حق(رئالیسم در مکاتب غرب) بنای واقع گرایی: توضیح بیشتر-2

گویی است

...ذکر تاریخ، شهرت، تخلص، نام سابق-3

(182،ص1388طرقی،)



(عالیم سجاوندی)نشانه های نگارشی 

:گیومه

ی طلب علم بر هر مسلمان» : فرمودند( ص)پبامبر : نقل قول مستقیم-1

«.واجب است

اسامی و عناوین و اصطالحات علمی و فنی برای بار اول -2

180،ص 1388طرقی،)



:اصول و رو ش های نگارشی

صفحه آرایی:مورد دهم

صفحه آرایی یکی از اصول زیبا سازی متن است و در متن های علمی 

. حداقل زیبایی ظاهری باید مراعات شود 

حاشیه گذاری، نوع حروف و قلم : مولفه های صفحه آرایی عبارت است از

ها، متن، سایز قلم، نوع فونت و سایز عناوین و سطرها، فاصله بین سطر

...شکل پانویس

(185،ص 1388طرقی،)



:اصول و رو ش های نگارشی

شماره گذاری:مورد یازدهم

شماره گذاری صفحات در هر نوشتاری ضروری است و در نوشته های علمی

غیر از شماره گذاری صفحات، شماره گذاری عناوین و تیترها هم اهمیت 

ه دارد که چگونگی شماره گذاری عناوین و تیترها در مقاالت را معموال ب

صورت زیر می باشد

عنوان فرعی تر -1-1-2عنوان فرعی     –1-1عنوان اصلی          -1

(189،ص 1388طرقی،)




