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نيست؛  آموزش  پژوهش،  در  گام  نخستين 
به  فرد  در  الزم  انگيزه هاي  و  زمينه ها  بايد 
ــارورزِي  ك كه  است  آن  از  پس  آيد.  وجود 
در  را  پژوهشگري  ملكة  مي تواند  آموزه ها 

طاّلب ايجاد كند.
مي كوشد  پژوهش«  سوي  »به  مجموعة 
و  ترويج  به  قالب ها  كوتاه ترين  از  استفاده  با 
تحقيق  راه  و  بپردازد  پژوهش  فرهنگ  تقويت 
و معرفت جويي را براي طـاّلب جوان هموارتر 

كند.

سلسله نگاره هاي كوتاه
ويژة طاّلب مدارس علمّيه

به سوي
پژوهش

10

رة
ربا

ي د
ّيات

كّل
مي

 عل
الة

رس
 و 

اله
 مق

ش
گار

ة ن
يو

ش

تأليف:
بخش علمي دبيرخانة جشنوارة عاّلمه حلّي)ره(

را  اّول  خشت  شما،  انتقادهاي  و  پيشنهادها 
ياري  بروشور،  اين  بعدي  ويرايشهاي  ارائة  در 

مي رساند.

قم - صندوق ُپستي 37185-3361 
تلفن: 9 - 0251-2941207

Email: DTJHEQ@Gmail.com
معاونت پژوهشي حوزة علمّية قم

ادارة امـور پژوهشي طاّلب
دبيرخانة جشنوارة عاّلمه حّلي)ره(

3  مقّدمه
گر چه مقّدمه در ابتداي تحقيق قرار مي گيرد؛ اّما 
نوعًا پس از اتمام آن نوشته مي شود. مقّدمه بايد 
چشم اندازي كلّي از مجموعه محتواي مقاله يا كتاب 
را به خواننده نشان دهد؛ و او را با پيشينة موضوع، 
ضرورت و اهداف تحقيق، ساختار كلّي نوشتار، و 
احيـانًا تعريف موضوع، پرسشهاي اصلي و انگيزه 

و رويكردهاي نويسنده آشنا كند.
همچنين مقّدمه مي تواند نقطه نظرها، پيش بيني ها، 
توّقعات، انتقادها، و يا پيشنهادهاي نويسنده را در 
بر داشته باشد. اختصاص يك بيستم حجم مقاله به 

مقّدمه، بسيار معمول است.
4  چكيده

ضرورت  موضوع،  طرح  از  آميزه اي  چكيده، 
موضوع، كلّّيات مطالب و نتايج تحقيق است.

از  چكيده اي  و  خالصه  علمي،  اثر  نويسندة 
حّداكثر  خود،  اثر  پايان  در  را  مباحث  مجموعه 
كه  به طوري  مي كند؛  تنظيم  يا سه صفحه  دو  در 
و  بحث  سير  نظرّيات،  طرح،  مسئله،  با  خواننده 
كلّّيات آن و همچنين نتيجه گيري و نظِر صاحب اثر، 

آشنا شود.

الزم به ذكر است، مطالب و نكات بسيار ديگري 
رسالة  و  مقاله  نگارش  كيفّيت  و  شيوه  دربارة 
از  اختصار،  رعايت  براي  كه  دارد  وجود  علمي 

ذكر آنها صرف نظر شد.

بهزوديمنتشرميشود:

منتشرشدهاست:

بروشورهايخشـتاّول
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        مقّدمه
ترديدي نيست كه صّحت، رشد و بقاء تحقيق و 
پژوهش -كه حيات علمي هر انسان محّقق است- 
مكتوب  اثر  يك  در  آن  ثبت  و  نگارش  به  وابسته 
جايگاه  و  ارزش  آن گاه  مكتوب،  اثر  يك  و  است 
و شيوة  تحقيق  اصول  كه  مي يابد  را  خود  واقعي 
صحيح نگارش، در آن رعايت شده باشد؛ چه اينكه 
سير  به  خود  نگارش،  و  تحقيق  اصول  رعايت 
پيشرفت پژوهش، كمك اساسي  صحيح منطقي و 

مي كند.
براي هر محّقق و پژوهشگري كه در هر زمينه از 
موضوعات علمي، تحقيق و پژوهش مي كند، نگارش 
يك پژوهش -چه در قالب مقاله يا رساله، پايان نامه 
و يا كتاب- اّواًل، مي تواند تأثير بسزايي براي خود 
ابهام زدايي هاي  و  علمي  نتايج  به  رسيدن  در  او 
اثر  خوانندة  براي  ثانيًا،  و  داشته باشد؛  فكري 
پژوهشي او، پاسخگو به شبهه ها و سؤاالت فكري 
باشد و افقهاي جديدي را پيش چشم او بگشايد و 
راه هاي روشني را در تاريكي هاي نادانسته هاي او 

بنماياند.
پژوهش، فرايند توليد علم است؛ بر خالف بسط 
اّطالعات ديگران كه توسعه است، نه پژوهش. شأن 
يك مقالة علمي-پژوهشي اين است كه در مقياس 
علم  توليد  و  داشته باشد  نوآوري  علم،  آن  تاريخ 
علم  مقالة علمي-ترويجي كه بسط  بر خالف  كند؛ 

داده و اّطالع رساني مي نمايد.
در پژوهش، آغاز كار، روبه رو شدن با مشكل 
با روشهاي خاّص خود، مشكل  بايد  است. محّقق 
را به مسئله تبديل كند؛ فرضها و احتماالت ممكن را 
در نظر بگيرد؛ آن فرضها و احتماالت را بررسي و 
تحليل كند؛ و به اين ترتيب، به نظرّيه اي براي حّل 
مسئله برسد. پس، فرضها و احتماالت، پاسخ اّوِل 
او براي  محّقق به مسئله، و تحليل و تعّقل، مسير 

رسيدن به پاسخ نهايي است.
فّعالّيت  يك  نشود،  تبديل  مسئله  به  مشكل  اگر 
كه  حالي  در  خواهدشد؛  انجام  موضوع محور 
يك  پس  است.  مسئله محور  فّعالّيت  يك  پژوهش، 
مقالة علمي-پژوهشي بايد مسئله محور، و نگارنده 
در آن به دنبال پاسخ به يك سؤال اساسي باشد؛ و 
يا با در نظر گرفتن مشكالت جامعه و يا مجهوالت 

علمي، در جهت رفع آنها، مسئله اي را در نظر بگيرد 
و در صدد حّل آن برآيد.

علمي- رسالة  و  مقاله  يك  نگارش  بنابراين، 
به  كه  داشته باشد  ويژگي هايي  بايد  پژوهشي، 

اختصار، مي توان به برخي از آنها اشاره كرد:
1  شبهه اي را برطرف كند؛ سؤالي را پاسخ دهد و يا 

مسئله اي را حلّ نمايد.
2  نوآوري و ابتكار داشته باشد.

3  ضمن سادگي و گويايي، به زبان و ادبّيات علمي 
باشد.

4  ساختاري روشمند و مقبول داشته باشد.

      نگارندة يك اثر پژوهشي، 
بايد چهار مرحلة  كّلي  به طور 

اساسي را پشت سر بگذارد:
1  تهّية طرح تحقيق

انتخاب موضوع و عنوان، بررسي پيشينه، منابع 
تا  مباحث  اجمالي  سير  و  مطالب  كلّّيات  طرح  و 

وصول به نتيجة تحقيق.

2  جمع آوري اّطالعات
قابِل  مطالب  از  فيش برداري  و  تتّبع  و  مطالعه 

بهره برداري در رسيدن به اهداف پژوهش.

3  تركيب و تدوين مطالب
مطالب  تدوين  و  انسجام دهي  و  مرّتب ساختن 
جمع آوري شده و ايجاد شكل استداللي، براي اثبات 

مّدعاي مورد نظر و وصول به نتيجه.

4   قراردادن مطالب در قالب رسمي يك پژوهش
قراردادن مطالب تدوين شده پس از تكميل محتوا، 
در قالب رسمي يك پژوهش به صورت مقاله و يك 

رسالة علمي و يا كتاب.

تحقيق  عنوان  عينًا  پژوهشي،  اثر  موضوع  همان 
قرار داده مي شود.

عنوان پژوهش را مي توان پيش از انجام مراحل 
از  پس  عنوان،  اين  گاهي  و  نمود  انتخاب  تحقيق 

پايان تحقيق انتخاب مي شود.
4  تهّية طرح تحقيق

موّفق،  و  روشمند  تحقيق  يك  انجام دادن  براي 
تهّية طرح تحقيق، الزم بلكه ضروري است و عدم 
و  رفتن  بيراهه  به  و  سردرگمي  موجب  آن،  تهّية 
موضوعات  از  كوچكي  محدودة  در  زدن  دور  يا 

است.
عنوان  و  موضوع  انتخاب  از  پس  پژوهشگر، 
به  دستيابي  و  تحقيق  پيشينة  و  منابع  بررسي  و 
براي  را  خود  طرح  موضوع،  در  نظرّيات  آخرين 

تحقيق مورد نظر، ترسيم مي كند.
روشني  و  كامل  تقريبًا  ذهنّيت  پژوهشگر،  اگر 
نسـبت به مباحث مورد نظر خود داشته باشد، بايد 
و  فصل ها  و  مطالب  مجموعه  براي  كلّي  طرح  يك 
بخش هاي مورد نظر آن تنظيم نمايد و كلّّيات و سير 
مباحث را از آغاز مطالب تا سرانجام، روي كاغذ 
پياده كند و در صورت امكان، نمودار درختي براي 
آن بكِشد و توضيحاتي دربارة كيفّيت سير مباحث 

و روش استدالل و استنتاج بنويسد.
اّما اگر پژوهشگر از ابتداي تحقيق، ذهنّيت كاملي 
نداشته باشد، مباحث  كلّي  ساختار  ترسيم  براي 

 

و  موضوعات  سرفصل هاي  ممكن،  حّد  تا  بايد 
مطالبي را كه به نوعي با موضوع او مرتبط است، 
طـول  در  تا  يادداشـت كند  تحقيـق  طرح  برگة  در 
 سيـر مطـالعـات، به تدريـج عناوين و سرفصـل ها

مشـّخص شـوند و ساختـار طرح و سير مباحث 
تكميل گردد.

5  جمع آوري اّطالعات
و  مطـالعـه  بـا  پژوهـش،  عمـلّيات  شــروع 
يا  و  خوانده شده  مطالب  از  يادداشت برداري 

يافته هاي شخصي پژوهشگر آغاز مي شود.
فيشهاي  در  مطالب،  همة  كه  است  آن  بهتر 
در  پذيرفته شده  و  متداول  روش  به  و  تحقيقاتي 
بخش هاي  و  شود؛  وارد  امروزي  تحقيقات  عرف 
اثبات  مقّدمات  و  مطالب  فروعات  و  مختلف 
مربوط  فيشهاي  در  پژوهش،  نظر  مورد  مّدعاي 

جمع آوري گردد.

      مراحل چهارگانة مذكور را
 مي تـوان به طور مشـروح تر و
گام به گام، به تفصيل زير بيان كرد:

1  تهّية محتواي علمي پژوهش
زير  مراحل  پژوهش،  علمي  محتواي  تهّية  براي 

بايد انجام شود:
1  انتخاب موضوع

فردي  دغدغه هاي  گرفتن  نظر  در  با  پژوهشگر 
نيازهاي  انگيزه هاي دروني خود و  و اجتماعي، و 
جامعه و قشرهاي عاّم يا خاّص و همچنين با توّجه 
به توانايي علمي خود، مي تواند موضوعي را براي 

تحقيق و پژوهش خود انتخاب نمايد.
اين موضوع مي تواند يك مفهوم بسيط و واحد 
يا يك مفهوم مرّكب؛  و  دفاع؛  يا  ايثار  مانند  باشد؛ 

مانند تربيت فرزند.
گاهي موضوع، يك مفهوم داراي محدودة معّين 
يا  تشّيع،  مكتب  در  امامت  و  واليت  مانند  است؛ 

تربيت فرزند از ديدگاه اسالم.
نبايد خيلي كلّي و داراي  موضوع يك پژوهش، 
دامنة بسيار گسترده اي باشد. هر چه اين محدوده 
كوچك تر و ضيق تر باشد، تالش براي عمق بخشيدن 

به مطالعه و بررسي، موّفق تر است.
2  انتخاب محدودة پژوهش

بدون  مي تواند  علمي،  موضوع  يك  در  تحقيق 
پژوهشگر،  و  باشد  پژوهش  دامنة  در  محدودّيت 
تحقيق،  قابل  زمينة  هر  در  را  خود  موضوع 
بررسي كند؛ اّما بهتر است محدودة معّيني از فضاي 
علمي را براي آن در نظر بگيرد و منابع در دسترس 
را شناسايي، و محدودة استناد و استدالل خود را 
در  و آشفتگي  مباحث  گرفتار خلط  تا  نمايد  معّين 
انسان  روان شناختي  مباني  مانند  نشود؛  استدالل 
پويا  فقه  اسالم،  در  بانكداري  اسالمي،  منابع  در 
يا حكومت و  اهل بيت)عليهم السالم(، و  در روايات 

زمامداري اسالمي در نهج البالغه.
3  انتخاب عنوان

عنوان پژوهش مي تواند كلمه و يا عبارتي باشد 
از  حكايت  هنري،  شكل  به  يا  صريح  طور  به  كه 
اين  نمايد.  پژوهش  هدف  و  مّدعا  يا  و  موضوع 
عنوان ترجيحًا بايد زيبا، كوتاه و رسا باشد. گاهي 

6  تجزيه و تحليل مطالب
مطـالب  بـايد  پـژوهشـگر  مـرحـله،  ايـن  در 
جمع آوري شده را با هم مرتبط ساخته و در قالب 
موزون  طرح  يا  و  روشن  و  متقن  استداللهاي 
و  بخشد  انسجام  و  ترتيب  هنري،  و  متناسب  و 
ساختار يك مجموعة هماهنگ و منسجم در جهت 

رسيدن به هدف پژوهش را شكل دهد.
طبعـًا پژوهشگر، مخاطبان خاّص يا عاّمي را در 
نظر گرفته و متناسب با سطح فكري و علمي آنان، 
مطالب خود را شكل مي دهد؛ بنابراين، شكل و نوع 
مخاطب  و  بحث  موضوع  به  بستگي  اين ساختار، 

مورد نظر دارد.
از روش طرح سؤال و شبهه و  پژوهشگر  اگر 
پاسخ دادن به سؤاالت و شبهات مطرح شده در ذهن 
مخاطب خود، براي رسيدن او به هدف مورد نظر و 
اثبات مّدعا استفاده كند، در تأثيرگذاري بر مخاطب 

خود، موّفق تر خواهدبود.
7  جمع بندي مطالب و نتيجه گيري

و  مطالب  به  آرايش دادن  از  پس  پژوهشگر، 
چينش درست مباحث مترّتب بر يكديگر، و احيانًا 
حاصل  مختلف،  بخش هاي  در  جزئي  استداللهاي 
بحث خود را مبتني بر بخش هاي مختلف، جمع بندي 

و از همة مباحث، نتيجه گيري نهايي مي نمايد.

2  تنظيم شكل و قالب پژوهش
مباحث  و  مطالب  تكميل  از  پس  پژوهشگر، 
محتواي پژوهش، به تنظيم شكل و قالب مقاله و يا 

رسالة علمي خود مي پردازد.
او با در نظر داشتن اينكه مي بايست فصل ها و 
بخش ها در اندازه هاي متناسب و متوازن از جهت 
حجم تقسيم شوند، ضمن تنظيم فصل ها و بخش ها 
در چينش مطلوب و حفظ ارتباط منطقي مباحث در 
جهت رسيدن به اهداف پژوهش، بخش هاي ديگري 
را كه در يك رسالة علمي، الزم و ضروري است، 
آنها  به  مختصر،  صورت  به  كه  مي افزايد  آن  به 

اشاره مي شود:
1  فهرست ها

    فهرست مطالب
مختلف  بخش هاي  تنظيـم  از  پس  پژوهشـگر، 
رسالة علمي خود، فهرست عناوين و سرفصل هاي 
مباحث را استخراج كرده و در ابتداي پژوهش خود 

قرار مي دهد.
به  بسته  علمي،  رسالة  يا  مقاله  مطالب  فهرست 
موضوع و حجم مطالب تعيين مي گردد. اگر كتاب يا 
رساله داراي حجم زياد و بخش هاي فراوان باشد، 
ولي  بيايد؛  تفصيلي  صورت  به  مي تواند  فهرست 
كِم مطالب،  يا  متوّسط  با حجم  مقاالت  معمواًل در 

به همان فهرست اجمالي اكتفا مي شود.
   فهرست منابع

همچنين فهرست منابع و مآخذي كه در پژوهش 
از آنها استفاده شده، جمع آوري و به ترتيب حروف 

الفبا و با چينش زير، تنظيم مي شود:
انتشارات،  نام كتاب،  نام مؤلّف،  شهرت مؤلّف، 

نوبت چاپ، محّل نشر، سال نشر
مثال:

مجلسي، محّمدباقر، بحار األنوار، دار الفكر، چاپ 
دهم، بيروت، 1418

فهرست هاي ديگري نيز بسته به نوع مباحث و 
محتواي تحقيق، مي تواند به آن اضافه شود؛ مانند 

فهرست اعالم، آيات و روايات و ...
2  پاورقي ها

در هر صفحه، هر جا كه مطلبي از مأخذ خاّصي 
نقل شده و يا به نوعي به آن اشاره شده باشد، با 
شمارة كوچكي در باالي عبارت مورد نظر، به منبع 

نقل قول در پاورقي صفحه اشاره مي شود.
بحث  مورد  منبع،  يك  از  خاّصي  عبارت  اگر 
باشد، داخل متن و بين گيومه و در خطوط كوتاه تر 
به همان  و  داده شده  قرار  متن،  از خطوط اصلي 

صورت در پاورقي، منبع آن ذكر مي شود.
مأخذ و آدرس منبع در پاورقي، بار اّول به طور 
مشّخصات  و  ناشر  و  مؤلّف  نام  ذكر  با  و  كامل 
ديگر)مانند ذكر در فهرست منابع( و در دفعات بعد، 
فقط نام كتاب و جلد و صفحه، با ترتيب زير ذكر 

مي شود:
نام كتاب، شمارة جلد، شمارة صفحه

مثال:
بحار األنوار، ج 43، ص 283

يا: بحار األنوار 283:43
و يا: بحار األنوار: 283/43
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        مقّدمه
ترديدي نيست كه صّحت، رشد و بقاء تحقيق و 
پژوهش -كه حيات علمي هر انسان محّقق است- 
مكتوب  اثر  يك  در  آن  ثبت  و  نگارش  به  وابسته 
جايگاه  و  ارزش  آن گاه  مكتوب،  اثر  يك  و  است 
و شيوة  تحقيق  اصول  كه  مي يابد  را  خود  واقعي 
صحيح نگارش، در آن رعايت شده باشد؛ چه اينكه 
سير  به  خود  نگارش،  و  تحقيق  اصول  رعايت 
پيشرفت پژوهش، كمك اساسي  صحيح منطقي و 

مي كند.
براي هر محّقق و پژوهشگري كه در هر زمينه از 
موضوعات علمي، تحقيق و پژوهش مي كند، نگارش 
يك پژوهش -چه در قالب مقاله يا رساله، پايان نامه 
و يا كتاب- اّواًل، مي تواند تأثير بسزايي براي خود 
ابهام زدايي هاي  و  علمي  نتايج  به  رسيدن  در  او 
اثر  خوانندة  براي  ثانيًا،  و  داشته باشد؛  فكري 
پژوهشي او، پاسخگو به شبهه ها و سؤاالت فكري 
باشد و افقهاي جديدي را پيش چشم او بگشايد و 
راه هاي روشني را در تاريكي هاي نادانسته هاي او 

بنماياند.
پژوهش، فرايند توليد علم است؛ بر خالف بسط 
اّطالعات ديگران كه توسعه است، نه پژوهش. شأن 
يك مقالة علمي-پژوهشي اين است كه در مقياس 
علم  توليد  و  داشته باشد  نوآوري  علم،  آن  تاريخ 
علم  مقالة علمي-ترويجي كه بسط  بر خالف  كند؛ 

داده و اّطالع رساني مي نمايد.
در پژوهش، آغاز كار، روبه رو شدن با مشكل 
با روشهاي خاّص خود، مشكل  بايد  است. محّقق 
را به مسئله تبديل كند؛ فرضها و احتماالت ممكن را 
در نظر بگيرد؛ آن فرضها و احتماالت را بررسي و 
تحليل كند؛ و به اين ترتيب، به نظرّيه اي براي حّل 
مسئله برسد. پس، فرضها و احتماالت، پاسخ اّوِل 
او براي  محّقق به مسئله، و تحليل و تعّقل، مسير 

رسيدن به پاسخ نهايي است.
فّعالّيت  يك  نشود،  تبديل  مسئله  به  مشكل  اگر 
كه  حالي  در  خواهدشد؛  انجام  موضوع محور 
يك  پس  است.  مسئله محور  فّعالّيت  يك  پژوهش، 
مقالة علمي-پژوهشي بايد مسئله محور، و نگارنده 
در آن به دنبال پاسخ به يك سؤال اساسي باشد؛ و 
يا با در نظر گرفتن مشكالت جامعه و يا مجهوالت 

علمي، در جهت رفع آنها، مسئله اي را در نظر بگيرد 
و در صدد حّل آن برآيد.

علمي- رسالة  و  مقاله  يك  نگارش  بنابراين، 
به  كه  داشته باشد  ويژگي هايي  بايد  پژوهشي، 

اختصار، مي توان به برخي از آنها اشاره كرد:
1  شبهه اي را برطرف كند؛ سؤالي را پاسخ دهد و يا 

مسئله اي را حلّ نمايد.
2  نوآوري و ابتكار داشته باشد.

3  ضمن سادگي و گويايي، به زبان و ادبّيات علمي 
باشد.

4  ساختاري روشمند و مقبول داشته باشد.

      نگارندة يك اثر پژوهشي، 
بايد چهار مرحلة  كّلي  به طور 

اساسي را پشت سر بگذارد:
1  تهّية طرح تحقيق

انتخاب موضوع و عنوان، بررسي پيشينه، منابع 
تا  مباحث  اجمالي  سير  و  مطالب  كلّّيات  طرح  و 

وصول به نتيجة تحقيق.

2  جمع آوري اّطالعات
قابِل  مطالب  از  فيش برداري  و  تتّبع  و  مطالعه 

بهره برداري در رسيدن به اهداف پژوهش.

3  تركيب و تدوين مطالب
مطالب  تدوين  و  انسجام دهي  و  مرّتب ساختن 
جمع آوري شده و ايجاد شكل استداللي، براي اثبات 

مّدعاي مورد نظر و وصول به نتيجه.

4   قراردادن مطالب در قالب رسمي يك پژوهش
قراردادن مطالب تدوين شده پس از تكميل محتوا، 
در قالب رسمي يك پژوهش به صورت مقاله و يك 

رسالة علمي و يا كتاب.

تحقيق  عنوان  عينًا  پژوهشي،  اثر  موضوع  همان 
قرار داده مي شود.

عنوان پژوهش را مي توان پيش از انجام مراحل 
از  پس  عنوان،  اين  گاهي  و  نمود  انتخاب  تحقيق 

پايان تحقيق انتخاب مي شود.
4  تهّية طرح تحقيق

موّفق،  و  روشمند  تحقيق  يك  انجام دادن  براي 
تهّية طرح تحقيق، الزم بلكه ضروري است و عدم 
و  رفتن  بيراهه  به  و  سردرگمي  موجب  آن،  تهّية 
موضوعات  از  كوچكي  محدودة  در  زدن  دور  يا 

است.
عنوان  و  موضوع  انتخاب  از  پس  پژوهشگر، 
به  دستيابي  و  تحقيق  پيشينة  و  منابع  بررسي  و 
براي  را  خود  طرح  موضوع،  در  نظرّيات  آخرين 

تحقيق مورد نظر، ترسيم مي كند.
روشني  و  كامل  تقريبًا  ذهنّيت  پژوهشگر،  اگر 
نسـبت به مباحث مورد نظر خود داشته باشد، بايد 
و  فصل ها  و  مطالب  مجموعه  براي  كلّي  طرح  يك 
بخش هاي مورد نظر آن تنظيم نمايد و كلّّيات و سير 
مباحث را از آغاز مطالب تا سرانجام، روي كاغذ 
پياده كند و در صورت امكان، نمودار درختي براي 
آن بكِشد و توضيحاتي دربارة كيفّيت سير مباحث 

و روش استدالل و استنتاج بنويسد.
اّما اگر پژوهشگر از ابتداي تحقيق، ذهنّيت كاملي 
نداشته باشد، مباحث  كلّي  ساختار  ترسيم  براي 

 

و  موضوعات  سرفصل هاي  ممكن،  حّد  تا  بايد 
مطالبي را كه به نوعي با موضوع او مرتبط است، 
طـول  در  تا  يادداشـت كند  تحقيـق  طرح  برگة  در 
 سيـر مطـالعـات، به تدريـج عناوين و سرفصـل ها

مشـّخص شـوند و ساختـار طرح و سير مباحث 
تكميل گردد.

5  جمع آوري اّطالعات
و  مطـالعـه  بـا  پژوهـش،  عمـلّيات  شــروع 
يا  و  خوانده شده  مطالب  از  يادداشت برداري 

يافته هاي شخصي پژوهشگر آغاز مي شود.
فيشهاي  در  مطالب،  همة  كه  است  آن  بهتر 
در  پذيرفته شده  و  متداول  روش  به  و  تحقيقاتي 
بخش هاي  و  شود؛  وارد  امروزي  تحقيقات  عرف 
اثبات  مقّدمات  و  مطالب  فروعات  و  مختلف 
مربوط  فيشهاي  در  پژوهش،  نظر  مورد  مّدعاي 

جمع آوري گردد.

      مراحل چهارگانة مذكور را
 مي تـوان به طور مشـروح تر و
گام به گام، به تفصيل زير بيان كرد:

1  تهّية محتواي علمي پژوهش
زير  مراحل  پژوهش،  علمي  محتواي  تهّية  براي 

بايد انجام شود:
1  انتخاب موضوع

فردي  دغدغه هاي  گرفتن  نظر  در  با  پژوهشگر 
نيازهاي  انگيزه هاي دروني خود و  و اجتماعي، و 
جامعه و قشرهاي عاّم يا خاّص و همچنين با توّجه 
به توانايي علمي خود، مي تواند موضوعي را براي 

تحقيق و پژوهش خود انتخاب نمايد.
اين موضوع مي تواند يك مفهوم بسيط و واحد 
يا يك مفهوم مرّكب؛  و  دفاع؛  يا  ايثار  مانند  باشد؛ 

مانند تربيت فرزند.
گاهي موضوع، يك مفهوم داراي محدودة معّين 
يا  تشّيع،  مكتب  در  امامت  و  واليت  مانند  است؛ 

تربيت فرزند از ديدگاه اسالم.
نبايد خيلي كلّي و داراي  موضوع يك پژوهش، 
دامنة بسيار گسترده اي باشد. هر چه اين محدوده 
كوچك تر و ضيق تر باشد، تالش براي عمق بخشيدن 

به مطالعه و بررسي، موّفق تر است.
2  انتخاب محدودة پژوهش

بدون  مي تواند  علمي،  موضوع  يك  در  تحقيق 
پژوهشگر،  و  باشد  پژوهش  دامنة  در  محدودّيت 
تحقيق،  قابل  زمينة  هر  در  را  خود  موضوع 
بررسي كند؛ اّما بهتر است محدودة معّيني از فضاي 
علمي را براي آن در نظر بگيرد و منابع در دسترس 
را شناسايي، و محدودة استناد و استدالل خود را 
در  و آشفتگي  مباحث  گرفتار خلط  تا  نمايد  معّين 
انسان  روان شناختي  مباني  مانند  نشود؛  استدالل 
پويا  فقه  اسالم،  در  بانكداري  اسالمي،  منابع  در 
يا حكومت و  اهل بيت)عليهم السالم(، و  در روايات 

زمامداري اسالمي در نهج البالغه.
3  انتخاب عنوان

عنوان پژوهش مي تواند كلمه و يا عبارتي باشد 
از  حكايت  هنري،  شكل  به  يا  صريح  طور  به  كه 
اين  نمايد.  پژوهش  هدف  و  مّدعا  يا  و  موضوع 
عنوان ترجيحًا بايد زيبا، كوتاه و رسا باشد. گاهي 

6  تجزيه و تحليل مطالب
مطـالب  بـايد  پـژوهشـگر  مـرحـله،  ايـن  در 
جمع آوري شده را با هم مرتبط ساخته و در قالب 
موزون  طرح  يا  و  روشن  و  متقن  استداللهاي 
و  بخشد  انسجام  و  ترتيب  هنري،  و  متناسب  و 
ساختار يك مجموعة هماهنگ و منسجم در جهت 

رسيدن به هدف پژوهش را شكل دهد.
طبعـًا پژوهشگر، مخاطبان خاّص يا عاّمي را در 
نظر گرفته و متناسب با سطح فكري و علمي آنان، 
مطالب خود را شكل مي دهد؛ بنابراين، شكل و نوع 
مخاطب  و  بحث  موضوع  به  بستگي  اين ساختار، 

مورد نظر دارد.
از روش طرح سؤال و شبهه و  پژوهشگر  اگر 
پاسخ دادن به سؤاالت و شبهات مطرح شده در ذهن 
مخاطب خود، براي رسيدن او به هدف مورد نظر و 
اثبات مّدعا استفاده كند، در تأثيرگذاري بر مخاطب 

خود، موّفق تر خواهدبود.
7  جمع بندي مطالب و نتيجه گيري

و  مطالب  به  آرايش دادن  از  پس  پژوهشگر، 
چينش درست مباحث مترّتب بر يكديگر، و احيانًا 
حاصل  مختلف،  بخش هاي  در  جزئي  استداللهاي 
بحث خود را مبتني بر بخش هاي مختلف، جمع بندي 

و از همة مباحث، نتيجه گيري نهايي مي نمايد.

2  تنظيم شكل و قالب پژوهش
مباحث  و  مطالب  تكميل  از  پس  پژوهشگر، 
محتواي پژوهش، به تنظيم شكل و قالب مقاله و يا 

رسالة علمي خود مي پردازد.
او با در نظر داشتن اينكه مي بايست فصل ها و 
بخش ها در اندازه هاي متناسب و متوازن از جهت 
حجم تقسيم شوند، ضمن تنظيم فصل ها و بخش ها 
در چينش مطلوب و حفظ ارتباط منطقي مباحث در 
جهت رسيدن به اهداف پژوهش، بخش هاي ديگري 
را كه در يك رسالة علمي، الزم و ضروري است، 
آنها  به  مختصر،  صورت  به  كه  مي افزايد  آن  به 

اشاره مي شود:
1  فهرست ها

    فهرست مطالب
مختلف  بخش هاي  تنظيـم  از  پس  پژوهشـگر، 
رسالة علمي خود، فهرست عناوين و سرفصل هاي 
مباحث را استخراج كرده و در ابتداي پژوهش خود 

قرار مي دهد.
به  بسته  علمي،  رسالة  يا  مقاله  مطالب  فهرست 
موضوع و حجم مطالب تعيين مي گردد. اگر كتاب يا 
رساله داراي حجم زياد و بخش هاي فراوان باشد، 
ولي  بيايد؛  تفصيلي  صورت  به  مي تواند  فهرست 
كِم مطالب،  يا  متوّسط  با حجم  مقاالت  معمواًل در 

به همان فهرست اجمالي اكتفا مي شود.
   فهرست منابع

همچنين فهرست منابع و مآخذي كه در پژوهش 
از آنها استفاده شده، جمع آوري و به ترتيب حروف 

الفبا و با چينش زير، تنظيم مي شود:
انتشارات،  نام كتاب،  نام مؤلّف،  شهرت مؤلّف، 

نوبت چاپ، محّل نشر، سال نشر
مثال:

مجلسي، محّمدباقر، بحار األنوار، دار الفكر، چاپ 
دهم، بيروت، 1418

فهرست هاي ديگري نيز بسته به نوع مباحث و 
محتواي تحقيق، مي تواند به آن اضافه شود؛ مانند 

فهرست اعالم، آيات و روايات و ...
2  پاورقي ها

در هر صفحه، هر جا كه مطلبي از مأخذ خاّصي 
نقل شده و يا به نوعي به آن اشاره شده باشد، با 
شمارة كوچكي در باالي عبارت مورد نظر، به منبع 

نقل قول در پاورقي صفحه اشاره مي شود.
بحث  مورد  منبع،  يك  از  خاّصي  عبارت  اگر 
باشد، داخل متن و بين گيومه و در خطوط كوتاه تر 
به همان  و  داده شده  قرار  متن،  از خطوط اصلي 

صورت در پاورقي، منبع آن ذكر مي شود.
مأخذ و آدرس منبع در پاورقي، بار اّول به طور 
مشّخصات  و  ناشر  و  مؤلّف  نام  ذكر  با  و  كامل 
ديگر)مانند ذكر در فهرست منابع( و در دفعات بعد، 
فقط نام كتاب و جلد و صفحه، با ترتيب زير ذكر 

مي شود:
نام كتاب، شمارة جلد، شمارة صفحه

مثال:
بحار األنوار، ج 43، ص 283

يا: بحار األنوار 283:43
و يا: بحار األنوار: 283/43



234567

        مقّدمه
ترديدي نيست كه صّحت، رشد و بقاء تحقيق و 
پژوهش -كه حيات علمي هر انسان محّقق است- 
مكتوب  اثر  يك  در  آن  ثبت  و  نگارش  به  وابسته 
جايگاه  و  ارزش  آن گاه  مكتوب،  اثر  يك  و  است 
و شيوة  تحقيق  اصول  كه  مي يابد  را  خود  واقعي 
صحيح نگارش، در آن رعايت شده باشد؛ چه اينكه 
سير  به  خود  نگارش،  و  تحقيق  اصول  رعايت 
پيشرفت پژوهش، كمك اساسي  صحيح منطقي و 

مي كند.
براي هر محّقق و پژوهشگري كه در هر زمينه از 
موضوعات علمي، تحقيق و پژوهش مي كند، نگارش 
يك پژوهش -چه در قالب مقاله يا رساله، پايان نامه 
و يا كتاب- اّواًل، مي تواند تأثير بسزايي براي خود 
ابهام زدايي هاي  و  علمي  نتايج  به  رسيدن  در  او 
اثر  خوانندة  براي  ثانيًا،  و  داشته باشد؛  فكري 
پژوهشي او، پاسخگو به شبهه ها و سؤاالت فكري 
باشد و افقهاي جديدي را پيش چشم او بگشايد و 
راه هاي روشني را در تاريكي هاي نادانسته هاي او 

بنماياند.
پژوهش، فرايند توليد علم است؛ بر خالف بسط 
اّطالعات ديگران كه توسعه است، نه پژوهش. شأن 
يك مقالة علمي-پژوهشي اين است كه در مقياس 
علم  توليد  و  داشته باشد  نوآوري  علم،  آن  تاريخ 
علم  مقالة علمي-ترويجي كه بسط  بر خالف  كند؛ 

داده و اّطالع رساني مي نمايد.
در پژوهش، آغاز كار، روبه رو شدن با مشكل 
با روشهاي خاّص خود، مشكل  بايد  است. محّقق 
را به مسئله تبديل كند؛ فرضها و احتماالت ممكن را 
در نظر بگيرد؛ آن فرضها و احتماالت را بررسي و 
تحليل كند؛ و به اين ترتيب، به نظرّيه اي براي حّل 
مسئله برسد. پس، فرضها و احتماالت، پاسخ اّوِل 
او براي  محّقق به مسئله، و تحليل و تعّقل، مسير 

رسيدن به پاسخ نهايي است.
فّعالّيت  يك  نشود،  تبديل  مسئله  به  مشكل  اگر 
كه  حالي  در  خواهدشد؛  انجام  موضوع محور 
يك  پس  است.  مسئله محور  فّعالّيت  يك  پژوهش، 
مقالة علمي-پژوهشي بايد مسئله محور، و نگارنده 
در آن به دنبال پاسخ به يك سؤال اساسي باشد؛ و 
يا با در نظر گرفتن مشكالت جامعه و يا مجهوالت 

علمي، در جهت رفع آنها، مسئله اي را در نظر بگيرد 
و در صدد حّل آن برآيد.

علمي- رسالة  و  مقاله  يك  نگارش  بنابراين، 
به  كه  داشته باشد  ويژگي هايي  بايد  پژوهشي، 

اختصار، مي توان به برخي از آنها اشاره كرد:
1  شبهه اي را برطرف كند؛ سؤالي را پاسخ دهد و يا 

مسئله اي را حلّ نمايد.
2  نوآوري و ابتكار داشته باشد.

3  ضمن سادگي و گويايي، به زبان و ادبّيات علمي 
باشد.

4  ساختاري روشمند و مقبول داشته باشد.

      نگارندة يك اثر پژوهشي، 
بايد چهار مرحلة  كّلي  به طور 

اساسي را پشت سر بگذارد:
1  تهّية طرح تحقيق

انتخاب موضوع و عنوان، بررسي پيشينه، منابع 
تا  مباحث  اجمالي  سير  و  مطالب  كلّّيات  طرح  و 

وصول به نتيجة تحقيق.

2  جمع آوري اّطالعات
قابِل  مطالب  از  فيش برداري  و  تتّبع  و  مطالعه 

بهره برداري در رسيدن به اهداف پژوهش.

3  تركيب و تدوين مطالب
مطالب  تدوين  و  انسجام دهي  و  مرّتب ساختن 
جمع آوري شده و ايجاد شكل استداللي، براي اثبات 

مّدعاي مورد نظر و وصول به نتيجه.

4   قراردادن مطالب در قالب رسمي يك پژوهش
قراردادن مطالب تدوين شده پس از تكميل محتوا، 
در قالب رسمي يك پژوهش به صورت مقاله و يك 

رسالة علمي و يا كتاب.

تحقيق  عنوان  عينًا  پژوهشي،  اثر  موضوع  همان 
قرار داده مي شود.

عنوان پژوهش را مي توان پيش از انجام مراحل 
از  پس  عنوان،  اين  گاهي  و  نمود  انتخاب  تحقيق 

پايان تحقيق انتخاب مي شود.
4  تهّية طرح تحقيق

موّفق،  و  روشمند  تحقيق  يك  انجام دادن  براي 
تهّية طرح تحقيق، الزم بلكه ضروري است و عدم 
و  رفتن  بيراهه  به  و  سردرگمي  موجب  آن،  تهّية 
موضوعات  از  كوچكي  محدودة  در  زدن  دور  يا 

است.
عنوان  و  موضوع  انتخاب  از  پس  پژوهشگر، 
به  دستيابي  و  تحقيق  پيشينة  و  منابع  بررسي  و 
براي  را  خود  طرح  موضوع،  در  نظرّيات  آخرين 

تحقيق مورد نظر، ترسيم مي كند.
روشني  و  كامل  تقريبًا  ذهنّيت  پژوهشگر،  اگر 
نسـبت به مباحث مورد نظر خود داشته باشد، بايد 
و  فصل ها  و  مطالب  مجموعه  براي  كلّي  طرح  يك 
بخش هاي مورد نظر آن تنظيم نمايد و كلّّيات و سير 
مباحث را از آغاز مطالب تا سرانجام، روي كاغذ 
پياده كند و در صورت امكان، نمودار درختي براي 
آن بكِشد و توضيحاتي دربارة كيفّيت سير مباحث 

و روش استدالل و استنتاج بنويسد.
اّما اگر پژوهشگر از ابتداي تحقيق، ذهنّيت كاملي 
نداشته باشد، مباحث  كلّي  ساختار  ترسيم  براي 

 

و  موضوعات  سرفصل هاي  ممكن،  حّد  تا  بايد 
مطالبي را كه به نوعي با موضوع او مرتبط است، 
طـول  در  تا  يادداشـت كند  تحقيـق  طرح  برگة  در 
 سيـر مطـالعـات، به تدريـج عناوين و سرفصـل ها

مشـّخص شـوند و ساختـار طرح و سير مباحث 
تكميل گردد.

5  جمع آوري اّطالعات
و  مطـالعـه  بـا  پژوهـش،  عمـلّيات  شــروع 
يا  و  خوانده شده  مطالب  از  يادداشت برداري 

يافته هاي شخصي پژوهشگر آغاز مي شود.
فيشهاي  در  مطالب،  همة  كه  است  آن  بهتر 
در  پذيرفته شده  و  متداول  روش  به  و  تحقيقاتي 
بخش هاي  و  شود؛  وارد  امروزي  تحقيقات  عرف 
اثبات  مقّدمات  و  مطالب  فروعات  و  مختلف 
مربوط  فيشهاي  در  پژوهش،  نظر  مورد  مّدعاي 

جمع آوري گردد.

      مراحل چهارگانة مذكور را
 مي تـوان به طور مشـروح تر و
گام به گام، به تفصيل زير بيان كرد:

1  تهّية محتواي علمي پژوهش
زير  مراحل  پژوهش،  علمي  محتواي  تهّية  براي 

بايد انجام شود:
1  انتخاب موضوع

فردي  دغدغه هاي  گرفتن  نظر  در  با  پژوهشگر 
نيازهاي  انگيزه هاي دروني خود و  و اجتماعي، و 
جامعه و قشرهاي عاّم يا خاّص و همچنين با توّجه 
به توانايي علمي خود، مي تواند موضوعي را براي 

تحقيق و پژوهش خود انتخاب نمايد.
اين موضوع مي تواند يك مفهوم بسيط و واحد 
يا يك مفهوم مرّكب؛  و  دفاع؛  يا  ايثار  مانند  باشد؛ 

مانند تربيت فرزند.
گاهي موضوع، يك مفهوم داراي محدودة معّين 
يا  تشّيع،  مكتب  در  امامت  و  واليت  مانند  است؛ 

تربيت فرزند از ديدگاه اسالم.
نبايد خيلي كلّي و داراي  موضوع يك پژوهش، 
دامنة بسيار گسترده اي باشد. هر چه اين محدوده 
كوچك تر و ضيق تر باشد، تالش براي عمق بخشيدن 

به مطالعه و بررسي، موّفق تر است.
2  انتخاب محدودة پژوهش

بدون  مي تواند  علمي،  موضوع  يك  در  تحقيق 
پژوهشگر،  و  باشد  پژوهش  دامنة  در  محدودّيت 
تحقيق،  قابل  زمينة  هر  در  را  خود  موضوع 
بررسي كند؛ اّما بهتر است محدودة معّيني از فضاي 
علمي را براي آن در نظر بگيرد و منابع در دسترس 
را شناسايي، و محدودة استناد و استدالل خود را 
در  و آشفتگي  مباحث  گرفتار خلط  تا  نمايد  معّين 
انسان  روان شناختي  مباني  مانند  نشود؛  استدالل 
پويا  فقه  اسالم،  در  بانكداري  اسالمي،  منابع  در 
يا حكومت و  اهل بيت)عليهم السالم(، و  در روايات 

زمامداري اسالمي در نهج البالغه.
3  انتخاب عنوان

عنوان پژوهش مي تواند كلمه و يا عبارتي باشد 
از  حكايت  هنري،  شكل  به  يا  صريح  طور  به  كه 
اين  نمايد.  پژوهش  هدف  و  مّدعا  يا  و  موضوع 
عنوان ترجيحًا بايد زيبا، كوتاه و رسا باشد. گاهي 

6  تجزيه و تحليل مطالب
مطـالب  بـايد  پـژوهشـگر  مـرحـله،  ايـن  در 
جمع آوري شده را با هم مرتبط ساخته و در قالب 
موزون  طرح  يا  و  روشن  و  متقن  استداللهاي 
و  بخشد  انسجام  و  ترتيب  هنري،  و  متناسب  و 
ساختار يك مجموعة هماهنگ و منسجم در جهت 

رسيدن به هدف پژوهش را شكل دهد.
طبعـًا پژوهشگر، مخاطبان خاّص يا عاّمي را در 
نظر گرفته و متناسب با سطح فكري و علمي آنان، 
مطالب خود را شكل مي دهد؛ بنابراين، شكل و نوع 
مخاطب  و  بحث  موضوع  به  بستگي  اين ساختار، 

مورد نظر دارد.
از روش طرح سؤال و شبهه و  پژوهشگر  اگر 
پاسخ دادن به سؤاالت و شبهات مطرح شده در ذهن 
مخاطب خود، براي رسيدن او به هدف مورد نظر و 
اثبات مّدعا استفاده كند، در تأثيرگذاري بر مخاطب 

خود، موّفق تر خواهدبود.
7  جمع بندي مطالب و نتيجه گيري

و  مطالب  به  آرايش دادن  از  پس  پژوهشگر، 
چينش درست مباحث مترّتب بر يكديگر، و احيانًا 
حاصل  مختلف،  بخش هاي  در  جزئي  استداللهاي 
بحث خود را مبتني بر بخش هاي مختلف، جمع بندي 

و از همة مباحث، نتيجه گيري نهايي مي نمايد.

2  تنظيم شكل و قالب پژوهش
مباحث  و  مطالب  تكميل  از  پس  پژوهشگر، 
محتواي پژوهش، به تنظيم شكل و قالب مقاله و يا 

رسالة علمي خود مي پردازد.
او با در نظر داشتن اينكه مي بايست فصل ها و 
بخش ها در اندازه هاي متناسب و متوازن از جهت 
حجم تقسيم شوند، ضمن تنظيم فصل ها و بخش ها 
در چينش مطلوب و حفظ ارتباط منطقي مباحث در 
جهت رسيدن به اهداف پژوهش، بخش هاي ديگري 
را كه در يك رسالة علمي، الزم و ضروري است، 
آنها  به  مختصر،  صورت  به  كه  مي افزايد  آن  به 

اشاره مي شود:
1  فهرست ها

    فهرست مطالب
مختلف  بخش هاي  تنظيـم  از  پس  پژوهشـگر، 
رسالة علمي خود، فهرست عناوين و سرفصل هاي 
مباحث را استخراج كرده و در ابتداي پژوهش خود 

قرار مي دهد.
به  بسته  علمي،  رسالة  يا  مقاله  مطالب  فهرست 
موضوع و حجم مطالب تعيين مي گردد. اگر كتاب يا 
رساله داراي حجم زياد و بخش هاي فراوان باشد، 
ولي  بيايد؛  تفصيلي  صورت  به  مي تواند  فهرست 
كِم مطالب،  يا  متوّسط  با حجم  مقاالت  معمواًل در 

به همان فهرست اجمالي اكتفا مي شود.
   فهرست منابع

همچنين فهرست منابع و مآخذي كه در پژوهش 
از آنها استفاده شده، جمع آوري و به ترتيب حروف 

الفبا و با چينش زير، تنظيم مي شود:
انتشارات،  نام كتاب،  نام مؤلّف،  شهرت مؤلّف، 

نوبت چاپ، محّل نشر، سال نشر
مثال:

مجلسي، محّمدباقر، بحار األنوار، دار الفكر، چاپ 
دهم، بيروت، 1418

فهرست هاي ديگري نيز بسته به نوع مباحث و 
محتواي تحقيق، مي تواند به آن اضافه شود؛ مانند 

فهرست اعالم، آيات و روايات و ...
2  پاورقي ها

در هر صفحه، هر جا كه مطلبي از مأخذ خاّصي 
نقل شده و يا به نوعي به آن اشاره شده باشد، با 
شمارة كوچكي در باالي عبارت مورد نظر، به منبع 

نقل قول در پاورقي صفحه اشاره مي شود.
بحث  مورد  منبع،  يك  از  خاّصي  عبارت  اگر 
باشد، داخل متن و بين گيومه و در خطوط كوتاه تر 
به همان  و  داده شده  قرار  متن،  از خطوط اصلي 

صورت در پاورقي، منبع آن ذكر مي شود.
مأخذ و آدرس منبع در پاورقي، بار اّول به طور 
مشّخصات  و  ناشر  و  مؤلّف  نام  ذكر  با  و  كامل 
ديگر)مانند ذكر در فهرست منابع( و در دفعات بعد، 
فقط نام كتاب و جلد و صفحه، با ترتيب زير ذكر 

مي شود:
نام كتاب، شمارة جلد، شمارة صفحه
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        مقّدمه
ترديدي نيست كه صّحت، رشد و بقاء تحقيق و 
پژوهش -كه حيات علمي هر انسان محّقق است- 
مكتوب  اثر  يك  در  آن  ثبت  و  نگارش  به  وابسته 
جايگاه  و  ارزش  آن گاه  مكتوب،  اثر  يك  و  است 
و شيوة  تحقيق  اصول  كه  مي يابد  را  خود  واقعي 
صحيح نگارش، در آن رعايت شده باشد؛ چه اينكه 
سير  به  خود  نگارش،  و  تحقيق  اصول  رعايت 
پيشرفت پژوهش، كمك اساسي  صحيح منطقي و 

مي كند.
براي هر محّقق و پژوهشگري كه در هر زمينه از 
موضوعات علمي، تحقيق و پژوهش مي كند، نگارش 
يك پژوهش -چه در قالب مقاله يا رساله، پايان نامه 
و يا كتاب- اّواًل، مي تواند تأثير بسزايي براي خود 
ابهام زدايي هاي  و  علمي  نتايج  به  رسيدن  در  او 
اثر  خوانندة  براي  ثانيًا،  و  داشته باشد؛  فكري 
پژوهشي او، پاسخگو به شبهه ها و سؤاالت فكري 
باشد و افقهاي جديدي را پيش چشم او بگشايد و 
راه هاي روشني را در تاريكي هاي نادانسته هاي او 

بنماياند.
پژوهش، فرايند توليد علم است؛ بر خالف بسط 
اّطالعات ديگران كه توسعه است، نه پژوهش. شأن 
يك مقالة علمي-پژوهشي اين است كه در مقياس 
علم  توليد  و  داشته باشد  نوآوري  علم،  آن  تاريخ 
علم  مقالة علمي-ترويجي كه بسط  بر خالف  كند؛ 

داده و اّطالع رساني مي نمايد.
در پژوهش، آغاز كار، روبه رو شدن با مشكل 
با روشهاي خاّص خود، مشكل  بايد  است. محّقق 
را به مسئله تبديل كند؛ فرضها و احتماالت ممكن را 
در نظر بگيرد؛ آن فرضها و احتماالت را بررسي و 
تحليل كند؛ و به اين ترتيب، به نظرّيه اي براي حّل 
مسئله برسد. پس، فرضها و احتماالت، پاسخ اّوِل 
او براي  محّقق به مسئله، و تحليل و تعّقل، مسير 

رسيدن به پاسخ نهايي است.
فّعالّيت  يك  نشود،  تبديل  مسئله  به  مشكل  اگر 
كه  حالي  در  خواهدشد؛  انجام  موضوع محور 
يك  پس  است.  مسئله محور  فّعالّيت  يك  پژوهش، 
مقالة علمي-پژوهشي بايد مسئله محور، و نگارنده 
در آن به دنبال پاسخ به يك سؤال اساسي باشد؛ و 
يا با در نظر گرفتن مشكالت جامعه و يا مجهوالت 

علمي، در جهت رفع آنها، مسئله اي را در نظر بگيرد 
و در صدد حّل آن برآيد.

علمي- رسالة  و  مقاله  يك  نگارش  بنابراين، 
به  كه  داشته باشد  ويژگي هايي  بايد  پژوهشي، 

اختصار، مي توان به برخي از آنها اشاره كرد:
1  شبهه اي را برطرف كند؛ سؤالي را پاسخ دهد و يا 

مسئله اي را حلّ نمايد.
2  نوآوري و ابتكار داشته باشد.

3  ضمن سادگي و گويايي، به زبان و ادبّيات علمي 
باشد.

4  ساختاري روشمند و مقبول داشته باشد.

      نگارندة يك اثر پژوهشي، 
بايد چهار مرحلة  كّلي  به طور 

اساسي را پشت سر بگذارد:
1  تهّية طرح تحقيق

انتخاب موضوع و عنوان، بررسي پيشينه، منابع 
تا  مباحث  اجمالي  سير  و  مطالب  كلّّيات  طرح  و 

وصول به نتيجة تحقيق.

2  جمع آوري اّطالعات
قابِل  مطالب  از  فيش برداري  و  تتّبع  و  مطالعه 

بهره برداري در رسيدن به اهداف پژوهش.

3  تركيب و تدوين مطالب
مطالب  تدوين  و  انسجام دهي  و  مرّتب ساختن 
جمع آوري شده و ايجاد شكل استداللي، براي اثبات 

مّدعاي مورد نظر و وصول به نتيجه.

4   قراردادن مطالب در قالب رسمي يك پژوهش
قراردادن مطالب تدوين شده پس از تكميل محتوا، 
در قالب رسمي يك پژوهش به صورت مقاله و يك 

رسالة علمي و يا كتاب.

تحقيق  عنوان  عينًا  پژوهشي،  اثر  موضوع  همان 
قرار داده مي شود.

عنوان پژوهش را مي توان پيش از انجام مراحل 
از  پس  عنوان،  اين  گاهي  و  نمود  انتخاب  تحقيق 

پايان تحقيق انتخاب مي شود.
4  تهّية طرح تحقيق

موّفق،  و  روشمند  تحقيق  يك  انجام دادن  براي 
تهّية طرح تحقيق، الزم بلكه ضروري است و عدم 
و  رفتن  بيراهه  به  و  سردرگمي  موجب  آن،  تهّية 
موضوعات  از  كوچكي  محدودة  در  زدن  دور  يا 

است.
عنوان  و  موضوع  انتخاب  از  پس  پژوهشگر، 
به  دستيابي  و  تحقيق  پيشينة  و  منابع  بررسي  و 
براي  را  خود  طرح  موضوع،  در  نظرّيات  آخرين 

تحقيق مورد نظر، ترسيم مي كند.
روشني  و  كامل  تقريبًا  ذهنّيت  پژوهشگر،  اگر 
نسـبت به مباحث مورد نظر خود داشته باشد، بايد 
و  فصل ها  و  مطالب  مجموعه  براي  كلّي  طرح  يك 
بخش هاي مورد نظر آن تنظيم نمايد و كلّّيات و سير 
مباحث را از آغاز مطالب تا سرانجام، روي كاغذ 
پياده كند و در صورت امكان، نمودار درختي براي 
آن بكِشد و توضيحاتي دربارة كيفّيت سير مباحث 

و روش استدالل و استنتاج بنويسد.
اّما اگر پژوهشگر از ابتداي تحقيق، ذهنّيت كاملي 
نداشته باشد، مباحث  كلّي  ساختار  ترسيم  براي 

 

و  موضوعات  سرفصل هاي  ممكن،  حّد  تا  بايد 
مطالبي را كه به نوعي با موضوع او مرتبط است، 
طـول  در  تا  يادداشـت كند  تحقيـق  طرح  برگة  در 
 سيـر مطـالعـات، به تدريـج عناوين و سرفصـل ها

مشـّخص شـوند و ساختـار طرح و سير مباحث 
تكميل گردد.

5  جمع آوري اّطالعات
و  مطـالعـه  بـا  پژوهـش،  عمـلّيات  شــروع 
يا  و  خوانده شده  مطالب  از  يادداشت برداري 

يافته هاي شخصي پژوهشگر آغاز مي شود.
فيشهاي  در  مطالب،  همة  كه  است  آن  بهتر 
در  پذيرفته شده  و  متداول  روش  به  و  تحقيقاتي 
بخش هاي  و  شود؛  وارد  امروزي  تحقيقات  عرف 
اثبات  مقّدمات  و  مطالب  فروعات  و  مختلف 
مربوط  فيشهاي  در  پژوهش،  نظر  مورد  مّدعاي 

جمع آوري گردد.

      مراحل چهارگانة مذكور را
 مي تـوان به طور مشـروح تر و
گام به گام، به تفصيل زير بيان كرد:

1  تهّية محتواي علمي پژوهش
زير  مراحل  پژوهش،  علمي  محتواي  تهّية  براي 

بايد انجام شود:
1  انتخاب موضوع

فردي  دغدغه هاي  گرفتن  نظر  در  با  پژوهشگر 
نيازهاي  انگيزه هاي دروني خود و  و اجتماعي، و 
جامعه و قشرهاي عاّم يا خاّص و همچنين با توّجه 
به توانايي علمي خود، مي تواند موضوعي را براي 

تحقيق و پژوهش خود انتخاب نمايد.
اين موضوع مي تواند يك مفهوم بسيط و واحد 
يا يك مفهوم مرّكب؛  و  دفاع؛  يا  ايثار  مانند  باشد؛ 

مانند تربيت فرزند.
گاهي موضوع، يك مفهوم داراي محدودة معّين 
يا  تشّيع،  مكتب  در  امامت  و  واليت  مانند  است؛ 

تربيت فرزند از ديدگاه اسالم.
نبايد خيلي كلّي و داراي  موضوع يك پژوهش، 
دامنة بسيار گسترده اي باشد. هر چه اين محدوده 
كوچك تر و ضيق تر باشد، تالش براي عمق بخشيدن 

به مطالعه و بررسي، موّفق تر است.
2  انتخاب محدودة پژوهش

بدون  مي تواند  علمي،  موضوع  يك  در  تحقيق 
پژوهشگر،  و  باشد  پژوهش  دامنة  در  محدودّيت 
تحقيق،  قابل  زمينة  هر  در  را  خود  موضوع 
بررسي كند؛ اّما بهتر است محدودة معّيني از فضاي 
علمي را براي آن در نظر بگيرد و منابع در دسترس 
را شناسايي، و محدودة استناد و استدالل خود را 
در  و آشفتگي  مباحث  گرفتار خلط  تا  نمايد  معّين 
انسان  روان شناختي  مباني  مانند  نشود؛  استدالل 
پويا  فقه  اسالم،  در  بانكداري  اسالمي،  منابع  در 
يا حكومت و  اهل بيت)عليهم السالم(، و  در روايات 

زمامداري اسالمي در نهج البالغه.
3  انتخاب عنوان

عنوان پژوهش مي تواند كلمه و يا عبارتي باشد 
از  حكايت  هنري،  شكل  به  يا  صريح  طور  به  كه 
اين  نمايد.  پژوهش  هدف  و  مّدعا  يا  و  موضوع 
عنوان ترجيحًا بايد زيبا، كوتاه و رسا باشد. گاهي 

6  تجزيه و تحليل مطالب
مطـالب  بـايد  پـژوهشـگر  مـرحـله،  ايـن  در 
جمع آوري شده را با هم مرتبط ساخته و در قالب 
موزون  طرح  يا  و  روشن  و  متقن  استداللهاي 
و  بخشد  انسجام  و  ترتيب  هنري،  و  متناسب  و 
ساختار يك مجموعة هماهنگ و منسجم در جهت 

رسيدن به هدف پژوهش را شكل دهد.
طبعـًا پژوهشگر، مخاطبان خاّص يا عاّمي را در 
نظر گرفته و متناسب با سطح فكري و علمي آنان، 
مطالب خود را شكل مي دهد؛ بنابراين، شكل و نوع 
مخاطب  و  بحث  موضوع  به  بستگي  اين ساختار، 

مورد نظر دارد.
از روش طرح سؤال و شبهه و  پژوهشگر  اگر 
پاسخ دادن به سؤاالت و شبهات مطرح شده در ذهن 
مخاطب خود، براي رسيدن او به هدف مورد نظر و 
اثبات مّدعا استفاده كند، در تأثيرگذاري بر مخاطب 

خود، موّفق تر خواهدبود.
7  جمع بندي مطالب و نتيجه گيري

و  مطالب  به  آرايش دادن  از  پس  پژوهشگر، 
چينش درست مباحث مترّتب بر يكديگر، و احيانًا 
حاصل  مختلف،  بخش هاي  در  جزئي  استداللهاي 
بحث خود را مبتني بر بخش هاي مختلف، جمع بندي 

و از همة مباحث، نتيجه گيري نهايي مي نمايد.

2  تنظيم شكل و قالب پژوهش
مباحث  و  مطالب  تكميل  از  پس  پژوهشگر، 
محتواي پژوهش، به تنظيم شكل و قالب مقاله و يا 

رسالة علمي خود مي پردازد.
او با در نظر داشتن اينكه مي بايست فصل ها و 
بخش ها در اندازه هاي متناسب و متوازن از جهت 
حجم تقسيم شوند، ضمن تنظيم فصل ها و بخش ها 
در چينش مطلوب و حفظ ارتباط منطقي مباحث در 
جهت رسيدن به اهداف پژوهش، بخش هاي ديگري 
را كه در يك رسالة علمي، الزم و ضروري است، 
آنها  به  مختصر،  صورت  به  كه  مي افزايد  آن  به 

اشاره مي شود:
1  فهرست ها

    فهرست مطالب
مختلف  بخش هاي  تنظيـم  از  پس  پژوهشـگر، 
رسالة علمي خود، فهرست عناوين و سرفصل هاي 
مباحث را استخراج كرده و در ابتداي پژوهش خود 

قرار مي دهد.
به  بسته  علمي،  رسالة  يا  مقاله  مطالب  فهرست 
موضوع و حجم مطالب تعيين مي گردد. اگر كتاب يا 
رساله داراي حجم زياد و بخش هاي فراوان باشد، 
ولي  بيايد؛  تفصيلي  صورت  به  مي تواند  فهرست 
كِم مطالب،  يا  متوّسط  با حجم  مقاالت  معمواًل در 

به همان فهرست اجمالي اكتفا مي شود.
   فهرست منابع

همچنين فهرست منابع و مآخذي كه در پژوهش 
از آنها استفاده شده، جمع آوري و به ترتيب حروف 

الفبا و با چينش زير، تنظيم مي شود:
انتشارات،  نام كتاب،  نام مؤلّف،  شهرت مؤلّف، 

نوبت چاپ، محّل نشر، سال نشر
مثال:

مجلسي، محّمدباقر، بحار األنوار، دار الفكر، چاپ 
دهم، بيروت، 1418

فهرست هاي ديگري نيز بسته به نوع مباحث و 
محتواي تحقيق، مي تواند به آن اضافه شود؛ مانند 

فهرست اعالم، آيات و روايات و ...
2  پاورقي ها

در هر صفحه، هر جا كه مطلبي از مأخذ خاّصي 
نقل شده و يا به نوعي به آن اشاره شده باشد، با 
شمارة كوچكي در باالي عبارت مورد نظر، به منبع 

نقل قول در پاورقي صفحه اشاره مي شود.
بحث  مورد  منبع،  يك  از  خاّصي  عبارت  اگر 
باشد، داخل متن و بين گيومه و در خطوط كوتاه تر 
به همان  و  داده شده  قرار  متن،  از خطوط اصلي 

صورت در پاورقي، منبع آن ذكر مي شود.
مأخذ و آدرس منبع در پاورقي، بار اّول به طور 
مشّخصات  و  ناشر  و  مؤلّف  نام  ذكر  با  و  كامل 
ديگر)مانند ذكر در فهرست منابع( و در دفعات بعد، 
فقط نام كتاب و جلد و صفحه، با ترتيب زير ذكر 

مي شود:
نام كتاب، شمارة جلد، شمارة صفحه

مثال:
بحار األنوار، ج 43، ص 283

يا: بحار األنوار 283:43
و يا: بحار األنوار: 283/43
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        مقّدمه
ترديدي نيست كه صّحت، رشد و بقاء تحقيق و 
پژوهش -كه حيات علمي هر انسان محّقق است- 
مكتوب  اثر  يك  در  آن  ثبت  و  نگارش  به  وابسته 
جايگاه  و  ارزش  آن گاه  مكتوب،  اثر  يك  و  است 
و شيوة  تحقيق  اصول  كه  مي يابد  را  خود  واقعي 
صحيح نگارش، در آن رعايت شده باشد؛ چه اينكه 
سير  به  خود  نگارش،  و  تحقيق  اصول  رعايت 
پيشرفت پژوهش، كمك اساسي  صحيح منطقي و 

مي كند.
براي هر محّقق و پژوهشگري كه در هر زمينه از 
موضوعات علمي، تحقيق و پژوهش مي كند، نگارش 
يك پژوهش -چه در قالب مقاله يا رساله، پايان نامه 
و يا كتاب- اّواًل، مي تواند تأثير بسزايي براي خود 
ابهام زدايي هاي  و  علمي  نتايج  به  رسيدن  در  او 
اثر  خوانندة  براي  ثانيًا،  و  داشته باشد؛  فكري 
پژوهشي او، پاسخگو به شبهه ها و سؤاالت فكري 
باشد و افقهاي جديدي را پيش چشم او بگشايد و 
راه هاي روشني را در تاريكي هاي نادانسته هاي او 

بنماياند.
پژوهش، فرايند توليد علم است؛ بر خالف بسط 
اّطالعات ديگران كه توسعه است، نه پژوهش. شأن 
يك مقالة علمي-پژوهشي اين است كه در مقياس 
علم  توليد  و  داشته باشد  نوآوري  علم،  آن  تاريخ 
علم  مقالة علمي-ترويجي كه بسط  بر خالف  كند؛ 

داده و اّطالع رساني مي نمايد.
در پژوهش، آغاز كار، روبه رو شدن با مشكل 
با روشهاي خاّص خود، مشكل  بايد  است. محّقق 
را به مسئله تبديل كند؛ فرضها و احتماالت ممكن را 
در نظر بگيرد؛ آن فرضها و احتماالت را بررسي و 
تحليل كند؛ و به اين ترتيب، به نظرّيه اي براي حّل 
مسئله برسد. پس، فرضها و احتماالت، پاسخ اّوِل 
او براي  محّقق به مسئله، و تحليل و تعّقل، مسير 

رسيدن به پاسخ نهايي است.
فّعالّيت  يك  نشود،  تبديل  مسئله  به  مشكل  اگر 
كه  حالي  در  خواهدشد؛  انجام  موضوع محور 
يك  پس  است.  مسئله محور  فّعالّيت  يك  پژوهش، 
مقالة علمي-پژوهشي بايد مسئله محور، و نگارنده 
در آن به دنبال پاسخ به يك سؤال اساسي باشد؛ و 
يا با در نظر گرفتن مشكالت جامعه و يا مجهوالت 

علمي، در جهت رفع آنها، مسئله اي را در نظر بگيرد 
و در صدد حّل آن برآيد.

علمي- رسالة  و  مقاله  يك  نگارش  بنابراين، 
به  كه  داشته باشد  ويژگي هايي  بايد  پژوهشي، 

اختصار، مي توان به برخي از آنها اشاره كرد:
1  شبهه اي را برطرف كند؛ سؤالي را پاسخ دهد و يا 

مسئله اي را حلّ نمايد.
2  نوآوري و ابتكار داشته باشد.

3  ضمن سادگي و گويايي، به زبان و ادبّيات علمي 
باشد.

4  ساختاري روشمند و مقبول داشته باشد.

      نگارندة يك اثر پژوهشي، 
بايد چهار مرحلة  كّلي  به طور 

اساسي را پشت سر بگذارد:
1  تهّية طرح تحقيق

انتخاب موضوع و عنوان، بررسي پيشينه، منابع 
تا  مباحث  اجمالي  سير  و  مطالب  كلّّيات  طرح  و 

وصول به نتيجة تحقيق.

2  جمع آوري اّطالعات
قابِل  مطالب  از  فيش برداري  و  تتّبع  و  مطالعه 

بهره برداري در رسيدن به اهداف پژوهش.

3  تركيب و تدوين مطالب
مطالب  تدوين  و  انسجام دهي  و  مرّتب ساختن 
جمع آوري شده و ايجاد شكل استداللي، براي اثبات 

مّدعاي مورد نظر و وصول به نتيجه.

4   قراردادن مطالب در قالب رسمي يك پژوهش
قراردادن مطالب تدوين شده پس از تكميل محتوا، 
در قالب رسمي يك پژوهش به صورت مقاله و يك 

رسالة علمي و يا كتاب.

تحقيق  عنوان  عينًا  پژوهشي،  اثر  موضوع  همان 
قرار داده مي شود.

عنوان پژوهش را مي توان پيش از انجام مراحل 
از  پس  عنوان،  اين  گاهي  و  نمود  انتخاب  تحقيق 

پايان تحقيق انتخاب مي شود.
4  تهّية طرح تحقيق

موّفق،  و  روشمند  تحقيق  يك  انجام دادن  براي 
تهّية طرح تحقيق، الزم بلكه ضروري است و عدم 
و  رفتن  بيراهه  به  و  سردرگمي  موجب  آن،  تهّية 
موضوعات  از  كوچكي  محدودة  در  زدن  دور  يا 

است.
عنوان  و  موضوع  انتخاب  از  پس  پژوهشگر، 
به  دستيابي  و  تحقيق  پيشينة  و  منابع  بررسي  و 
براي  را  خود  طرح  موضوع،  در  نظرّيات  آخرين 

تحقيق مورد نظر، ترسيم مي كند.
روشني  و  كامل  تقريبًا  ذهنّيت  پژوهشگر،  اگر 
نسـبت به مباحث مورد نظر خود داشته باشد، بايد 
و  فصل ها  و  مطالب  مجموعه  براي  كلّي  طرح  يك 
بخش هاي مورد نظر آن تنظيم نمايد و كلّّيات و سير 
مباحث را از آغاز مطالب تا سرانجام، روي كاغذ 
پياده كند و در صورت امكان، نمودار درختي براي 
آن بكِشد و توضيحاتي دربارة كيفّيت سير مباحث 

و روش استدالل و استنتاج بنويسد.
اّما اگر پژوهشگر از ابتداي تحقيق، ذهنّيت كاملي 
نداشته باشد، مباحث  كلّي  ساختار  ترسيم  براي 

 

و  موضوعات  سرفصل هاي  ممكن،  حّد  تا  بايد 
مطالبي را كه به نوعي با موضوع او مرتبط است، 
طـول  در  تا  يادداشـت كند  تحقيـق  طرح  برگة  در 
 سيـر مطـالعـات، به تدريـج عناوين و سرفصـل ها

مشـّخص شـوند و ساختـار طرح و سير مباحث 
تكميل گردد.

5  جمع آوري اّطالعات
و  مطـالعـه  بـا  پژوهـش،  عمـلّيات  شــروع 
يا  و  خوانده شده  مطالب  از  يادداشت برداري 

يافته هاي شخصي پژوهشگر آغاز مي شود.
فيشهاي  در  مطالب،  همة  كه  است  آن  بهتر 
در  پذيرفته شده  و  متداول  روش  به  و  تحقيقاتي 
بخش هاي  و  شود؛  وارد  امروزي  تحقيقات  عرف 
اثبات  مقّدمات  و  مطالب  فروعات  و  مختلف 
مربوط  فيشهاي  در  پژوهش،  نظر  مورد  مّدعاي 

جمع آوري گردد.

      مراحل چهارگانة مذكور را
 مي تـوان به طور مشـروح تر و
گام به گام، به تفصيل زير بيان كرد:

1  تهّية محتواي علمي پژوهش
زير  مراحل  پژوهش،  علمي  محتواي  تهّية  براي 

بايد انجام شود:
1  انتخاب موضوع

فردي  دغدغه هاي  گرفتن  نظر  در  با  پژوهشگر 
نيازهاي  انگيزه هاي دروني خود و  و اجتماعي، و 
جامعه و قشرهاي عاّم يا خاّص و همچنين با توّجه 
به توانايي علمي خود، مي تواند موضوعي را براي 

تحقيق و پژوهش خود انتخاب نمايد.
اين موضوع مي تواند يك مفهوم بسيط و واحد 
يا يك مفهوم مرّكب؛  و  دفاع؛  يا  ايثار  مانند  باشد؛ 

مانند تربيت فرزند.
گاهي موضوع، يك مفهوم داراي محدودة معّين 
يا  تشّيع،  مكتب  در  امامت  و  واليت  مانند  است؛ 

تربيت فرزند از ديدگاه اسالم.
نبايد خيلي كلّي و داراي  موضوع يك پژوهش، 
دامنة بسيار گسترده اي باشد. هر چه اين محدوده 
كوچك تر و ضيق تر باشد، تالش براي عمق بخشيدن 

به مطالعه و بررسي، موّفق تر است.
2  انتخاب محدودة پژوهش

بدون  مي تواند  علمي،  موضوع  يك  در  تحقيق 
پژوهشگر،  و  باشد  پژوهش  دامنة  در  محدودّيت 
تحقيق،  قابل  زمينة  هر  در  را  خود  موضوع 
بررسي كند؛ اّما بهتر است محدودة معّيني از فضاي 
علمي را براي آن در نظر بگيرد و منابع در دسترس 
را شناسايي، و محدودة استناد و استدالل خود را 
در  و آشفتگي  مباحث  گرفتار خلط  تا  نمايد  معّين 
انسان  روان شناختي  مباني  مانند  نشود؛  استدالل 
پويا  فقه  اسالم،  در  بانكداري  اسالمي،  منابع  در 
يا حكومت و  اهل بيت)عليهم السالم(، و  در روايات 

زمامداري اسالمي در نهج البالغه.
3  انتخاب عنوان

عنوان پژوهش مي تواند كلمه و يا عبارتي باشد 
از  حكايت  هنري،  شكل  به  يا  صريح  طور  به  كه 
اين  نمايد.  پژوهش  هدف  و  مّدعا  يا  و  موضوع 
عنوان ترجيحًا بايد زيبا، كوتاه و رسا باشد. گاهي 

6  تجزيه و تحليل مطالب
مطـالب  بـايد  پـژوهشـگر  مـرحـله،  ايـن  در 
جمع آوري شده را با هم مرتبط ساخته و در قالب 
موزون  طرح  يا  و  روشن  و  متقن  استداللهاي 
و  بخشد  انسجام  و  ترتيب  هنري،  و  متناسب  و 
ساختار يك مجموعة هماهنگ و منسجم در جهت 

رسيدن به هدف پژوهش را شكل دهد.
طبعـًا پژوهشگر، مخاطبان خاّص يا عاّمي را در 
نظر گرفته و متناسب با سطح فكري و علمي آنان، 
مطالب خود را شكل مي دهد؛ بنابراين، شكل و نوع 
مخاطب  و  بحث  موضوع  به  بستگي  اين ساختار، 

مورد نظر دارد.
از روش طرح سؤال و شبهه و  پژوهشگر  اگر 
پاسخ دادن به سؤاالت و شبهات مطرح شده در ذهن 
مخاطب خود، براي رسيدن او به هدف مورد نظر و 
اثبات مّدعا استفاده كند، در تأثيرگذاري بر مخاطب 

خود، موّفق تر خواهدبود.
7  جمع بندي مطالب و نتيجه گيري

و  مطالب  به  آرايش دادن  از  پس  پژوهشگر، 
چينش درست مباحث مترّتب بر يكديگر، و احيانًا 
حاصل  مختلف،  بخش هاي  در  جزئي  استداللهاي 
بحث خود را مبتني بر بخش هاي مختلف، جمع بندي 

و از همة مباحث، نتيجه گيري نهايي مي نمايد.

2  تنظيم شكل و قالب پژوهش
مباحث  و  مطالب  تكميل  از  پس  پژوهشگر، 
محتواي پژوهش، به تنظيم شكل و قالب مقاله و يا 

رسالة علمي خود مي پردازد.
او با در نظر داشتن اينكه مي بايست فصل ها و 
بخش ها در اندازه هاي متناسب و متوازن از جهت 
حجم تقسيم شوند، ضمن تنظيم فصل ها و بخش ها 
در چينش مطلوب و حفظ ارتباط منطقي مباحث در 
جهت رسيدن به اهداف پژوهش، بخش هاي ديگري 
را كه در يك رسالة علمي، الزم و ضروري است، 
آنها  به  مختصر،  صورت  به  كه  مي افزايد  آن  به 

اشاره مي شود:
1  فهرست ها

    فهرست مطالب
مختلف  بخش هاي  تنظيـم  از  پس  پژوهشـگر، 
رسالة علمي خود، فهرست عناوين و سرفصل هاي 
مباحث را استخراج كرده و در ابتداي پژوهش خود 

قرار مي دهد.
به  بسته  علمي،  رسالة  يا  مقاله  مطالب  فهرست 
موضوع و حجم مطالب تعيين مي گردد. اگر كتاب يا 
رساله داراي حجم زياد و بخش هاي فراوان باشد، 
ولي  بيايد؛  تفصيلي  صورت  به  مي تواند  فهرست 
كِم مطالب،  يا  متوّسط  با حجم  مقاالت  معمواًل در 

به همان فهرست اجمالي اكتفا مي شود.
   فهرست منابع

همچنين فهرست منابع و مآخذي كه در پژوهش 
از آنها استفاده شده، جمع آوري و به ترتيب حروف 

الفبا و با چينش زير، تنظيم مي شود:
انتشارات،  نام كتاب،  نام مؤلّف،  شهرت مؤلّف، 

نوبت چاپ، محّل نشر، سال نشر
مثال:

مجلسي، محّمدباقر، بحار األنوار، دار الفكر، چاپ 
دهم، بيروت، 1418

فهرست هاي ديگري نيز بسته به نوع مباحث و 
محتواي تحقيق، مي تواند به آن اضافه شود؛ مانند 

فهرست اعالم، آيات و روايات و ...
2  پاورقي ها

در هر صفحه، هر جا كه مطلبي از مأخذ خاّصي 
نقل شده و يا به نوعي به آن اشاره شده باشد، با 
شمارة كوچكي در باالي عبارت مورد نظر، به منبع 

نقل قول در پاورقي صفحه اشاره مي شود.
بحث  مورد  منبع،  يك  از  خاّصي  عبارت  اگر 
باشد، داخل متن و بين گيومه و در خطوط كوتاه تر 
به همان  و  داده شده  قرار  متن،  از خطوط اصلي 

صورت در پاورقي، منبع آن ذكر مي شود.
مأخذ و آدرس منبع در پاورقي، بار اّول به طور 
مشّخصات  و  ناشر  و  مؤلّف  نام  ذكر  با  و  كامل 
ديگر)مانند ذكر در فهرست منابع( و در دفعات بعد، 
فقط نام كتاب و جلد و صفحه، با ترتيب زير ذكر 

مي شود:
نام كتاب، شمارة جلد، شمارة صفحه

مثال:
بحار األنوار، ج 43، ص 283

يا: بحار األنوار 283:43
و يا: بحار األنوار: 283/43
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        مقّدمه
ترديدي نيست كه صّحت، رشد و بقاء تحقيق و 
پژوهش -كه حيات علمي هر انسان محّقق است- 
مكتوب  اثر  يك  در  آن  ثبت  و  نگارش  به  وابسته 
جايگاه  و  ارزش  آن گاه  مكتوب،  اثر  يك  و  است 
و شيوة  تحقيق  اصول  كه  مي يابد  را  خود  واقعي 
صحيح نگارش، در آن رعايت شده باشد؛ چه اينكه 
سير  به  خود  نگارش،  و  تحقيق  اصول  رعايت 
پيشرفت پژوهش، كمك اساسي  صحيح منطقي و 

مي كند.
براي هر محّقق و پژوهشگري كه در هر زمينه از 
موضوعات علمي، تحقيق و پژوهش مي كند، نگارش 
يك پژوهش -چه در قالب مقاله يا رساله، پايان نامه 
و يا كتاب- اّواًل، مي تواند تأثير بسزايي براي خود 
ابهام زدايي هاي  و  علمي  نتايج  به  رسيدن  در  او 
اثر  خوانندة  براي  ثانيًا،  و  داشته باشد؛  فكري 
پژوهشي او، پاسخگو به شبهه ها و سؤاالت فكري 
باشد و افقهاي جديدي را پيش چشم او بگشايد و 
راه هاي روشني را در تاريكي هاي نادانسته هاي او 

بنماياند.
پژوهش، فرايند توليد علم است؛ بر خالف بسط 
اّطالعات ديگران كه توسعه است، نه پژوهش. شأن 
يك مقالة علمي-پژوهشي اين است كه در مقياس 
علم  توليد  و  داشته باشد  نوآوري  علم،  آن  تاريخ 
علم  مقالة علمي-ترويجي كه بسط  بر خالف  كند؛ 

داده و اّطالع رساني مي نمايد.
در پژوهش، آغاز كار، روبه رو شدن با مشكل 
با روشهاي خاّص خود، مشكل  بايد  است. محّقق 
را به مسئله تبديل كند؛ فرضها و احتماالت ممكن را 
در نظر بگيرد؛ آن فرضها و احتماالت را بررسي و 
تحليل كند؛ و به اين ترتيب، به نظرّيه اي براي حّل 
مسئله برسد. پس، فرضها و احتماالت، پاسخ اّوِل 
او براي  محّقق به مسئله، و تحليل و تعّقل، مسير 

رسيدن به پاسخ نهايي است.
فّعالّيت  يك  نشود،  تبديل  مسئله  به  مشكل  اگر 
كه  حالي  در  خواهدشد؛  انجام  موضوع محور 
يك  پس  است.  مسئله محور  فّعالّيت  يك  پژوهش، 
مقالة علمي-پژوهشي بايد مسئله محور، و نگارنده 
در آن به دنبال پاسخ به يك سؤال اساسي باشد؛ و 
يا با در نظر گرفتن مشكالت جامعه و يا مجهوالت 

علمي، در جهت رفع آنها، مسئله اي را در نظر بگيرد 
و در صدد حّل آن برآيد.

علمي- رسالة  و  مقاله  يك  نگارش  بنابراين، 
به  كه  داشته باشد  ويژگي هايي  بايد  پژوهشي، 

اختصار، مي توان به برخي از آنها اشاره كرد:
1  شبهه اي را برطرف كند؛ سؤالي را پاسخ دهد و يا 

مسئله اي را حلّ نمايد.
2  نوآوري و ابتكار داشته باشد.

3  ضمن سادگي و گويايي، به زبان و ادبّيات علمي 
باشد.

4  ساختاري روشمند و مقبول داشته باشد.

      نگارندة يك اثر پژوهشي، 
بايد چهار مرحلة  كّلي  به طور 

اساسي را پشت سر بگذارد:
1  تهّية طرح تحقيق

انتخاب موضوع و عنوان، بررسي پيشينه، منابع 
تا  مباحث  اجمالي  سير  و  مطالب  كلّّيات  طرح  و 

وصول به نتيجة تحقيق.

2  جمع آوري اّطالعات
قابِل  مطالب  از  فيش برداري  و  تتّبع  و  مطالعه 

بهره برداري در رسيدن به اهداف پژوهش.

3  تركيب و تدوين مطالب
مطالب  تدوين  و  انسجام دهي  و  مرّتب ساختن 
جمع آوري شده و ايجاد شكل استداللي، براي اثبات 

مّدعاي مورد نظر و وصول به نتيجه.

4   قراردادن مطالب در قالب رسمي يك پژوهش
قراردادن مطالب تدوين شده پس از تكميل محتوا، 
در قالب رسمي يك پژوهش به صورت مقاله و يك 

رسالة علمي و يا كتاب.

تحقيق  عنوان  عينًا  پژوهشي،  اثر  موضوع  همان 
قرار داده مي شود.

عنوان پژوهش را مي توان پيش از انجام مراحل 
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پايان تحقيق انتخاب مي شود.
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موّفق،  و  روشمند  تحقيق  يك  انجام دادن  براي 
تهّية طرح تحقيق، الزم بلكه ضروري است و عدم 
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موضوعات  از  كوچكي  محدودة  در  زدن  دور  يا 

است.
عنوان  و  موضوع  انتخاب  از  پس  پژوهشگر، 
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مباحث را از آغاز مطالب تا سرانجام، روي كاغذ 
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آن بكِشد و توضيحاتي دربارة كيفّيت سير مباحث 
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و  موضوعات  سرفصل هاي  ممكن،  حّد  تا  بايد 
مطالبي را كه به نوعي با موضوع او مرتبط است، 
طـول  در  تا  يادداشـت كند  تحقيـق  طرح  برگة  در 
 سيـر مطـالعـات، به تدريـج عناوين و سرفصـل ها

مشـّخص شـوند و ساختـار طرح و سير مباحث 
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مربوط  فيشهاي  در  پژوهش،  نظر  مورد  مّدعاي 

جمع آوري گردد.

      مراحل چهارگانة مذكور را
 مي تـوان به طور مشـروح تر و
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همچنين فهرست منابع و مآخذي كه در پژوهش 
از آنها استفاده شده، جمع آوري و به ترتيب حروف 

الفبا و با چينش زير، تنظيم مي شود:
انتشارات،  نام كتاب،  نام مؤلّف،  شهرت مؤلّف، 

نوبت چاپ، محّل نشر، سال نشر
مثال:

مجلسي، محّمدباقر، بحار األنوار، دار الفكر، چاپ 
دهم، بيروت، 1418

فهرست هاي ديگري نيز بسته به نوع مباحث و 
محتواي تحقيق، مي تواند به آن اضافه شود؛ مانند 

فهرست اعالم، آيات و روايات و ...
2  پاورقي ها

در هر صفحه، هر جا كه مطلبي از مأخذ خاّصي 
نقل شده و يا به نوعي به آن اشاره شده باشد، با 
شمارة كوچكي در باالي عبارت مورد نظر، به منبع 

نقل قول در پاورقي صفحه اشاره مي شود.
بحث  مورد  منبع،  يك  از  خاّصي  عبارت  اگر 
باشد، داخل متن و بين گيومه و در خطوط كوتاه تر 
به همان  و  داده شده  قرار  متن،  از خطوط اصلي 

صورت در پاورقي، منبع آن ذكر مي شود.
مأخذ و آدرس منبع در پاورقي، بار اّول به طور 
مشّخصات  و  ناشر  و  مؤلّف  نام  ذكر  با  و  كامل 
ديگر)مانند ذكر در فهرست منابع( و در دفعات بعد، 
فقط نام كتاب و جلد و صفحه، با ترتيب زير ذكر 

مي شود:
نام كتاب، شمارة جلد، شمارة صفحه

مثال:
بحار األنوار، ج 43، ص 283

يا: بحار األنوار 283:43
و يا: بحار األنوار: 283/43
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نيست؛  آموزش  پژوهش،  در  گام  نخستين 
به  فرد  در  الزم  انگيزه هاي  و  زمينه ها  بايد 
ــارورزِي  ك كه  است  آن  از  پس  آيد.  وجود 
در  را  پژوهشگري  ملكة  مي تواند  آموزه ها 

طاّلب ايجاد كند.
مي كوشد  پژوهش«  سوي  »به  مجموعة 
و  ترويج  به  قالب ها  كوتاه ترين  از  استفاده  با 
تحقيق  راه  و  بپردازد  پژوهش  فرهنگ  تقويت 
و معرفت جويي را براي طـاّلب جوان هموارتر 

كند.

سلسله نگاره هاي كوتاه
ويژة طاّلب مدارس علمّيه
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تأليف:
بخش علمي دبيرخانة جشنوارة عاّلمه حلّي)ره(

را  اّول  خشت  شما،  انتقادهاي  و  پيشنهادها 
ياري  بروشور،  اين  بعدي  ويرايشهاي  ارائة  در 

مي رساند.

قم - صندوق ُپستي 37185-3361 
تلفن: 9 - 0251-2941207

Email: DTJHEQ@Gmail.com
معاونت پژوهشي حوزة علمّية قم

ادارة امـور پژوهشي طاّلب
دبيرخانة جشنوارة عاّلمه حّلي)ره(

3  مقّدمه
گر چه مقّدمه در ابتداي تحقيق قرار مي گيرد؛ اّما 
نوعًا پس از اتمام آن نوشته مي شود. مقّدمه بايد 
چشم اندازي كلّي از مجموعه محتواي مقاله يا كتاب 
را به خواننده نشان دهد؛ و او را با پيشينة موضوع، 
ضرورت و اهداف تحقيق، ساختار كلّي نوشتار، و 
احيـانًا تعريف موضوع، پرسشهاي اصلي و انگيزه 

و رويكردهاي نويسنده آشنا كند.
همچنين مقّدمه مي تواند نقطه نظرها، پيش بيني ها، 
توّقعات، انتقادها، و يا پيشنهادهاي نويسنده را در 
بر داشته باشد. اختصاص يك بيستم حجم مقاله به 

مقّدمه، بسيار معمول است.
4  چكيده

ضرورت  موضوع،  طرح  از  آميزه اي  چكيده، 
موضوع، كلّّيات مطالب و نتايج تحقيق است.

از  چكيده اي  و  خالصه  علمي،  اثر  نويسندة 
حّداكثر  خود،  اثر  پايان  در  را  مباحث  مجموعه 
كه  به طوري  مي كند؛  تنظيم  يا سه صفحه  دو  در 
و  بحث  سير  نظرّيات،  طرح،  مسئله،  با  خواننده 
كلّّيات آن و همچنين نتيجه گيري و نظِر صاحب اثر، 

آشنا شود.

الزم به ذكر است، مطالب و نكات بسيار ديگري 
رسالة  و  مقاله  نگارش  كيفّيت  و  شيوه  دربارة 
از  اختصار،  رعايت  براي  كه  دارد  وجود  علمي 

ذكر آنها صرف نظر شد.

بهزوديمنتشرميشود:

منتشرشدهاست:

بروشورهايخشـتاّول
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از  اختصار،  رعايت  براي  كه  دارد  وجود  علمي 

ذكر آنها صرف نظر شد.

بهزوديمنتشرميشود:

منتشرشدهاست:

بروشورهايخشـتاّول
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نيست؛  آموزش  پژوهش،  در  گام  نخستين 
به  فرد  در  الزم  انگيزه هاي  و  زمينه ها  بايد 
ــارورزِي  ك كه  است  آن  از  پس  آيد.  وجود 
در  را  پژوهشگري  ملكة  مي تواند  آموزه ها 

طاّلب ايجاد كند.
مي كوشد  پژوهش«  سوي  »به  مجموعة 
و  ترويج  به  قالب ها  كوتاه ترين  از  استفاده  با 
تحقيق  راه  و  بپردازد  پژوهش  فرهنگ  تقويت 
و معرفت جويي را براي طـاّلب جوان هموارتر 

كند.

سلسله نگاره هاي كوتاه
ويژة طاّلب مدارس علمّيه
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تأليف:
بخش علمي دبيرخانة جشنوارة عاّلمه حلّي)ره(

را  اّول  خشت  شما،  انتقادهاي  و  پيشنهادها 
ياري  بروشور،  اين  بعدي  ويرايشهاي  ارائة  در 

مي رساند.

قم - صندوق ُپستي 37185-3361 
تلفن: 9 - 0251-2941207

Email: DTJHEQ@Gmail.com
معاونت پژوهشي حوزة علمّية قم

ادارة امـور پژوهشي طاّلب
دبيرخانة جشنوارة عاّلمه حّلي)ره(

3  مقّدمه
گر چه مقّدمه در ابتداي تحقيق قرار مي گيرد؛ اّما 
نوعًا پس از اتمام آن نوشته مي شود. مقّدمه بايد 
چشم اندازي كلّي از مجموعه محتواي مقاله يا كتاب 
را به خواننده نشان دهد؛ و او را با پيشينة موضوع، 
ضرورت و اهداف تحقيق، ساختار كلّي نوشتار، و 
احيـانًا تعريف موضوع، پرسشهاي اصلي و انگيزه 

و رويكردهاي نويسنده آشنا كند.
همچنين مقّدمه مي تواند نقطه نظرها، پيش بيني ها، 
توّقعات، انتقادها، و يا پيشنهادهاي نويسنده را در 
بر داشته باشد. اختصاص يك بيستم حجم مقاله به 

مقّدمه، بسيار معمول است.
4  چكيده

ضرورت  موضوع،  طرح  از  آميزه اي  چكيده، 
موضوع، كلّّيات مطالب و نتايج تحقيق است.

از  چكيده اي  و  خالصه  علمي،  اثر  نويسندة 
حّداكثر  خود،  اثر  پايان  در  را  مباحث  مجموعه 
كه  به طوري  مي كند؛  تنظيم  يا سه صفحه  دو  در 
و  بحث  سير  نظرّيات،  طرح،  مسئله،  با  خواننده 
كلّّيات آن و همچنين نتيجه گيري و نظِر صاحب اثر، 

آشنا شود.
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