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معریفامجایل تازه های ناگرش و نشر

کلم���ات عربی به وفور  گرای���د و از 
تف���اوت  در  ت���ا  کن���د  اس���تفاده 
عربی���ت ب���ا ترجم���ه فارس���ی به 
مانند اس���ت و نیس���ت بس���نده 
ش���ود و ن���ه آنکه ب���ه اف���راط رود 
و دس���ت ب���ه معادل یاب���ی برای 
اصطالح���ات فن���ی بزن���د. دامی 

کم نیس���تند. از ای���ن رو ترجمه ای مورد پس���ند ذوق  ک���ه افت���ادگان در آن 
محققین رقم خورده است. 

ح فارسی  شر
ح مصب���اح األنس  ح ارجمن���د ب���ه هم���ان روی���ۀ ابن فن���اری به ش���ر  ش���ار

پرداخته اند.

کتاب های دیگر قون���وی در موضوعات  که در  ایش���ان مطابق تفاس���یری 
کتاب آم���ده و نیز ب���ا بهره گی���ری از ش���ارحان فصوص  مطروح���ه در ای���ن 
ح و بس���ط مصب���اح پرداخته اس���ت و پرده از  گردان قونوی به ش���ر و ش���ا

کتاب برانداخته است. مشکالت آن 

ح می توان موارد ذیل نام برد: از امتیازات شر

1. حل و فصل آیات و روایات معرفتی
ح  ح ارجمند به تبع استادش عالمه حسن زاده آملی )مدظله( به شر شار

که در باب معارف روی آورده است. و بسط آیات و روایات موجود 

ح از 493 آی���ه ق���رآن و 277روای���ت - با ح���ذف مکررات -  ایش���ان در ش���ر
ح باشند، در  که یک  دوره همنشین این شر اس���تفاده نموده اند وکسانی 
که عمدۀ آیات و روایات این باب از معارف برای آنها  نهای���ت در می یابند 

حل و فصل شده است.  

ح مصباح األنس  2. اولین شر
که پس ازگذشت 594 سال از وفات ابن  ح همان بس  در فضیلت این شر

نائیج���ی  اس���تاد محم���د حس���ین  اث���ر  ح مصباح األن���س  و ش���ر ترجم���ه 
ک���ه ب���ه زبان فارس���ی رقم خورده اس���ت، نخس���تین ش���رحی  )1338ش( 
کتاب به دلیل فخامت شأن  کتاب نوشته می ش���ود. آن  که بر آن  اس���ت 
و س���نگینی مطل���ب از اف���ق فهم دانش پژوه���ان به دور ب���ود و آنان دامن 
ح ارجمند هّمت بر  کنار می کش���یدند. از این رو ش���ار خویش را از فهم آن 
کلمات أس���اطین اهل عرف���ان، دروازه معرفت  آن نه���اده تا ب���ا برهم زدن 
کت���اب را بگش���اید و اس���تیحاش را از دل طالب���ان ف���رو ری���زد. این  ب���دان 
ح به  ح در س���ال 1428ق برابر 1386ش، پس از ده سال زحمت شار ش���ر

سرانجام رسیده است.

کتاب ساختار 
کتاب همان ترتیب مصباح األنس و چنین است: ساختار مطالب 

که در آن یک س���ابقه و دو فصل و خاتمه اس���ت.  فاتحه و تمهید جملی 
که فصولی دارد و نیز خاتمه ای را جایز است. یک باب در ترتیب وجود 

کلی در ذکر ارتباط عالم با حق و حق  فاتحه در  مقدمات ش���روع. تمهید 
با عالم اس���ت و س���ابقه در امهات اصول این امکان اس���ت. فصل اول در 
تصحی���ح ارتب���اط بی���ن ذات و صفات و فصل دوم در صحت نس���بت بین 
حق به اعتبار اقسام اسماء و صفات و بین آفرینش اعیان ممکنات است.

خاتمه در بیان متعلقات طلب ما به طور اجمال اس���ت و باب در تعیین 
کلی���ات جه���ات ارتباط حق و مکون���ات و غیر مکونات می باش���د. خاتمه  
کامل  است.  که جامع مقاصد باب اس���ت، در بیان خواص انسان  کتاب 

)ج1، ص4(

کل���ی و 65 فصل با  ک���ه مصباح بر چهار باب  گفت  کلی می توان  ب���ه ط���ور 
عناوین مختلف ساختاربندی شده است. 

ترجمه مصباح األنس
ای���ن ترجمه ترجمه ای روان و س���لیس بر اس���اس ادبیات روز اس���ت و در 
گان راه اعتدال را پیموده اس���ت؛ یعنی نه آنکه به تفریط  معادل یاب���ی واژ

 ترجمه و شرح 

مصباح االنس
ترجمه و ش���رح مصباح االنس؛ نائیجی، محمدحسین؛ چاپ اول. قم: انتشارات آیت اشراق، 1388.

معـریف امجــایل

تازه های ناگرش و نشر
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گرفته است،  کتاب س���یر درسی عرفان نظری قرار  به طور جدی، آخرین 
کتب درسی فلسفه و عرفان  ح، بهره گیری وافر از  یکی از امتیازات این شر
کتب درسی قرار  که این پژوهش مصباح األنس را در راستای  اس���ت؛ چرا 
کاوی  کنون انس داشته اند به وا که تا  داده و دانش پژوهان با آن بیاناتی 

مطالب باالتر می پردازند.

کتاب  وضعیت 
گالینگور از سوی  کتاب در 3696 صفحه در پنج مجلد قطور با جلد  این 

انتشارات آیت اشراق به چاپ رسیده است.

که عبارت است از: در آخر مجلد پنجم فهرست  های فنی ارائه شده 
1. نمایه آیات.

2. نمایه احادیث.
3. نمایه اشعار.

کن. 4. نمایه اما
کتب. 5. نمایه 

6. نمایه اصطالحات.

البته اش���کاالتی نیز در آدرس ده���ی در پاورقی ها، مش���ی واحدی ندارد. 
گاه نش���ده  گاه نیامده،گاه نوبت چاپ ذکر ش���ده و  گاه نام ناش���ر آم���ده و 
کتاب نیز  گاه آدرس دهی به نام مؤلف ش���روع شده اس���ت. این  اس���ت و 
کتاب های چاپ شده از اغالط چاپی مصون نیست و متن  مانند بیشتر 

نیازمند ویراستاری خاص است.

کتاب وزین رقم خورده و  که بر این  فناری )م834ه (، اولین شرحی است 
ح، مصباح درخششی دوباره در حوزه فلسفه و عرفان  با این ترجمه و شر

پیدا نموده است.

3. اهتمام خاص به آثار جناب قونوی )قدس سره(
که مرحوم قونوی )قدس س���ره( باب حل معارف ذوقی اس���ت و  از آنج���ا 
کلمات ابن عربی و خود اوس���ت  ب���ه فرموده خود او در وصیت نامه: تنها 
که باعث حل مش���کالت شده و مشکالت الینحل را بعد از ایشان احدی 
ک محضر حضرت مهدی )علیه الس���الم(  کرد، مگر آنکه ادرا حل نخواهد 
کند، ابن فناری و نائیجی اهتمام خاص به تراث جناب قونوی دارند؛  را 
ح فارس���ی 111 مورد از اعجاز البیان و 70 مورد از نفحات  که در ش���ر تا آنجا 

الهیه و 36 مورد از نصوص و دیگر تراث قونوی استفاده شده است.

4. تفسیر مصباح به مصباح 
کار ق���رار داده اس���ت، ارجاع  ح در دس���تور  که ش���ار یک���ی دیگ���ر از ام���وری 
گویای  ک���ه صدر و ذیل مصباح خود  کتاب به همدیگر اس���ت  جای جای 
کل  کشف این ارتباطات، برای هر مبحثی یک بار  مطالب هستند و برای 

کرده است. کتاب را بررسی 

کتب درسی  5. بهره گیری از 
ک���ه مصباح األنس محور تدریس مرحوم اش���کوری و محل توجه  از آنج���ا 
گرفته  مرحوم قمش���ه ای و مورد تدریس مک���رر مرحوم رفیعی قزوینی قرار 
ح س���اختن عاّلمه حس���ن زاده  آملی و تدریس مکرر ایشان  اس���ت و با مطر

راهنمای نگارش 

نیره خداداد شهری

پریرخ، مهری و فتاحی، رحمت الله؛ مرور نوشتارها و پیشینه پژوهش: راهنمای نگارش در حوزه های 
علوم انسانی و اجتماعی )برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی، اعضای هیئت علمی و استادان 

راهنمای پایان نامه ها(؛ تهران: نشر کتابدار، 1390،110 صفحه.

معـریف امجــایل

تازه های ناگرش و نشر

اشاره
در دین مبین اس���الم به مشورت کردن در همه امور بسیار سفارش شده 
ک���ه امیرالمومن���ان علی )علیه الس���الم( می فرمای���د: »هیچ  اس���ت ت���ا آنجا 
پش���تیبان و تکیه گاهی همچون مش���ورت نیس���ت. مش���ورت سرچشمه 
هدایت است. مش���ورت اندیشه های صحیح را برایت به ارمغان می آورد 
و تو را هدایت می کند«.1 تحقیق و پژوهش نیز از این امر مستثنی نیست 
و محقق نیز نیاز به مش���ورت دارد، در امر پژوهش با مطالعه آثار دیگران 
کار با  گرف���ت. در عصر حاض���ر این  می ت���وان از تفک���رات و آرای آن���ان بهره 

عنوان »مرور نوشتار و پیشینه پژوهش« نامیده می شود.

 1. جوادی آملی، عبداهلل؛ مفاتیح الحیاه. قم: اسراء، 1392، ص 485.

 17 ق���رن  در  نیوت���ن  اس���حاق 
گر من  میالدی با بیان جملۀ: »ا
بزرگ ش���دم، به این دلیل است 
که بر شانه غول های علم سوارم 
...«، به اهمیت مرور نوش���تار و 
مطالع���ه تحقیقات پیش���ین در 

هر پژوهشی اشاره می کند. 

کن���د. از میان  که می تواند بیندیش���د و س���وال  انس���ان موجودی اس���ت 
که در ذهن خود س���ؤال هایی دارند، تنها برخی افراد  همه انس���ان هایی 
برای یافتن پاس���خ تالش می کنند. در ای���ن تالش، برخی تنها به تجربه و 
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گردآوری داده ها و آزمون های آماری. 4. تعیین روش تحقیق، ابزار 
گردآوری داده ها. 5. اجرای پژوهش و 

6. تجزیه و تحلیل داده ها و ارائه یافته ها.
گزارش پژوهش. 7. بحث و نتیجه گیری و تدوین 

گام پژوهش ب���ه مطالعه و  ک���ه مش���اهده می ش���ود، دومی���ن  همان ط���ور 
گفته پیداس���ت و ه���ر اهل تحقیق  مرور پیش���ینه اختصاص دارد، ولی نا
ک���ه حت���ی انتخ���اب موضوع و  ک���رده  و پژوهش���ی نی���ز می دان���د و تجرب���ه 
مس���ئله یابی نیز وابس���ته به م���رور پیشینه هاس���ت تا موض���وع انتخابی، 
تکراری نباشد و مهم تر از آن، مگر بدون مرور تحقیقات پیشین و مطالعه 
کارهای انجام ش���ده در حوزه مورد نظر، اصاًل می توان موضوعی انتخاب 
کار، یعنی م���رور و مطالع���ه تحقیقات  ک���رد و تحقیق���ی انج���ام داد؟ ای���ن 
موج���ود تا آخرین مرحله نیز ادامه می یاب���د. این امر از آن جهت اهمیت 
که ممکن است منابع جدیدتری انتشار یابد و یا پژوهشگر با منابع  دارد 
کند. به ه���ر صورت این  که پیش تر اش���اره نک���رده بود، برخ���ورد  دیگ���ری 
مرحل���ه، یعنی شناس���ایی منابع مرتبط با تحقیق، مرحله بس���یار مهمی 
تلق���ی اس���ت و به همی���ن دلیل پژوهش���گر باید راه ه���ا و روش های انجام 

درست آن را بداند. 

کرده اند: »بررس���ی  م���رور نوش���تار و پیش���ینه پژوه���ش را این گونه تعری���ف 
تحلیلی آثار صاحب نظران و پژوهشگران در یک موضوع خاص«. از این رو 
که طی آن پژوهشگر، متون و  فعالیتی فکری )تحلیلی و انتقادی( اس���ت 
آثار موجود در زمینه پژوهش را شناس���ایی می کند و بر اساس یک الگوی 
مش���خص و با درنظرداش���تن هدف خاص پژوهش خود، آنها را بررس���ی، 

کند. تحلیل و نقد می کند تا در راستای پژوهش خود از آنها استفاده 

پیش���ینه پژوه���ش جای���گاه وی���ژه ای در پیش���برد پژوهش دارد و س���نگ 
کمتر پژوهش���ی را بدون بررس���ی و  زیربنای پژوهش اس���ت. به بیان دیگر 
تحلیل س���ایر پژوهش های مرتبط می توان به درس���تی به انجام رس���اند. 
کلی به این موضوع  که به صورت  کتاب های روش تحقیق  ب���ه جز برخی 
کتاب خاصی در این زمینه به زبان فارس���ی تهیه و منتش���ر  پرداخته اند، 

نشده است. 

کت���اب، مقال���ه، پایان نامه و  م���رور و بررس���ی نوش���ته های موج���ود مانند 
س���ایر آث���ار پژوهش���ی، از مقدم���ات اساس���ی و نخس���تین مراح���ل انجام 
ح های پژوهش���ی و  بس���یاری از پژوهش ه���ا، از جمل���ه پایان نامه ه���ا، طر
که پژوهشگران و  مقاله های تحقیقی اس���ت. بیش���تر مشاهده می ش���ود 
که در مرحله انجام پایان نامه هس���تند، ابهام ها و  به ویژه دانش���جویانی 
پرس���ش های بس���یاری در زمینه ش���یوه تهیه و تدوین پیشینه پژوهشی 
کامل نمی توانند آن را انجام دهند. از س���وی دیگر،  دارند و به درس���تی و 
کوتاهی به مبانی و روش های  کتاب های روش تحقیق، اشاره  در بیش���تر 
تدوین پیش���ینه پژوهش ش���ده و یا هیچ اش���اره ای به آن نش���ده اس���ت. 

دانش ذهنی خود متکی اند و در مقابل برخی برای رسیدن به پاسخ، به 
کمی وجود  تجربه ها و دانش جامعه )دانش عینی( وابسته اند. تنها عده 
که با توج���ه به تجربه ها و دان���ش موجود، ذهن فع���ال و تحلیلگر  دارن���د 
خ���ود را نی���ز محور قرار می دهن���د و از دانش دیگران به ش���کل هدفمند و 
کنترل ش���ده اس���تفاده می کنن���د. پژوهش ه���ای واقعی، نتیج���ۀ فعالیت 

گروه سوم است. همین 

که در آن پژوهشگر با استفاده  پژوهش فرایندی منطقی و معقول اس���ت 
گردآوری داده ها و اطالعات الزم می پردازد  از روش علمی به جس���تجو و 
ت���ا از طری���ق تجزی���ه و تحلی���ل آنه���ا بتواند پاس���خ مناس���بی برای س���ؤال 
)س���ؤال های( خود به دس���ت آورده، به اس���تنباط بپردازد و نتیجه گیری 

کند.  معتبری درباره آن ارائه 

که از س���وی  ه���ر فعالی���ت پژوهش���ی فرایند چن���د مرحل���ه ای دارد. آنچه 
پژوهش���گران باید به منزله یک عنصر مهم، مکمل و ضروری مورد توجه 
گیرد، اتخاذ رفتار اطالع یابی صحیح اس���ت؛ یعنی شناس���ایی و درک  قرار 
نیاز اطالعاتی، شناس���ایی منابع عمده اطالعات، چگونگی دستیابی به 

آنها و بهره گیری مؤثر از آنها.

کرده  کنون جامعه بشری به منزله دانش تولید  که تا درنظرداشتن آنچه 
اس���ت، از قدم های نخست هر پژوهش به ش���مار می آید. این امر چه به 
لحاظ منطقی و چه از نظر اقتصادی یک اصل زیربنایی اس���ت؛ زیرا هم 
از یافته ه���ا و دیدگاه های )دانش( موجود اس���تفاده می کند و هم از تکرار 

ناشیانه و غیراقتصادی پژوهش ها جلوگیری می شود.

معرفی نویسندگان
دکتر مهری پریرخ و همس���ر ایش���ان دکتر رحمت اهلل فتاح���ی هر دو دارای 
کتاب���داری و اطالع رس���انی از اس���ترالیا هس���تند و  م���درک دکت���ری رش���ته 
کتابداری دانشگاه فردوسی  گروه  که از اعضای هئیت علمی  سالهاس���ت 
گفته اند: » ...  کتاب نیز در مورد این اثر چنین  مشهد هستند. در مقدمه 
کتاب حاضر حاصل چند س���ال تجربه تدریس درس »مطالعه مستقل« و 
کتابداری و  کارشناسی ارش���د و دکترای  نیز هدای���ت پایان نامه در مقاطع 
کتاب با هدف  اطالع رس���انی در دانشگاه فردوسی مش���هد می باشد. این 
کسب مهارت و دانش الزم  کمک به پژوهش���گران و دانشجویان، در  کلی 
برای تدوین پیشینه پژوهش نگاشته شده است ... شیوه و رویکرد ارائه 
گام به  که دانش و مهارت مورد نظر را  گونه ای است  مطالب در این اثر به 
گام و همراه با مثال های عینی و تمرین در خواننده به وجود می آورد ... «.

معرفی اثر
گام فرایند پژوهش عبارتند از:  هفت 

1. یافتن زمینه و موضوع مناسب برای تحقیق )مسئله یابی(.
2. مطالعه و مرور پیشینه نظری و پژوهشی.

3. تدوین پرسش ها و یا فرضیه های پژوهش.
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بر بررس���ی جزئیاتی مثل موضوع، روش پژوهش، جامعه تحقیق، حجم 
نمون���ه و .... ارتباط آن با س���ایر آث���ار و پژوهش در دس���ت انجام، تجزیه 
و تحلیل می ش���ود(. پیشینه پژوهش با رویکرد انتقادی )مکمل رویکرد 
که افزون بر تحلیل نوش���تار نقاط قوت و ضعف آثار از نظر  تحلیلی اس���ت 
گ���ردآوری اطالعات و روایی و  روش تحقی���ق، جامعه مورد مطالعه، ابزار 
پایایی آن، روش های آماری مورد استفاده، استنباط ها و استدالل های 

کرد( و سایر انواع.  ارائه شده و ... باید مشخص 

چارچوب و مراحل تدوین مرور نوشتار و پیشینه پژوهش در فصل سوم 
ح شده است. برای تدوین پیشینه هشت مرحله بر شمرده اند.  مطر

گس���تره مطالعه: با توجه به نوع پژوهش  مرحله اول، مشخص س���اختن 
ح پژوهش���ی و ...( حجم و عمق مرور نوش���تارها  )مقال���ه، پایان نام���ه، طر
متفاوت اس���ت و همچنین اتخاذ رویکرد توصیفی، تحلیلی یا انتقادی بر 

گستره منابع مورد مطالعه تأثیر می گذارد.

مرحل���ه دوم، شناس���ایی مناب���ع م���ورد بررس���ی: مرحله بس���یار مهمی 
اس���ت. به همین دلیل پژوهش���گر باید راه ها و روش های انجام درس���ت 
که آیا الزم است در  آن را بداند. پرسش مشخص در این زمینه آن است 
که مرتبط تشخیص می دهیم،  زمینه موضوع مورد پژوهش هر منبعی را 
که این ش���یوه نه امکان پذیر اس���ت  کنیم؟ بدیهی اس���ت  مطالعه و مرور 
کافی( و نه منطقی )زیرا برخی منابع  )به دلیل در اختیار نداش���تن وقت 
کمتری برخوردارند(. برای این مرحله  نس���بت به س���ایر منابع از اهمیت 
پژوهشگر نیاز به دو مهارت مجزا دارد. آشنایی با انواع منابع و همچنین 

آشنایی با شیوه صحیح شناسایی منابع. 

ان���واع منابع پژوهش���ی: این مناب���ع در واقع منابع اصل���ی برای نگارش 
کار خود را بر  پیشینه پژوهش به شمار می آیند؛ زیرا پژوهشگر باید بنیاد 
آنها قرار دهد و سؤال ها و فرضیه های تحقیق خود را با توجه به یافته ها 
کند. به عبارت دیگر زمینه سازی  و نتایج آثار پژوهش���ی پیش���ین تدوین 

نظری و پیشبرد دانش باید مبتنی بر آثار دیگران باشد. 

که بخشی  شناسایی و بازیابی این نوع منابع به مهارت خاصی نیاز دارد 
از س���واد اطالعاتی2 به ش���مار می آید. انواع منابع عبارتن���د از: پایان نامه، 
ح های پژوهشی، مطالعه های مبتنی بر پژوهش،3 مقاله های  گزارش طر
تحلیل���ی،  و  توصیف���ی  مقاله ه���ای  همایش ه���ا،  مقاله ه���ای  م���روری،4 
کتاب های مروری، منابع مرجع، روزنامه ها، انتش���ارات دولتی  کتاب ها، 

و سازمانی و ... .

که در  ش���یوه صحیح شناسایی منابع شامل مراجعه به منابع مقدماتی 
آن دایرة المعارف، فرهنگ ها و... به منظور آش���نایی با مفاهیم اصلی تا 

2. Information literacy.

3 . Research papers/ articles .

4. Review articles. 

کتاب حاضر با توجه به چنین نیازی تألیف ش���ده است و با رهنمودهای 
ارائه شده به پرسش های پژوهشگران در این زمینه پاسخ می دهد.

مرور نوش���تارها »خالصه« پژوهش های پیشین نیست، بلکه مطالعه ای 
که ضم���ن خالصه ک���ردن پژوهش های پیش���ین، آنه���ا را ارزیابی و  اس���ت 

ارتباط آنها را با یکدیگر و با پژوهش در دست انجام مشخص می کند.

فصل اول با عنوان »آموزش عالی و جایگاه آن در پرورش توانایی و تولید 
کلی در م���ورد ماهیت پژوهش، فعالیت پژوهش���ی،  دانش«، ب���ه صورت 

فرآیند پژوهش و مبانی و الزامات پژوهش و تولید دانش بحث می کند.

در فص���ل دوم مفه���وم، اهمی���ت و ه���دف م���رور نوش���تار بیان می ش���ود. 
که  کلی از تدوین »مرور نوش���تارها و پیش���ینه پژوهش« آن اس���ت  هدف 
کسانی و با چه هدف هایی در زمینه  کند چه آثاری توسط چه  مشخص 
مورد توجه پژوهش���گر نوش���ته ش���ده اند؟ چه روش هایی برای انجام آن 
کار برده شده؟ و چه زمینه هایی برای انجام پژوهش های  پژوهش ها به 

بیشتر وجود دارد. 

هدف و مزیت پیشینه پژوهش:
1. مشخص کردن محدوده تحقیق.

2. برقراری ارتباط بین سؤال های تحقیق و تحقیقات قبلی.
3. محدودکردن سؤال ها و مشخص ساختن مفاهیم عمده تحقیق.

4. روشن س���اختن نکته ه���ا و یافته های متضاد تحقیق���ات قبلی در یک 
حوزه تخصصی.

کارآمد یا نامناسب تحقیق. 5. شناسایی روش های 
6. جلوگیری از دوباره کاری و تکرار تحقیقات قبلی.

7. توانا ساختن پژوهشگر در تفسیر نتایج تحقیق خود.

و  دق���ت  انس���جام،  عم���ق،  جامعی���ت،  از  پژوه���ش  پیش���ینه  چنانچ���ه 
تحلیل های قوی برخوردار باشد، خواننده یا داور قضاوت مثبتی نسبت 
که پژوهش���گران  کل اثر خواهد داش���ت؛ یعنی اطمینان خواهد یافت  به 
تالش زیادی در بررس���ی و استفاده درست از آثار و نوشته های موجود به 

عمل آورده اند. 

اندیش���مندان و پژوهشگران با آوردن ش���واهدی از دیگر افراد به برقراری 
ارتب���اط با آث���ار آنه���ا می پردازن���د و بدین ترتی���ب حلقه ارتباط���ات علمی 
کامل تر و مس���تندتر می ش���ود. با دنبال کردن این حلقه می توان به ریشه 

اندیشه ها و سیر تحول تاریخی آنها پی برد.

در پای���ان ای���ن فصل انواع پیش���ینه پژوه���ش را اینگونه معرف���ی می کند: 
که در  پیش���ینه پژوهش با رویکرد توصیفی )شناس���ایی و توصیف آنچه 
رابطه با موضوع مورد نظر نگاش���ته یا تحقیق ش���ده(. پیش���ینه پژوهش 
ب���ا رویک���رد تحلیلی )م���رور تحلیلی ب���ا دی���دگاه عملی تر و روش���مندتر به 
بررس���ی متون و پژوهش های مورد نظ���ر می پردازد. در این رویکرد افزون 
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کتاب شامل:  بدنه اصلی 

الف( نظم یا سازمان محتوا: پس از مقدمه، الزم است آثار مرورشده را به 
که با پژوهش در دست انجام مناسبت  مقوله ها یا دس���ته های مناسبی 
کلی به  کرد. نکت���ه مهم آنکه مباحث باید از ی���ک رویکرد  دارد، تفکی���ک 

کند.  سوی بحث های تخصصی حرکت 

کلی از  ب( چگونگ���ی ارائه محتوا: در پایان نیز الزم اس���ت یک اس���تنتاج 
که وضعیت  مرور نوش���تارها و پیش���ینه پژوهش ارائه داد. بدی���ن مفهوم 
کل���ی پژوهش ه���ای مورد بحث و یافته های مهم آنه���ا را در یک یا دو بند 

کرد.  بیان 

فصل پنجم و نهایی درباره زبان و س���بک نگارش پیشینه پژوهش است 
کاربردی در این باره بیان شده است.  که چند نکته 

کاربردی  کت���اب حاضر در پن���ج فصل و 56 صفح���ه به همراه مثال ه���ای 
که  و مناس���ب، با زبانی ش���یوا و روان، به صورت مختصر نگاش���ته ش���ده 
کتاب است. صفحات 57 تا 109  ماحصل تجربیات ارزشمند نویسندگان 
که نمونه هایی از پیشینه های پژوهش به  نیز ش���امل پنج پیوست است 
کتابشناس���ی  کتابشناس���ی پایان مقاله،  زبان های فارس���ی و انگلیس���ی، 

پایان پیشینه، انواع استنادها، تحلیل متن و ... است. 

کتاب را توصی���ه نمی کنم، بلکه اثر حاض���ر می تواند به  ی���ک بار خوان���دن 
صورت یک دس���تنامه مفید و موجز همیشه همراه پژوهشگران باشد تا 

کامل و جامعی ارائه دهند.  با استفاده از آن تحقیقات 

کلی و نسبتًا جامع از حوزه مورد نظر به دست می آید. مراجعه  یک تصویر 
کتابخانه ه���ا، مراجعه به  ب���ه پایگاه های اطالعاتی، مراجعه به فهرس���ت 
کاوش اینترنت، دروازه ه���ای اطالعاتی در اینترنت،5 مراجعه  موتورهای 

کز پژوهشی است.  به سایت انجمن های علمی و مرا

مرحله سوم، مطالعه و تحلیل منابع. مرحله چهارم، یادداشت برداری از 
مطالب مطالعه شده. مرحله پنجم، مشخص ساختن ساختار نوشتارها 
و پیش���ینه پژوهش. مرحله شش���م، نگارش مرور پیش���ینه با اس���تفاده از 
س���بک نگارش مناس���ب. مرحله هفتم، بازنگری در متن تدوین ش���ده. 

مرحله هشتم، تدوین منابع و مآخذ.

نویس���ندگان پنج اش���تباه معمول در تدوین پیش���ینه پژوه���ش را تالش 
برای مطالعه همه چیز، مطالعه بدون نوشتن، عدم یادداشت بالدرنگ 
کتابشناختی منابع مورد استفاده  اندیشه های خود، ننوشتن اطالعات 
گام ه���ا عنوان  گ���زارش پژوه���ش در اولین  و ع���دم تهی���ه رئ���وس مطال���ب 

کرده اند. 

در فص���ل چهارم س���اختار و محتوای پیش���ینه پژوهش به س���ه قس���مت 
تقسیم شده است. مقدمه، بدنه اصلی و استنتاج پایانی.

کار و رویکرد به صورت مختصر  ابت���دا در مقدمه هدف، چارچوب، دامنه 
کلی  بیان می شود. بیان مقدمه نه تنها ذهن خواننده را نسبت به وضع 
پژوهش در آن زمینه روش���ن می کند، بلکه ض���رورت انجام پژوهش های 

جدید را نیز نشان می دهد. 

5. Internet gateways.

راهنمای نگارش پایان نامه

نیره خداداد شهری

تهوری، زهرا؛ راهنمای نگارش پایان نامه: ساختار، آیین نگارش، شیوه استناد، صفحه آرایی با 
Word؛ تهران: نشر کتابدار و انجمن کتابداری و اطالع رسانی ایران، 1391. 138 صفحه.

معـریف امجــایل

تازه های ناگرش و نشر

اشاره
که از سوی داوطلب درجه دانشگاهی  پایان نامه1 مقاله یا رساله ای است 
که با عناوینی  ب���ه عنوان یکی از ش���رایط احراز درجه مزبور ارائه می ش���ود 

چون تز، رساله دانشگاهی و ... نیز شناخته می شود. 

پایان نامه ها منابعی غنی با نتایج پژوهشی ارزشمند هستند. پایان نامه 
کاری پژوهش���ی و تخصص���ی و یک���ی از ش���رایط دریاف���ت درج���ه  حاص���ل 
که مرور نوشتار2  کارشناس���ی ارش���د یا دکتری اس���ت. از آنجا  دانش���گاهی 

1. Dissertation, academic

ر آثاری است که از ابتدای شکل گیری آن  ر نوشتار/ ادبیات موضوع )literature review(، مرو  2. مرو

کام���ل و مناب���ع و مآخذ  بس���یار 
مناس���بی  منب���ع  دارد،  غن���ی 
مطالع���ه  و  مراجع���ه  ب���رای 
معم���واًل  پایان نامه ه���ا  اس���ت. 
منتش���ر نمی ش���وند. در برخی از 
کش���ورهای خارج���ی، فهرس���ت 
در  تهیه ش���ده  پایان نامه ه���ای 

دانشگاه ها منتشر می شود. 

حوزه موضوعی تا زمان نگارش پایان نامه در جهان انجام شده است. 
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معرفی نویسنده
کتابداری  کارشناسی ارشد رشته  زهرا تهوری متولد 1352، دارای مدرک 
کنون تعدادی  و اطالع رس���انی از دانشگاه فردوسی مش���هد است . وی تا

که تعدادی از آنها عبارتند از:  کتاب و مقاله به رشته تحریر درآورده 

1. راهنمای اس���تفاده از واژه پ���رداز Word 2007: به هم���راه آموزش تایپ 
کتابدار، 1389. ده انگشتی، تهران: نشر 

ح های پژوهش���ی ب���ه مقاله علمی  2. ض���رورت تبدیل پایان نامه ها و طر
)فصلنامه اطالع شناسی(

کش���ور  کتاب���داری و اط���الع رس���انی در طبقه بندی مش���اغل  3. جای���گاه 
)ماهنامه اطالع یابی و اطالع رسانی(

کتاب���داری و اطالع رس���انی )س���ه ش���ماره از  4. معرف���ی پایان نامه ه���ای 
کتابداری و سازماندهی اطالعات( فصلنامه مطالعات ملی 

کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران  5. دورکاری در س���ازمان اس���ناد و 
کتابداری و سازماندهی اطالعات ( )فصلنامه مطالعات ملی 

کتاب  کلی مطالب  نمای 
نویس���نده در پیش���گفتار اث���ر توضیح مختص���ری درباره ض���رورت نگارش 
اث���ر ارائه می ده���د و اهمیت و ارزش اث���ر خود را این گونه بی���ان می کند: » 
کت���اب پژوه���ش از دکت���ر امیرحس���ین آریان پ���ور برای  ک���ه  از س���ال 1324 
کتاب  راهنمایی دانش���جویان تألیف و منتشر شد، آثار بسیاری در قالب 
و در موضوع های روش تحقیق و شیوه های نگارش توسط صاحبنظران 
کم بر روش  کتاب ها به طور معمول بر اصول حا منتش���ر شده است. این 
کتاب، به طور مختصر  کید داشته اند و فقط بخش یا فصلی از  تحقیق تأ
گ���زارش پژوهش اختص���اص یافته اس���ت. در حالی  به س���اختار ن���گارش 
که ب���ه دلیل اینکه  گزارش پژوهش، امر بس���یار مهمی اس���ت  ک���ه نگارش 
دانشجو در هنگام نوشتن پایان نامه بیشتر درگیر محتوای آن است از آن 
کوچک و بی اهمیت  غافل می شود و ممکن است همین نکات به ظاهر 

باعث شود تمام زحمات وی به هدر رود. 

کار ب���ر روی پایان نام���ه )گ���زارش پژوه���ش(، درگی���ر  دانش���جویان هن���گام 
محتوای اثر هس���تند و مج���ال مطالعه متون مختلف در زمینه س���اختار 
ظاه���ری و آماده س���ازی آثارش���ان را ندارن���د. عدم رعایت اص���ول و قواعد 
ب���ر داوری  م���وارد  از  گ���زارش پژوه���ش، در بس���یاری  درست نویس���ی در 
پایان نام���ه تأثی���ر می گ���ذارد و داور را درگیر ویرایش ادب���ی متن و قضاوت 
درب���اره ن���گارش اثر می کند تا محتوای آن. اس���تادان راهنما و مش���اور نیز 
گونه ای از محتوای اثر دور و متمرکز بر ویرایش آن می شوند. بنابراین  به 
گ���زارش پژوهش،  آش���نایی ب���ا اصول و قواع���د موجود در زمینه س���اختار 
کیفیت محت���وای آن را  نوش���تن پایان نام���ه را ب���رای دانش���جو آس���ان تر و 
گ���زارش پژوهش بای���د با رعایت اصول���ی در قلمرو  بهتر می کند. س���اختار 

صاحبنظران برای پایان نامه ها در مقایس���ه با سایر منابع اطالعاتی مزایا 
که از مزایای آن می توان موارد ذیل را نام برد:  و معایبی برشمرده اند 

1. چون این فعالیت پژوهشی دانشجو تحت نظارت استاد راهنماست، 
ک���ه پایان نامه از  کاهش می یابد و س���بب می ش���ود  احتمال لغزش در آن 

اعتبار و وجهه علمی خاصی برخوردار شود.

که در مجله ها منتش���ر می  ش���وند،  2. تع���داد زی���ادی از تحقیقات علمی 
برگرفته از پایان نامه های دانشجویی است.

کارهای  که سخنی نو عرضه شود.  3. در پایان نامه ها اصل بر این اس���ت 
تک���راری مج���از نیس���ت، مگ���ر اینک���ه مس���ئله ای قدیم���ی از دیدگاه های 

گیرد. متفاوت مورد بررسی قرار 

که ممکن است این منابع اطالعاتی داشته باشند عبارتند  و اما معایبی 
از:

1. در حقیق���ت نخس���تین تالش جدی و منضبط پژوهش���ی دانش���جو در 
طول دوره خاصی از تحصیل است و ممکن است بدون اشکال نباشد.

ک���ز نگه���داری پایان نامه ه���ا،  2. ب���ه دلی���ل سیاس���ت های مختل���ف مرا
گاه غیرممکن  دسترسی به متن کامل پایان نامه در برخی موارد، دشوار و 
که این دسترسی آزاد است، باز هم در بیشتر موارد  می شود. در مواردی 

نیازمند به طی مراحل اداری خاص و سفرهای طوالنی است. 

کشورها براساس قواعد و  س���اختار ظاهری پایان نامه تحصیلی در بیشتر 
که با عنوان »ش���یوه نامه«، توسط دانشگاه به  ش���یوه های خاصی است 
دانش���جویان ارائه می شود. دانش���جویان نیز موظف اند براساس همین 
کنند. برخی از دانش���گاه های ایران  ش���یوه نامه، پایان نامه خود را آماده 
نی���ز ش���یوه نامه ها و راهنماهایی را ب���ا عنوان هایی چون »دس���تورالعمل 
تهی���ه و تدوی���ن پایان نام���ه«، »آیین نام���ه ن���گارش پایان نام���ه«، »آیی���ن 
نگارش و تدوین پایان نامه« و »دستورالعمل ساختار نگارش پایان نامه« 
کرده اند. این راهنماها، برای حفظ یکدستی  تهیه و به دانشجویان ارائه 
کلی و مشخصات  ظاهری پایان نامه هاست و بیشتر دربردارنده الگوهای 

ظاهری یک پایان نامه به همراه چند نمونه استناد است. 

کتاب های زیادی در مورد ویرایش ادبی، آش���نایی با عالئم س���جاوندی، 
شیوه های استناد، راهنمای استفاده از نرم افزار واژه پرداز Word منتشر 
که حاوی تمامی این اطالعات باشد و با تمرکز  کتابی  کنون  شده، ولی تا
کمبود چنین  که  ب���ر پایان نامه این مطالب را ارائه دهد، وجود نداش���ت 
که از نام آن مش���خص  گون���ه  اث���ری احس���اس می ش���د. اثر حاض���ر همان 
است، سعی دارد ساختار ظاهری پایان نامه، آیین نگارش مورد نیاز آن، 
شیوه های استناد دهی و صفحه  آرایی با Word را به صورت اجمالی و در 

عین حال جامع ارائه دهد. 
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کارب���رد فعل اس���ت(، هم���زه، واژه های عربی، قواعد نوش���تن  خطاه���ا در 
کاربردی با نمونه آورده شده است.  اعداد و فرمول در متن و ... مطالبی 

در فصل س���وم »ش���یوه های استناد« بررسی شده اس���ت. از میان تعداد 
کاربرد آن  بی ش���مار ش���یوه های اس���تناد موجود، ش���یوه APA3 به دلیل 
در علوم انس���انی، عل���وم اجتماعی، علوم پرس���تاری، عل���وم تربیتی و ... 

انتخاب و در پنجاه صفحه با مثال های فراوان ارائه شده است. 

نویسنده »برخی فنون تایپ و صفحه آرایی در Word« را در فصل چهارم 
گزینه ها و امکانات بس���یار زیادی   Word بیان می کند. نرم افزار واژه پرداز
که برای  که در این فص���ل تنها نکات���ی  ب���رای تای���پ و صفحه آرای���ی دارد 
صفحه آرایی پایان نامه الزامی است، در نرم افزار Word 2007 با تصاویری 
کار توضیح داده شده است. نویسنده در پیشگفتار اثر در مورد  از مراحل 
ح شده، ساده و  که ش���اید برخی از مباحث مطر این فصل معتقد اس���ت 
که همین نکته های  بدیهی به نظر برس���د، ولی تجربه نش���ان داده است 
ساده نیز در بیش���تر پایان نامه ها حتی توسط افراد مسلط بر واژه پردازها 

رعایت نمی شود. 

ح ش���ده در این فصل ش���امل ذخیره س���ازی فای���ل، ذخیره  مباحث مطر
خ���ودکار، ایجاد فایل پش���تیبان، رمزگذاری فای���ل، نیم فاصله، غلط یاب 
خودکار، شماره صفحه، سرصفحه، پانویس، قلم، حاشیه ها، تورفتگی، 
ج تصاویر، جدول، فهرس���ت ها، نمودار، سبک های  فاصله س���طرها، در

قالب بندی و است. 

کاستی های اثر مزایا و 
کاری ن���و و بدیع را  کاملی دارد و نویس���نده ادع���ای انجام  کت���اب عن���وان 
ن���دارد و مقص���ود خود را از ن���گارش چنین اثری در پیش���گفتار به صورت 
کسانی است  کامل برای  کل اثر مجموعه ای  کرده است. در  صریح بیان 
که در حال نگارش پایان نامه هستند و برای تنظیمات ظاهر پایان نامه، 
کاربرد درست عالئم و شیوه صحیح استناد،  یکس���ان سازی رسم الخط، 
گیرند.  کتاب بهره  کتاب های متعدد می توانند از این  به جای رجوع به 

که  ح ش���ده را همراه با مث���ال و نمونه آورده  نویس���نده تمام���ی موارد مطر
کمی دارد،  کت���اب حجم  کمک می کند و با اینکه  در فه���م مطلب بس���یار 

مطالب مفید و مناسبی انتخاب شده است. 

نتیجه
یک���ی از اهداف اساس���ی راه اندازی دوره های تحصی���الت تکمیلی، تولید 
دان���ش داخلی در قال���ب پایان نامه ه���ای تحصیالت تکمیلی اس���ت، اما 
ه���رگاه محت���وای پایان نامه ه���ا در خ���ود پایان نامه ها بمان���د و به صورت 
کتاب چاپ و در دسترس عموم قرار نگیرد در عمل 1. دسترسی  مقاله یا 
عموم به دانش موجود در آنها نامس���یر اس���ت. 2. این امکان وجود دارد 

3. American Psychology Association

)شیوه انجمن روانشناسی آمریکا( 

بخش بندی، آیین نگارش، شیوه های استناد و صفحه آرایی باشد. 

ک���دام از ای���ن فصل ها ب���ه مبحث  کت���اب ش���امل چه���ار فصل اس���ت. هر 
گونه ای از  خاص و ویژه ای پرداخته اند و نویس���نده این چهار فصل را به 
کنار هم چیده تا دانش���جویان مقطع  کرده و  س���ایر متون حاضر انتخاب 

کند.  گون بی نیاز  گونا کتاب های  تحصیالت تکمیلی را از مراجعه به 

گفت این  کتاب است. شاید بتوان  »اجزای پایان نامه« عنوان فصل اول 
کتابی وجود  ک���ه در هیچ  که مطالبی دارد  کتاب اس���ت  فصل تنها فصل 
ندارد و نویس���نده ای���ن مطال���ب را از جزواتی مثل دس���تورالعمل نگارش 
کلی و ایده آل را همراه با  کرده و حاالت  پایان نامه دانش���گاه ها، استخراج 

کرده است. مثال و نمونه ارائه 

کل پایان نام���ه را در س���ه بخش مج���زا طبقه بندی  در ای���ن فص���ل ابت���دا 
می کند. دس���ته بندی متن ب���ه بخش های مختل���ف از مهم ترین عوامل 
ارزیابی یک اثر است و سبب می شود تا خواندن آن خسته کننده نباشد. 

بخش مقدماتی )شامل صفحه بس���مله، صفحه عنوان، صفحه صورت 
جلس���ه دفاعی���ه، صفح���ه س���پاس، صفح���ه تقدی���م، صفح���ه چکی���ده، 
فهرس���ت ها(. بخش میان���ی )اصل���ی( پایان نامه و بخش پایانی )ش���امل 
فهرست منابع، پیوست)ها(، چکیده انگلیسی، صفحه عنوان انگلیسی 

و پشت جلد(.

زمین���ه  در  مهم���ی  اس���تانداردهای  و  ن���کات  فص���ل  ادام���ه  در  س���پس 
صفحه بن���دی متن ارائه می ش���ود. این ن���کات عبارتن���د از: عنوان بندی 
)تیتربندی(، ش���ماره صفحه، سرصفحه، پانویس، قلم متن، حاشیه ها، 

ج تصاویر و جدول و. تورفتگی سطرها، فاصله سطرها و در

فص���ل دوم ب���ا عن���وان »آیی���ن ن���گارش« ب���ه دو مبح���ث نش���انه گذاری 
کامل  )س���جاوندی( و رس���م الخط می پردازد. مباحث این فصل به طور 
کتاب های متعددی و از زوایا و دیدگاه های متنوعی بررسی شده اند،  در 
ولی در این اثر، نویس���نده به صورت جامع و فشرده تقریبًا تمامی نکاتی 
کرده  که برای نگارش یک متن علمی و منس���جم نیاز اس���ت، جمع آوری 
ک���ه منابع مورد  اس���ت. نگاه���ی به فهرس���ت منابع نیز مش���خص می کند 
کتاب های پراستفاده و به نوعی مرجع  استفاده نویسنده در این بخش، 
اس���ت؛ مثل دس���تور خط فارس���ی )فرهنگس���تان زب���ان و ادب فارس���ی(، 
گیالن���ی(، راهنمای نگارش و ویرایش  نگارش و ویرایش )احمد س���میعی 

)محمدجعفر یاحقی(، غلط ننویسیم )ابوالحسن نجفی( و .... 

در بخش سجاوندی مباحثی چون: کاربرد نقطه، ویرگول، نقطه ویرگول، 
کوت���اه، خط تیره  دو نقط���ه، عالمت س���ؤال، عالم���ت تعجب، خ���ط تیره 
گیومه، قالب، س���ه نقط���ه، ممیز و ... به هم���راه مثال و  کمانک،  بلن���د، 
توضیح آورده ش���ده و در بخش رس���م الخط در م���ورد فاصله، نیم فاصله، 
کاربرد فعل )در مورد افع���ال و رایج ترین  جدانویس���ی و پیوسته نویس���ی، 
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باش���د. توانایی تبدیل پایان نامه به مقاله و یا در س���طحی عام تر تقویت 
که در نظام آموزشی ایران  توان علمی نویسی دانشجویان، موردی است 
که مهارت در علمی نویسی یکی از  گرفته است. در حالی  مورد غفلت قرار 

که باید دانشجو به آن دست یابد.  مهم ترین مهارتهایی است 

ح اس���ت، انتخاب موضوع،  در ن���گارش پایان نامه مباحث مختلفی مطر
گ���ر دانش���جو  جم���ع آوری پیش���ینه، تحلی���ل محت���وا و داده و ...، ول���ی ا
رسم الخط فارسی را نشناسد، استنادات دقیق و درستی نداشته باشد، 
کار با واژه پرداز را نداند و در نهایت پایان نامه فاقد س���اختار باش���د، حتی 
موض���وع بدیع و جدید هم بی فایده اس���ت؛ چون دانش���جو ش���یوه ارائه 
مطلب را فرانگرفته است. شاید یکی از دالیل مهم عدم استخراج مقاله 
از پایان نامه ها همین باش���د. دانش���جو پایان نامه را با زحمت فراوان و با 
صرف هزینه و زمان زیاد می نویسد، ولی به دلیل عدم توانایی نگارش و 

کتابخانه دانشگاه محبوس می شود.  ارائه خوب، پایان نامه در 

کوش���یده تا مباحث مهمی چون آیین نگارش، ش���یوه  تهوری در این اثر 
کند تا  اس���تناد، اس���تفاده از واژه  پ���رداز و ... را ب���ه ص���ورت اجمالی بی���ان 
یاری گر دانش���جویان تحصی���الت تکمیلی ب���رای ارائه شایس���ته و در خور 

توجه رساله دانشگاهی شان باشد. 

که پایان نامه های مشابه بارها و بارها در واحدهای آموزشی دیگر نوشته 
که یک پایان نامه توس���ط دانشجویی  ش���ود. 3. و این امکان وجود دارد 

کاری نو ارائه شود.  دیگر در مرکز آموزش دیگری، 

مهم ت���ر اینکه محبوس ماندن محتوای پایان نامه ه���ا در قالب اولیه و در 
مکان ارائه خود، دسترس���ی به هدف اصلی ترویج دوره های تحصیالت 
تکمیل���ی؛ یعن���ی تولی���د دان���ش داخل���ی در دس���ترس هم���ه را غیرممکن 
می س���ازد و همین امر می تواند دلیلی بر عدم استفاده از پایان نامه ها در 

تحقیقات دیگر باشد. 

گنج ناش���ناخته رهاش���ده«  دکتر دیانی در مقاله ای با عنوان »پایان نامه، 
ح می دهد  در س���ال 1378 به خوبی عدم اس���تفاده از پایان نامه ها را شر
که دسترس���ی به پایان نامه  و با آمار و ارقام دقیق و علمی اذعان می دارد 
کتاب و  و اس���تفاده از در آن بس���یار محدود اس���ت و این منابع به صورت 
مقاله منتشر نمی شوند، اطالعات آنها در دست نیست و حتی استنادی 

هم در منابع علمی به این پایان نامه ها نمی شود. 

ج از پایان نامه را دانش���جو می داند  وی عامل اصلی تهیه مقاله مس���تخر
که باید از توانایی تبدیل پایان نامه به مقاله برخوردار باش���د و همچنین 
انگی���زه م���ادی و معنوی الزم ب���رای تبدیل پایان نامه به مقاله را داش���ته 

 چگونه یک تحقیق
مروری انجام دهم؟

نیره خداداد شهری

آویارد، هلن؛ چگونه یک تحقیق مروری انجام دهم؟ راهنمای کاربردی انجام پژوهش، پایان نامه و 
نگارش مقاالت مروری در علوم اجتماعی و پزشکی.  ترجمه پوریا صرامی فروشانی و فردین علی پور 

گراوند؛ تهران: جامعه شناسان، 1390. 250 صفحه.

معـریف امجــایل

تازه های ناگرش و نشر

مقدمه
ک���ه: »هرگاه مومنی  کرم )ص( را ش���نیده ایم  باره���ا این حدیث از پیامبر ا
که  کاغذ از خ���ود به میراث بگ���ذارد  از جه���ان درگ���ذرد و فق���ط یک ب���رگ 
دانشی بر آن نوشته شده باشد، همان یک برگ، پرده ای میان او و آتش 
گرامی به ذهن  که با خواندن این حدیث  خ خواهد افکند«.1س���ؤالی  دوز
که این چنین با  که این چه دانش و نوشته ای است  می رسد، این است 
که می تواند شفاعت کننده باشد و نجات بخش. ارزش و با اهمیت است 

که امر به تفکر  کنار هم قرار دادن مطالب���ی  ب���ا مروری بر احادیث دیگ���ر و 
که عب���ادت بدون تفک���ر را بی فای���ده معرفی  و تعق���ل می کنن���د تا جای���ی 

 1. میزان الحکمه، ج 10، ص 41.

ب���ر  کی���د  ا توصی���ه  می کنن���د،2 
حکم���ت3  و  دان���ش  گی���ری  فرا
ب���ه ه���ر وجه���ی دارن���د، نتیج���ه 
ک���ه وقت���ی پایه ه���ای  می گیری���م 
آموزه ه���ای  براس���اس  زندگ���ی 
که عاِلم از  دینی باش���د، دانشی 

خود به جای می گذارد حتمًا مصداق حدیث پیامبر می شود و دانشمند 
ک���ه حتی نگاه ب���ه چهره او  نی���ز هم���ان ارزش و اعتب���اری را پی���دا می کند 

عبادت محسوب می شود.4

که در آن تفکر نباشد، سودی ندارد. )الکافی، ج 1، ص 36(  2. عبادتی 
گیر هر چند از مشرکان باشد. )مشکاة االنوار، ص 134( و یا هرچند از زبان   3. حکمت و دانش را فرا

دیوانگان باشد. )مصباح الشریعه، ص 160(. 
 4. الفقیه، ج 2، ص 205.
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گونه ای  معنا می بخش���ند و تحلیل���ی از متون موجود ارائ���ه می دهند؛ به 
ک���ه در خصوص این موضوع  ک���ه خوانن���ده از مطالعه تک تک تحقیقاتی 

وجود دارد بی نیاز می شود. 

معرفی نویسنده و مترجمان
کس���فورد7 و همچنین  دکتر آویارد س���خنران ارش���د در دانش���گاه بروکس آ
کارشناس���ی ارش���د در موضوع پرستاری  کارشناس���ی و  مدرس در س���طح 
کالج سلطنتی پرستاری است. وی  بزرگساالن اس���ت. آویارد عضو اصلی 
پژوهش های بسیاری انجام داده از جمله: پژوهش در اخالق بهداشت 
و درمان، راهنمای برای اقدامات مبتنی بر شواهد، راهنمای برای تفکر 

انتقادی و ... . 

دکت���ر پوری���ا صرام���ی فروش���انی در دانش���گاه عل���وم پزش���کی اصفهان به 
تحصی���ل دکترای پزش���کی پرداخت و س���پس در دانش���گاه ناتینگهام در 
غ التحصیل ش���د. وی  انگلس���تان در رش���ته دکترای جامعه شناس���ی فار
کرده است. فردین علی پور  کتاب به زبان فارسی ترجمه  کنون چندین  تا
گراون���د نیز دانش���جوی دکتری تخصص���ی م���ددکاری اجتماعی و مدرس 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران است. 

معرفی اثر
کتاب اس���ت: »نبودن م���درک، نش���ان دهنده نبودن  این جمل���ه آغازگ���ر 
گر در ی���ک زمینه مقاله ای پیدا نش���د، نباید  که ا نیس���ت«.8 بدی���ن معنا 
که ب���رای آن موض���وع دلیلی وج���ود ندارد و  کرد  عجوالن���ه ادع���ا و تص���ور 
محقق���ان نباید به منظور اثبات فرضیه مورد نظرش���ان، عجوالنه س���ایر 

کنند.  فرضیه ها را رد 

مترجم���ان در مقدمه ای مختصر ضرورت ترجمه اثر حاضر را چنین بیان 
کتاب ه���ای زیادی در ح���وزه روش تحقیق در  کرده ان���د: »ب���ا وجود اینکه 
کتاب،  ای���ران تألیف و یا ترجمه ش���ده اس���ت، اما موضوع مورد نظ���ر این 
یعن���ی چگونگی انجام یک تحقی���ق مروری و نگارش مقال���ه و پایان نامه 
که  گرفته است. در شرایطی  کمتر مورد توجه قرار  براس���اس آن، در ایران 
کشور ما در بسیاری از حیطه های مرتبط با علوم پزشکی و اجتماعی  در 
که  تحقیق���ات زی���ادی صورت می گیرد، متاس���فانه ش���اهد این هس���تیم 
که الزم اس���ت م���ورد توجه قرار  انج���ام تحقیق���ات م���روری به آن ش���کلی 
نمی گی���رد. این امر می تواند پیامدهای ناخوش���ایندی به دنبال داش���ته 
باش���د، از قبیل انجام شدن تکراری تحقیقات و انجام نشدن پژوهش در 
که مورد نیاز اس���ت. عالوه بر آن، ب���دون تحقیقات مروری،  زمینه های���ی 
پزش���کان، مدی���ران و س���ایر اف���راد مرتبط با عل���وم پزش���کی و اجتماعی، 
ممکن اس���ت تنها ب���ا تکیه بر یک مقاله خاص ب���ه نتیجه گیری بپردازند، 

که اقدامی نادرست است...«.

7. Oxford Brookes University

8. Absence of evidence is not evidence of absence

کسی پوشیده نیست و بسیار  ارزش تحقیق، پژوهش و دانش اندوزی بر 
کس���ب و ترویج عل���م س���ودمند بپردازیم.  که در ای���ن راه به  مه���م اس���ت 
کرده  کلیات بس���نده  که دین اس���الم هم���واره به بیان  گفته پیداس���ت  نا
و ب���ه جزئیات نپرداخته اس���ت. در هزاره س���وم میالدی و ب���رای نظامند 
که یک���ی از هزاران  و هدفمند ش���دن تحقیق���ات، فقط در ح���وزه مقاالت 
محم���ل اطالعات���ی محس���وب می ش���ود، بی���ش از ده نوع تقس���یم بندی 
که  گ���ون آم���ده و بی���ش از چهل مقاله متفاوت نوش���ته ش���ده اس���ت  گونا
که  کتابی  مق���االت مروری یکی از آنهاس���ت. در ادامه مبحث قصد داریم 

کنیم. چگونگی تدوین مقاله مروری را آموزش می دهد معرفی 

دکت���ر حری مقاله ها را براس���اس نوع داده ها و چگونگ���ی تدوین به چهار 
کرده اس���ت: مقاله های تحقیقی، تحلیلی، مروری  دس���ته اصلی تقسیم 

گردآوری.  و 

مقاله های مروری با هدف ترس���یم س���یر پیش���رفت پژوهش های جاری 
کالن و ارزیابی انتقادی نوشته هایی  نوش���ته می ش���ود و در آن به تحلیل 
که در مقاله های  که قباًل منتش���ر ش���ده اند، پرداخته می ش���ود، در حالی 
گ���ون در م���ورد موضوعی خ���اص منعکس  گونا گ���ردآوری نقطه نظره���ای 

می شود و اطالعات تازه ای عرضه نمی شود.

گون���ه  منصوری���ان مق���االت م���روری و مق���االت م���روری نظام من���د را دو 
گانه معرفی می کند و تعاریف متفاوتی برای آنها قائل است. معموال  جدا
گروه  گروه از پژوهشگران به نگارش مقاله های مروری اقدام می کنند:  دو 
که  اول پیشکسوتان و محققان صاحب نام یک حوزه پژوهشی هستند 
اغلب به دعوت ناش���ران می نویسند. این مقاله ها خطوط اصلی تحقیق 
گروه دوم پژوهشگران تازه وارد  در حوزه مورد مطالعه را ترس���یم می کند. 
که در مرحله مقدماتی ق���رار دارند. آنها برای  در یک ح���وزه موضوعی اند 
کار خود، ابتدا اق���دام به نگارش مقاله های  گون  گونا بررس���ی جنبه های 
گر مقاله ه���ای مروری ب���ا رویکرد تحلیل���ی و انتقادی  م���روری می کنن���د. ا
نوش���ته ش���وند، ارزش باالیی دارند و بس���یار مورد توجه پژوهشگران قرار 
گاهی درباره پیش���رفت های یک حوزه  کس���ب آ می گیرن���د؛ ب���ه ویژه برای 

گسست های پژوهشی.  پژوهشی، شناخت زمینه های جدید و 

ک���ه در  مقاله ه���ای م���روری نظام من���د، مروره���ای نظام یافت���ه ای اس���ت 
فاصله ه���ای زمانی مش���خص و در یک زمینه موضوعی انجام می ش���ود. 
ای���ن ن���وع مقاله ها در علوم زیس���تی و پزش���کی، بخش مهم���ی از رویکرد 

گواه«5 هم تلقی می شود. 6 »مبتنی بر 

ک���ه از تعاریف برمی آی���د، مقاالت مروری در پیش���برد دانش  گونه  هم���ان 
نقش بسیار مهمی دارند؛ زیرا آنها به دنبال خالصه کردن متونی هستند 
ک���ه برای یک موضوع در دس���ترس اس���ت. آنه���ا به انبوه���ی از تحقیقات 

5. Evidence-based approach

کتابدار. 1311، ص 37-34.  یان، یزدان؛ مبانی نگارش علمی. تهران: نشر   6. منصور
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موضوع انتخابی با تحقیق مروری مرتبط اس���ت نوش���ته شده است. در 
کمی ارائه ش���ده  کیفی و  این رابطه ابتدا دس���ته بندی از انواع تحقیقات 
و مزایای هر یک بیان ش���ده است تا بتوان با شناخت انواع تحقیقات در 

گرفت. مورد انتخاب هر یک تصمیم 

که  »چگونه به جس���تجوی مت���ون بپردازم؟« عنوان فصل چهارم اس���ت 
پس از آشناشدن با تحقیق مروری و اهمیت آن و مشخص کردن موضوع 
تحقیق و تدوین س���والی برای آن و  اینکه چه متونی با تحقیق مورد نظر 
گام بعدی و حیاتی جستجوی متون است. در این فصل  مرتبط اس���ت، 
معیارهای ورود و خروج بررسی متون، راهبردهای جستجو، جستجوی 

الکترونیکی، مدیریت منابع تحقیق و ... ارائه شده است. 

فصل پنجم »چگونه به ارزیابی انتقادی متون بپردازم؟« است. پیش از 
که تحقیق مروری به ارزیابی انتقادی آن اس���ت.  که ارزش  این ذکر ش���د 
در این قس���مت به طور مفصل مطالبی درباره چگونگی ارزیابی انتقادی 

نظریه ها، پژوهش ها، مقاالت و ... می خوانیم.

که متون مش���خص ش���دند، جستجو ش���دند و به صورت انتقادی  حال 
گرفتن���د، در فصل شش���م با چگونگ���ی یکپارچه کردن  م���ورد ارزیاب���ی قرار 
یافته های تحقیق آش���نا می شویم. فراتحلیل، فرامطالعه و فراقوم نگاری 

سه رویکرد پیشرفته برای جمع بندی متون معرفی شده اند. 

در فص���ل هفتم نی���ز در مورد اینکه چگون���ه پیرام���ون یافته های تحقیق 
کنیم، مطالبی می آموزیم. کنیم و پیشنهادهایی را ارائه  بحث 

در فصل پایانی نیز مسائل متفرقه ای چون: چگونگی ارائه تحقیق مرور، 
مهم تری���ن نکات ب���رای نگارش تحقی���ق مروری، س���اختار مقاله مروری، 
چگونگی استفاده از منابع، چگونگی جلوگیری از سرقت علمی و رعایت 

اخالق در انجام پژوهش و ... ارائه شده است. 

کت���اب حاضر با مثال ه���ای فراوان از تحقیقات اجتماعی و پزش���کی فهم 
کتاب را به تمام  مطالب را آسان و خواندن آن را جذاب می کند. مطالعه 

که درپی نگارش مقاله مروری هستند توصیه می کنیم. کسانی 

کتاب معتقد است: »انجام یک تحقیق  نویسنده اثر نیز در مورد موضوع 
که  مروری پیچیده اس���ت و چارچوب ه���ای نظری تعریف ش���ده ای دارد 
گاهی از آنها برای انجام یک تحقیق مروری الزم اس���ت. تحقیق مروری  آ
که ب���ا موضوع  ب���ه طور خالص���ه، مطالع���ه جامع و تفس���یر متونی اس���ت 
خاصی مرتبط هس���تند. وقتی به تحقیق مروری می پردازید، یک سؤال 
تحقیق را شناسایی می کنید و سپس با جستجو و تحلیل متون مرتبط، 
ت���الش می کنید با اس���تفاده از یک رویکرد نظام مند به آن س���ؤال پاس���خ 
کمک می کند بینش های نوینی را ایجاد  دهید. سپس این مرور به شما 
که هر  کنی���د. دس���تیابی ب���ه آن بینش ها تنه���ا زمان���ی امکان پذیر اس���ت 
گر ش���ما  کنار س���ایر اطالعات مرتبط دیده ش���ود. ا بخش از اطالعات، در 
یک تحقیق منفرد را تنها به عنوان بخش���ی از یک تصویر در نظر بگیرید، 
کوچ���ک تصویر،  کن���ار هم گذاش���تن ای���ن بخش های  تحقی���ق م���روری با 
کامل را نش���ان دهد. این دلیل مفیدب���ودن تحقیقات  می توان���د تصویر 
مروری اس���ت. یک دلیل دیگر برای اهمیت تحقیقات مروری این است 
که می توانید با تحلیل مجدد نتایج مطالعات، بینش های نوینی را خلق 
کنی���د. م���رور را باید به صورت جامع، دقیق و نظام ن���د انجام داد، در غیر 
این صورت ممکن اس���ت بحث و نتیجه گیری حاص���ل از تحقیق مروری 

قابل اعتماد نباشد...«.

کلی درباره ضرورت  کتاب شامل هشت فصل است. فصل اول به صورت 
انج���ام تحقیق���ات م���روری، تعری���ف تحقی���ق م���روری، اهمی���ت این نوع 
تحقیق���ات، اقدامات مبتنی بر ش���واهد، مروره���ای نظام مند، مرورهای 
روایت���ی، معرفی تحقیق مروری به عنوان یک روش تحقیق و آیا می توان 

برای پایان نامه، تحقیقات مروری انجام داد یا خیر؟ بحث شده است.

که قبل از تدوین سؤال  فصل دوم در مورد تدوین س���ؤال تحقیق اس���ت 
کرد. در این فصل نکاتی درباره  تحقیق باید موضوع تحقیق را مش���خص 
کید شده در طی تحقیق  نوشتن یک سؤال تحقیق خوب ارائه شده و تا

کنید.  همواره سؤال را تکرار و یادآوری 

فصل سوم با عنوان »کدام متون با تحقیق مروری من مرتبط هستند؟«، 
در م���ورد دامنه موضوعی و مش���خص کردن اینکه چ���ه متونی با توجه به 


