
 

  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيهاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش
  103 -  91      ، صص    1393                             سال چهاردهم، شمارة اول، بهار

 ـ پژوهشي علمي مقالةنگارش   آييننقد كتاب 

  *ناصر نيكوبخت

  چكيده
در بـين اسـتادان و    ويـژه  بـه  ،نويسـي در مجـامع علمـي كشـور     مقالـه گرايش به 

هاي نگـارش   شيوهها، ضرورت آشنايي با  دانشجويان تحصيالت تكميلي دانشگاه
نگـارش   آيينآثاري همچون . پذير كرده است نا اجتناببا معيارهاي علمي را امري 

يي بـه ايـن   گـو  پاسخبراي اثر محمود فتوحي اقدامي بايسته  يپژوهش ـ يعلم مقالة
نظر و وسواس علمي  دقتتدوين و تنظيم آثاري از اين نوع نيازمند . ضرورت است

آثـار متقـدم در همـين     ةمطالعـ  مد،اروزهاي معيار و  آشنايي با انواع روش ،مطلوب
 تـأليف ها در  هاي ديگري است كه خوشبختانه غالب اين ويژگي بايستهو  ،موضوع

  .اين اثر مشهود است
اي سـهوهاي نگارشـي و    پـاره اين مقاله حاصل بررسي اجمالي اثر و يادآوري 

، اميـد اسـت بـا رفـع     مؤلفيافته در متن است كه در صورت پذيرش  راهويرايشي 
  .شودتر به مخاطب عرضه  پيراستههاي آتي، اثري  در چاپها  آن

  .شناسي مرجعي، ساختار مقاله، نويس مقالهآيين نگارش،  :ها كليدواژه
  

  مقدمه. 1
اثر محمود فتوحي از انتشـارات سـخن، يكـي از     يپژوهش ـ علمي  مقالة نگارش  آيينكتاب 

اسـت   ـ پژوهشـي  علميآثار ارزشمند در حوزة مطالعات روش پژوهش و نگارش مقاالت 
ان گر پژوهشمورد استقبال خوبي از طرف دانشجويان و ديگر ) ش  1385(كه پس از انتشار 

در اين كتاب موضوعات متعدد و متنوعي . به چاپ ششم رسيد 1389قرار گرفت و تا سال 
                                                                                                 

  n-nikoubakht@modares.ac.irدانشگاه تربيت مدرس  ،استاد زبان و ادبيات فارسي *
  29/6/1392: ، تاريخ پذيرش14/4/1392: تاريخ دريافت
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شناسي تحقيق، اصطالحات  مباني پژوهش، روش: ازاند  اختصار عبارت بهكه  اند شدهبررسي 
هـاي آن،   نويسـي، مقالـه و گونـه    افپژوهش، اخالق پژوهش، زبان و لحن پژوهش، پاراگر

شناسـي و مستندسـازي، الگوهـاي     پژوهشي، مرجـع  مقالةبنيادهاي نگارش مقاله، ساختمان 
شناسـي   هاي علمي، كتـاب  سازي نشريه هاي پژوهشي، نمايه مستندسازي، معرفي انواع مجله

  .ها و الگوها منابع، و درنهايت فهرست جدول
مقالـه و  «عنـوان   بـا اي  ي دربـارة ويراسـت دوم و مقدمـه   گفتـار  پيش ةكتاب دربردارند

به اهم مطالب كتاب با نظمي منطقي و انسجامي مطلـوب پرداختـه    ،است و سپس» دانشگاه
  .شده است
ولي چـاپ   ،نظر چاپ و منتشر شده گونه تجديد هاي اول تا سوم كتاب بدون هر چاپ

تري به خود  ا حدي شكل مطلوبهايي چند، ت نظر و حذف و افزوده چهارم كتاب با تجديد
  .گرفته است

  
  اهداف مقاله. 2

شوراي بررسي متون درسي دانشگاهي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي از بـدو  
هاي خود، بررسي و نقد آثار علمي و دانشـگاهي   در اجراي يكي از رسالت تاكنون، تأسيس
 ــ  علمي مقالةنگارش  آيينن، بررسي علوم انساني پي گرفته است و در اين ميا ةحوزرا در 

جـامعي در                                     ً  كه كتاب مذكور به دليل خأل اثر نسـبتا  جا  آناز . شدبه نگارنده محول  پژوهشي
روزبودن مباحث و دقت علمي  بههاي مطلوب علمي و  به سبب ويژگي به عالوهاين زمينه و 

ان قـرار گرفتـه اسـت، بـازنگري و رفـع نـواقص       گر پژوهشنويسنده، مورد استقبال شايان 
اثري با حـداقل   ةعرضدر جهت  چيني حروفناپذير نگارشي و  اجتناباحتمالي و سهوهاي 

ها، امري ضروري است كه اين مقاله كوشيده است در حد اختصار و اقتصار مواردي  كاستي
  .شودرا متذكر 

  
  ضرورت تأليف. 3

الزام استادان و دانشـجويان مقـاطع تحصـيالت     ويژه بهن، نويسي در ايرا با توسعة روند مقاله
 دانشگاهي در خصوص چاپ و نشر مقاالت علمي و پژوهشي گوناگونهاي  تكميلي رشته

نويسي امري ضـروري اسـت و    هاي علمي مقاله ، آشنايي با شيوه)اعم از داخلي و خارجي(
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تواند تا حـدي راهنمـاي مؤلفـان و حتـي مترجمـان مقـاالت        چاپ آثاري در اين زمينه مي
  .باشد پژوهشي  ـ  علمي

ـ  اي  رعايـت اختصـار در پـاره    راياين كتاب حاوي مطالب مفيد و متنوعي است، ولي ب
رغـم   بـه رسد حق مطلب به نحـو شايسـته بـرآورده نشـده اسـت و       موضوعات، به نظر مي

ها و اشكاالتي نيـز دارد   كاستيـ   در مقايسه با آثار مشابهـ   هاي فراوان ها و نوآوري خالقيت
ايـن كتـاب يـك مرجـع      ،از طـرف ديگـر  . دنشـو مرتفع  يهاي بعد كه اميد است در چاپ

در مقام يك كتاب درسي طراحي و تـدوين نشـده                ًي است و صرفا نويس مقالهعمومي براي 
 منزلـة  تواند بـه  از مواد درسي دانشگاهي مطابقت ندارد و مي يك هيچزيرا با سرفصل  ،است

اي از متـون درسـي ازجملـه روش تحقيـق و      درسـي و يـا منبـع فرعـي پـاره      كمـك كتابي 
  .شناسي قرار گيرد مرجع
  

  ها و ايرادات كتاب كاستي. 4
  ابهام در تعريف 1.4

بنـدي   تقسـيم عمـومي و تخصصـي   دسـتة  در بخش معاني پژوهش، مؤلف تحقيق را به دو 
دادن،  شـكل نتـايج تحقيـق عبـارت از    «: گويـد  كرده است و در تعريف پژوهش عمومي مي

 »                          ً                                      كاربستن اموري است كه معموال  بـراي همگـان آشـنا و مـأنوس اسـت      بهو  ،كردن عمومي
ــوحي، ( ــي ؛)19: 1389فت ــه م ــد و در ادام ــ قتح« :گوي ــرخالف تحقيق ــات عمــومي ب  اتيق

مفهـوم  دربـارة   عـالوه  به. )22: همان( »نابع و مĤخذ نيستنددانشگاهي، چندان تابع اصالت م
 كـس  هـيچ شـود و   دانشي است كه براي نخستين بار طرح مـي « :گويد ميتحقيق تخصصي 

 گيـرد و   اين نوع تحقيق در نهادهاي علمي دانشگاهي صورت مي. داند دربارة آن چيزي نمي
  ).19  :همان(» ...

ـ   ،   ًاوال : اين تعريف چند ايراد وارد اسـت  بر درسـتي نتـايج پـژوهش تخصصـي      هاگـر ب
بندي  بنابراين تقسيم ،داند دربارة آن چيزي نمي كس هيچباشد كه  مباحثيشامل ) دانشگاهي(

معنـا   بـي ) 24 -  22: همـان (اي و ترويجـي   و توسعه ،پژوهش تخصصي به بنيادي، كاربردي
و گسترش يا آمـوزش  بسط «اي و كاربردي  هاي توسعه زيرا براي مثال پژوهش ،خواهد شد

سازي انديشه، نظريه و يك روش جديد است كه از طريق پژوهش بنيـادي   يا تفهيم و ساده
يعني پژوهش در امري كـه اينـك نتـايج آن در دسـترس      ؛)24 :همان( »به دست آمده است
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دربارة آن چيزي  كس هيچ«همگان است و نتايج آن از قبل مشخص شده است و با تعريف 
  .تباين استدر » داند نمي

هاي علمي، تحقيقات پليسي ذيل تحقيقات عمومي برشـمرده   بندي پژوهش در تقسيم ،     ًثانيا 
هـاي ايـن    اعتبار و درستي يافته«شده است، در حالي كه در تبيين تحقيقات پليسي آمده است 

و  ،گنـاه، مجـرم   و اختيارات قانوني پليس، حفظ حقوق بي ،قانون، قلمرووسيلة نوع تحقيق به 
اسـاس اظهـار مؤلـف، بايـد منـابع و       كه بـر جا  آناز  .)20: همان(» شود قرباني مشخص مي

ناپذير باشد، با تعريـف منـابع    و خدشه ،مستندات اين نوع پژوهش بسيار دقيق، علمي، مستند
  .در تباين است) 22: همان(» چندان تابع اصالت منابع و مĤخذ نيستند«تحقيقات عمومي كه 

 تخصصـي  ايرانيكا ةدانشناماند و   عمومي محسوب شده امريكاناو  تانيكابريهاي  دانشنامه
از نظـر موضـوعي    المعـارف  دايـرة مشخص نشده كه چه تفاوتي بين اين سه . )123: همان(

  ؟است  تخصصي تلقي شده ايرانيكاو   وجود دارد كه دو تاي اولي عمومي
دانشنامه يـك مرجـع   : آمده است 6 ةشماراي در  هاي دانشنامه هاي مقاله در ذيل ويژگي

هاي آن در عين جامعيت منابع و اعتبار بايد بـه بيـاني سـاده و     مقاله ،بنابراين ؛عمومي است
 دنباشـ  كـاربردي متخصصـان نيـز    د تا براي غيرنهاي تخصصي نوشته شو دور از پيچيدگي

مقـاالت   ،يعني ؟هاي عمومي است يا تخصصي آيا اين تعريف براي دانشنامه. )125: همان(
  .دنباش كاربرديمتخصصان                     ً              هاي تخصصي نيز لزوما  بايد براي غير دانشنامه

  
  سهوهاي نگارشي 2.4

منبـع و مرجـع كمـك درسـي      منزلـة  با توجه به اهميت و اهداف كتاب و قرارگرفتن آن به
. اثر آموزشـي اسـت   اينهاي  از بايسته آن گذاري نويسي و نشانه دانشگاهي، دقت در درست

هـاي   ش مؤلف در رعايت نثر سخته و علمي، زبان رسـا و گويـا، كـاربرد معـادل    رغم تال به
در  ،با ايـن حـال   ،... د وئبودن از حشو و زوا عارياي اصطالحات بيگانه،  فارسي براي پاره

  .شود اختصار به تعدادي اشاره مي بهاي ايرادات در متن راه يافته است كه  مواردي پاره
  اغالط مصطلح 1.2.4

  :مانند قديمي ،ساز صفت» ي«صفت با  دكاربرـ 
شود كه قـديم   متذكر مي). 61: همان(هاي قديمي  ، نشانه)21 :همان(يافتن اسناد قديمي 
هـاي   نشـانه «، »اسـناد جديـدي  «تـوان گفـت    طور كـه نمـي   همان، اند و جديد هر دو صفت
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كـاربرد  . اشكال استساز در نزد بسياري ادبا محل  صفت» ي«، كاربرد قديم نيز با »جديدي
هـاي مـذكور نويسـنده را از كـاربرد محـل ترديـد        در تركيب» قديمي«به جاي » كهن«واژة 

  .)»يميقد« ليذ :1371 ،ينجف ←(دارد  مصون مي» قديمي«درستي يا نادرستي صفت 
اسـت كـه معنـي    » يت«+ » وضع«مصدر جعلي از » وضعيت«: »وضعيت« ةواژ كاربردـ 

توان      ً    اصوال  نمي. دهد؛ در اين صورت جمله فاقد معني است مي »شدن وضع«و » بودن وضع«
زبانـان   فارسـي  ةهاي مصطلح برسـاخت  از غلط» وضعيت«مصدر جعلي ساخت و » وضع«از 

اي كـاربرد آن را در زبـان فارسـي     عـده چنـد   است كه در خط فارسي راه يافته است، هـر 
  .)»وضع«ذيل  :1364 ،معين فارسي فرهنگ ←(اند  پذيرفته
  :)»شانس«ذيل  :1371نجفي، (امكان در معني احتمال و » شانس«ن واژة كاربرد به ـ
  .)279 :1389فتوحي، (» كنند شانس ثبت در فهرستگان اين مؤسسه را پيدا مي«
  :»ندرت هب«در معني » زحمت به«كاربردن قيد مركب  به ـ
ارجـاع   يپژوهشـ هـاي   زحمـت بـه مجلـه    بههاي هنر و علوم انساني،  نويسندگان مقاله«
  .)286 :همان(» دهند مي

  :هاي مركب كاربرد دو حرف ربط در جمله ـ
ارزيـابي  ...  توانـد معيـار   نمـي       ً  غالبـا   اماگاهي مفيد است،  كه آنبا ...  ها اطالعات و داده«
  .)همان(» باشد
  :مطابقت موصوف و صفت به تبع زبان عربي ـ

در  ويـژه  بـه نويسي در زبان فارسي، تبعيت از صرف و نحـو عربـي    يكي از مصاديق غلط
اسم، جنس ندارد؛   كه در زبان فارسي نظر به اين. تطبيق موصوف و صفت از نظر جنس است

  :شود در اين اثر گاه مواردي از اين نوع ديده مي. ضرورتي براي اين تطبيق وجود ندارد
هـاي منتشـره    مقالـه ؛ )271 :همـان (مقـاالت منتشـره   ؛ )267 :همان(مربوطه   مؤسسة

  .)276 :همان(
  :ساز از اسم صفت» بـ«جداكردن  ـ

  .بايد متصل نوشته شود ،در حالي كه). 21: همان(» سزا به«مانند 
  :به جاي حركت» اعراب«كاربردن  به ـ
 ،؛ در حـالي كـه  )71 :همـان (» رعايـت شـود  ها  آندر داخل عبارات عربي، بايد اعراب «

) گـذاري  شـكل (گـذاري   مقصود نويسنده حركـت  ،      ًاحتماال . آخر كلمه است  نشانة» اعراب«
  .كلمات عربي است
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  :بعد از كلمات مختوم به صامت» اند« كاربردن به ـ
 م،يـ « يفعل يها پسوند واره     ًاصوال ). 83: همان( اند ميو سه) 77: همان(اند  متفاوت مانند،

و  شـوند  يمو افعال مختوم به صامت، بدون افزودن الف، خوانده و نوشته  يبه اسام» ند د،ي
موارد،  يا كتاب در پاره نيدر ا البته،. رسد يمحركت بدون همزه به گوش  يدر تلفظ، صدا

  :الف حذف شده است؛ مانند
  .)77: همان( »ند بلند يكوتاه و برخ يبرخ ،اند متفاوتاز لحاظ اندازه  ها  بندنوشت«

  !دارد؟ وجود »اند« افزودن در بلند و تفاوتم نيب يتفاوت چه
   ي    زبان   ي  ها    شه ي         كاربرد كل       2.2.4

  : »دادن افزايش« يمعن در »باالبردن«    ًمثال 
  .)82 :همان(» برد باال ميميانگين آگاهي اجتماعي را «
  .»زيادي«در معني ) 272 :همان( »... بااليي دارداي كه ضريب تأثير  اگر نويسنده در نشريه«

        برداري      گرته       3.2.4
  :د آنئدر غير معني وضعي خود و گاه كاربرد زا» شرايط« كاربردن به ،   ًمثال 

توان  است و مي زائدشرايط در اين جمله  ).27 :همان(» دربارة شرايط و مسائل گذشته«
  .آن را حذف كرد

  .)97: همان(» داردمن بسيار همخواني  ةداخانواين شرايط با وضعيت اقتصادي «
به كـار رفتـه اسـت كـه     » تسهيالت يا اوضاع و احوال«در معني » شرايط«در اين جمله 

  .برداري معنوي از كلمه است جانشين مناسبي نيست و نوعي گرته
  يسينو انهيعام 4.2.4
  :حوصله به خرج دادن ،مانند
  .)136 :همان(» به خرج دهيدكافي  حوصلةوجو دقت و  جستبراي «
  
  اي اصطالحات فني گذاري پاره غفلت از معادل 3.4

ذكر شده اسـت و از امتيـازات   ها  آن                 ً                              در اين كتاب غالبا  براي اصطالحات فني، معادل التين 
شود؛ با اين حال، در مواردي اين امر فراموش شده است؛  بسيار خوب اين اثر محسوب مي

  .)29: همان( نيامده است. .. هاي تطبيقي، توصيفي، آماري و معادل التين روش ،ازجمله
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  نويسي و كتابنامه در مبحث ارجاع 4.4
  :است مؤلف آورده

مؤلـف بايـد   . منابعي كه در متن استفاده شده، بايد به طور كامل در بخش منابع مقاله بيايـد 
هـا   آناطمينان حاصل كند كه تمام منابع را هم در متن و هم در كتابنامه آورده و مختصات 

هرگونه تغيير و تفاوت و ناهمخواني ميان مشخصات منابع درون مـتن  . اشدسان ب      ً   دقيقا  يك
  ).175: همان( كاهد با كتابنامه، از اعتبار و اصالت كار مؤلف مي

شـواهد و امثلـه كـه بـا ارجاعـات       ويـژه  بـه متنـي،   اي ارجاعات درون در اين كتاب پاره
فقط بـه چنـد نمونـه    ها  آنكه به دليل كثرت اند  اند، در كتابنامه نيامده متني معرفي شده درون

  :شود بسنده مي
: 2005تـانن،  ( متنـي  ارجـاع درون  ،)44: همان( )12: 1385نژاد،  علي(متني  درونارجاع 

  .... و ،)همان( )85
  :المعارف رةيداهاي لغت و  جلد و صفحه در ارجاع به كتاب ةشمارذكر  ـ

  :هاي مشهور آمده است نامه ، لغت2شمارة ذيل ، )217 :همان(هاي مرجع  در جدول كتاب
ذيـل  ) 1365دهخـدا،   ةمؤسسـ دانشـگاه تهـران،   ( نامـه  لغـت اكبر دهخدا،  علي: پانوشت
  .200، ص 1 اسطرالب، ج

 جلـد و صـفحه   ةشمارهاي لغت، ذكر  ها و كتاب رةالمعارفيدادر ارجاع به  ،در حالي كه
ذيـل  «جـا نيـز فقـط آوردن     و در اين معمول و مرسوم نيست، ـ  اعم از پانوشت و كتابنامه  ـ

  .كند كفايت مي» اسطرالب
  :مؤلفارجاع به غير نام اشهر  ـ

يوشيج، : )225: 1389فتوحي، ( شعر از مجله، در قسمت مĤخذ آمده است 43 ةشماردر 
بلكه نـام مسـتعار اسـت و      خانوادگي نيست، نيمايوشيج نام و نام ،؛ در حالي كه)1318(نيما 

  .بيايد) 1318(ناپذير؛ بنابراين بايد به صورت نيمايوشيج  تفكيك
 تبريزي، محمد حسين بـن خلـف  : در كتابنامه ذيل ارجاع به فرهنگ قاطع آمده است ـ

تواند نام اشهر  نمينام شهرهاي منسوب به نويسندگان و شاعران  ،در حالي كه. )291: همان(
بايـد بـه صـورت     ...شيرازي، سعدي، يا شيرازي، حافظ، و : گويند نميكه  تلقي شود؛ چنان

  .شد ذكر مي» ابن خلف تبريزي، محمدحسين«
ضمن  ، ميسيننو غلطابوالحسن،  ـ ، ذيل نجفي)293: همان( در بخش كتابشناسي منابعـ 
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نيامده، در انتهـا توضـيحي دربـارة    ) يفارس زبان يها يدشوار فرهنگ(نام دوم كتاب  كه اين
        ً                                                      كه معموال  در مأخذنويسي مصطلح نيست و مؤلـف نيـز بـراي ديگـر      است كتاب ذكر شده

  .ها چنين توضيحاتي نياورده است كتاب
 ه،مجلدر خصوص شعر از  43 ةشمارشناسي و مستندسازي در ذيل  در مبحث مرجع ـ
؛ در )225: همان( ارجاع داده شده است) 1318دي ( يقيموس ةمجل 10 ةشماربه  نيآم مرغ

مرغ آمين  ـ  كه غالب شعرهاي آن مورخ است ـ جيوشيماين وانيداساس كليات  بر ،حالي كه
معرفي يا منتشر شـده باشـد    1318تواند در  سروده شده است، چگونه مي 1330در زمستان 

يـا مـرغ   ) 1317آبـان  (رغ غـم  رسد مرغ آمين با م به نظر مي .)497: 1373نيمايوشيج،  ←(
  .اشتباه شده باشد) 1318دي (مجسمه 

  
  چيني حروفدقتي يا خطاي  سهوهاي نگارشي از نوع بي 5.4
  :نبودن كلمات قلم هم ـ

  .)1در جدول  43: 1389فتوحي، ( سان نيست ها يك قلمبقية با  commaمعادل التين  ،   ًمثال 
  :گذاري سال شمسي با ميالدي معادل ـ

  .ميالدي باشد 1979كه بايد  ؛)53: همان( م 1989/ ش 1358آمده است    ً  مثال ، 
  .)13سطر  203: 1389فتوحي، ( بيايد 1378بايد ) 65: ب 1370شفيعي كدكني، (به جاي ـ 
 جلـد  3زيـر نظـر غالمحسـين مصـاحب     : آمده است يفارس رةالمعارفيدادر معرفي  ـ

نظر  زير نظر مصاحب بوده و جلد سوم زير 2و  1 هايفقط جلد ،؛ در حالي كه)74: همان(
  .رضا اقصي است

  :)79: همان( جا شده است جابهعدد اصلي و اعشاري  ـ
  .باشد متر سانتي 1 /5و  2 /5، كه بايد 5 /1و سمت چپ  5 /2سمت راست كاغذ  ةلب
  .)123: همان( و دايره آمده است  اماليي دائره ةشيوبه دو  رةالمعارفيدا ةواژ ـ
پـنجم  شاعر ايراني قـرن  ) ق 525ف (سنايي   دربارة كايتانيبردر دانشنامة «: آمده است ـ

شاعر : ، بايد گفت525كه با توجه به وفات شاعر در  ،)123: همان( »آمده است...  توضيحي
  .نه پنجم ،ايراني قرن ششم

بررسـي پيشـينة پـژوهش     )131: همـان ( در قسمت سوم بنيادهاي نگارش آمده است ـ
شناسايي و (، كه بهتر است عبارت داخل پرانتز به صورت )وجوي منابع جستشناسايي و (

  .باشد) نقد منابع
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نيز سـهوي رخ   1354اسفند  23گذاري  در معادل. نامه تفاهم ةمشاهد 59 شمارةدر  ـ
مارس  13بايد  ،آمده است؛ در حالي كه 1976مارس  17داده است در اين كتاب معادل 

  .شد ذكر مي
                                             ً هاي ذكرشده مشخص نيست كه قمري يا شمسي است، مثال   در بسياري موارد، تاريخ ـ

 ةشـمار و در ) 1324(  قنسولگري ايران،: فرمان آمده است/ حكم/ نامه 64 ةشماردر جدول 
  .كه بايسته است حرف ق به دنبال آن نوشته شود ،)232: همان( نيز تكرار شده است 65

ها، سال ميالدي و شمسي بـدون عالمـت اختصـاري م و ش آمـده      جدول بعضي در ـ
  .)241، 240: همان( است
 81  /6  /11كه  81  /16  /11: تاريخ دريافت: )268: همان( در پانوشت چكيده آمده است ـ

  .صحيح است
  

  گذاري اشكاالت بخش نشانه. 5
مفصلي از كتاب به                               ًگذاري در چنين اثري، بخش نسبتا  نشانهفارغ از ضرورت وجود مبحث 

هـاي اصـلي و    و غالـب نشـانه  ) 68 -  42 :همان(گذاري تخصيص يافته است  موضوع نشانه
آمـده   اختصار بهگذاري در اين كتاب  مبحث نشانه. كاربردهاي آن تعريف و تبيين شده است

هاسـت و بـه كاربردهـاي     ترين كاربردهاي نشـانه  اصليها و  نشانهترين  و شامل اصلي است
هـاي مؤلـف    توصـيه  ،هاي فرعي چندان اهميتي داده نشده است؛ با اين حـال  نشانهفرعي و 

كه گاه تا حدي ذوقي و بر خالف اتفـاق نظـر عمـومي ويراسـتاران      ،محترم در اين مبحث
  .شود يچه بسا در خود متن كتاب رعايت نشده است و موارد خالفي ديده م ،است

گـذاري اسـت كـه     ترين بخش كتـاب مربـوط بـه نشـانه     يكي از پراشكال ،به طور كلي
  .اختصار به اندكي اشاره خواهد شد به

در دو  )متـدولوژي (= شناسـي   روشدر مقابـل  ) گذاري قبل از ورود به مبحث نشانه(ـ 
ي دو هالل يكي از كاربردها ،در حالي كه  ،)24: همان( هالل نشانة مساوي آورده شده است

  .است زائد» =« ةنشاناست و افزودن » هم معني با« ةنشان
دونقطـه آمـده    ةنشـان در ذيل نقطه، پس از ذكر موارد كاربرد نقطه، در پايان هر مورد، ـ 
  .بيايد نه دونقطه» ؛«شايسته است پس از هر مورد . )44: همان( است

 نقطة پايان جمله پس از گيومـه هاي مستقيم،  قول در نقل: در مورد سوم آمده است ،   ًمثال 
  .خبري مفهومي ندارد ةجملدونقطه بعد از  ،در حالي كه: آيد مي
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 ديايب ومهيقبل از گ ديجمله با انينقطة پا رايز است، أملمحل ت زين مؤلف ةيتوص نيا البته
  .ابدي يم انيپا ومهينه بعد از آن؛ چون جمله قبل از گ

  :شود دقت ذيل مثال شاهد يگذار نشانه به
را چند بار بمباران  يشهر انزل س،يو انگل يشورو يقوا ،يدوم جهان جنگ بحبوحة در«
  ).12: 1385 نژاد، يعل. (»كردند
  .متني داخل                                      ِ       گيومه نقطه آمده است و هم بعد از دو هالل  ارجاع  از بعد هم مثال شاهد در

گيومه و هم بعد از چه متذكر شده، نقطه هم بعد از  خالف آن ،در شاهد مثال چهارم نيز
  .دو هالل آمده است

  :)44: 1389فتوحي، ( در ذيل كاربرد ويرگول، در مورد دوم آمده است ـ
  .»پايه از پيرو ةجملمركب براي جداكردن   در جملة«

غالب كتاب، به جاي دونقطه،  ةشيورد اول و دوم كاربرد ويرگول، بر خالف ادر پايان مو
  .نقطه آمده است

بـراي        ًمعموال . آيد ميويرگول  پيرو از پايه ةجملبراي جداكردن : گفت يبايد م ،همچنين
 ةجملـ پايه،  ةجملزيرا  ،آيد پايه از پيرو، به جاي ويرگول، نقطه ويرگول مي ةجملجداكردن 
  .حروف ربطي از استقالل افتاده است ةمستقل است كه به واسط كامل غير

  :)45: همان( در ذيل كاربرد ويرگول آمده است ـ
  »بيان  دو طرف بدل و عطف«

كه براي بدل  است عطف بيان و بدل را يكي فرض كرده و فقط يك شاهد آورده مؤلف
آيد، اما دو طرف عطف  دو طرف بدل ويرگول مي ،كند نه عطف بيان؛ در حالي كه ميصدق 

آيـد و بعـد از آن    بيان، فقط قبل از عطف بيان ويرگول مـي   در عطف. آيد بيان ويرگول نمي
  :لزومي ندارد؛ مثال براي عطف بيان

  .به اردو رفتيم ادبيات ةرشتدانشجويان ما، 
  عطف بيان      

  .زيست ، در شيراز ميشاعر قرن هفتمسعدي، 
  بدل    

كـه  » بندي عـددي  رج«ها يا به قول مؤلف  كاربرد تك هالل يا پرانتز پس از كدگذاري ـ
گذاري از كاربرد  در مبحث نشانه مؤلفالبته .      ً                                معموال  در هيچ كتابي معمول و مرسوم نيست
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ده نخـود نويسـ  . اي نكرده است تك هالل سخني به ميان نياورده است و به كاربرد آن اشاره
بـه جـاي تـك     ،چه گفته عمل كرده اسـت و  بندي خالف آن رج در مبحث 150 فحةدر ص

بندي آمده نقـض چيـزي    چه ذيل رج هالل، از نقطه استفاده كرده است؛ به عبارت ديگر، آن
آيد و فقط  بندي عددي، هيچ عالمتي نمي است كه توصيه شده است؛ با اين حال، پس از رج

در  84 فحةيـا در صـ  . عمـول اسـت  شود و آوردن نقطه نيز خالف م گذاشته مي  يك فاصله
نيز تفاوتي بين اعداد شمارشي و حروف ابجدي قائـل  » هاي فرعي بندنوشت، جمله«جدول 

  .نشده و پس از هر دو تك هالل آمده است
زيـرا خـود    ،)50: همـان ( معادل خط فاصله نوعي حشو قبيح است» خط تيره«كاربرد ـ 
سـنگ  «از نـوع  » خـط تيـره  «ه اسـت و  بـه معنـي خـط فاصـل     )در زبان فرانسه Tiret(تيره 
، هميشه ايـن  كه ايندارد و آن نيز شود؛ كاربرد خط تيره اشكالي ديگر  تلقي مي» االسود حجر

 يساز آماده يراهنمادر كتاب . هاي ديگر نوشته شود خط تيره نيست و ممكن است به رنگ
اديب (شده است  استفاده» پيوند ةنشان«و » خط نيم«و در مواردي، » خط«مطلق  ةواژاز  كتاب

  .)103: 1365سلطاني، 
» ص«يـك   فقـط اسـت و  ي ضرور معمول و غير نيز تا حدي غير» صص« كاربردن به ـ

  .كند كفايت مي
 ،مفهـومي نـدارد   »صص«است و گذاشتن  77تا  75 ةصفحبه معني » 77 -  75ص «   ً مثال  

در بعضي شواهد به كار صحيح را  ةشيوخود تخطي كرده و  ةتوصياز          ًگاه سهوا  مؤلفالبته 
  :تنظيم منابع آورده ةنحودر  200 ةصفحدر       ً؛ مثال است گرفته
، ص 1982ژانويـه،   5. تايمز ويـك » طال ةاي دربار مقاله« .)1982( .كالينز، لوراس. 1

19 - 20.  
  .بار سال نشر در اين شاهد مثال نيز محل اشكال است البته ذكر دو

                          ً                        ترتيب عددهاي دوگانه، معموال  عدد كوچك را بـه تبـع   محترم در كل اثر در  ةنويسند ـ
صـص  «     ً   ، مـثال   ستا  هاي التين در سمت چپ و عدد بزرگ را در سمت راست آورده زبان
ايـن روش نيـز در   ). 51 :1389فتوحي، ( 1342 -  1357هاي  ؛ ادبيات ايران در سال»75 -  76

البتـه  (است و حـداقل نـوعي توافـق عمـومي بـر آن نيسـت        آمد خالف ينوعخط فارسي 
اي مواضع ترتيـب قرارگـرفتن دو    پارهنشان داده شد، در  200 فحةطور كه در مثال ص همان

  .)صورت گرفته است مؤلف ةتوصيصحيح و خالف  ةشيوعدد به 
نوشتن اعداد تابع منطق خـط  : است آورده) 56 :همان(نويسنده در مبحث عددنويسي  ـ



 پژوهشي ـ علمي مقالةنگارش   آييننقد كتاب    102

  

هـاي   هـاي رياضـي و كتـاب    اين پيشنهاد ايشان در كتاب. است) از چپ به راست(ضي ريا
هاي فارسـي و   كند نه در كتاب شوند، صدق مي التين كه از سمت چپ به راست نوشته مي

  .رياضي متون غير
هاي متوالي از چـپ بـه راسـت نوشـته      صفحات و سال ةشمار: است آورده همچنين ـ
اين مطلب نيز خالف معمول و مرسوم غالب ويراسـتاران اسـت و   ، كه )57: همان( شود مي

  .تر مقتبس از منبعي التين باشد گويا بيش
هـاي غيرعلمـي بـا حـروف نوشـته       اي در نوشـته  اعداد يك يا دو كلمه: است آورده نيز

  .)همان( دنشو مي
 علمي و غيرعلمـي مشـخص   ةنوشتمفهوم  ،   ًاوال : بر اين جمله دو ايراد عمده وارد است

 ،و از طـرف ديگـر   ؛)متون رياضي و غير رياضي اسـت  مؤلف      ً       احتماال  مقصود ( است نشده
بايد اعداد معطـوف و   مؤلف      ً      احتماال  مراد (مفهوم است  بياي تا حدي  اعداد يك يا دو كلمه

شـود اعـداد    اين در حالي است كه در متـون غيـر رياضـي توصـيه مـي     ). معطوف باشد غير
با عدد و اعداد غير معطوف، ماننـد دوازده، نـوزده، بيسـت،     109 و ،62، 25معطوف، مانند 

اي  دو كلمـه ) همـان ( چهـل و شـش   ،از طـرف ديگـر  . هزار با حروف نوشته شوند و صد،
  .اي يا همان عدد معطوف است كه بايد با عدد نوشته شود نيست، بلكه سه كلمه

بيايد و صورت خارجي  هاي بيگانه در داخل متن به زبان فارسي نام: است توصيه شدهـ 
     ً   معمـوال    ،؛ در حـالي كـه  )70: همـان ( بيايـد ) دو هـالل (بعد از صورت فارسي داخل ها  آن

  .آيد نه دو هالل صورت خارجي اسامي بيگانه داخل گيومه مي
؛ در حـالي  )همـان (است  دانستهحروف خاص زبان عربي را منحصر در چهار حرف ـ 

  .از قلم افتاده استبراي نوشتن اسامي غيرعربي ) ع، ض( ،كه
آيـد   قبل و بعد از حرف اول، بدون فاصله مـي  ةنقط              ً هاي التين معموال   نوشت كوتهدر  ـ

و ) 3 فحةجدول ص ويژه به(و اين نكته در كل اثر ) »نقطه«ذيل : 1384متين و نصرتي،  ←(
محل اشكال اسـت؛ يعنـي حـرف دوم و     67 تا 62 فحةهاي نگارش و چاپ ص نوشت كوته

  .است فاصله آمدهسوم با 
  .البته به اين كاربرد نقطه در مبحث كاربرد نقطه نيز اشاره نشده است

مفهوم بندنوشت ايـن اسـت كـه    : است  آوردهدر تعريف دندانه يا تورفتگي بندنوشت ـ 
فهمد نويسنده وارد يك مطلب جديد يا جنبة ديگري از موضـوع پيشـين شـده     خواننده مي

هـاي زيـر    نظر نويسنده، بندنوشت آغازين يـا بندنوشـت   هاراساس اظ بر. )79: همان( است
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ولي نويسـنده بـدان    ،عناوين و تيترها نبايد تورفتگي داشته باشند و در اصل نيز چنين است
يعنـي در كـل اثـر،      ايـن توصـيه رفتـار شـده اسـت؛       اي نكـرده و در كتـاب خـالف    اشاره

  .رفتگي دارندهاي ذيل عناوين نيز تو هاي آغازين و بندنوشت بندنوشت
 

  گيري نتيجه. 6
ي دانشگاهي بر اسـاس  نويس مقالهمنظور آموزش اصول علمي  به هايي تنظيم و تدوين كتاب

پذير است و اين در حالي است كـه در  نا اجتنابالمللي ضرورتي  بين ةشد پذيرفتهمعيارهاي 
زبان فارسي تاكنون آثار مفيد و جامعي كه در اين زمينه تحقيق و تدوين شده باشد، به تعداد 

، شـود  ينمـ قدم محسـوب   نياگرچه اول زينكتاب مذكور . رسد نميانگشتان يك دست هم 
بان قرار گرفتـه  ترين كتابي باشد كه در دسترس مخاط علميترين و در عين حال  جامعشايد 
تـرين خطاهـاي    كه انتظار مخاطبان چنين آثاري دراختيارداشتن متني بـا كـم  جا  آناز . است

كردن اين انتظـار تـا حـدي فاصـله گرفتـه       برآوردهرسد اين اثر از  مي رنگارشي است، به نظ
به همت گروه بررسي متون و  ،بررسي و نقد ارباب نظر و تذكار ايرادات چنين آثاري. است

كتب علوم انساني پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، در پي اجراي چنين رسالتي 
ترين سهوهاي  هاي آتي كم هاي علوم انساني در چاپ ان و ناشران كتابمؤلفاست تا به مدد 

  .داشته باشند را ممكن
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