
  پيشگفتار
خواهـد آن را بـه قيـد كتابـت در      برد تا مطلبي بنويسد، سـخني دارد كـه مـي    هرگاه كسي دست به قلم مي

و آورد و در اين نوشتن، هدفي و مخاطبي دارد كه مطلبش را متناسب با زبـان، دانـش، وقـت و موقعيـت ا    
زبان، قالب، حجم، «در انتخاب چهار عنصر » موضوع، هدف و مخاطب«دهد؛ بنابراين سه عامل  سامان مي

 . گذارند و هر يك از آنها نيز تابع قواعد خاصي هستند تأثير مي» و رويكرد گفتماني
در نوشته علمـي، معمـوالً نويسـنده بـه     . اي كه در اين كتاب، موردنظر ماست، نوشتة علمي است نوشته

نكته و مفهومي دست يافته است كه قصد دارد آن را به مخاطـب خـود منتقـل كنـد و مخاطـب او كسـي       
  . است كه خواهان دسترسي به آن اطالع است و توانايي درك آن را دارد

بودن آن است؛ حال آنكه در بعضي متون ديگر مانند متون ادبي، قصد » بريخ«خاصيت مطلب علمي، 
اي  البته متون خبري نيز انواعي دارند؛ براي مثال متون روزنامـه . رساني نويسنده تأثيرگذاري است نه اطالع
تفاوت متون علمي با متون خبـري ديگـر آن اسـت كـه بـا روشـهاي       . نيز خبري هستند، ولي علمي نيستند

و » روشـمند «، به دنبـال نقـض يـا اثبـات چيـزي هسـتند؛ بنـابراين        )نه معيارهاي ذوقي(فته شده علمي پذير
» اسـتنادي «كننـد؛ پـس    هستند و در استداللهاي خود به اطالعات اثبات شده موجود استناد مي» استداللي«

  . نيز هستند
كـامالً روشـن باشـد و از     ا بايـد است؛ زيـر » معيار و رسمي«از اين رو، زبان متون علمي، مبتني بر زبان 

گويي، و از هر  نوع ابهام و استعاره و كنايه يا پيچيده گويي، يا اختصار نابجا، و از هر هرگونه حشو و زياده
  . مباالتي دستوري و معنايي يا كاربردهاي عاميانه، پاك و پالوده باشد نوع بي

تيب منطقي در كنار هم قرار گرفته باشد؛ همچنين از ساختاري منسجم برخوردار باشد، و مطالب به تر
كار و روش تحقيق شروع شود؛ سپس ابتدا مطالب اثبات شـده   مثالً با بيان مسأله و هدف، و توضيح پيشينه

و بديهي، آنگاه استداللهاي مورد نظر با صغرا و كبراي منطقي و با مستندات الزم بيان گردد و ايـن رونـد   
  . طور طبيعي به نتيجه موردنظر ختم شود ههمچنان ادامه يابد تا نوشته ب

شيوه ذكـر مسـتندات و منـابع و مراجـع، و چگـونگي درج اطالعـات در جـدولها و نمودارهـا و ذكـر          
اسـت و    بر پايه معيارهاي علمي جهاني استوار شده پاورقيها نيز مبتني بر اصول و قواعدي است كه معموالً 

ويژگيهاي زباني و فرهنگي آن، متناسب و هماهنگ شده و جنبـه   در هر كشور يا در بين اهل هر زباني، با
  . است  بومي يافته

كنـد كـه نسـبت بـه سـاير انـواع        حتي ويژگيهاي ظاهري عرضه مطالب علمي نيز از اصولي پيروي مـي 
اين اصول حتي نوع و انـدازه كاغـذ، و شـماره و رنـگ     . نوشته، از دقت و ظرافت خاصي برخوردار است

  . شود شامل مي را نيز  حروف
موردنظر، در همه موارد مورد  نوع و سطح مطالب علمي نوشته، و همچنين نوع و سطح دانش مخاطب



  . آورد اي را به وجود مي اشاره تأثيرگذار است و متناسب با هر يك از آنها، الزامات ويژه
شـود كـه سـبب     يقدر ريز و تخصصي مـ  اي از اين اصول و قواعد، گاهي آن واقعيت اين است كه پاره

هـاي تخصصـي كـار خـود، بـه تـدوين و تنظـيم اصـول و قواعـد           گردد دانشمندان هر رشته براي جنبه مي
  . اي بپردازند ويژه

ما در اين كتاب، به قواعد نگارش متون علمي به زبان فارسي به صورت عام نظر داريـم و هـر جـا هـم     
ظر بگيـريم، زبـان و ادبيـات فارسـي را در     موضوعي را به صورت فرضي و اختصاصي در ن  كه الزم شود،

مخاطبان ما در اين كتاب، در درجه نخست، دانشـجويان و پژوهشـگران عـرب زبـان      .نظر خواهيم گرفت
اي تنظيم شده است كه همه نويسـندگان     رشته زبان و ادبيات فارسي هستند؛ اگرچه مطالب كتاب به گونه

  .توانند از آن استفاده كنند و غيرايراني ـ ميآثار علمي به زبان فارسي ـ اعم از ايراني 
دانم از سركار خانم افسون قنبري و سـركار خـانم سـيمين هاشـمي كـه هـر يـك در         در پايان الزم مي

مقطعي از مراحل پاياني كار، اين كتاب را بـا دقـت خواندنـد، و اصـالحاتي را در آن بـه عمـل آوردنـد،        
خصوص آقايان دكتر احمدي رئيس محترم  به» سمت«ن محترم صميمانه قدرداني كنم، همچنين از مسئوال

سازمان، دكتر مرقاتي، دكتر سعيدي و آقاي محمدجواد ابوالقاسمي معاونان محترم سازمان كه در تهيـه و  
  .  اي داشتند، بسيار سپاسگزارم انتشار اين كتاب سهم عمده
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