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  علوم انساني در نويسي رفرنسسازي  رت يكسان درباره ضرو

  ∗زاده دهكردي دكتر حميدرضا رحماني

  
نويسي در بسياري از آثاِر دانـشگاهي         هايي كه در زمينه رفرنس      ها و آشفتگي     پراكندگي

هاي علوم انساني وجود دارد نويسنده اين مقاله را بر آن داشته است كـه بكوشـد                   رشته
هـاي    نويسنده نخست بـه صـورت اجمـالي بـه شـيوه           .  دهد راهكاري در اين باره ارائه    

هـاي دور تـا دوران معاصـر در ايـران             نويسي از گذشته    ها و نيز رفرنس     آوري داده  جمع
هـاي متعـدد      نويسي شيكاگو را بـا ارائـه مثـال          پرداخته است و آنگاه شيوه نامه رفرنس      

سندگان و پيــشنهاد نويــسنده درايــن مقالــه ايــن اســت كــه نويــ. معرفــي كــرده اســت
اند و چه آنهائي كـه       ـ تاريخ نشر را پذيرفته     نويسنده گران؛ چه آنهائي كه روش    پژوهش

نوشت ـ كتابنامه را دنبال مي كنند؛ به اين شيوه نامـه ـ كـه يكـي از       پي/ روش پانوشت
نويسي است ـ پايبند باشند تا قدري از ايـن آشـفتگي     هاي رفرنس معتبرترين شيوه نامه

كان استاندارد كردن تأليفات علمي دانشگاهي ـ با عنايت به معيارهـاي   كاسته شود و ام
  .پذيرفته شده محافل معتبر علمي ـ پديد آيد

   . شيكاگو شيوه نامه,نويسي در ايران  رفرنس,نويسي رفرنس :ي كليديها واژه

  مقدمه
چه نياز نيست و در اين زمينه آن  بيديگران عيني و نظريي ها ههيچ پژوهشگري از يافت

در وهله نخست اهميت دارد ميزان اعتبار و سنديت و نيز نحوه ارجاع به منابع مختلف 
به ويژه در علوم انساني و از آن مهمتر علوم ، درست منابع و ارجاع سنديت. است

                                                      
 . حقوق و علوم سياسي دانشگاه عالمه طباطباييةدانشكد استاديار. ∗

 ۱۳۸۴زمستان , ۱شمارة , سال اول, پژوهشنامة علوم سياسي/  

  

۱۴۴

 از سوي ديگر. ناپذير  ضرورتي است گريز ــچون در آن بسيار استو كه چند ــسياسي
چه اگر مثالً منبع سنديت . و ارجاع صحيح به آن استبخشي از اعتبار يك منبع در گر

از اعتبار ، گزينشي و دلبخواهانه باشد، انگارانه سهل، داشته باشد اما ارجاع به آن غيردقيق
  . كاسته خواهد شد، سخن گفته شده

ارزشمندي در ايران براي آموزش صحيح استفاده از منابع و ارجاع ي ها تالشتاكنون 
بنا به سليقه خود و بسته به  اما مسئله اينجاست كه هر نويسنده. گرفته استانجام ، ۱به آنان

شيوه تحقيق و پژوهش ، را مالك قرارداده يا اينكه از كدام مكتب هاي ناماينكه چه شيوه 
  .  برده استبه كاررا در پژوهش خود اي   ويژهنويسي رفرنسي ها هشيو، را آموخته

ضرورت ، نام جهاني  و انتشارات صاحبمعتبر كادميكآامروزه اغلب محافل 
گرانسنگي هاي  و كوششاند   و ارجاع را به درستي فهميدهنويسي رفرنسسازي  يكسان

در اين مقاله قصد . كه مهمترين آن شيوه نامة شيكاگوستاند  در اين زمينه انجام داده
آن  را معرفي كنيم اما پيش از نويسي داريم كه به صورت مختصر اين شيوه رفرنس

 در متون و ادبيات نويسي ارجاع و رفرنس كوتاه بر شيوه شايسته است كه مروري
  . كشورمان داشته باشيم

  نحوه ارجاع به منابع در متون كالسيك ‐۱
، "ها گفته"ه ديده است اغلب منابع متكي به آنچه از نثرگذشته باقي مانده و نگارند

  بر اين بوده كه وقتي خواننده مطلبي رافرض. بوده استها   "كهاند  آورده"و " ها شنيده"
مطلب ، و به همين ترتيب نويسنده نيز نويسنده را پذيرفته" آتوريته"اپيش خواند پيش مي

 روشن است كه ۲. ذكر كرده است ــ طابق النعل بالنعل ــ كه بودهگونه همانديگران را 
دگان و متفكرين هر از منابع مورد استفاده نويسن، مختلف همي ها هكتب موجود در دور

  . دوره بوده است
سقم و در مورد صحت، نظر از اينكه بسياري از ارجاعات در گذشته دقيق نبوده صرف
 شك و  ــنظران و در نزد برخي از صاحب  از ديربازــماية آن كتب نيز و درون ها هاين شنيد

 بيهقي در اين باب مثالً ابوالفضل، از نويسندگان معتبر گذشته. ترديدهاي وجود داشته است
سرائي  پردازي و داستان  او ضمن نكوهش افسانهكه چنان. چندوچون بسيار كرده است
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۱۴۵

  : كند مي دو روش براي سنجش اعتبار و سنديت منابع معرفي، نويسندگان زمان خود
يا از كسي ببايد شنيد و يا از : ذشته را دو قسم گويند كه آن را سه ديگر نشناسدگ ...

ثقه و راستگوي باشد و نيز خرد   خواند و شرط آن است كه گوينده بايد كهكتابي ببايد
 را  ممتنعو بيشتر مردم عامه آنند كه باطل. گواهي دهد كه آن خبر درست است

 و سازدي ها گامهنكه احمقي  !چون اخبار ديو و پري و غول بيابان فراستانند؛ تر دوست
فرود ، ديدم و پانصد تناي  ن دريا جزيرهدر فال«: و وي گويد.  گرد آيندنوگروهي همچ

 زمين تپش بدانچون آتش تيز شد و . نهاديم ها آمديم در آن جزيره و نان پختيم و ديگ
و به فالن كوه چنين و چنين چيزها ديدم و ! از جاي برفت نگاه كردم ماهي بود، رسيد

به روغني بيندود گوش او را ،  جادو و باز پيرزني ديگر!مردي را خر كرد، پيرزني جادو
چون شب ، و آنچه بدين ماند از خرافات كه خواب آرد نادان را. »تا مردم گشت
كه سخن راست خواهند تا باور دارند ايشان را از دانايان  و آن كسان. برايشان خوانند

 و سخن زشت را  فراستانندشمرند و سخت اندك است عدد ايشان و ايشان نيكو
ام تا  التزام اين قدر بكرده، ام پيش گرفته) تاريخ بيهقي(  راريخ و من كه اين تا…بيندازند

  ۳.ثقه درست از مردي  اسماع من است يا از معاينةآنچه نويسم يا از
  است كه نويسنده آن همانند بيهقيدبستان المذاهبمثال ديگر در اين زمينه كتاب 

و شريعت اديان طريقت   كوشيده است كه در بيان صحيح ــ به گمان خودكم دست ــ
اين كتاب كه در قرن يازدهم هجري نوشته شده . آب را از سرچشمه بردارد، و مذاهب

است آنچه را آورده يا از زبان بزرگان آن دين در آن زمان بوده و يا آنكه آن را در آثار 
داري و  ل خود برخالف پيشينيان بدون جانبمكتوب آنها يافته است و اين كار را به قو

آن ) يا به قول خودش ترجمانِي (گوييدر حقيقت كار او باز.  انجام داده۴يورز غرض
  : چيزي است كه به طور مستند خوانده و شنيده است

آنچه نوشته آمد از زبان صاحبان آن عقيده و كتاب ايشان است و در 
 اشخاص در حال هر چه مطيعان و مخلصان به تعظيم نام ۵گذارش

 را از نگار نامه.  و جانب روي ننمايدثبت نمود تا بوي تعصب، برند
  "۷ و ۶اين گذارش جز منصب ترجماني نيست

 ۱۳۸۴زمستان , ۱شمارة , سال اول, پژوهشنامة علوم سياسي/  

  

۱۴۶

يكي از منابع مورخان و محققان و البته  ها هو گفت ها ه گفتيم شنيدكه چنان
 ۸در متون عربي و احاديت به اين شيوه معنعن و عنعنات.  بوده استپردازان حكايت

طبيعي است هر چه . ز يكي به ديگري استكه نقل قولي سينه به سينه؛ ا شود مي گفته
  : آيد  ميباشد مطلب مستندتر به حسابتر  اين زنجيره نقل قول كوتاه

كه ديگر روز حسنك ، اين شب": خواجه عميد عبدالرزاق شنودم كهاز
چرا ": پدرم گفت. نماز خفتن، نزديك پدرم آمد را بردار كردند بوسهل

 نبايدكه ، كه خداوند نخسپد اهتا آنگ، نخواهم رفت": گفت. "اي؟ آمده
اما ، بنوشتمي":  پدرم گفت"بشفاعت، در باب حسنك، اي نويسد رقعه

  ۹. ـ و بجايگاه رفت"ايد و سخت ناخوبست شما تباه كرده

اگر از : گفت، از مجاهده خود ما را چيزي بگو: نقل است كه بايزيد را گفتند
روزي نفس را كاري بفرمودم ، ماما از كمترين بگوي، طاقت نداريد، تر بگويم بزرگ

تن در طاعت ده يا ! يا نفس: گفتم، يك سالش آب ندادم. حروني كرد؛ يعني فرمان نبرد
  ۱۰.در تشنگي جان بده
چنان به افراط ) حدثني عن فالن قال، حدثنا عن، قال حدثنا فالن عن( شيوه عنعنات

يث و در وهله دوم نقل  كه فلسفة آن نقل حد ــكه حتي برخي از اين شيوه كشيده شد
كوب در اين زمينه به  زرين.  انتقادات اساسي به عمل آوردند ــاطالعات تاريخي بود

از عكرمه شنيدم كه : گويا به طنز گفته است  كهكند مي نقل قولي از اشعب طماع اشاره
پرسيدند آن دو خصلت كدام است؟ اشعب گفت . پيغمبر گفت مؤمن دو خصلت دارد

  ۱۱." ذكر نكرد و آن ديگر را من فراموش كردميكي را عكرمه
البته بيشتر . درگذشته بوده است ها ه دادآوري جمع  نيز يكي از ابزارهاي مهممشاهده

  : اند كردهنويسان از اين روش استفاده  نامه جهانگردان و سياحت

, اما چون ما آنجا رسيديم. قحطي عظيم افتاده بود, پيش از رسيدن ما
و سه من نان , يك من و نيم نان به يك درم عدل د ودرويدن يجو م

بدين شهر هشت من نان  هرگز: گفتند يو مردم آنجا م. جوين هم
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۱۴۷

، و من در همه زمين پارسي گويان, كمتر به يك درم كس نديده است
  ۱۲.تر از اصفهان نديدم تر و آبادان شهري نيكوتر و جامع

كه از مشاهده استفاده اند  هم بوده گران پژوهش البته دسته اندكي از مورخان و 
  ۱۳.شاخص استاي  كه بيهقي در ميان آنها نمونهاند  كرده

از سوي ديگر . در گذشته كمتر رواج داشته استاي  روش كتابخانهاز گيري  بهره
  ۱۴.كليه ارجاعات به اين منابع به صورت كلي بوده است

. ددر اخبار انوشيروان پيدا كرده ام كه مرگ قباد چون بو
او را بكشت و سبب كشتن قباد آن بود  عرب: جرير گويد محمدبن

 كس را زهد گرفت و خون نريختي و)  وزنديق بود (كه وي را
نكشتي و با كس جنگ نكردي و مزدك او را بر آن داشت پس هيبت 

طمع ، همه ملكان، چون از حرب او ايمن شدند. او از دل ملوك بشد
 ۱۵ ...در پادشاهي او كردند

نصر احمد هشت ساله بود كه از : ن خواندم در اخبار سامانيان كهچنا
و ديگر روز آن كودك را . كه احمد را به شكارگاه بشكتند، پدر بماند

  ۱۶...بر تخت ملك بنشاندند به جاي پدر

ي كه تأليفپژوهش و ترين  جدي. اين وضعيت تا اوايل قرن بيستم در ايران ادامه داشت
.  كه محمدعلي فروغي نوشت۱۷.سير حكمت در اروپاست.  شد انجام۲۰در اواخر دهه 
 كه رسد مي به نظر. دهد مينمحمد فروغي رفرنس دقيقي از منابع ارائه  ۱۸,در اين اثر بزرگ

جان ماية آن آثار را به قلم  را خوانده و بعد ي اصلي اين فالسفهها كتاب  تماميگويي
اين فصل " حد است كه بگويد ارجاعات او در همين. خويش به فارسي نوشته است

اين تحقيقات از " يا ۱۹"از بخش چهارم و پنجم كتاب علم اخالق اسپينوزاستاي  خالصه
  .  ارجاعات هم اندك استگونه اينتعداد  البته ۲۰."باب سوم كتاب الك گرفته شده است

سي و چهل منتشر شده و نگارنده آنان را ديده ، ي كه در دهه بيستها كتاباغلب 
ها  نويسي در اين رفرنس.  چندان به دقت در آنان رعايت نشده استنويسي  رفرنساست

در .  مورد استفاده آمده استفحةصنام كتاب و ، حداكثر نام و نام خانوادگي نويسنده

 ۱۳۸۴زمستان , ۱شمارة , سال اول, پژوهشنامة علوم سياسي/  

  

۱۴۸

نوشته نام مترجم  و حتي گاهي نام ناشر و تاريخ، محل انتشار، نوبت چاپاين آثار 
  . نشده است

 در نويسي ك قصد نداريم به تاريخ مفصل سرنوشت رفرنسالبته در اين مجال اند
 به معناي جديد آن با نويسي بپردازيم فقط تا همين حد بگوييم كه شيوه رفرنس ايران

 از اواسط دهه چهل اين روند شدت ويژه به. شدتر  و دقيقتر   منظمها هپيدايش دانشگا
  . روندي كه تا امروز ادامه داشته است. گرفت

 ها هو مقال ها ه در زمينه نگارش رسالها ه كه در دانشگاهايي يگير با سخت
ي كه مجالت و ناشران براي تنظيم و نگارش يها نامه  و نيز شيوهگيرد مي صورت علمي

.  و ارجاع نسبت به گذشته قابل قياس نيستنويسي امروزه وضعيت رفرنس. اند اعالم كرده
 تمهيداتي انديشيد كه نويسندگان و نتوا مي اما اينك سخن بر سر اين است كه چگونه

 برند به كار خود ها كتابمحققان ما شيوه نامه معتبر و يكساني را براي نوشتن مقاالت يا 
  . ي يابنديتا از اين آشفتگي رها

  بر شيوه نامه شيكاگو مروري اجمالي ‐۲
اين براساس .  ارائه داده استنويسي شيوه نامة شيكاگو دو روش براي ارجاع و رفرنس

ند يكي از آن توان مي و محققان. شيوه نامه هر دو اين روش معتبر و البته همسنگ هستند
 كتابنامه يا روش علوم  ــنوشت پي /روش نخست كه به روش پانوشت. دو را برگزينند

كه در زير صفحه يا  (ييها نوشت پي /انساني معروف است متكي است به پانوشت
 .)كه جاي آن در انتهاي مقاله يا كتاب است (و كتابنامه) آيد مي ...انتهاي مقاله يا فصل و

حال به همين ، ما چون در ادامه به اين روش به صورت مفصل اشاره خواهيم كرد
  . كنيم  ميمختصر بسنده
) هقطبيعي و دقي (تاريخ نشر و فهرست منابع يا روش علومـ  روش نويسنده، روش دوم

درباره اين  در اين مختصر ما چند كالمي. ويندگ  مياست كه به آن روش هاروارد هم
روش نخست را معرفي خواهيم كرد تر  روش خواهيم گفت و سپس به صورت مفصل

روش ، كتابنامهـ  نوشت پي/ كه روش پانوشت تجربه نگارنده مؤيد اين نكته است
ث البته باب اين بح. علوم انساني از جمله علوم سياسي استي ها هتري براي رشت مناسب
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۱۴۹

  . همچنان باز است و محققان ديگري ممكن است خالف نظر نگارنده را داشته باشند
  

   تاريخ نشرـ  روش نويسندهدربارهمختصري  ‐۲‐۱
 نام نويسنده تاريخ ۲۱غيرمستقيمدر داخل متن و بعد از نقل قول مستقيم يا ، در اين روش

اگر تعداد نويسندگان بين يك  .)۱۳۸۳ بشيريه ( مثال۲۲ًشود مي انتشار در داخل پرانتز نوشته
و اگر از ) ۱۳۸۳ بشيريه و افتخاري و رضوي(. شود مي تا سه نفر بود بدين صورت نوشته

  نوشته۲۳رسم بر آن است بر اساس حروف الفباء نام خانوادگي نفر اول سه نفر بيشتر باشد
و  ) فاصله (بعد et al.  يا در نويسندگان التينشود مي اضافه" .و ديگران" و بعد شود مي

اند  حال اگر چندين منبع يك مطلب اشاره كرده) ۱۳۸۳ ,بشيريه و ديگران(. تاريخ نشر
 نقطه وسيله به  و سپس شود مي يش نوشتهها كتابنويسندگان آن اثر به همراه تاريخ نشر 

رحماني زاده دهكردي و  ؛۱۳۸۲بشيريه (. گردد مي هر منبع از منبع ديگر مجزا] ؛[ ويرگول
اگر نقل قول مستقيم است و از يك صفحه مستقيماً نقل  .)۱۳۸۲ ؛ سليمي۱۳۸۲. يگراند

. شود مي  و شماره صفحه نوشتهشود مي  بعد از تاريخ نشر از ويرگول استفادهشود مي قول
  :  داردهايي تفاوت كتابنامه  فهرست منابع اين نحوه ارجاع با۲۴)۲۳، ۱۳۸۳بشيريه (

 ه نام خانوادگي بر حسب نام نويسنده مانند كتابنامه تنظيمنخست آنكه هر چند ك )الف
  : شود مي  اما بر خالف آن فقط حرف اول نام نويسنده نوشتهشود مي

  .نو گام: تهران. گرايان كالبد شكافي ذهنيت اصالح. ۱۳۸۴. ح، سليمي
Stoller P. and C. Olkes. 1987. Sorcery's shadow. Chicago: University of 

Chicago Press. 

شيوه علوم  بر خالف كتابنامه در( ...وها  يا فصل ها هالزم نيست كه عنوان مقال )ب
 .  قرار گيرند۲۵داخل گيومه) انساني

 . شود مي ه بعد از نام خانوادگي و حرف اول نام نوشتهلتاريخ بالفاص )ج
 شتهگ نورفقط حرف اول عنوان با حرف بز] به زبان انگليسي[در ليست منابع  )د

 . شوند مي  و بقيه عناوين با حروف كوچك نوشتهشود مي
 . ۲۶حرف اول نام نويسنده بايد حتما با حروف بزرگ نوشته شود] در زبان انگليسي[  )هـ

 ۱۳۸۴زمستان , ۱شمارة , سال اول, پژوهشنامة علوم سياسي/  

  

۱۵۰

و باالخره نكته آخر اينكه نيازي به استفاده از پرانتز به هنگام دادن محل نشر و ناشر  )و
   .و تاريخ نشر نيست

  
 نخست آنكه به نظر.  تاريخ نشر چند نكته قابل ذكر وجود داردـ ه شيوه نويسنددرباره

خواننده را كه درگير   و رشته ذهنيگيرد مي  كه اين شيوه ارجاع تمركز را از آدميرسد مي
اما از . كند مي يا فهم مطلب است با ديدن رفرنس در وسط جمله پاره استدالل نويسنده

ك حسن به حساب آيد از اين جهت كه پاره شدن  يدتوان مي همين مسئله، ديگراي  زاويه
 ۲۷آورد كه خواننده قدري از متن فاصله بگيرد  ميرشته ذهني مخاطب اين امكان را فراهم

دومين نكته به نظر نگارنده اين است كه اين . و تأمل بيشتري بر استدالل نويسنده نمايد
در اين ميان استفاده . افزايد  ميزند و بر آشفتگي متن  مييك دستي نوشتار را بر هم شيوه
شما  مثالً. كند مي اين آشفتگي را دو چندان، نويسي ان دو خط متفاوت در رفرنسمز هم

به  (به زبان التيناي  كنيد و يك دفعه در وسط صفحه نوشته  ميمتني را به فارسي مطالعه
 ندازه قلم مورد كه قلم و نيز اشود مي و باز اين تشتت وقتي بيشتر بينيد مي) عنوان منبع

به نظر نگارنده بهترين قلم . ۲۸غيرمتعارف يا ناهمخوان باشد، دو نوشته استفاده براي هر
اما اين امر هم تنها . لوتوس است، زمان فارسي و انگليسي براي استفاده از نگارش هم

 و نويسي راست، مشكل ديگر در اين رابطه. كند مي اندكي از معضل فوق را تعديل
آيد ممكن است به علت   ميآخر سطر كه منبع التين هنگامي. دو متن است نويسي چپ

و بخشي در  كمبود جا اطالعات منبع التين دو تكه شود يعني بخشي در انتهاي سطر
براي حل اين مسئله بايد كوشيد كه تمام اطالعات آن منبع در . ابتداي سطر بعدي بيايد

 ارزش مؤلفكه براي كار خويش و اثر اي  يك سطر قرار گيرد معموالً ويراستاران حرفه
حل  ... اين مشكل را با كم كردن فاصله بين سطور يا تغيير قلم وكند مي سعي، قائل هستند

اما از . روشن است كه اين كار وقت گيراست بخصوص وقتي تعداد منابع زياد باشد. كنند
. كند مي نظر آشنارا سرراست با منبع مورد  حسن اين شيوه آن است كه آدمي، آن طرف

چون اين علوم بيشتر متكي به . اين امر البته در علوم طبيعي و علوم دقيقه بسيار مهم است
خواننده  اي،  وقفهگونه هيچتجربي و منطقي هستند بنابراين الزم است كه بدون هاي  فاكت

 است كه از اين جهت. سنديت فاكت و اعتبار منابع را بسنجد تا بتواند قدم ديگر را بردارد
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 كتابنامه ـ نوشت پي/ و شيوه نامه پانوشتاند   ناميده۲۹ علومنويسي اين شيوه را شيوه رفرنس
 كه در علوم انساني كه تأمالت رسد مي زيرا به نظر. ۳۰ علوم انسانينويسي رفرنس را شيوه

آن فوريت و اضطراري را كه علوم ، آگاه شدن از منبع. نظري در آن بيشتر دخيل است
 با اندكي درنگ منبع مورد نظر را در پانوشت يا توان مي ندارد بنابراين،  دارددقيقه
  .  يافتنوشت پي

، هايياست و در تحليل ن آنچه نگارنده در باب اين شيوه گفت البته اعتباري و نسبي
 محقق بستگي  و نوع نگاِهو نيز سليقه به رشته تخصصي، ترجيح يكي از اين دو روش

 كه. كنند مي الت مختلف تخصصي هستند كه از اين روش استفادهدر ايران مج. دارد
  . اند آن جمله  ازكتاب ماه علوم اجتماعي و فصلنامه مطالعات ملي

الزم است به چند نكته ، شيوه نامه شيكاگو پيش از پرداختن به روش علوم انساني
 رسم بر آننكته اول آنكه :  اشاره كنيمنوشت پي /ضروري در باب كتابنامه و پانوشت

آورده ،  كه در پژوهش استفاده شدههايي  و سايت و مقاالتها كتابست كه در كتابنامه ا
 السويه را علي ... مانند اخبار واهميت كمشيوه نامه شيكاگو ذكر منابع فرعي و  اما. شود
، ها كتابنهد اما ذكر  مي و ذكر كردن يا نكردن اين منابع را به سليقه پژوهشگر واداند مي

 البته داند مين كه در پژوهش از آنها استفاده نشده است را صالح هايي مقاالت و سايت
براي مطالعه "و با عناوين مختلف مثالً   در صفحه جداگانهدتوان مي ي راها كتاباين 
سايت شيوه ، روزنامه، مجله، براي متمايز كردن كتاب، افزون بر اين. ذكر كرد" بيشتر
 ه است كه آنان ايتاليك يا زير آنها خط كشيده شود شيكاگو توصيه كردنامة

)Underline ( فارسي معموال كتاب و مجله را از ديرباز ايرانيكدر)  استفاده از حروف
پيشنهاد نگارنده اين است كه در صورت استفاده از منابع . كردند مي) ۳۱برجسته سياه و

به جاي ايتاليك كردن بهتر است ، دست شدن منابع فارسي و انگليسي به منظور يك
  . ۳۲كنيم يا زير هر دو منابع خط بكشيم حروف التين آن را همانند منابع فارسي ايرانيك

 كلي دو نوع بندي تقسيم نيز بايد دانست كه در يك نوشت پي/ ۳۳درباره پانوشت
و ديگري  ۳۴ توضيحينوشت پي /يكي پانوشت:  وجود داردنوشت پيپانوشت و 

: نويسد  مي پانوشت توضيحيدرباره دكتر اديب سلطاني ۳۵اعي ارجنوشت پي/ پانوشت
، ها ح اصطالدرباره، پانوشت توضيحي عبارت است از توضيحاتي كه افزون بر متن"

 ۱۳۸۴زمستان , ۱شمارة , سال اول, پژوهشنامة علوم سياسي/  

  

۱۵۲

منظور فروشكافتن بيشتر مطالب و ياري به خوانندگان .  وغيرهها كتاب، ها ميا مفهو، ها نام
 در بافت متن ندتوان مينه احياناً ات و طرح نكاتي كيئجزاي  است براي درك بهتر پاره

نويسنده مشخصات اثري را كه " به نظر اين محقق اما در پانوشت ارجاعي. "قرار گيرند
 يا كند مي بوده ذكراش  در قسمت خاصي از متن مورد استناد و استفاده، در بيان مطالب

درعمل گاه " : دهد مي و سپس ادامه" منبع نقل قول مستقيم را به خواننده اطالع دهد
به اين ترتيب كه . ممكن است پانوشت ارجاعي با پانوشت توضيحي آميخته باشد

 و سپس شرح يا توضيح كوتاه يا كند مي استناد خود را ذكر نويسنده نخست منبع مورد
  ۳۶".افزايد  ميگاه مفصّل بدان

  
 ـ نوشت پي/ پانوشت (۳۷شيوه ارجاع به منابع بر اساس شيوه نامه شيكاگو ‐۲‐۲

  ۳۸)كتابنامه
  مجالت تخصصي

  نوشت پي /در پانوشت

سال ، اقتصادي ـ  اطالعات سياسي" ،ي تجزيه خوزستانها حطر"، اصغر جعفري ولداني
  . ۳۲: )۱۳۸۴ (۲۱۲‐۲۱۱شماره ، نوزدهم

Ilya Bodonski, "Caring among the Forgotten," Journal of Social Activism 

14, no. 3 (1989): 117.  

  
  مهكتابنا

سال  ،اقتصادي ـ  اطالعات سياسي، "ي تجزيه خوزستانها حطر". اصغر، جعفري ولداني
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 . ۴۲‐۳۲: )۱۳۸۴ (۲۱۲‐۲۱۱شماره ، نوزدهم
  

  شماي كلي ارجاع به مقاالت مجالت تخصصي بر اساس شيوه نامه شيكاگو
Bodonski, Ilya. "Caring among the Forgotten" Journal of Social Activism 

14, no. 3 (1989): 112-3.  
   مجالت عمومي

 نوشت پي /پانوشت
  ۳۸، ۱۳۸۲ تير ۲۲، اطالعات هفتگي ،)پاورقي ايراني ("تابستاني خوش"، مصطفي گلياري

Adam Rogers, "Thinking Differently: Brain Scans Give New Hope of 

Diagnosing," Newsweek, 25 December 1998, 60-62.  

 كتابنامه
   ۳۸، ۱۳۸۲ تير ۲۲، اطالعات هفتگي ،)پاورقي ايراني ("تابستاني خوش". مصطفي، گلياري

Rogers, Adam. "Thinking Differently: Brain Scans Give New Hope of 

Diagnosing," Newsweek, 25 December 1998, 60-62.  

 
 ۳۹ProQuest مجالت تخصصي با استفاده از سايتمقاالت كامل

  تنوش پي/ پانوشت
 Philip I. Earl, "Building Hoover Dam: An Oral History of the Great 

Depression," The Oral History Review 24 (1997), Available: ProQuest; 

ADDRESS: http://proquest. umi. com (May 5, 1999). 
  كتابنامه

Earl, Philip I. , Winter 1997. "Building Hoover Dam: An Oral History of the 

Great Depression" The Oral Review 24 (1997). Available: ProQuest; 

ADDRESS: http://proquest. umi. com/. (May 5, 1999). 
  ها روزنامه
 نوشت پي /پانوشت

 ۱۳۸۴زمستان , ۱شمارة , سال اول, پژوهشنامة علوم سياسي/  

  

۱۵۴

  ۱. ص، چهارم. ۴۰س، ۱۳۸۴ تير ۲۸، شرق" ،پديده عامالن انتحاري"، فرزانه روستائي
 Tanya Kerstiens, "Pick a Color: Children of Mixed Race Struggle to Find 

Identity, "Bellingham Herald, 10 January 1999, sec. C, p.1.  
  

  كتابنامه
ژورناليستي در ي ها تحليلطبق شيوه نامه شيكاگو نيازي نيست كه خبرهاي روزنامه يا 

 نوشت پي/ در پانوشت، بر اين اساس ذكر مطلبي از روزنامه. كتابنامه فهرست شوند
  . كند مي كفايت

  كتاب 
  نوشت پي /پانوشت

 /شيوه ارجاع در پانوشت، اگر كتابي سه يا كمتر از سه نويسنده داشته باشد
  :  و كتابنامه بدين صورت استنوشت پي

  .۱۲ ،)۱۳۸۳، ني: تهران (هويت، فرهنگ، جهاني شدن، محمدي احمد گل
Gilbert Herdt, Same Sex, Different Cultures: Exploring Gay and Lesbian 

Lives (Boulder, Colorado: Westview Press, 1997), 32. 

 
 در فارسي و از واژه هماناگر نقل قولي از همان منبع بالفاصله ذكر شود از واژه 

Ibidكنيم و در صورتي كه صفحه متفاوت بود نام صفحه را  مي در انگليسي استفاده 
نام خانوادگي نويسنده را نوشته و بعد شماره . اگر بين منابع فاصله افتاداما . نويسيم مي

  .۴۱كنيم  ميصفحه را ذكر
  . همان ‐
  . ۳۸ ،گل محمدي ‐

 ‐ Ibid . 
 ‐ Herdt, 32. . 
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  كتابنامه
  .۱۳۸۳، ني: تهران ,هويت، فرهنگ، جهاني شدن. احمد، گل محمدي

Herdt, Gilbert. Same Sex, Different Cultures: Exploring Gay and Lesbian 

Lives. Boulder, Colorado :Westview Press, 1997.  
  

 /نويسنده داشته باشد در پانوشت بر اساس شيوه نامه شيكاگو اگر كتاب بيش از سه

و "يا " . و ديگران " اسم نويسنده نخست را نوشته بعد در ادامه آن اسم نوشت پي
. and others يا et. al.  در انگليسي عبارتشود مي هاضاف" . و همكاران" يا " . سايرين
. به طور كامل ذكر شود نكته مهم آنست كه در كتابنامه بايد تمام اسامي. شود مي اضافه

در حوزه علوم سياسي كتابي را نيافتيم كه بيش از سه نويسنده داشته باشد و   مامتأسفانه
براي نشان   از مثال انگليسيجا صرفاًبنابراين در اين. زبان فارسي نوشته شده باشد به

  : كنيم  ميدادن نحوه ارجاع استفاده
  نوشت پي/پانوشت

Mary Jones et al., A History of the World (Bellingham: From the Beginning 

Press, 2000) .  

  : بين منابع باشداي  شيوه ارجاع به همان اثر اگر فاصله
10. Jones et al. , History of the World, 17.  

 ۱۳۸۴زمستان , ۱شمارة , سال اول, پژوهشنامة علوم سياسي/  

  

۱۵۶

  كتابنامه
Jones, Mary, Frank Smith, Alex Jackson and Sarah Pope. A History of the 

World. Bellingham: From the Beginning Press, 2000. 
  الين عمومي المعارف يا فرهنگ آن هاستفاده از مدخل دريك دائر 

 نوشت پي /پانوشت
 "Salish," Britannica Online, 

<http://www. eb. com: 180/cgi- n/g?DocF= micro/520/47. htm l> (15 

February 1999). 

  كتابنامه
"Salish. "Britannica Online" . 
 <http://www. eb. com: 180/cgi-in/g?DocF=micro/520/47. html> (15 February 

1999)  
  

 ع تخصصيفرهنگ و كتاِب مرج، استفاده از مدخل در يك دائره المعارف 
  نوشت پي /پانوشت

و ، مضامين، گزيدة اصطالحات (نامه ادبي فارسي فرهنگ. سرپرست، ۴۲حسن انوشه
نگاه كنيد زير  ،)۱۳۷۶، سازمان چاپ و انتشارات: تهران( )موضوعات ادب فارسي

  . نوشتة هومن عباسپور" زدايي آشنائي" عنوان
  

Charles Phillips and Alan Axelrod, eds. Encyclopedia of the American West 

(New York: Simon & Schuster Macmillan, 1996) , s. v. "Cowboy Songs," by 

Charlie Seemann.  
  كتابنامه
و ، مضامين، گزيدة اصطالحات (فرهنگنامه ادبي فارسي. سرپرست، حسن، انوشه

" يد زير عنواننگاه كن. ۱۳۷۶، سازمان چاپ و انتشارات: تهران .)موضوعات ادب فارسي
  . نوشتة هومن عباسپور " زداييآشنائي 
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Phillips, Charles and Alan Axelrod, eds. Encyclopedia of the American 

West. New York: Simon & Schuster Macmillan, 1996. s. v. "Cowboy 

Songs," by Charlie Seemann. 
  پايان نامه 

  نوشت پي /پانوشت
پايان نامه  ("ثباتي سياسي در ايران  بياجتماعي خشونت وي ها هريش"، ابوالفضل دالوري

ذكر شماره صفحه يا [) ۱۳۷۸، دانشكده حقوق وعلوم سياسي دانشگاه تهران، دكتري
  .] مورد استفادهصفحات

  
 James M. Diehl, "Anthropology at War: World War I and the Science of 

Race in Germany" (Ph. D. diss. , Indiana University, 2002). 
  كتابنامه
نامه  پايان ".ثباتي سياسي در ايران  بياجتماعي خشونت وي ها هريش". ابوالفضل، دالوري
  . ۱۳۷۸، دانشكده حقوق وعلوم سياسي دانشگاه تهران ،دكتري

Diehl, James M. "Anthropology at War: World War I and the Science of 

Race in Germany. " Ph. D. diss. , Indiana University, 2002 . 
  سايت وب 

 پيشنهاد. چين است  كه نوشتن آدرس اينترنتي برخالف زبان فارسي چپجايياز آن
در غير صورت . آدرس سايت در سطر ديگري نوشته شود،  براي رفع اين مشكلشود مي

خست در اين آنكه تاريخ ننكته قابل ذكر ديگر . ۴۳ خواهد ريخت هم به سايت آدرس وب
 و تاريخ ۴۴سايت است بار روزآمد شدن وب  تاريخ آخرينسايت يا ارجاع تاريخ ايجاد وب

  .  است۴۵سايت و استفاده از مطلب سايت تاريخ مراجعه به وب، دوم
 نوشت پي /پانوشت

  ۱۳۸۴ تير ۲۲ ،امروز، "چيستي عدالت"، عزت اهللا فوالدوند

 ۱۳۸۴زمستان , ۱شمارة , سال اول, پژوهشنامة علوم سياسي/  

  

۱۵۸

<http://www. emrouz. info/ShowItem. aspx?ID=3848&p=1>   .)۱۳۸۴تير ۲۲ ( 

  : شماي كلي ارجاع بر اساس شيوه نامه شيكاگو
Hugh Elton, "Byzantine Warfare," Warfare in the Ancient World, 4 April 

1999. <http://shakti. trincoll. edu/~helton/army. html> (23 April 1999). 

  كتابنامه
  ، امروز، "چيستي عدالت" هللا عزت ا، فوالدوند 

<http://www. emrouz. info/ShowItem. aspx?ID=3848&p=1> )۱۳۸۴تير  ۲۲(.    
  

  شماي كلي ارجاع به سايت بر اساس شيوه نامه شيكاگو
Elton, Hugh. "Byzantine Warfare. " Warfare in the Ancient World. 4 April 

1999. <http://shakti. trincoll. edu/~helton/army. html> (23 April 1999) .  
  نقد و بررسي كتاب 

  ۴۶نوشت پي/ پانوشت
دولتي  بي درنقد و بررسي كتاب " ،آلود مهي ها هدر گذشتاي  پرسه"، ناصر فكوهي

 ۱۰ و ۹شماره ، سال چهارم، كتاب ماه علوم اجتماعي، نوشتة جالل ستاري ،فرهنگ
)۱۳۸۰( :۵ ‐۸.   

Susan Lardner, "Third Eye Open," review of The Salt Eaters, by Toni Cade 

Bambara, New Yorker, 5 May 1980, 169. 
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  كتابنامه
دولتي  بي درنقد و بررسي كتاب " ،آلود مهي ها هدر گذشتاي  پرسه". ناصر، فكوهي
 ۱۰ و ۹شماره ، سال چهارم، كتاب ماه علوم اجتماعي، نوشتة جالل ستاري ،فرهنگ

)۱۳۸۰( :۵ ‐۸.  
  

Lardner, Susan. "Third Eye Open." Review of The Salt Eaters, by Toni 

Cade Bambara. New Yorker, 5 May 1980, 169. 

  
   )...،سي دي و دي وي دي( ۴۷ويدئو

  نوشت پي/ پانوشت
  .نوار ويدئو ،)۱۳۷۹، تصويريي ها هموسسه رسان: تهران (،كشي سگ، بهرام بيضائي

  كتابنامه
  .نوار ويدئو، ۱۳۷۹، تصويريي ها هموسسه رسان: تهران. كشي سگ. امبهر، بيضائي

  
  نوشت پي/ پانوشت

 Albert DeMond and Gerald Geraghty, The Red Menace (Los Angeles, 

Calif: Republic Pictures Home Video, 1991), videorecording.  
  كتابنامه

DeMond, Albert and Gerald Geraghty. The Red Menace. Los Angeles, Calif: 

Republic Pictures Home Video, 1991. Videorecording.  
  

  شرايط خاص ارجاع 
، علي رغم اعتبار اين شيوه نامه كهاند  د به اين نكته واقفتردي  بيخوانندگان ارجمند

فرستند در صورتي كه آن كنفرانس  اي مي براي كنفرانس يا مجلهاي  كه مقاله  ميبايد هنگا
به ناچار بايد بدان شيوه . يا مجله شيوه خاصي را براي تنظيم مقاله معرفي كرده است

 ۱۳۸۴زمستان , ۱شمارة , سال اول, پژوهشنامة علوم سياسي/  

  

۱۶۰

ينكه نمونه عيني به دست ابراي . ۴۸ر گيرد باشند تا مقاله شان مورد پذيرش قرابند پاي
 داده باشيم دو شيوه تنظيم مقاالت را از دو مجله معتبر داخلي و خارجي در زير

كنيم اين مجله را از اين جهت به عنوان   مينخست مجله چپ نو را انتخاب. آوريم مي
 الهكه شرايط خاص دارد نخست آنكه كسي كه براي اين مجله مق مثال برگزيده ايم

نويسد پيشاپيش بايد نگرش ماركسيستي اين مجله را بپذيرد و در آن چارچوب  مي
دوم آنكه برخالف بسياري از مجالت شيوه ارجاع اين مجله پانوشت . صحبت كند

سوم اين مجله يكي از معتبرترين مجالت علوم سياسي است كه . نوشت پياست نه 
چون يورگن  ميندگاني صاحب نانويس. چاپ مقاله در آن كار بسيار دشواري است

اين مجله . از نويسندگان اين مجله هستند ...فردريك جيمسون، پري اندرسون، هابرماس
 ‐نوشت پي/كه البته شيوه پانوشت (دهد مي  خود را ارائهنويسي خود شيوه رفرنس

  : خوانيم  ميكتابنامه شيكاگوست اما شرايط خاص ديگري هم دارد با هم اين شرايط را
  

  ۴۹هنماي پذيرش مقالهرا
 كه مسائل عمده هايي و بررسي كتاب ها هديدگااز مقاالت و  New Left Reviewمجله 

نويسندگان بايد اين نكته را در خاطر . كند مي  استقبالدهند مي روز را مورد توجه قرار
كه مقاالت دانشگاهي را به معناي  (نشر دانشگاهي نيست، داشته باشند كه اين مجله

پردازد از اين رو   ميها هاست كه به ايداي  بلكه نشريه) ك آن منتشر كندكالسي
بيان ديگر  به. هوشمندانه و تأمل برانگيز باشند، خالقانه  ارزشمند هستند كههايي نوشته

نه مقاله متوسطي كه در همايش . بلوخ يا ماركس هستند، الگوهاي نثر اين آثار بنجامين
شده بايد چنان دانشورانه و ظريف نوشته شده باشند كه ارائه  مقاالت. شود مي ارائه

  . خوانندگان بيشتري توان درك مطالب را داشته باشند
  

  ۵۰تعداد كلمات
تعداد كلمات را ضرورت نظري مقاله بايد تعيين كند اما اغلب مقاالتي كه در اين نشريه 

لمه بوده است در  ك۱۲۰۰۰ كلمه تا ۴۰۰۰تعداد كلمات مقاالت آنان بين اند  منتشر شده
  .  كلمه بوده است۳۰۰۰ تا ۲۰۰۰حالي كه تعداد كلمات بررسي كتاب بين 
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  شيوه استفاده از پانوشت

از اين جهت مورد توجه هستند كه منابع  گيرند و  ميدر انتهاي صفحه قرارها  پانوشت
  و توضيحات معترضه و در ارتباط با متن در آنانكنند مي مورد استفاده را مشخص

ربط باشد و از سوي  اي بي نبايد انباشته از اطالعات كتابنامههاي  پانوشت. عكس استمن
، ديگر بايد به اين نكته توجه داشت كه آثاري كه نويسنده آنان را نخوانده است

نقل قولي از  همچنين نويسندگان مقاالت بايد از آوردن. بيايدها  بايست در پانوشت نمي
  ۵۱. خود و آثار خود بپرهيزند

  
  : نشريه چپ نو از اين قرار استهاي  شيوه كلي پانوشت

1. Susan L. Woodward, Balkan Tragedy: Chaos and Dissolution after the 

Cold War, Washington DC 1995, p. 28–9. 

2. Fredric Jameson, ‘Marx’s Purloined Letter’, in Michael Sprinker, ed., 

Ghostly Demarcations, London 1999, p. 51. 
3. Lorna Sage, ‘The First Bacchante’, London Review of Books, 29 April 1999. 
4. Johanna Brenner, ‘The Best of Times, The Worst of Times: US Feminism 

Today’, NLR I/200, July–August 1993, pp. 156–7. 

  . شود مينپانوشت استفاده  لطفاً توجه بفرمائيد كه در بررسي كتاب از
1. Susan L. Woodward, Balkan Tragedy: Chaos and Dissolution after the 

Cold War, Washington DC 1995, p. 28–9 . 
2. Fredric Jameson, ‘Marx’s Purloined Letter’, in Michael Sprinker, ed., 

Ghostly Demarcations, London 1999, p. 51 . 
3. Lorna Sage, ‘The First Bacchante’, London Review of Books, 29 April 1999.  
4. Johanna Brenner, ‘The Best of Times, The Worst of Times: US Feminism 

Today’, NLR I/200, July–August 1993, pp. 156–7 . 
  

 ۱۳۸۴زمستان , ۱شمارة , سال اول, پژوهشنامة علوم سياسي/  

  

۱۶۲

  شكل مقاله
 فايل  به صورتــ ايميل وسيله به و سپس   تايپ كردهword محيطمقاالت را بايد در 

  : به اين آدرس ارسال كنيد ــضميمه 
editorial@newleftreview. org 

زير  به آدرس پستي) همراه با فالپي ديسك آن (يا آنكه مقاله يا مقاالت مورد نظر را
  : بفرستيد

New Left Review, 6 Meard Street, London, England, W1F 0EG . 
  

 انتخاب كرديم از اين جهت كه اين مجله ۵۲م اجتماعيمجله دوم را كتاب ماه علو
 و نيز شرايط خاصي كند مي تاريخ نشر در ارجاع استفاده_ تخصصي از شيوه نويسنده

  : براي پذيرش مقاله در نظر گرفته است
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  كالم آخر
مختلف ي ها هيواز شگيري   در زمينه ارجاع به منابع و بهرهنويسي گفتيم كه پراكنده

 ۱۳۸۴زمستان , ۱شمارة , سال اول, پژوهشنامة علوم سياسي/  

  

۱۶۴

، ما در اين مقاله. يكي از مشكالت اساسي پژوهش در علوم انساني است، نويسي رفرنس
 اين شيوه نامه يكي از معتبرترين. شيوه نامة شيكاگو را به صورت اجمالي معرفي كرديم

 گران پژوهشاميد است .  استنويسي  رفرنس شيوه نامة) يا به بياني ديگر معتبرترين(
به ، دقت نظر بر اين شيوه نامه بنگرند و اگر آن را در خور اهميت يافتندبا  ارجمند
سامان يافتن بازار آشفته ، به نظر ما كمترين فايده كاربست شيوه نامه شيكاگو. كاربندند

  .  در علوم انساني استنويسي ارجاع و رفرنسي ها هشيو
  
  
  
  ها نوشت پي

  
  : مند ذيل اشاره كرد به كارهاي ارزشتوان مي نمونه به عنوان. ١

شركت انتشارات : تهران, ويراست سوم. راهنماي آماده ساختن كتاب. الدين اديب سلطاني  مير شمس
 شيكاگو اختصاص داده شده نويسي  صفحه به شيوه رفرنسها هدر اين كتاب د .١٣٨١، و فرهنگي علمي
در انتهاي كتاب ذكر ،  آمده استالبته اين شيوه ترجمه نشده و به همان صورتي كه در شيوه نامه. است

  . گرديده است
   .١٣٧٥، المعارف اسالم بنياد دائره: تهران, چاپ دوم ,شيوه نامه جهان اسالم

   .١٣٨٠، سمت: تهران, چاپ سوم ,آئين و نگارش، احمد سميعي
   .١٣٧٥، يمركز نشر دانشگاه: تهران, ش دوميرايو ,نامه مركز نشر دانشگاهي شيوه

  : اشاره كرده استها  برخي از اين پراكندگي با ذكر مثال بهاي   در مقالهمريم شريف نسب
نام : )٩٨ تا ٩٢صص (»شيراي نگارش و ويراهنما« و دكتر ناصح دركتاب ياحقي روش دكتر ــ" 

نام كوچك و سپس  (ا مترجمينام مصحح ، عنوان كتاب ،)ينام كوچك و سپس نام خانوادگ (نويسنده
، ومهينام سلسله انتشارات داخل گ، نوبت چاپ، تعداد مجلدات (ت چاپ كتابمشخصا ،)ينام خانوادگ

. شماره صفحه مورد نظر ،) باشدياگر كتاب چند جلد (شماره جلد ،)خ چاپيتار، محل چاپ، نام ناشر
نام  (نام نويسنده: )٩١ تا ٨٧صص  (»شيراي ويراهنما«زاده در كتاب  ني روش دكتر غالمحســ

در كتاب ) يالنيگ (يعي سمي روش آقاــ. ؛ شماره جلد و صفحه  ؛ نام اثر) كوچك و سپس ناميخانوادگ
  ")شماره صفحه، نام نويسنده(: )٢٤٣ تا ٢٤٠صص  (»شيراينگارش و و«

  : نگاه كنيد به
 ادبيات و ة دانشكدةمجل( زبان و ادب "،ي در علوم انسانها همستند كردن نوشت"، مريم شريف نسب
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مستند "، مريم شريف نسب: به نقل از: )١٣٨١ (٢١شماره  ،)ييه عالمه طباطبا دانشگاي خارجيها زبان
  ،)يات فارسي زبان و ادبيک تخصصيه الکترونينشر( پارسي "،ي در علوم انسانها هكردن نوشت

 <http://www. paarsi. com/article_view. asp?ID=32> ) ١٣٨٤ تير ٢٨(.   
هشدار و ، اغلب نصيحتها  هدف از ذكر حكايت  كهجايينبايد به اين نكته عنايت داشت كه از آ. ٢

تاريخي بلكه زائيده ذهن ي ها واقعيتمستند به  رهنمود است بعيد نيست كه بخشي از آنان نه
  . سنج بوده باشد نويسندگان نكته

 كتاب، كريم كشاورز] به كوشش[. هزار سال نثر پارسي، "در نقل اخبار تاريخي"، ابوالفضل بيهقي. ٣
  .٤٠٢ ،١٣٧٧، و فرهنگي ميانتشارات عل: تهران, چاپ پنجم، اول
  بر اين باور است كه كتبي كه در مورد مذاهب و ملل ونحل تا زمان اودبستان المذاهب كتاب مؤلف. ٤
كه كتابي است  تبصرة العواماز جمله كتاب . اند نه بودهادار همه جانباند  نوشته) قرن يازدهم هجري(

از اين رو او در تالش بوده كه برخالف گذشتگان تنها دنبال حقيقت . مختلفهاي  ن مذاهب و آئيدرباره
 گونه هيچو بدون  .)شايد به همين دليل است كه او مذهب خود را به صراحت اعالم نكرده است (باشد

. ي آنها بيابدها كتاب تعصب مطالب از زبان شارحان و خدايگان آن مذاهب بشنود و بنويسيد يا آنكه در
  : نگاه كنيد بهاند  گويد نخبگان و دوستانش مشوق او بوده  ميكه خود در اين طريق البته چنان

  ٣٢٧ص  ،١٣٦١، نا بي: تهران, اصغر مصطفوي به كوشش علي، ] نامعلوممؤلف[  دبستان المذاهبــ
  . ايم ه ما نيزدر متن دخل و تصرفي نكردنوشتند از اين رو  ميگزارش را در گذشته به صورت گذارش. ٥
  . همان. ٦
نقل شده ) قرن يازده هجري ( كه اتفاقاً از بزرگان مذاهب آن زمانــبا اين همه برخي از استنادات او. ٧

كه گويا  كند مي عشر از بزرگان نقل قول نيث در ذكر عقايد شيعه ا مثالً. چندان محل وثوق نيست. است
و سپس در . اند بوده است سوزانده شده) ع (در زمان عثمان برخي از آيات كه در فضليت حضرت علي

  : را به طور كامل بيان كرده است سوره مورد ادعا ادامه آن
 و   در هزار و پنجاه  كه  ابراهيمو مال،   توني            و محم د مومن،            محم د معصوماز مال عشريه در مذهب اثني"

 عثمان و بني، عمر، گويند ابوبكر ...آورد  مي نگار شنيده  نامه  ديگر آنچه و از جمعي، اند  در الهور بوده سه
 از  بعضي و ايشان را نفرين كنند واند  اميه و عباسيه با ياوران خود غاصب حق ائمه معصومين بوده

ِ  و فضل   علي  در شأن ها كه] ه[ از سور بعضي،   را سوخته  مصاحف عثمان:   گويند كه ايشان  بود   آلش      
 كه كند مي را متبادر ذهن" شايعه تحريف قران" اين گفته"  ... است ها اين ]ه[ سور  از آن  و يكي برانداخت

دبستان  برخالف ادعاي نويسنده كتاب         ًو اتفاقا . دانند  ميبه اتفاق آراء آن را مردود ميهمه علماي اسال
باط تنها به اين نكته كه به بحث ما ارت. كه حال مجال آن بحث نيستاند   آوردههايي  استداللالمذاهب

ِ                     صرف  راستگو بودن نويسنده، باب سنجش اعتبار يك منبع كه در كنيم  ميدارد اشاره بلكه . كافي نيست   
  .  الزم است ــبه ظرافت گفته است  بيهقيكه چنان ــانطباق آن با امر واقع 

و ها  آئينمعناي ديگري هم دارد و آن ، كنيم  ميالبته عنعنات جدا از معنائي كه ما در اينجا از آن مراد. ٨
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الدين طباطبائي اين واژه را در   كه سيد ضياءرسد مي به نظر. رسوم به ارت رسيده از گذشتگان است
ي ها هو گفت ها هدر نوشت را" عنعنات ملي "او بارها واژه  كه چنانادبيات سياسي معاصر رواج داده است 

اي مرده ريگ فرهنگي نياكان را  همان معنظاهراًچند در آثار صادق هدايت هر.  برده استبه كارخود 
خورم همه   ميل اينكه اگر من مسهليم ...": منفي هم پيدا كرده است وجه، دارد اما افزون بر اين

  : نگاه كنيد به ". اينها عنعنات است.  مسهل خوردن را در بياورنديمجبورند مسهل بخورند و يا ادا
  .١٣٨٤ خرداد ٢٣ ،ئيمجموعه آثار نيلوفر بيضا: به نقل از.  صادق هدايت

<http://www. nbeyzaie. com/thema1/thema1n. htm> ) ١٣٨٤خرداد  ۲۲(.   
آمادگي که ترين  عمده"  اين نكته را هم بيفزائيم كه اين كلمه هنوز در ادبيات افغانستان مصطلح است

 نفر ١٠ي اقل براگي که باشد حدگيرند اين است که هر فاميل در هر سطح زند  ميمردم براي نوروز
اين ميزباني . کند  ميخوراکه و امثال آن را تهيه،  و براي آنها جاي بود وباششود مي مهمان آماده پذيرش

درغزني مثل همه واليات  ... قبول شده اين واليت گرديده و سخت به آن پايبنداندعنعناتجزء 
 غزني آمدن بهار را با يک  و مردمگردد مي افغانستان نوروز يا روز اول سال با مراسم ويژه برگزار

در همه مناطق افغانستان در رابطه به نوروز و فصل  ...کنند  مياستقبالها   و رسوم و رواجعنعناتسلسله 
تدارکات و رواجهاي خاص وجود دارد که تقريبا اين ، بهار و ديگر فصول سال يک سلسله مراسم

  : نيد بهنگاه ك" . وجود داردهايي   مشابه بوده اما تفاوتعنعنات
   ,)مردم افغانستان ميوابسته حزب حركت اسال( نامه الكترونيكي مردم هفته "،نوروز در افغانستان"

 <http://www. hhima. org. af/039. htm> ) ١٣٨٤ تير ٢٨(.   
  .٣٣٥، بيهقي. ٩
  : نگاه كنيد به  عطاراولياء تذكرهبه نقل از . ١٠

   ،اسالمي بانك مقاالت، "سلوك عرفاني تشيعطريقت و حقيقث در ، شريعت"، غالمعلي شجاعي
<http://www. seraj. ir/engine/View_article. asp?ID=A57939> ) ١٣٨٤ تيرماه ٢٦(.   

الفرج بن  ازالبي تأليف والمذكرين لقصاصا بررسي و معرفي كتاب. حسينعلي بيهقي: نگاه كنيد به. ١١
و نيز . ٨٦‐٨٠: )١٣٥٥ (١٦٨ مارهش، ١٥‐١٣ دوره و مردم مجله هنرزير نظر پرويز ذكائي  الجوزي

   :مراجعه كنيد به ادرس اينترنتي ذيل
<http://www. ichodoc. ir/p-a/CHANGED/168/html/168-80. htm> 

, چاپ پنجم، اول كتاب، كريم كشاورز] به كوشش[ .هزار سال نثر پارسي" ،سفرنامه"، ناصر خسرو. ١٢
  .٢١٨ ،١٣٧٧، و فرهنگي ميانتشارات عل: تهران
به . مانند است  بينثر كالسيك پارسي نگاه بيهقي به مسائل مختلف چنان ظريف است كه در تاريخ. ١٣

 توان مي  كه با اين توصيفكند مي دار را چنان دقيق توصيف ةوبعنوان مثال او رفتن حسنك به سمت چ
سرشناس و بزرگ اي  همتعلق به خانواد، مثالً مرتب بودن (اجتماعي و شخصيتي حسنكي ها ويژگي به

 كه از زير دستار او يياندك مو، نحوة پوشش او پي برد و در اين ميان با توجه به) و آراستگي، بودن
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  : دور نمانده است بين بيهقياز نگاه ريز بيرون زده است نيز
 سخت و ردايياي  دراعه، خَلَق گونه، زد  ميداشت حبري رنگ با سياهاي  جبه، بند  بيحسنك پديد آمد"

و موِي سر ماليده زير دستار پوشيده ،  ميكائيلِي نو در پايةو موز، و دستاري نيشابوري ماليده، پاكيزه
  : كنيد به نگاه" ك مايه پيدا بوداند  كرده

  .٩٤ ،)گيالني ( سميعي‐
، است ميبنابراين ذكر بسياري از مشخصات كه اينك الزااند  چون كتب در گذشته كتب خطي بوده. ١٤

  . تاريخ نشر و ناشرو  محل نشر و نوبت چاپنبوده است از جمله  ميذشته الزادر گ
تكمله و ترجمه تاريخ طبري به تصحيح محمد تقي ، تاريخ بلعي. بوعلي محمد بن محمد بن بلعمي. ١٥
  .٦٧٦ ،١٣٨٠، انتشارات زوار: تهران, بهار
  .٣١٠، ابوالفضل بيهقي. ١٦
، البرز: تهران به تصحيح و تحشيه امير جالل الدين اعلم. پاسيرحكمت در ارو، محمدعلي فروغي. ١٧

١٣٧٥.   
 آن حدود تأليفاز   كتابي است كم نظير در ادبيات فارسي كه با آنكهسير حكمت در اروپاكتاب . ١٨

تكميل   اين اثر١٣١٨ چاپ شد و سپس در سال ١٣١٥بخش اول كتاب در سال  (گذرد  ميهفتاد سال
هنوز از مراجع اصلي فلسفه غرب براي فارسي ) سترس همگان قرار گرفتشد و به شكل فعلي در د

بسياري در فارسي در برابر مفاهيم مشكل و پيچيده ديدگاه هاي  ابداع اصطالحات و معادل. زبانان است
تنها يكي از چندين كار شگرفي است كه اين نويسنده كرده  ... ونيچه، فيخته، كانتفيلسوفاني چون 

دقيق نپرداخته است آن بوده است كه در آن زماني هاي   از داليلي كه او به رفرنسشايد يكي. است
دان  از خاطر نبريم كه او اين كتاب را زماني نوشت كه دانشمندان زبان. ديده است نمينيازي به اين كار 

  نظريگونه پيشينه هيچ هم بودند كه با فلسفه غرب آشنائي داشتند و ميبسيار اندك بودند و افراد ك
فلسفي چند تن از بزرگان فلسفه غرب نظير ارسطو و افالطون كه ايرانيان از طريق ي ها هديدگا جز به(

  . وجود نداشت) عربي با آن اشنا بودندي ها هترجم
  .٢٠٤، همان. ١٩
  .٢٥٥، همان. ٢٠
ر بعد در سط آن نقل قول. ست كه اگر طول سطرهاي نقل قول از سه سطر بيشتر باشد ارسم بر آن. ٢١
  .نويسند  ميبا حاشيه بيشتر و

 و مؤلفنخست آنكه حد فاصل بين نام خانوادگي .  توجه نمودجزييدر اين زمينه بايد به دو نكته . ٢٢
نقطه يا ايست نما " et al"  يا  "و ديگران "دوم اينكه بعد از . تاريخ الزم نيست از ويرگول استفاده كنيم

  ).١٣٨٤.  ديگرانافتخاري و (كنيم مثالً  مياستفاده
 كه به جاي استفاده از نام خانوادگي فرد بر دهند مي مرسوم است كه برخي از محققين ترجيح. ٢٣

نويسنده نخست بنويسد و از  را به عنوان نويسندگان يكي از آنها" اعتبار"بر اساس ميزان ، حسب الفبا
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چون خالف قاعده . كند ميتوصيه ننگارنده اين روش را . براي بقيه استفاده كند" و ديگران "عبارت 
  . شود مي نويسي دست شدن رفرنس مانع يك متعارف است و

 كه ويرگول شود مي جهت تذكار عرض البته خوانندگان ارجمند بر اين نكته وقوف دارند اما صرفاً. ٢٤
ا دليل داليلي چندي براي اين مسئله وجود دارد ام. و نقطه ويرگول بايد حتماً به كلمه پيشين بچسبد

فني آن اين است اگر فاصله بين ويرگول يا نقطه ويرگول و كلمه بيفتد آنگاه ويرگول يك كلمه 
 يك هايييا انت ممكن است ويرگول در اول) justify (هنگام تراز كردن سطرها محسوب شده بنابراين

اين نكته را . دگفتني است كه كروشه و پرانتز هم مصداق همين نكته هستن.  قرار گيردهاييسطر به تن
اين )  ...و word ،front page از جمله (مايكروسافت) office (آفيسي ها ههم بيفزائيم كه در برنام

بدين صورت كه اگر ويرگول يا نقطه ويرگول به كلمه نچسبيده باشند . مشكل را تقريباً حل شده است
 نچسبيده باشد زير كلمه خط سبز يا كلمات اول و آخر يك جمله يا عبارت داخل پرانتز به دو هالل آن

  .  تا بدين وسيله نويسنده از اين مسئله آگاه شودشود مي كشيده
 شده است اما شيوه نامه هاروارد تأكيددر شيوه نامه وبستر همانند شيوه نامه شيكاگو بر اين نكته . ٢٥

بايد در داخل  ...وها  عناوين مقاالت و فصل،  كرده است كه همانند شيوه علوم انسانيتأكيدبرعكس 
  : نگاه كنيد به. گيومه قرار گيرد

“Harvard (author-date) style examples,” Monash university library, 

 <http://www. lib. monash. edu. au/tutorials/citing/harvard. html> (25 july 2005). 
به  حروف نخست خود اگر ه خودبشود مي در زبان فارسي چون حروف به صورت پيوسته نوشته. ٢٦
  . بنابراين نيازي به اين تذكار نيست شوند مي  استفاده شوند به صورت بزرگ نوشتههاييتن
دو نگرش . رفته استفهم بهتر مطلب را از تئاتر وام گ از متن براي نگارنده نگرش فاصله گرفتن. ٢٧

 است كه بنيان آن بر استانيسالوسكي ديدگاه ها نگرشيكي از اين . عمده در تئاتر امروز وجود دارد
چنان در آن نقش فرو رود و ، بدين معنا كه بازيگر بايد به كمك حافظه حسي خود. حافظه حسي است

 كه امكان دارد با جايي و تا آن برسد كه حايل بين نقش خود و شخصيت اصلي را برداردپذيري به باور
 درگير اين حس كرده ميشخصيت داستان يكي شود و حس كند و بدين ترتيب تماشاچي را هم به تما

برتولد برشت بر عكس معتقد بود كه بايد كاري كرد كه بيننده قدري از اين حس . و با خود بكشاند
جالب . فرصت انديشيدن و تأمل پيدا كند ،تا بتواند از بطن ماجرا خود را بيرون كشيده فاصله بگيرد

كه   ــ آنجا كه در گرماگرم نمايششود مي اغلب اين فاصله گذاري رعايت ها هاست بدانيم كه در تغزي
مردم بدانيد من يزيد  ": گويد  مي وكند مي مثالً ناگهان يزيد رو به جمعيت ــ تماشاچي محو تماشاست

  !"لعنت بر يزيد ؛ كنم  ميمن دارم نقش يزيد را بازي! نيستم
 و باز فرض كنيد verdana مثال فرض كنيد كه قلم فارسي شما كامران است اما قلم انگليسي شما. ٢٨

. انگليسي شما هم همين استو اندازه قلم ) wordدر نرم افزار  ( پوينت١٢كه اندازه قلم فارسي شما 
   .)author, date: page (نويسيد بدين صورت است  ميكه شمااي  نوشته
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29. Author-Date Citations and Reference List (Sciences style).Notes and Bibliographies 

(Humanities Style).  
  . گويند مي bold آن به انگليسي در. ٣٠
عنوانين  مي و انگليسي در اين مقاله در زير تمافارسي نويسي رفرنس شدن دست يك خاطر به. ٣١

كردن عنوان كتب و نام  bold البته ترجيح نگارنده بر. خط كشيديم ...وها  ايتس، مجالت، ها كتاب
اشاره شده  ...وها  ايتاليك كردن و خط كشيدن زير عنوان بود اما در شيوه نامه شيكاگو به ...مجالت و

 ي كه از قلم و كاغذ استفادهگران پژوهشخط كشيدن بر زير منابع اين حسن را هم دارد كه . است
  . ند منبع را از ساير مشخصات ديگر اثر متمايز كنندتوان مي،  به راحتي و با كشيدن خط زير منبعنندك مي
  . اند  بردهبه كار هم پابرگ و پانويسبه جاي لغت پانوشت برخي از محققان . ٣٢

33. Content footnote/endnote. 
34. Reference footnote/endnote. 

  .٥٢٨‐٥٢٦، ياديب سلطان: نگاه كنيد به. ٣٥
تي سؤاالپاسخ به "  بخشويژه بهند با مراجعه به سايت دانشگاه شيكاگو توان مي خوانندگان ارجمند. ٣٦

  : نگاه كنيد به. خود را بيابندي ها پرسشپاسخ بسياري از " شود مي كه بارها پرسيده
"New Questions and Answers", The Chicago Manual of Style, 1 July 2005 <http://www. 

chicagomanualofstyle. org/cmosfaq. html> (18 July 2005). 

 هر گران پژوهشتا محققان و . را در اينجا ذكر كندها   و جوابسؤالداشت كه اين  ميتر  نگارنده دوست
، پرانتز، نقطه،  شوند و بسياري از ابهاماتي كه در باب استفاده از ويرگولچه بيشتر با اين شيوه نامه آشنا

 كه اين بحث از رسد مي اما به نظر. برطرف شود، احياناً وجود دارد ...ايتاليك كردن و، عالمت نقل قول
  . حوصله اين مقاله بيرون است

 :  ذكر شده اندهاي انگليسي شيوه نامه شيكاگو از دو منبع ذيل عيناً مثال ميتما. ٣٧
“Quick Reference Guide to the Chicago Manual of Style,” Western libraries <http://www. 

library. wwu. edu/ref/chicago. html> (19 July 2005) “Chicago Manual of Style Documentary 

Note or Humanities Style,” Williams College, 

 <http://www. williams. edu/library/citing/styles/chicago1. php> (19 July 2005). 
مجالت تخصصي معتبر  ميتوانند به تما  ميو پرداخت حق اشتراك كاربران با استفاده از سايت. ٣٨

  . الين دسترسي يابند انگليسي به صورت آن
 از حروف ابجد توان ميها  براي شمارش ستون. را ما براي ستون به كار برديم سحرف اختصاري . ٣٩

 يا از عدد به صورت حروف ٤. د يا از عدد س. توانيم بنويسيم س  ميمثال در اين مثال. استفاده كرد
ژه ستون وا  حرف س كه ممكن است براي خواننده مبهم باشد ازجاي بهيا . چهارم استفاده كنيم. س

در اين باره با ويرايشگران و گيري  در هر حال تصميم) ١.  ص٤. ستون. مثال بنويسم(. استفاده كنيم
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اگر بخواهيم تا حدي به شيوه نامه شيكاگو نزديك باشيم بايد از حروف ابجد .  استگران پژوهش
  . نندگان خواهد شدخوا مياما به نظر نگارنده اين كار باعث سردرگ)  ...د‐ج‐ب‐الف (استفاده كنيم

و در ) بر ساخته نگارنده ( واژه پيشين يا پيشگفتمؤلفدر گذشته در انگليسي بعد از نام خانوادگي . ٤٠
اما شايسته است كه در تبعيت از اين  Herdt, op. cit. , 32: مثالً. برديم  ميبه كار را op. citانگليسي واژه 

  . از شيوه قبلي استفاده نكنيم، شيوه نامه
اي  در زبان فارسي فرهنگ سياسي،  نگارنده در فرصتي كه براي نگارش اين مقاله داشتمتأسفانه. ٤١

از فرهنگ فوق براي بيان منظور و ارائه مثال  از اين رو.  بيش از سه نفر مؤلف داشته باشدنيافت كه
  . استفاده كرده است

به هم   آدرس بازمتأسفانهغيير كند اندازه فونت نوشتار ت مشكل ديگر اين است كه در صورتي كه. ٤٢
  ) واسطه دو گانگي بين چپ چين و راست چين بودن خطوط هب (خواهد ريخت

تا . موجود بود پيشنهاد نگارنده آن است كه تاريخ روز آمد شدن مد نظر قرار گيرد اگر هر دو تاريخ. ٤٣
  . زمان انتشار هر مطلبي به درستي مشخص شود

از اين جهت كه به علت . نكنيم كه ذكر تاريخ مراجعه بسيار اهميت دارداين نكته را فراموش . ٤٤
داليلي آن سايت در روزهاي بعد غير فعال شود  ممكن است بنا به، ناپايداري اطالعات بر روي اينترنت

. يا مديران سايت بر اساس برخي از مصالح مطلبي را بردارند يا حذف و تعديل كنند و يا بايگاني نكنند
كه وابسته به مجاهدين ، امروز در انتخابات اخير رياست جمهوري سايت:  دهيد مثالي بزنيماجازه

 ميزبان اين سايت( (server) به عبارت ديگر سرور. به مدت يك هفته مسدود بود، است ميانقالب اسال
سي به يكي طبيعي است كه اگر ك. كردداري   از انتشار اين سايت خودــ بنا به داليلي كه اعالم نشد ــ

خواست اصل مطلب را ببيند امكان اين امر در آن  اي مي داد و خواننده  ميارجاع از مقاالت اين سايت
يا نگارنده بارها مشاهده كرده است كه يك سايت مطلبي را نخست منتشر كرده و . يك هفته ميسر نبود

ريخ مراجعه به سايت بنابراين ذكر تا. سپس تحت فشارهاي مخلتف آن را از سايت برداشته است
  . اهميت زيادي دارد

اين امر .  داردهايي خوانندگان ارجمند به اين نكته عنايت دارند كه مثال فارسي با مثال انگليسي تفاوت. ٤٥
بدين خاطر است كه ما در مثال فارسي نقد و بررسي كتاب را از يك مجله تخصصي انتخاب كرديم در 

از اين جهت است ، انتخاب شده است رسي كتاب از يك مجله عمومي در مثال انگليسي نقدو برحالي كه
  . كه شيوه ارجاع اين دو تفاوت دارد

) به جز در موارد استثنائي (دست از ايناي  دي وي دي و اقالم رسانه، سي دي، دئويترديد و بي. ٤٦
هاي  منظور فيلم كنيم  ميافزون بر اين وقتي ما از ويدئو صحبت. منابع دست اول و قابل اعتنائي نيستند

از ، مستند فارسي نداشتيمهاي  در اين مثال ما چون دسترسي به نشاني منابع فيلم. مستند است ويدئوئي
اين نكته را هم بيفرايم كه در چند سال گذشته نوار ويدئو هم . كشي استفاده كرديم سگ فيلم داستاني

 قرار تأثيرتحت ويدئو مستند كه جهان را ي ها فيلم از جمله. وارد شده است ها بررسيدر مطالعات و 
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داد   ميرا مورد حمله قرار) غرب (سخنراني بن الدن اشاره كنيم كه جهان كفرهاي  فيلم توانيم به  ميداد
فيلم  و نيز خواست كه آنها را از كشورهاي خود بيرون بيريزند و عليه آنها جهاد كنند؛  ميو از مسلمانان

روابط اقتصادي مشترك  كه با خاندان بن الدن كرد  ميكه بوش را متهم، رمايكل مو "٩١١فارنهايت "
با سپهبد صابر  فيلم نشست مسعود رجوي،  از همسر سعيد اماميجوييدر ايران فيلم باز. داشته است

و اعتراف او به همكاري در زمينه سركوب مخالفان صدام  و امنيت كشورپيشين عراق رئيس اطالعات
 هستند كه در برخي از مقاالت سياسي هايي فيلم نمكي از جمله از مسعود ده" و فحشاءفقر "فيلم ، حسين

  . به آنان ارجاع شده است
ويرايش   وقت زيادي را صرف و يا ويراستاران مجالت معموالً كه سردبيران واقعيت آن است. ٤٧ 

ممكن است كه ، ز اين روا. اند نداشته "خاص مجله شيوه نامة" به  كه عنايات چنداني كنند مي آثاري
با تأخير زياد چاپ ،  مورد نظر آن نشريهنويسي به خاطر عدم رعايت اصول رفرنس، مقاالت خيلي جدي

كار دشوار و ، بايد دانست كه يك دست كردن مقاالت. شوند يا حتي مورد پذيرش قرار نگيرند
 شيوه نامة هر نشريه آمده است آنچه در،  كه نويسندگان گراميشود مي بنابراين توصيه. استگيري  وقت

  . را طابق النعل بالنعل رعايت كنند؛ حتي اگر آن را باب طبع خود نيابند
48. "SUBMISSION GUIDELINES," New Left Review, 

 <http://www. newleftreview. net/SubmissionGuidelines. shtml> (19 July 2005).  
، و نرم افزارهاي كامپيوتري جديد بسياري از كارها از جمله شمارش تعداد كلمات ها هوجود برنام. ٤٩

. كنيد  ميكار" word" مثالً اگر شما با برنامه . را آسان كرده است ...تعداد خط و ، تعداد حروف، صفحات
سپس اطالعات دقيقي در . را انتخاب كنيد" ord count"گزينه ، "tools" بر روي توانيد با كليك كردن  مي

تعداد ، ٧٧٣٥تعداد كلمات اين مقاله ، به عنوان مثال با اين ابزار.  خواهيد آورددست به، مورد آنچه گفتيم
  . ... و١٦تعداد صفحه ، ٢٢١پاراگراف تعداد،  خط٥٤٣كه نگارنده استفاده كرده است  ميخط با قل

به صورت ،  اندازه دليل و برهان در باب مطلبي دارد هر منظور اين است كه نگارنده  ظاهراً. ٥٠
  . بنابراين نيازي نيست كه به آثار خود رفرنس بدهد و نقل قولي از آنجا بياورد. سرراست بياورد

:  كنيد بهجلد داخل مجله و نيز نگاه: )١٣٨٣ (٤شماره ، سال هشتم ،كتاب ماه علوم اجتماعي. ٥١
  ,خانه كتاب "،ضوابط تنظيم مقاالت"

<http://www. ketab. ir/Ketab/E-Magazine/MahFiles/E88. pdf> ) ١٣٨٤ مرداد ٣(.   
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