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تشريحتحقيق:

چگونه پيام خود را به مخاطبان اصلی برسانيم و
پژوهش خود را بهبود بخشيم
■■دكتر يزدان منصوريان

عضو هيئت علمی دانشگاه تربيت معلم تهران
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اس��ت که برای آموزش مهارتهای ارتباطی و نوش��تاری محققان
نوشته شده است .اين قبيل کتابها بر اهميت «ترويج علم» تأکيد
دارن��د و اهميت آن را به جامعه علمی يادآور میش��وند .ترويج علم
بهمعنای کاس��تن فاصله زبانی و شناختی ميان دنيای دانشمندان و
عموم مردم است .کسانی که در اين عرصه تحقيق میکنند تالش
دارند به نحوی اين فاصله را کم و کمتر کنند تا گروه بيش��تری از
مردم بتوانند از يافتههای علمی بهرهمند ش��وند .با اين حال معمو ًال
سادهس��ازی زبان علم کار س��ادهای نيس��ت؛ چرا که مخاطب يک
بحث علمی بايد حداقل تا حدودی با پيش��ينه موضوع آشنا باشد و
اصطالحات تخصصی را بشناسد .اگر اين مقدمات فراهم نشود گذر
از ش��کاف اطالعاتی ميان متخصصان با عموم مردم دشوار خواهد
بود .ا ّما آيا يک پژوهش��گر به صرف اينک��ه فرصتی برای آموزش
مبانی رشته تحصيلی خود به عموم مردم را ندارد ،بايد حوزه ارتباط
علم��ی خويش را ب��ه گروه محدودی از همت��رازان خويش محدود
کند؟ آيا خواننده مطالب علمی هر حوزه الزام ًا بايد متخصص همان
رشته باش��د؟ ِدِنيس ِم ِرديت معتقد اس��ت که میتوان از اين موانع
عبور کرد و يافتههای علمی را در سطحی گستردهتر اشاعه داد.
■ Meredith, Dennis, Explaining Research: How to Reach
Key Audiences to Advance Your Work. Oxford University
Press, 2010, xiv, 357 p. ISBN: 978-0-19-973205-0.
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آيا همه محققانی که س��الها در زمينههای موضوعی گوناگون به
مطالعه و پژوهش مش��غولند ،میتوانن��د يافتههای علمی خود را به
نح��و مؤثری در اختيار جامعه قرار دهن��د؟ آيا مجلههای تخصصی
و کتابهای دانش��گاهی تنها جاي��گاه انع��کاس يافتههای علمی
هس��تند؟ آي��ا محدوديت تيراژ منابع تخصصی از يک س��و ،و زبان
دشوار علمی از سوی ديگر مانعی برای نشر علم در سطوح مختلف
جامعه نيست؟ آيا تا کنون محققان رشتههای مختلف به يک اندازه
در نش��ر دستاوردهای حوزه خود موفق بودهاند؟ اينها همه از جمله
پرس��شهايی هستند که ِدِنيس ِم ِرديت 2،درکتاب «تشريح تحقيق:
چگون��ه پيام خود را به مخاطبان اصلی برس��انيم و پژوهش خود را
بهبود بخش��يم» به آنها پاسخ داده اس��ت .کتاب حاضر جزء آثاری

معرفی نويسنده

ِدِنيس ِم ِرديت مدرک کارشناس��ی ش��يمی خود را در سال  1968از
دانش��گاه تگزاس گرفت و در س��ال  1970با اخذ درجه کارشناسی
4
ارش��د در رشته «بيوشيمی و نشر علمی» 3از دانشگاه ويسکانسين
فارغالتحصيل ش��د .اکنون پس از  40س��ال ،وی در کارنامه شغلی
خود بهعنوان «خبرنگار علمی» 5،بيش از هزار گزارش و مقاله دارد.
حوزه فعاليت او «ترويج و نشر علوم» است و طی چهار دهه گذشته
6
با مؤسس��ات پژوهش��ی و دانش��گاههای معروفی مثل ام.آی.تی،
کرنل 7،و ويسکانسين در اين زمينه همکاری کرده است .عالوه بر
اين او مدتی رياس��ت هيئت مديره «انجمن ملی نويسندگان علمی
امريکا» 8را بر عهده داشته و سالها جزء داوران جوايز اين مؤسسه
برای مروجان علم بوده اس��ت .کتاب «تشريح تحقيق :چگونه پيام
خود را به مخاطبان اصلی برسانيم و پژوهش خود را بهبود بخشيم»
يکی از جديدترين آثار اين نويس��نده اس��ت که در اينجا مورد نقد و
بررسی قرار میگيرد.
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معرفی کتاب

نگارش علمی ،حوزه تحقيقاتی مستقلی
است که نه تنها بهعنوان يک رشته
دانشگاهی تدريس میشود بلکه
مؤسسات پژوهشی متعددی در اين
زمينه فعاليت میکنند

ب��ه ارائه راهکارهای مفيد ب��رای بهبود ارتباط ميان پژوهش��گران
اختصاص داده است.
بخش س��وم تحت عنوان «ارتباط با مخاطب غيرمتخصص»
 12فص��ل و  132صفح��ه از متن اصل��ی را در برمیگيرد و به اين
ترتي��ب بزرگترين بخش کتاب محس��وب میش��ود .فقط مروری
ب��ر عناوين اين فصول گويای محتوای آنها خواهد بود :اس��تراتژی
ارتباطات خود را بهبود بخش��يد؛ ضروريات اشاعه اخبار پژوهشی را
بشناس��يد؛ اخباری تدوين کنيد که داس��تان پژوهش شما را روايت
کند؛ يافتههای پژوهشی را به مخاطبان اصلی برسانيد؛ از ابزارهای
تصويری و ترسيمی کمک بگيريد؛ فيلمهای علمی آموزنده بسازيد؛
سمينارهای چندرسانهای ترتيب دهيد؛ از ابزارهايی نظير خبرنامههای
الکترونيکی؛ ويکی؛ وبالگ؛ پادکست؛ شبکههای اجتماعی و وبينار

سال چهاردهم /شماره يكم /دي 1389

کتاب حاضر از نمونه آثاری است که در حوزه «نگارش و خبرنگاری
علمی» 9منتشر میش��وند .نگارش علمی ،حوزه تحقيقاتی مستقلی
اس��ت که نه تنها بهعنوان يک رشته دانش��گاهی تدريس میشود
بلکه مؤسس��ات پژوهش��ی متعددی در اين زمينه فعاليت میکنند؛
مثل «فدراسيون جهانی خبرنگاران علمی»« 10اتحاديه انجمنهای
خبرن��گاران علمی اروپا»« 11ش��ورای گس��ترش نش��ر علمی» 12و
13
«انجمن نويسندگان علمی انگلستان».
کتاب حاضر از چهار بخش اصلی و  27فصل تش��کيل ش��ده
اس��ت .اين بخشها عبارتند از :يادگيری شيوههای جديد ارتباطی،
ارتباط مؤثر با همتايان و همترازان ،ارتباط با مخاطب غيرمتخصص،
و سرانجام تشريح يافتههای پژوهشی در رسانههای ارتباط جمعی.
بخش نخس��ت کتاب ش��امل دو فصل است .يکی «مخاطبان خود
را بشناس��يد» ،و ديگری «اس��تراتژی ارتباطی خ��ود را در پژوهش
طراحی کني��د» .همانطور که اين عناوين نش��ان میدهد در اين
فصول نويس��نده بر اهميت شناخت مخاطبان و تدوين راهکارهای
مناس��ب برای ارتباط با آنها تأکيد میکند .بخش دوم از پنج فصل
تش��کيل ش��ده اس��ت که عناوين آنها عبارتند از :س��خنرانیهای
اقناعکنن��ده ارائه کنيد؛ از ابزارهای ديداری و ش��نيداری برای ارائه
دانش خود بهره گيريد؛ پوس��ترهای مناسب برای ارائه تدوين کنيد؛
توضيحات روشنی در خصوص تحقيق خود بهرشته تحرير درآوريد؛
و سرانجام وبگاههای پربار طراحی کنيد .اين پنج فصل را نويسنده
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در اين اثر ِم ِرديت بهخوبی نشان
میدهد که محققان رشتههای
مختلف علمی هر يک بهنحوی با
اقشار مختلف اجتماع در ارتباطند
و موفقيت آنان در گرو برقراری
ارتباط مؤثر است

(سمينار غيرحضوری از طريق محيط وب) 14استفاده کنيد؛ مقاالت
ترويجی در رس��انههای ارتباط جمعی بنويسيد؛ کتابهای آموزنده
و پرطرف��دار تأليف کنيد؛ به عموم مردم آموزش دهيد؛ و س��رانجام
مديران و مس��ئوالن اداری را به کم��ک در راه ترويج علم ترغيب
کنيد.
بخش چهارم تحت عنوان «تش��ريح يافتههای پژوهش��ی در
رس��انههای ارتب��اط جمعی» نيز با دربرگرفتن هش��ت فصل و 86
صفحه از کتاب ،س��هم عمدهای از محتوای اثر را بهخود اختصاص
میدهد .عناوين اين فصول عبارتند از :نقاط قوت و ضعف اش��اعه
يافتهه��ای علمی از طريق رس��انههای ارتباط جمعی را بشناس��يد؛
از ويژگیه��ای خاص خبرنگاران آگاه باش��يد؛ به درخواس��تهای
خبرن��گاران توجه کنيد؛ برای ش��رکت در مصاحبهها آماده باش��يد؛
از مصاحبهها برای اش��اعه دانش اس��تفاده کني��د؛ از موانع ارتباطی
عبور کنيد؛ مهارتهای مديريت نشس��تهای علم��ی را بياموزيد؛
و س��رانجام تصميم بگيريد که آيا ش��ما میخواهيد يک پژوهشگر
مروج علم باشيد؟
در اي��ن اث��ر ِم ِردي��ت بهخوبی نش��ان میدهد ک��ه محققان
رش��تههای مختلف علمی هر يک بهنحوی با اقشار مختلف اجتماع
در ارتباطن��د و موفقيت آنان در گرو برقراری ارتباط مؤثر اس��ت .به
سخنی ديگر هيچ محققی نمیتواند بهتنهايی مسير پيشرفت علمی
را ط��ی کند و در اين فرآيند همواره بايد آماده تعامل و همکاری با
افراد مختلف باش��د .مهمترين گروههايی که ِم ِرديت در کتاب خود
به آنها اشاره میکند عبارتند از :همکاران پژوهشگر در همان حوزه
تحقيقاتی؛ پژوهشگران ساير حوزههای علمی که بهنحوی با زمينه

کاری وی در ارتباط هس��تند؛ مديران مؤسسهای که در آن مشغول
بهکارند؛ مديران مراکز پژوهش��ی ک��ه درباره اختصاص بودجههای
تحقيقات��ی تصميم می گيرند؛ مديران و صاحبان صنايع؛ ش��رکای
تجاری که سفارشهای پژوهشی دارند؛ دانشجويان مقاطع مختلف؛
خبرنگاران رس��انههای ارتباط جمعی؛ دوستان؛ آشنايان و سرانجام
عموم مردم .بر اين اساس نويس��نده اثر حاضر با ارائه راهکارهايی
تالش میکند چگونگی گس��ترش دامنه تأثي��ر يافتههای علمی را
افزايش دهد .وی معتقد است هر پژوهشگر موفق عالوه بر آشنايی
با اصول و مبانی تحقيق بايد بتواند با ارائه سخنرانیهای قانعکننده،
ايجاد وبگاههای حرفهای ،تدوين پوس��تر ،تهيه عکس ،ش��رکت در
مصاحبهها و نشس��تهای علمی ،و نگارش مقالههای ترويجی در
رس��انههای ارتباط جمعی دامنه ارتباطات خود را گسترش بخشد و
يافتههای علمی را ترويج کند.
امتيازها و کاستیهای کتاب

از منظر ارتباطشناس��ی ،تعامل ميان محققان و ارتباط آنان با عموم
م��ردم دو وجه اصلی اي��ن اثر را به خود اختصاص داده اس��ت .در
سراسر کتاب نويس��نده تالش کرده ضمن تبيين اهميت ارتباطات
علم��ی راهکارهايی عملی برای گذر از موانع ارتباط را نش��ان دهد
و ش��يوههای تدوين مؤثر «پيام» را در هر رس��انه تبيين کند .البته
محتوای اين اثر فراتر از يک دس��تنامه آموزشی برای فن نگارش
اس��ت چرا که پنجرهای تازه به روی محققان میگش��ايد و اهميت
ارتباطات علمی در همه سطوح را يادآوری میکند.
از ديگر امتيازهای اين اثر میتوان به نثر منس��جم ،سليس و
روان آن اشاره کرد .بهنحوی که خواننده در مطالعه متن با کمترين
دستانداز و دشواری روبرو میشود .همچنين رويکرد کاربردی آن
بهخوبی در سراس��ر کتاب منعکس شده اس��ت .ضمن ًا برای اين اثر
يک وبگاه اختصاصی طراحی ش��ده است که اطالعات تکميلی در
مورد کتاب در آن يافت میش��ود 15.در واقع اين وبگاه ابتکار خوبی
بوده که تعامل بيش��تری بين پديدآور اثر و خوانندگان برقرار س��ازد
که خود نمونه خوبی از رس��انههايی اس��ت که اين کتاب س��عی در
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معرفی آنها دارد .ضمن آنکه نويس��نده و ناش��ر میتوانند پيوستها
و مثاله��ای ت��ازهای در وبگاه قرار دهن��د و از اين طريق بر غنای
مطالب ارائه شده بيافزايند.
از کاس��تیهای اين اثر میتوان به حجم زياد آن اش��اره کرد.
در دنيای پرش��تاب امروز کتاب��ی در اين زمينه با  357صفحه کمی
طوالنی بهنظر میرس��د .بهوي��ژه آنکه همپوش��انی مطالب برخی
فصول نش��ان میدهد که نويسنده میتوانس��ته در موارد متعددی
بهراحتی از حجم کتاب بکاهد؛ مث ً
ال همپوش��انی قابل توجهی بين
مطال��ب فصول نهم تا يازدهم و همچني��ن بين مطالب فصلهای
 21تا  25ديده میش��ود .گويا نثر روان کتاب همپوش��انی برخی از
بخشها را از نظر نويسنده يا ويراستار پنهان کرده و در نهايت متن
اثر از آنچه که الزم بوده طوالنیتر شده است.
در مجم��وع کت��اب حاضر بهخوبی توانس��ته اهداف��ی را که
نويس��نده در مقدمه به آنها اش��اره کرده است محقق سازد .اين اثر
نمونه موفقی از آثاری اس��ت که اهمي��ت ارتباطات علمی و ترويج
علم را در توس��عه علمی نشان میدهد و راهکارهای عملی مفيدی
16
در اين زمينه ارائه میدهند.
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مجلههای علمی و پژوهش��ی از مهمترين رس��انههای نشر دانش
جديد هس��تند .معمو ًال تازهتري��ن يافتههای دنيای علم ابتدا در اين
مجلهها منعکس میش��وند ،سپس مورد نقد و بررسی جامعه علمی
ق��رار میگيرند و در نهايت بخش��ی از آنها به کتابهای درس��ی و
منابع مرجع راه میيابند .براين اس��اس مجلههای علمی همچون
حلق��های ميان دنيای تحقيق و تأليف عمل میکنند .انتش��ار مقاله
در اي��ن مجلهها تابع اصول و قواعد مش��خصی اس��ت که رعايت
آنها برای پذيرش آثار ارس��الی الزامی اس��ت .به سخنی ديگر اين
مقالهه��ا بايد با رعايت تدابير و مالحظات خاصی نوش��ته ش��وند و
پ��س از گ��ذر از فيلتر داوری در اختيار خوانن��دگان قرار گيرند؛ چرا
که جامعه نس��بت به درس��تی اطالعات ارائهش��ده در آنها اطمينان
بيش��تری نس��بت به آثار غيرعلمی دارد و نبايد تحت هيچ شرايطی
علمی اين اطمينان خدش��هدار ش��ود .بهويژه در برخی حوزهها مثل
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بهداش��ت ،پزش��کی و محيطزيست که بهطور مس��تقيم با سالمت
جامعه ارتباط دارند اين دقت و حساس��يت بهمراتب بيش��تر اس��ت.
از اين رو الزم اس��ت در تدوين و انتش��ار آثار علمی دقتی مضاعف
وجود داشته باشد و آنچه در اختيار خوانندگان قرار میگيرد درست،
دقي��ق ،صريح ،مبتنی بر واقعيت و بدون ابهام باش��د .توجه به اين
نکات هم از طرف نويس��ندگان و هم از سوی متوليان اين نشريات
ضروری اس��ت .خوش��بختانه تا کنون آثار متعددی در زمينه «آئين
نگارش علمی و تخصصی» منتشر شده که در آنها مهمترين مبانی
و اصول نگارش بهشيوه علمی تشريح شده است .کتاب حاضر يکی
از جديدترين آثار در اين زمينه اس��ت که در ميان انواع منابع توجه
ويژهای ب��ه «مقاالت پژوهش��ی» دارد و راهکارهای مفيدی برای
محققان ارائه میدهد.

کتاب حاضر در
مجموع اثری مفيد
همراه با توصيههای
کاربردی فراوانی است
که مطالعه آن برای
کسانی که در آغاز راه معرفی نويسنده
نگارش هستند ،بسيار مؤلف اين اثر دکتر «مايکل جی کتز» 1دانش��يار دانش��کده پزشکی
مفيد خواهد بود دانش��گاه «کيس وسترن ريزرو» 2امريکا است .کتز که متولد سال
 1950اس��ت اکنون در آس��تانه شصت س��الگی آثار متعددی در دو
حوزه پزشکی و آئين نگارش علمی دارد .حوزه اصلی تخصص وی
در پزش��کی آناتومی و بافتشناسی اس��ت که در آن زمينه صاحب
آثار متعددی اس��ت .در کنار اين تخص��ص وی به حوزه «نگارش
علم��ی» عالقهمن��د بوده و از  25س��ال پيش تاکن��ون کتابها و
مقاالت متعددی در اين زمينه بهرش��ته تحرير در آورده است؛ مث ً
ال
در س��ال  1985کتابی تحت عنوان «عناصر اصلی در مقاله علمی:
راهنمای گام به گام برای دانشجويان و حرفهمندان» از وی منتشر
شده که بعدها در منابع اين حوزه بارها مورد استناد قرار گرفته است
(کتز.)1985 ،
معرفی کتاب
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ويرايش نخس��ت اين اثر در سال  2005و ويرايش دوم آن در سال
 2009منتشر شده اس��ت .ويرايش دوم بهمراتب کاملتر ،جامعتر
و در مجموع خواندنیتر اس��ت که در اينجا معرفی میش��ود .کتاب
حاضر ش��امل سه بخش اصلی و  11فصل است .بخش اول تحت
عنوان «ابزارها و روشها» پنج فصل نخست کتاب را در برمیگيرد
که عبارتند از :اس��تانداردهای مقالههای علمی و پژوهشی؛ واژگان
علمی ،جملهنويس��ی و پاراگرافبندی؛ اصول نگارش متون علمی؛
چگونگ��ی ارائه دادهه��ای ع��ددی؛ و تدوين تصاوير ،ش��کلها و
نموداره��ا .در اي��ن پنج فصل نويس��نده با نثری موجز و منس��جم
تصوي��ر دقيقی از فرآيند نگارش را ترس��يم میکند .پس از مطالعه
اي��ن بخش خواننده با اصول معمول و مرس��وم در نگارش علمی و
پژوهشی آشنا شده است.
بخش دوم تحت عنوان «نگارش يک مقاله علمی و پژوهشی»
خود ش��امل دو فصل است که در يکی نويسنده به اهميت نگارش
همزمان با انجام پژوهش اش��اره میکند و در ديگری ضمن معرفی
اج��زاء اصلی مقاالت راهکارهايی در اين زمين��ه در اختيار خواننده

قرار میدهد .کتز معتقد است که نبايد تدوين مقاله را به زمانی پس
از پايان تحقيق موکول کرد .بلکه پژوهشگران بايد از ابتدای شروع
پروژه با نوش��تن تمام ايدهها و انديش��ههای مرتبط به تحقيق خود
و ثبت اطالعات کتابشناختی آثاری که مطالعه میکنند ،گامهای
اولي��ه را برای تنظي��م و تدوين مقاله بردارن��د .در غير اين صورت
ممکن اس��ت زمان را از دس��ت دهند و در انتشار آثار خود با تأخير
مواجه شوند.
بخ��ش س��وم از چه��ار فصل پايانی کتاب تش��کيل ش��ده و
بهفرآيند انتخاب مجله مناس��ب و آمادهس��ازی متن برای ارسال به
مجله اختصاص دارد .در فصل اول اين بخش که در واقع هشتمين
فصل کتاب اس��ت ،نويس��نده به ارائه مهمترين معيارهای انتخاب
مجل��ه و چگونگی ارزيابی رتبه آنها میپ��ردازد .در دو فصل بعدی
تحت عناوين «بازنويس��ی نهايی» و «آمادهسازی و ارسال مقاله»
نکات مفيدی در خصوص ويرايش اثر قبل از ارس��ال به مجله ارائه
ش��ده اس��ت .س��رانجام در فصل آخر چگونگی تعامل با سردبيران
نشريهها و پاسخگويی به نظرات داوران مطرح شده است.
البته با پايان اين فصل ،کتاب به انتها نمیرس��د و شش پيوست
بسيار مفيد در انتها ارائه شده است .اين پيوستها کام ً
ال جنبه کاربردی
دارند و میتوانند بهعنوان ابزار مرجع فوری مورد اس��تفاده نويسندگان
قرار گيرند .مث ً
ال در يکی ،فهرستی از واژگان متداول و مشابه همراه با
ً
تفاوتهای معنايی ظريف آنها ارائه ش��ده است؛ مثال تفاوت بين چهار
واژه «طبيعی ،نرمال ،معمولی و اس��تاندارد»  3که ممکن است مترادف
تلقی شوند تشريح شده است .در اين فهرست تأکيد شده که در نگارش
علمی هر واژه تعريف خاص خود را دارد و نويس��ندگان بايد نسبت به
تفاوتهای معنايی کلمات کام ً
ال حس��اس باشند و در بهکار بردن آنها
دقت کنند .اساس ًا ساختار متون علمی از جهاتی با متون ادبی و داستانی
متفاوت است و بايد تا آنجا که ممکن است ساده ،صريح ،دقيق ،روشن،
و عاری از ايهام و ابهام نوش��ته ش��وند .در پيوس��تی ديگر فهرستی از
بهترين معادلها برای کلمات ترکيبی و دش��وار ارائه شده است؛ مث ً
ال
بهجای ترکيبی طوالنی مث��ل «حجم قابل توجهی از  »...میتوان از
واژه س��ادهتری مثل «بسيار» اس��تفاده کرد ،چرا که در نگارش علمی
اصل بر سادهنويسی و پرهيز از کلمات و جمالت طوالنی است .براين
اس��اس متن يک اثر هرچه سادهتر نوشته شود خواننده تمايل و رغبت
بيشتری به مطالعه آن خواهد داشت .در پيوستی ديگر اصول استفاده از
اختصارات در متن مقاالت ،همرا با فهرستی از معمولترين اختصارات
مورد نياز نويسندگان ارائه شده است .ساير پيوستها شامل نمونههايی از
شيوههای تدوين استنادها و اصول کتابنامهنويسی و همچنين فهرستی
از آثار خواندنی درباره نگارش است.
امتيازها و کاستیهای کتاب

کتاب حاضر چند امتياز ويژه دارد .نخس��ت آنکه نويسنده عالوه بر
برخورداری از دانش کافی در انتش��ار آثار علمی س��الها در زمينه
آموزش نگارش علمی تجربه دارد .بههمين دليل بهراحتی میتوان
انعکاس اين دان��ش و تجربه را در متن کتاب ديد .امتياز ديگر اين
اثر نظم منطقی و انس��جام کافی ميان مطالب آن اس��ت .به همين

«از تحقيق تا تأليف :راهنمای نگارش علمی (ويرايش دوم)»
دليل اين کتاب میتواند دس��تنامه کارآمدی برای کسانی باشد که
میخواهند آئين نگارش علمی را به صورت خودآموز فراگيرند .امتياز
س��وم متن سليس و موجز آن اس��ت بهنحوی که خواننده میتواند
بهراحت��ی موض��وع را دنبال کند بدون آنکه با کمترين دش��واری و
ابهام مواجه ش��ود .ويژگی مثبت ديگر آن وجود مثالهای متعددی
اس��ت که در بخشهای مختلف کتاب و بهويژه در بخش دوم ارائه
ش��ده اس��ت .اغلب اين مثالها از يکی از مقاالت خود نويس��نده و
بخشهای  25مقاله ديگر اس��ت که فهرست آنها در مقدمه کتاب
آمده اس��ت .به اين ترتيب خواننده میتوان��د چگونگی بهکارگيری
اصول معرفی شده را در نمونههای واقعی ببيند.
در کنار امتيازهايی که ذکر شد ،کاستیهايی نيز در اين کتاب
ديده میشود .يک از کاستیها سوگيری شديد نويسنده به مثالهای
حوزه پزشکی است بهطوری که تقريب ًا تمام مثالها از حوزه پزشکی
اس��ت .البته با توجه به رش��ته تخصصی نويسنده اين موضوع قابل
درک اس��ت و الزام ًا نقصی جدی برای کتاب محسوب نمیشود؛ ا ّما
با توجه بهعنوان عمومی کتاب که هيچ اش��ارهای به رشته پزشکی
در آن نش��ده اس��ت ،خواننده انتظار دارد در بيان نمونهها و مثالها
نويسنده نيمنگاهی به حوزههای ديگر نيز داشته باشد .اگر در عنوان
کتاب به اختصاص آن به حوزه پزشکی اشاره شده بود ،محدودبودن
مثالها به اين رشته موجه بود .کاستی ديگر آن بیتوجهی نويسنده
به آثار مشابه در زمينه نگارش علمی است ،بهنحوی که بهجز چند
اس��تناد محدود هيچ نشانی از آثار مرتبط معروف در اين زمينه ديده
نمیش��ود .کتابی ک��ه خود درباره نگارش علمی اس��ت بايد به اين
مسئله توجه ويژهای داشته باشد که متأسفانه نويسنده از آن غفلت
کرده اس��ت .همچنين نمايه انتهای کتاب تا حدودی کلی اس��ت و
جزئي��ات الزم را دربرنمیگيرد .با اين حال کتاب حاضر در مجموع
اثری مفيد همراه با توصيههای کاربردی فراوانی اس��ت که مطالعه
آن برای کس��انی که در آغاز راه نگارش هستند بسيار مفيد خواهد
بود .از اين رو میتوان مطالعه آن را به دانشجويان کارشناسی ارشد
و دکتری توصيه کرد.
پینوشتها

نگارشکتابهاي
دانشگاهي موفق

■ Haynes, Anthony, Writing Successful Academic Books.
Cambridge University Press, 2010, xv, 175 p. ISBN: 978-0521-51498-9.
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step Guide for Students and Professionals. New Haven; Lon-

نوش��تن يک مهارت اس��ت و یادگیری آن مثل ه��ر مهارت ديگر
نياز به تمرين و ممارس��ت دارد .ا ّما تمري��ن وقتي موثر خواهد بود
که مبتني بر اصول و قواعد درس��ت باش��د .اي��ن اصول را ميتوان
ب��ا مطالعه نمونههاي موفق در رش��تههاي مختل��ف آموخت و در
آثار خود بهکار بس��ت .مرور منابع موجود در حوزه «اصول و مباني
نگارش علمي» 2نش��ان ميدهد که تا کنون آث��ار متعددي در اين
زمينه به زبانهاي مختلف نوش��ته ش��ده اس��ت .البته در سالهاي
اخي��ر تعداد و تنوع اي��ن آثار افزایش یافت��ه و محققان نیز نگارش
علمي را گونه (ژانر) مس��تقلي در توليد آثار نگارش��ي دانس��ته و به
تبيين مباني آن پرداختهاند؛ مث ً
ال پس از  73س��ال اصول س��اده ا ّما
مهمي مثل «شفافيت در نگارش علمي» که ويليام آگبرن ()1947
در مقاله کوتاه خود در مجله «جامعهشناس��ي امريکا» به آنها اشاره
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کرده ،همچنان مورد توافق کارشناس��ان اين حوزه است .طي چند
دهه گذش��ته آثار فراواني در قالب کتاب و مقاله منتش��ر ش��ده که
در آنها نويس��ندگان آثار علمي ت�لاش کردهاند آئين نگارش علمي
را ب��ه خوانندگان آموزش دهند .برخي از اي��ن آثار جنبه عموميتر
داش��ته (مث��ل پارکر و رايل��ي )1995 ،و برخي به ان��واع خاصي از
نوش��تههاي علمي اش��اره کردهاند؛ مث ً
ال ،بولک��ر( )1998به اصول
نگارش پاياننام��ه پرداخته ،ژرمان��و ( )2005چگونگي تبديل يک
رس��اله دانش��گاهي به يک کتاب را توضيح ميدهد ،دي و گاستل
( )2006و گوس��تاوو ( )2008به اصول مقالهنويسي توجه کردهاند و
بهعقيده وي توانايي در سرانجام نويسنده کتاب حاضر اثر خود را به فرآيند نگارش و انتشار
نگارش يک اثر علمي کتابهاي دانشگاهي اختصاص داده است.
و توفيق در انتشار آن
به يک اندازه اهميت معرفي نويسنده
دارند؛ چرا که فقط نويسنده اين اثر آنتوني رابرت هينز ،فارغالتحصيل دانشگاه کمبريج
مهارت در نوشتن براي انگلس��تان اس��ت .وي پس از س��الها تجربه مديري��ت در چندين
توليد اين آثار کافي موسسه علمي و انتشاراتي ،در حال حاضر بهعنوان مدرس مدعو در
نيست و نويسنده بايد دانشگاههاي پکن و هيروشيما تدريس ميکند .زمينه اصلي فعاليت
قادر باشد نوشته خود دانش��گاهي او سه حوزه «آئين نگارش علمي»« ،نشر دانشگاهي»
را با موفقيت و «برنامهريزي درس��ي و آموزش��ي» اس��ت .هينز آثار مشابهي در
منتشر کند زمينه نگارش علم��ي در کارنامه خود دارد که از آن جمله ميتوان
ب��ه کتابهاي «نگارش کتابهاي درس��ي موفق» و «يکصد ايده
در آموزش نگارش» اش��اره کرد که بهترتيب در سالهاي  2001و
 2007منتش��ر شدهاند (هينز 2001 ،و ب .)2007همچنين در حوزه
برنامهريزي آموزشي و مهارتهاي تدريس ايشان مولف کتابهايي
همچون «يکصد ايده در برنامهريزي درس��ي» و «راهنماي کامل
تدوين برنامهريزي درسي» است (هينز ،آ 2007و .)2010
معرفي کتاب
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آنتوني هينز در مقدمه کتاب به ابهام عمدي در واژه «موفقيت» در
عنوان اثر اش��اره ميکند .بهعقي��ده وي توانايي در نگارش يک اثر
علمي و توفيق در انتش��ار آن به يک ان��دازه اهميت دارند؛ چرا که
فقط مهارت در نوش��تن براي توليد اين آثار کافي نيست و نويسنده
بايد قادر باش��د نوش��ته خود را با موفقيت منتش��ر کند .در سرتاسر
کتاب نويس��نده کوش��يده اس��ت با تأکيد بر اين دو وجه اصلي در
فرآين��د توليد منابع علمي راهکارهاي��ي عملي در اختيار خوانندگان
قرار دهد تا عالوه بر موفقيت در تدوين اثر خود آن را به بازار نش��ر
نیز برسانند.
کتاب حاضر در س��ه بخ��ش اصلي و  11فصل تنظيم ش��ده
اس��ت .اين س��ه بخش عبارتند از :نويسنده ش��دن ،نگارش متن و
مديريت پروژه نگارش .3بخش نخس��ت که خود شامل چهار فصل
است به اصول و مباني نگارش ميپردازد .هينز در فصل اول تحت
عنوان «مباني نگارش» تالش کرده به پرسشهايي اساسي که هر
نويس��نده قبل از انتش��ار کتابش بايد به آنها توجه کند ،پاسخ گويد.
پرسشهايي نظير« :اهميت انتشار اين کتاب چيست؟» «چه مطالبي

در کتاب گفته ش��ود بهتر است؟» «چه کساني مخاطب آن خواهند
بود؟» «متن کتاب تا چه اندازه بايد رس��مي يا عاميانه باش��د؟» «با
توجه به ويژگيهاي خوانندگان تا چه حد امکان اس��تفاده از واژگان
تخصصي وجود دارد؟» «چه مفاهيمي بايد توضيح داده ش��ود و چه
مطالبي را بايد جزء دانس��تههاي خوانندگان تلقي کرد؟» و مواردي
از اي��ن قبي��ل .در ادامه هينز به انگيزههاي نويس��ندگان از نگارش
کتابهاي دانش��گاهي اش��اره ميکند و تأثير هر ي��ک را بر فرآيند
نگارش تشريح ميکند .وي معتقد است که اين انگيزهها ميتوانند
در طيف وس��يعي قرار گيرند که در يک س��وي آن کسب درآمد و
ش��هرت و در سوي ديگر خدمت صادقانه به پيشرفت و ترويج علم
ق��رار دارد .در ميان اين طي��ف انگيزههاي ديگري همچون تالش
براي ارتقاء مرتبه دانش��گاهي و يادگيري ديده ميش��ود؛ چرا که از
يک س��و تدوين و انتشار يک کتاب همراه با فرصتهاي يادگيري
فراوان اس��ت و از س��وي ديگر يکي از ش��روط اصلي ارتقاء مرتبه
دانش��گاهي اعضاء هيئت علمي محسوب ميشود .نويسنده با تکیه
ب��ر اهميت توجه به فرصته��اي يادگيري در فرآيند نش��ر کتاب،
معتقد اس��ت تمام مراحل نگارش و انتشار هر اثر پر از فرصتهاي
يادگيري است؛ کسب آگاهي از روندها و رويههاي حاکم بر صنعت
چ��اپ ،اهميت تخصصهاي مختل��ف از جمله گرافيک بر موفقيت
کتاب ،نقش بازارياب��ي و توزيع موثر بر فروش کتاب و موارد ديگر
همه ميتوانند تجربههاي خوبي براي نويسندگان باشند.
هينز بر اساس تجربه مديريتي خود در صنعت نشر ،کتابهاي
دانش��گاهي را به چهار گونه (ژانر) اصلي تقسيم ميکند که عبارتند
از :آثار مرجع دانش��گاهي ،تک نگاش��تهاي علمي 4،منابع درسي
(درسنامهها )5و کتابهاي پرفروش ترويجي که توسط دانشگاهيان
براي مخاطبان غيردانش��گاهي نوش��ته ميش��وند .البته او در ادامه
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هينز فرآيند نگارش را به پنج گام اصلي
تقسيم ميکند که عبارتند از :شکلگيري
تدريجي ،برنامهريزي و آمادهسازي ،تهيه
پيشنويس اوليه ،ويرايش پيشنويس،
بازبيني و ارائه

کار سادهاي نباشد.
بخ��ش دوم اين کت��اب تحت عنوان «نگارش متن» ش��امل
چهار فصل است که عبارتند از «فرآيند نگارش  ،1فرآيند نگارش ،2
تدوين و تنظيم متن و تبديل پاياننامه به کتاب» .هينز معتقد است
که نگارش بههمان اندازه که داللت بر يک محصول دارد اشاره به
فرآيندي است که طي آن انديشه نويسنده متبلور ميشود.
هين��ز نگارش را يک فرآيند ميداند و در صفحه  59کتاب به
چهار نکته اساس��ي در اين زمينه اش��اره ميکند؛ نخست آنکه هيچ
نوش��تهاي تمام نميشود مگر آنکه نويسنده چنين تصميمي بگيرد،
دوم ،ت��ا زماني که نوش��تهاي به پايان نرس��يده امکان ويرايش آن
وجود دارد ،سوم ،نارساييويرايش اوليه يک نوشته اهميت چنداني
ندارد زی��را همواره ميتوان راهي براي بهبود آن يافت و چهارم ،از
آنجا که نس��خه اول هر نوش��ته تنها نقطه شروع است نبايد چندان
نگ��ران کيفيت آن بود .در واقع هينز با طرح اين نکات نگرش خود
را به فرآيند نگارش نش��ان ميدهد و ب��ه خواننده اطمينان ميدهد
که هر اثر نوش��تاري در واقع محصولي اس��ت که طي يک فرآيند
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گ��روه پنجمي نيز معرفي ميکند و آنها را «آثار تکميلي» 6مينامد.
آثار تکميلي کتابهايي هس��تند که در فهرس��ت منابع خواندني به
دانشجويان معرفي ميش��وند ا ّما کتاب درسي پايه و اصلي بهشمار
نميآيند .حضور اين آث��ار در مجموعه کتابخانهها مفيد خواهد بود
ا ّما نبودش��ان آس��يبي به مجموعه نخواهد زد .آثار تکميلي فروشي
مقطعي و گذرا دارند و چندان مورد استقبال ناشران بزرگ و معروف
قرار نميگيرند.
در ادامه بخش نخس��ت کتاب ،نويسنده در فصلهای دوم تا
چه��ارم به ترتيب تحت عناوين «زمينه»« ،حق تاليف» و «قرارداد
با ناشران» توصيههاي خود را درباره اصول نشر در حوزه کتابهاي
دانش��گاهي ارائه ميده��د .مطالعه اين فصول نش��ان ميدهد که
نويسنده بهخوبي توانسته تجربه کاري خود در حوزه نشر دانشگاهي
را بهرش��ته تحرير درآورد .او توجه نويسندگان را به اهميت انتخاب
ناشر مناسب براي آثارش��ان جلب کرده به آنان هشدار ميدهد که
در صورت غفلت از اين موضوع ممکن اس��ت تمام زحماتي که در
فرآيند نگارش کتاب خود متحمل ش��دهاند بينتيجه بماند .هينز به
مقايسه مزايا و معايب همکاري با ناشران بزرگ و معروف در مقابل
ناش��ران کوچک ميپردازد .او معتقد اس��ت اگر نويس��ندهاي بتواند
اثر خود را توس��ط يکي از ناش��ران معروف دانش��گاهي مثل راتلج،
تيلور و فرانس��يس ،اینفورما يا الزوير 7منتش��ر کند ميتواند نسبت
به توزيع مناس��ب و فروش بهتر آن اميدوارتر باشد؛ ضمن آنکه در
خالل فرآيند نش��ر ميتواند از تخصص و مه��ارت باالي کارکنان
مجرب اين موسس��ات بهرهمند ش��ود .در مقابل به دليل محبوبيت
اي��ن ناش��ران و تقاضاي فراواني که براي انتش��ار آثار دارند ممکن
اس��ت کسب موافقت آنان براي سرمايهگذاري در انتشار يک کتاب
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نقد و بررسي كتاب هاي خارجي
از کاستيهاي اين اثر ميتوان
به فهرست مندرجات کتاب
اشاره کرد که بر خالف متن
کتاب ،مبهم و کلي است
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چند مرحلهاي توليد ميش��ود و در آن امکان اصالح و ويرايش آن
وجود دارد .بنابراين نبايد کيفيت پايين پيشنويس اوليه ،نويسنده را
از ادامه حرکت در مسير توليد محصول نهايي باز دارد.
در ادام��ه هينز فرآيند نگارش را به پنج گام اصلي تقس��يم
ميکن��د که عبارتن��د از :ش��کلگيري تدريج��ي ،برنامهريزي و
آمادهسازي ،تهيه پيشنويس اوليه ،ويرايش پيشنويس ،بازبيني
و ارائ��ه .8هينز معتقد اس��ت که توجه به ه��ر يک از اين مراحل
در موفقي��ت نويس��نده تأثير بهس��زايي دارد و زم��ان الزم براي
گذش��تن از هر مرحله بسته به نوع نوشته و ويژگيهاي نويسنده
متفاوت اس��ت؛ مث ً
ال ،ممکن اس��ت نويس��ندهاي قبل از انتش��ار
کتاب خود ماهها يا ح ّتي س��الها وقت صرف مرحله نخست کند
و اين زمان را نباید تلفش��ده تلقي کرد زیرا گاه س��الها انديشه
اثری تولي��د میکند که بهتنهايي تأثيري ب��ه مراتب عميقتر از
دهه��ا اثر مش��ابه از خود برجاي میگذارد .نکته مهم اين اس��ت
که نويس��ندگان بايد انديش��ههاي پراکنده خود را به شکلهاي
مختلف بر هدف اصلي کتابي که در دس��ت تدوين دارند متمرکز

کنند و گامهاي پنجگانه فوق را يکي پس از ديگري بردارند.
در پايان بخش دوم کتاب ،هينز نکاتي در خصوص چگونگي
تبديل پاياننامه دکتري به کتاب مطرح ميکند و به دانشآموختگان
اي��ن دوره توصیه میکند رس��اله خود را به کت��اب تبدیلکنند چرا
که به اين ترتيب طيف وس��يعتري از خوانندگان ميتوانند از نتايج
تحقيقات دوره دکتري ایشان آگاه شوند.
بخش س��وم و پاياني کت��اب تحت عن��وان «مديريت پروژه
ن��گارش» کوتاهت��ر از دو بخ��ش قبل��ي و ش��امل دو فصل تحت
عناوين «زمان» و «افراد» اس��ت .در اين دو فصل نويس��نده کتاب
ب��ر اهميت مديريت زمان و چگونگ��ي تعامل موثر با افرادي که در
فرآيند نگارش و انتش��ار يک اثر نقش دارند تأکيد ميکند .استفاده
از فرصتهاي کوتاه نوش��تن ،اختصاص ساعات مشخصي از روز و
هفته به نگارش از جمله توصيههايي اس��ت که براي مديريت زمان
در کتاب مطرح شده است .بر اساس آنچه در فصل دهم کتاب آمده
مهمتري��ن اف��رادي که مولف کتاب بايد با آنه��ا ارتباط کاري موثر
برقرار س��ازد عبارتند از :نويسندگان همکار ،ويراستار علمي و ادبي،
ناشر ،داوران علمي ،طراح جلد و منتقداني که بعد از انتشار کتاب به
نقد و بررسي آن خواهند پرداخت.
س��رانجام کتاب حاضر با فصل يازدهم که به عنوان س��خن
پاياني نويس��نده پس از بخش سوم قرار گرفته بهپايان ميرسد .در
اين فصل هينز نويسندگان را به استمرار کار نگارش پس از انتشار
کتاب خود تشويق ميکند .وي معتقد است اگر نگارش را فرآيندي
مستمر بدانيم انتشار يک کتاب به معناي پايان کار نيست و نويسنده
بايد پس از آن به فکر تدوين ويرايشهاي بعدي آن باش��د .بس��ته
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در مجموع به اعتبار اينکه کتاب حاضر بيش از هر چيز مبتني بر تجربه
نويسنده در فرآيند انتشار کتابهاي علمي است و با نثري روان
و سليس نکات کليدي متعددي را در اين زمينه مطرح کرده است
ميتوان آن را در زمره آثار نسبتاً موفق در اين حوزه برشمرد که مطالعه
آن براي نويسندگان جوان مفيد و آموزنده خواهد بود

به نوع کتاب ،ويرايش ميتواند در س��ه سطح مختصر ،استاندارد و
اساس��ي رخ دهد؛ ويرايش مختصر ش��امل اصالح غلطهاي تايپي،
روزآمدس��ازي مناب��ع و آمار و ارقام ،طراحي مج��دد جلد و افزودن
مطالب تکميلي است ،ويرايش استاندارد عالوه بر موارد فوق شامل
افزایش و کاهش بخشهاي کتاب و بازنويسي قسمتهاي مختلف
اس��ت ،در نهايت ويرايش اساس��ي ضمن آنکه م��وارد اصالحي دو
مرحل��ه قبلي را دربرميگيرد ممکن اس��ت همراه با تغيير س��اختار
کت��اب و اعم��ال تغييرات اساس��ي در بخشهايی عمده باش��د .در
پيوست کتاب نمونههايي از پيشنهاد (پروپوزال) براي تدوين کتاب
و تنظيم قرارداد با ناشران ارائه شده است.
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کتاب حاضر از چند جهت با نمونههاي مشابه که تا کنون در زمينه
اصول نگارش علمي منتشر شدهاند تفاوت دارد زیرا بسياري از آثار
در اي��ن زمينه بيش��تر بر فرآيند تدوين و ن��گارش اثر توجه دارند و
کمتر به مسائل و نکات مربوط به فرايند نشر ميپردازند؛ ا ّما هينز به
دليل تجربهاي که در صنعت نش��ر دارد و سالها مدير چند موسسه
انتشاراتي بوده اس��ت تأکيدي ويژه بر فرآيند نشر آثار پس از اتمام
نگارش آنها دارد.
از امتيازه��اي ديگر اين اثر ميتوان به نثر س��اده و روان آن
اشاره کرد که در آن اصول بنيادي نگارش همچون شفافيت ،ايجاز
و دقت به خوبي رعايت ش��ده است .از کاستيهاي آن نيز ميتوان
به فهرس��ت مندرجات کتاب اش��اره کرد که ب��ر خالف متن کتاب
مبهم و کلي اس��ت .همانطور که عناوين فصلها در بخش معرفي
کتاب نشان ميدهد اين عناوين به هيچوجه گوياي محتواي فصول
نيس��ت و تنها با مطالعه هر فصل ميت��وان به محتواي آن پيبرد.
از ديگر معايب کتاب بايد به کمبود منابع مورد اس��تناد در آن اشاره
کرد .در زمينه نگارش علمي ،آثار مفيد و ارزش��مند فراواني منتش��ر
شده که نويسنده به بسياري از آنها توجه نداشته است.
در مجموع به اعتبار اينکه کتاب حاضر بيش از هر چيز مبتني
بر تجربه نويسنده در فرآيند انتشار کتابهاي علمي است و با نثري
روان و س��ليس نکات کليدي متعددي را در اين زمينه مطرح کرده
اس��ت ميتوان آن را در زمره آثار نسبت ًا موفق در اين حوزه برشمرد
که مطالعه آن براي نويسندگان جوان مفيد و آموزنده خواهد بود.
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