
 
 
 
 
 
 

  متنيهاي استنادي درون و بروننامهپژوهشي و معرفي شيوه -در مقاالت علمي 1»استناد«نقش بررسي 
 محمد دولت آبادي

  دانشجوي كارشناسي ارشد علوم اطالع رساني و كتابداري 
  چكيده

نوشته هاي خود به آثاري كه ربط موضوعي با نوشته آنها دارد ارجاع مي دهند و از معموال پژوهشگران در 
اين آثار براي تاييد نظر خويش استفاده مي كنند يا تفاوت نظر خود را با انديشه ها و يافته هاي جديد نشان 

نوشته اي را كه به آنها و  "سند"يا  "استناد شده"مي دهند. اين آثار را، كه به منابع يا مĤخذ نيز شهرت دارد، 
   مي نامند. "متن"يا  "استناد كننده "استناد مي كند 

كه  ،و داليل استناد ،عناصر ،انواع ،اين مقاله ضمن اشاره اي به وضعيت تحقيق در ايران ؛ به تاريخچه استناد
مقاالت سبب كشف شباهت ها و تفاوت هاي و يل ميدهد را تشكمؤلفه هاي ساختار و محتواي يك مقاله 

مي شود پرداخته؛ سپس به تاريخچه استناد  و بازشناسي هر مقاله در قياس با ساير مقاالت ،نسبت به يكديگر
  شيوه هاي استناد درون و برون متني را معرفي مي كند.   ،و در پايان ،در جهان اسالم مي پردازد

  كتابنامه نويسي ،برون متنياستناد  ،استناد درون متني ،استناد در اسالم ،استناد :كليدواژه ها
  

 مقدمه 

سرمايه گذاري در امر تحقيق را مي توان از جهات گوناگون مورد بررسي قرار داد. اين سرمايه گذاري ممكن 
است ناظر بر تربيت نيروي انساني، تهيه مواد و تجهيزات، تسهيالت فضا، تامين بودجه و امكانات مالي، 

يافته هاي پژوهشي، و جز آن باشد. گرچه نفس سرمايه گذاري به  فراهم آوردن شرايط مساعد براي نشر
عنوان حركتي اقتصادي ناگزير با مالك هاي اقتصادي سنجيده مي شود، ليكن سرمايه گذاري در امر تحقيق به 

                                                 
1 Citation / To Cite 
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دليل ماهيت علمي و فرهنگي آن، از محاسبات خاص ديگري نيز پيروي مي كند كه توجه به آنها ضروري 

  است.
ذاري در امر تحقيق، در واقع سرمايه گذاري براي توليد اطالعات علمي است. يعني شرايطي فراهم سرمايه گ

مي گردد كه متخصصان هر حوزه بتوانند با استفاده از تخصص هاي ويژه خود و مطالعات هدفداري كه انجام 
اين گونه توليد علمي را مي دهند اطالعات نوين منضبطي را براي بهره مند شدن ديگران توليد و عرضه كنند. 

  مي توان بازده سرمايه گذاري براي فعاليت هاي پژوهشي به شمار آورد.
از سوي ديگر، بازده تحقيقات علمي را مي توان بنابر نوع وظايف و مسئوليت هاي متخصصان تعريف و 

بيماري ها به كار تبيين كرد. به طور مثال، پزشك ممكن است حاصل مطالعات خود را در تشخيص يا معالجه 
برد، مهندس يافته هاي تحقيقي خود را در بهسازي و اصالح دستگاه ها يا فرايند توليد كاالها يا مصنوعات 

كالس  مورد استفاده قرار دهد، و معلم دانشگاه نتايج مطالعات و بررسي خود را از طريق شفاهي و مبادله در
ر اين وظايف، نقش پژوهشي اين كارگزاران حوزه تحقيق درس در اختيار مخاطبان خود بگذارد. اما در كنا

ايجاب مي كند كه يافته هاي خود را براي گستره وسيع تري از مخاطبان نيز نشر و عرضه كنند. محقق زماني 
قادر به ايجاد ارتباط ماندگار علمي است كه يافته هاي خود را ثبت و نشر كند تا به مخاطباني وراي حلقه 

. راه يابد "عالم دانش و اطالعات  "ارائه گردد. و تعبيري به  –عم از همكاران يا دانشجويان ا -پيرامون وي 
   1) 1،1385(حري،

 
 استناد

استناد به معناي سند قرار دادن چيزي؛ تكيه برچيزي كردن؛ و آيه، حديث، يا سخني را سند قرار دادن         
سخن يا سند پيشين را گويند. معموال پژوهشگران در و در اصطالح، اشاره به  ،و بدان تمسك جستن آمده

نوشته هاي خود به آثاري كه ربط موضوعي با نوشته آنها دارد ارجاع مي دهند و از اين آثار براي تاييد نظر 
خويش استفاده مي كنند يا تفاوت نظر خود را با انديشه ها و يافته هاي جديد نشان مي دهند. اين آثار را، كه 

                                                 
) اشاره به اولين منبع مورد استناد, و 1،1385به دليل مورد استفاده قرار دادن دو منبع از يك مولف با يك سال انتشار، (حري،  1

  ) اشاره به دومين منبع مورد استناد مي باشد.2،1385(حري،
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استناد  "و نوشته اي را كه به آنها استناد مي كند  "سند"يا  "استناد شده"يا مĤخذ نيز شهرت دارد، به منابع 
  )1381(مديراماني،مي نامند. 1"متن"يا  "كننده

  تاريخچه
در گذشته، امر استناد به گونه اي معمول بوده، ولي ضوابطي مدون كه بتوان آنها را مباني نظري               
  كرد نداشته است. لقيتچنين امري 

سابقه اين امر در غرب به قرون هجدهم و نوزدهم باز مي گردد. در واقع، پايه و اساس استفاده از استنادها   
در علوم مختلف گزارش هاي استنادي در حوزه حقوق بود. در انگلستان، گزارش هاي حقوقي مشتمل بر 

در سال  3"گزارش داگالس"و  1743در سال  2"وندگزارش ريم"عناوين موارد حقوقي استناد شده با نام 
متون مختلفي نيز در زمينه استنادهاي حقوقي در طول قرن نوزدهم چاپ شد كه از   انتشار يافت. 1783

در حوزه حقوق امريكا انتشار يافت. در سال  1873است كه در سال  4"استنادهاي شپرد"معروفترين آنها 
، شماري از استنادهاي پايان كتاب هايي در 5كتابخانه اسميت سونيون ، شخصي به نام جوت، كتابدار1949

، معاون پيشين مؤسسه 6، ويليام سي آدير1953زمينه شيمي، حقوق، و انسان شناسي را سياهه كرد. در سال 
، پيشنهاد به كارگيري استنادهاي نوشته هاي 7، در نامه اي به اوژن گارفيلد"استاندارهاي شپرد"تهيه كننده 

  (همو)علمي را به وي ارائه داد.
فعاليت   9هاي پزشكي كتابخانه پزشكي جان هاپكينز در زمينه تهيه نمايه8ها در طرح ولش گارفيلد در آن سال

بر پايه استنادي به آثار  10اي در مقاالت مروري برد كه تقريبĤ هر جمله دنبال اين پيشنهاد، گارفيلد پي كرد. به مي
سازي درنظر گرفت. تبديل اين عناصر  اي از عناصر نمايه منزله مجموعه آنها را بهتوان  پيشين است كه مي

گيري طرح ولش و  اي عمده بود. نتيجه ايجاد ارتباط ميان انديشه شكل سازي مسئله شكلي ثابت براي نمايه به
رديد. گارفيلد در منجر به تهيه و توسعه نمايه استنادي آثار علمي توسط گارفيلد گ "استنادهاي شپرد"ساختار 

                                                 
1 Citing / Source 
2 Raymond’s Reports 
3 Douglas Reports 
4 Shepard’s Citation 
5 Smithsonian Library 
6 William C. Adair 
7 Eugene Garfield 
8 Welch project 
9 John Hopkins Welch Medical Library 
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، وي 1956اي در نشريه، فكر ايجاد نمايه استنادي علوم را عرضه كرد. در سال  طي مقاله 1955سال 

تغيير نام داد.  2تأسيس كرد كه پس از مدتي كوتاه به مؤسسه اطالعات علمي  1اي به نام دكومانتاسيون مؤسسه
، 1973منتشر گرديد و در سال  >علوم نامه استنادي نمايه<، نخستين ويرايش رسمي 1961داد. در سال 

نامه از طريق پايگاه  فرايند كاوش در اين نمايه 1989پديد آمد و از سال  "3نامه استنادي علوم اجتماعي نمايه"
صورت پيوسته و  اي (به پذير شد، در حال حاضر نيز هم به شكل چاپي و هم رايانه امكان اطالعاتي ديالوگ

  (همو) .صفحه فشرده) در دسترس است
  

  استناد در جهان اسالم
راوياني  ،پيشينه استناد از بطن روايت روييده است. در دوره جاهليت ،در جهان اسالم                             

بوده اند كه اشعار شعرا را حفظ مي كردند و بر مردم مي خواندند. گاه برخي شاعران، راوي شعر ديگر شعرا 
مي شدند و ضمن حفظ و نقل شعر آنان از سبك آنها نيز پيروي مي كردند. شايد بتوان گفت كه اين شكل از 

در قرن  ،د بوده است. پس از ظهور اسالمبراي رسميت بخشي به فرايند استنا ،جزء نخستين حركات ،روايت
امر استناد يا اسناد از  ،به نام علم الحديث شكل گرفت. در علم الحديث ،شاخه جديدي از علم ،اول هجري

اسناد هر  ،اهميت خاصي برخوردار بود و به سبب نقش حساسي كه حديث در انعكاس سخن معصوم داشت
صر اساسي تشخيص صحت و اعتبار احاديث شمرده مي شد. عن ،حديث به زنجيره ناقالن(سلسله سند)

تنها حوزه اي است كه به سبب طبيعت موضوعي اش مسأله استناد را با دقت بررسي  ،احتماال علم الحديث
  كرده و براي آن قواعد و شرايطي مقرر داشته است.

بر منحني رشد قرار گرفت. فرايند تدوين و تصنيف كتاب  ،با آغاز و شكوفايي تمدن اسالمي ،از سوي ديگر
كه در آن عالمان به تدوين و تأليف و  ،حلقه هاي درس بود ،يكي از رهاوردهاي ديگر اسالم در اين دوره

روايت مدار و اساس  ،طالبان به تعلم و تحصيل مبادرت مي كردند. اسلوب آموزشي در اين حلقه هاي درس
قع اين گونه روايت كه از آن به روايت علمي تعبير كرده اند آن مبتني بر اخذ مستقيم علم از استاد بود. در وا

                                                 
1 Documentation Inc. 
2 Institute of Science Information (ISI) 
3 Social Science Citation Index 
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از حلقه هاي درس آغاز و به فرايند استناد در صفحات كتاب منتهي شد. بدين ترتيب كه بسياري از مولفان 
  در اين دوره از طريقه اسناد در تأليفاتشان پيروي كردند. 

اوراق كتاب ها افزوده شد و  ،مت اخص گراييبه دليل گسترش دانش و حركت آن به س ،از قرن سوم هجري
برخي     دانش ها تبديل به مسلمات و امور بديهي گرديد. لذا ضرورت ذكر اساتيد كمرنگ تر شد. پس از 

نويسندگان شيوه ديگري اتخاذ كردند و آن ذكر مأخذي است كه مولف در اثرش از آن بهره برده است.  ،آن
 ،معروف به معجم االدبا ،ارشاد االريب الي معرفت االديب ،و گرانقدرشياقوت حموي در مقدمه كتاب بزرگ 

من اساتيد را حذف كردم با آنكه       مي توانستم همه آنها را نقل كنم. ولي چون قصد بر ايجاز "مي گويد: 
  )                2،1385،(حري"فقط مواضع نقل و مĤخذ سخنم را آوردم. ،و كوتاهي بود

  
  انواع استناد
المللي پديد آمده است كه در  براي حفظ يكدستي در استناد، قواعد ومعيارهايي در مقياس بين               

كار بست. هرچند برخي عقيده  توان آنها را به ها، و ديگر مدارك مي ها، مقاله ها، گزارش نگاشت استناد به تك
خورند، ارائه  آثار و منابع گوناگون به چشم ميهاي متنوعي از استناد كه در  سبب وجود نمونه به"دارند كه 

المللي  توان از معيارهايي مانند استاندارد بين ، مي"هرگونه توصيه صريح و روشن در اين باره دشوار است
هاي مختلف علوم،  بهره گرفت. در حوزه  2و قواعد فهرستنويسي انگلو امريكن  1توصيف كتابشناختي

شرايط يكسان براي ارائه "نامه  ها وجود دارد كه شيوه ها و نشريه اد به كتابهاي گوناگوني براي استن شيوه
المللي سردبيران مجالت  توسط كميته بين 1978، كه در سال 3"هاي زيست پزشكي دستنوشته به مجله

نامه براي مقاصد  تهيه شده، از آن جمله است. چهارصد نشريه معتبر پزشكي دنيا از اين شيوه  4پزشكي
  كنند.  هاي علمي حوزه پزشكي پيروي مي نوشته مختلف

  شود: در هر استناد، موارد كلّي زير رعايت مي
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2 Anglo-American Cataloging Rules (AACR) 
3 Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals 
4 International Committee of Medical Journal eds 
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هاي مرتبط با آن در  ها براي استناد كتابشناختي مواد چاپي معموال صفحه عنوان و صفحه منبع اصلي داده الف.

له مواد چاپي همراه، استخراج ها از جلد، شرح، يا ديگر عناصر، از جم هر اثر است. در مواد غيرچاپي، داده
  گردد؛ مي
دهد و سطوح ديگر  مختصرترين شكل استناد، حداقل اطالعات ضروري براي شناسايي اثر را ارائه مي ب.

  سازد؛ كند يا شناسايي يك اثر را آسان مي اطالعات ماهيت يا محتواي اثر را بيان مي
يگر تلفيق و پذيرفته شده است. آنچه در اين زمينه هاي مختلفي با يكد گذاري (سجاوندي) شيوه براي نقطه ج.

  اهميت دارد كمك به خوانايي يا درك استناد است؛ 
نويسي عناوين  رواج دارد كه كوتاه 1ها (اختصارها) نوشت در بيشتر معيارهاي استناد، استفاده از كوته د.

  هاي ادواري از آن جمله است. نشريه
  عناصر استناد
ترين عناصر استناد شامل پديدآورنده(ها)، عنوان، شرح منبع (مانند  هاي مجالت، مهم الهدر مق               

  عنوان نشريه) تاريخ نشر، شماره جلد يا دوره، شماره نشريه، و شماره صفحات است.
عناصر الزم  1974ها در سال  نگاشت المللي توصيف كتابشناختي تك ها معيار بين ها و گزارش در مورد كتاب

توصيف اطالعات كتابشناختي را شامل پديدآورنده(ها)، عنوان، پديدآورنده همكار (مترجم، گردآورنده،  براي
مصحح، ويراستار)، شماره ويرايش، وضعيت نشر (محل نشر، نام ناشر، تاريخ نشر)، و شماره جلد و صفحه 

  دانسته است. 
د به مجلدي از گزارش (مثال يك همايش)؛ ) استنا1ها ممكن است به دو صورت انجام شود:  استناد به گزارش

نويسنده يا اثري در آن مجلد. عناصر استناد به گزارش مشابه كتاب است و در مورد استناد به  ) استناد به2 و
اي انفرادي، صرفĤ با افزودن جزئياتي مانند عنوان، نويسنده(ها)، و تعداد صفحه به استناد كامل يك مجلد  مقاله

  گيرد. صورت مي
خوان، منابع ديداري ـ شنيداري، و  هاي ماشين هاي ثبت اختراع، داده استناد به مواد و منابع ديگر مانند پروانه

 2جز آن نيز وجود دارد كه درصورت استفاده در نوشته بايد به آنها استناد شود. با تهيه و تدوين حوزه كليات
اي شيوه انتخاب عناصر اطالعاتي انواع منابع و ، چارچوبي جامع بر1975براي توصيف كتابشناختي، در سال  

                                                 
1 Abbreviation 
2 ISBD(G) 
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 1هاي علمي المللي اتحاديه نويسي شوراي بين سيست) و بخش چكيده ايجاد شد. يونسكو (يونيها  رسانه
راهنماي مرجع براي "انواع توصيف كتابشناختي اقدام كرده است. اين گروه  شكل يك گروه كار، در مورد  به 

كوچكي از عناصر  را تدوين كرد. اين راهنما مجموعه اساسي   "2خوان ينهاي كتابشناختي ماش توصيف
  حساب آيد. تواند گامي در جهت تهيه استنادي مناسب به اطالعاتي است كه مي

  
  داليل استناد
طور كلي، نوشته علمي فقط بر خود متّكي  استناد بيانگر نوعي استفاده از دانش پيشين است. به                

نيست، بلكه بر بسياري منابع پيشين هر موضوع استوار است. نمودار شدن منبعي در سياهه منابع يك اثر 
ر فهرست مĤخذ خود به اي كه د بازگوكننده اين مطلب است كه در ذهن نويسنده ارتباطي ميان اثر وي و مقاله

  آن استناد كرده است، وجود دارد. 
علل استناد به اثري پيشين بسيار متعدد و متنوع است. افرادي مانند بروكز، كرونين ، ليو ، ونيستوك ، و 

ها متعلق به ونيستوك است كه  ترين نگرش اند. يكي از جامع هاي متعددي را برشمرده علل و انگيزه اسميت 
) 2) اداي احترام و قدرشناسي نسبت به متقدمان؛ 1بندي كرده است:  ناد را در پانزده مقوله دستهداليل است

) 4ي روش و ابزارهاي علمي مورد استفاده؛ ) معرف3اعتبار بخشيدن به اثر مرتبط با حوزه مورد نظر؛ 
) 8)نقد آثار ديگران؛ 7) تصحيح آثار ديگران؛ 6) تصحيح اثر خود؛ 5آوري زمينه براي مطالعه بيشتر؛  فراهم

) فراهم آوردن راهنمايي از آثار 10) آگاه كردن محققان از آثار نشريافته يا در حال انتشار؛ 9اثبات يك ادعا؛ 
) شناسايي 12دانسته موجود؛  هاي متداول و مسلم ها و مقوله ) اعتبار بخشيدن به داده11پراكنده يك حوزه؛ 

) رد اثر يا 14) شناسايي انتشارات بنيادي درباره مفهومي خاص؛ 13؛ اي خاص انتشارات بنيادي و مهم حوزه
  ) رد ادعاهاي حق تقدم در آثار ديگران.15انديشه منتسب به ديگران؛ و 

افزايد: الف) استناد به اثري پيشين  هاي استناد به مجموعه پيشين مي عنوان انگيزه دو دليل ديگر را به ،لورا برد
ها و  و اعتبار؛ و ب) استناد به آثاري كه نظر نويسندگان آنها كامال هماهنگ با ديدگاه منظور كسب احترام به

  انتظارهاي مخاطبان باشد.

                                                 
1 Abstracting Board of the International Council of Scientific Unions (ICSU-AB) 
2 Reference Manual for Information Handling Procedures 
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، برآورد 1989اي در سال  عقيده دارد كه همه استنادها داراي ارزش برابر نيستند. وي بر اساس مطالعه كانو 

در بخش مقدمه و معرفي پژوهش و صرفĤ براي رفع تكليف و حفظ ظاهر  ،استناد 31كرده است كه بيش از
شود و از اين رو، از ديدگاه اطالعاتي از اهميت قابل توجهي برخوردار نيستند. موراوسيك و  منعكس مي
اي عرضه كردند. در اين  يافته بندي نظام هاي رويكرد به استناد را در طبقه انگيزه  ،1975در سال  موروگسان

يافته (منطقي) يا بدون  ) سازمان2؛  1ي) ادراكي يا عملكرد1بندي چهار گروه وجود دارد كه عبارتند از:  قهطب
. اين مطالعه نشان داد كه درصد 4) تأييدي يا تكذيبي4؛ و  3) تكاملي يا الحاقي3؛  2سازمان (بدون منطق)

گيرد كه  ، جاي مي"سازمان يا بدون منطقهاي بدون  انگيزه"بزرگي از مĤخذ در بخش دوم از گروه دوم، يعني 
منظور افزايش  رسد كه نويسندگاني به نظر مي دنبال دارد. به شك و ترديد را درباره كيفيت و سنجش استنادها به

  زنند تا بتوانند به مĤخذ بيشتري استناد كنند.  هايي مناسب روز مي تعداد استنادها، دست به نگارش موضوع
عنوان واحد  توان از آن به كند كه مي اي برقرار مي ستناد در ميان نويسندگان رابطهمعتقد است كه ا شاو 

منزله نوعي نظام زباني، با  استناد را به ،گيري ارتباط غيرمستقيم نويسندگان با يكديگر ياد كرد و اسمال اندازه
هاي  اي درباره فرايند و انگيزه لعهدر مطا داند. باربارا و مايكل مك رابرتز پذيري بيشتر اززبان عادي، مي انعطاف

شكلي  اند كه نيمي از ارتباطات ميان دانشمندان بيش از آنكه رسمي و مدون باشد، به دريافته 1988استناد در 
غيررسمي جريان دارد و با آنكه آشكار است كه آثار بيشتري مورد استفاده قرار گرفته، فقط به پانزده درصد از 

اي از اطالعات  عنوان مجموعه عقيده دارد كه استناد فقط به 5شود. سانديسون يآنها در متن استناد م
ها، و جز آن) نيست؛ در حقيقت، استناد نشان دهنده  هاي آخر، پانويس كتابشناختي در پايان مقاله (يادداشت

ديگر برقرار هاي  اي ميان مدركي كه در دست تهيه دارد با نوشته خواهد چه رابطه تصميم نويسنده است كه مي
) زمينه 1اند:  هاي پايه و بنيادي، هفت علت را برشمرده كند. اوپنهايم و رن ، در بررسي داليل استناد به نوشته

) عرضه اطالعات يا 4ها؛  ) عرضه برخي يافته3)توصيف آثار مرتبط با موضوع؛ 2تاريخي (پيشينه موضوع)؛ 
اي  ) اشاره به نظريه7  ها و فنون؛ و ) استفاده از روش6نظري؛ ) استفاده از اصول 5 منظور مقايسه؛ هايي به داده
، كه هنوز هم مورد استناد است، 1921-1896هاي  وسه مقاله منتشرشده در سال يگر كاربرد ندارد. بيستكه د

                                                 
1 Conceptual or Operational 
2 Organic or Perfunctory 
3 Evolutionary or Juxtapositional 
4 Confirmative or Negationa 
5 A. Sandison 
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پايه اين بررسي بود. اين مطالعه نشان داد كه دليل عمده چهل درصد استنادها به اين مقاالت، از نوع پيشينه 
   .ضوع و شصت درصد يا بيش از نيمي از آنها از نوع مرتبط با موضوع بوده استمو

گارفيلد، مارگلين، و برخي محققان بر اين اعتقادند كه ازطريق ردگيري استنادها به گروهي خواهند رسيد كه 
ز اين جمع به اند و در واقع بيشترين استنادها به آنان صورت گرفته است و ا پيوسته مورد استناد قرار گرفته

  اند.  تعبير كرده كلن
چنين جمعي در ميان محققان حديث نيز مطرح بوده است. يعني به جماعتي از مشايخ حديث كه احاديث 

هاي برجسته  اند. اين جمع كوچك يا چهره گفته مي "عده"شده،  پيوسته توسط آنان يا از طريق آنان نقل مي
  )1381(مديراماني، .خواند آن حوزه مي "پيشگامان تحقيق"يا  "قخط مقدم جبهه تحقي" يك قلمرو را پرايس

 شيوه هاي استناد برون متني و درون متني

هر شيوه استناد، معموال داراي قواعد مشخص براي استناد در متن، ساختار، مĤخذ، و همچنيي تنظيم فهرست 
  منابع مورد استناد است، كه در زير به شرح آن پرداخته مي شود.

  
 هاي استناد برون متنيشيوه  .1

  الف. شيوه نامه شيكاگو
يا شيوه نامه علوم انساني توسط دانشگاه شيكاگو تدوين شده است. اين شيوه  ،شيوه نامه استنادي شيكاگو
اطالعات مربوط به منابع  ،و هنر مورد استفاده قرار مي گيرد. در اين شيوه ،تاريخ ،نامه بيشتر در حوزه ادبيات

گاه  ،يادداشت ها ارائه مي شود. اين يادداشت ها كه يادداشت هاي ارجاعي ناميده مي شوندمورد استناد در 
در انتهاي هر صفحه يا در انتهاي هر فصل و گاه در انتهاي اثر ظاهر مي شوند. وقتي يادداشت هاي ارجاعي 

ثر مي آيند به آنها پي و وقتي در انتهاي فصل يا ا ،به آنها پانويس يا پانوشت ،در پايين هر صفحه ظاهر شود
ارائه فهرست مĤخذ در پايان اثر امري  ،نويس يا پي نوشت گفته مي شود. با وجود يادداشت هاي ارجاعي

  )2،1385 ،به ويژه اگر       پي نوشت استفاده شود. (حري ،اختياري است
  

  برخي معايب و محاسن استفاده از پانويس و پي نويس
 استفاده از يادداشت هاي انتهايي يا  ،و همچنين زيباشناختي به داليل اقتصادي ،برخي منابع

 پي نويس ها را به پانويس ها ترجيح مي دهند.



    پرنيان سخن     694

  
 در شماره گذاري  ،از آنجايي كه يادداشت ها بايد به طور متوالي شماره گذاري شوند

پانويس ها كه در آن اعداد ارجاعي هر صفحه به طور جداگانه در همان صفحه از عدد يك 
هر تغييري در صفحه آرايي منجر به تغيير  ،مي شود و در همان صفحه خاتمه مي يابد آغاز

 اعداد ارجاعي كليه صفحات مي شود.

 به دنبال هر نوع يادداشتي كه به متن افزوده يا كاسته شود ،در نظام مبتني بر پي نويس، 
پانويس فقط اعداد اعداد سراسر متن مقاله يا فصل بايد تغيير كند. اما در نظام مبتني بر 

 همان صفحه تغيير    مي يابد.

 دسترسي خواننده به يادداشت هاي مربوط به منابع مورد استناد ،در نظام مبتني بر پانويس، 
 آسان تر از نظام مبتني بر پي نويس است.(همو) ،هنگام مطالعه متن

  
  ب. شيوه نامه ونكوور
گروه كوچكي از سردبيران نشريات علوم پزشكي در ونكوور بريتيش  1978در سال                             

كلمبيا به طور غير رسمي گرد هم آمدند تا دستورالعملي نگارشي براي مقاالت ارسالي به نشريات تدوين 
بين المللي ويراستاران نشريات زيست كه در ابتدا گروه ونكوور ناميده مي شد بعدها كيمته  ،كنند. اين گروه

) را تشكيل دادند. اين كميته سالي يك بار تشكيل جلسه مي دهد و وظيفه بازنگري شيوه ICMJEپزشكي (
نامه ونكوور را برعهده دارد. در شيوه نامه ونكوور بخشي به نحوه تدوين ارجاعات كتابشناختي در يك مقاله 

  اختصاص يافته است. (همو)
  

  در متناستناد 
 مبتني بر نظام توالي استناد است. مطابق اين شيوه قاعده كلي براي  ،شيوه استناد ونكوور

يا  ،در داخل پرانتز ،با استفاده از اعداد ،استناد در متن اين است كه منابع به ترتيب استناد
 شماره گذاري شوند. 1،يا به صورت زيرنوشت ،كروشه

                                                 
1 Superscript 



 695    ات فارسيو ادبي هاي زبانپنجمين همايش پژوهش هايمقاله

  آن هم در اولين مكاني كه در متن مورد  ،يابدبه هرمنبع فقط يك شماره اختصاص مي
صرف نظر از  ،استناد قرار        مي گيرد. از همين شماره در استنادهاي مكرر به آن منبع

 استفاده       مي شود. ،مكان بعدي استناد

  و به توالي استناد مي شود از خط Ĥوقتي در قسمت مشخصي از متن به چند منبع توام
اگر در  ،اتصال بين اولين و آخرين منبع استفاده مي شود. به طور مثالبراي ايجاد 1تيره

توامĤ استناد شده باشد در پرانتز يا كروشه يا به  12تا  5بخش مشخصي از متن به منابع 
. در صورتي كه به چند منبع كه قبآل هم مورد 5- 12صورت زيرنوشت نوشته مي شود:

ي استناد غير متوالي هستند توامĤ استناد شود اعداد استناد قرار گرفته اند و داراي شماره ها
. در صورتي كه بخشي از 1،4،5،11به ترتيب استناد با ويرگول از يدكديگر جدا مي شوند: 

 ،7 ،5-1 [اعداد متوالي و بخشي غير متوالي باشند مي توان از شكل تركيبي استفاده كرد:
8،12[. 

  يك ارجاع  ،مورد توجه قرار گيرد. به طور مثالجايگاه اعداد استناد در متن بايد به دقت
لذا بايد عدد مربوط  ،مشخص ممكن است فقط مربوط به بخشي از جمله باشد نه همه آن
 به استناد در جايي قرار بگيرد كه مشخص كننده چنين وضعيتي باشد.

 مثل  قانون كلي درباره جايگاه استناد اين است كه اين اعداد بايد بعد از عالئم سجاوندي
 نقطه ها و ويرگول ها و قبل از دو نقطه ها و نقطه ويرگول ها قرار بگيرند. (همو)

  
 شيوه هاي استناد درون متني .2

  )A.P.Aالف. شيوه نامه انجمن روانشناسي امريكا (
علوم  ،اين شيوه نامه توسط انجمن روانشناسي امريكا تدوين شده است و بيشتر در حوزه علوم اجتماعي  

و بهداشت به كار مي رود. اين شيوه نامه كه مبتني بر نظام استناد  ،علوم پرستاري ،عليم و تربيتت ،رفتاري
  نيز شهرت دارد. (همو) "سال -نام"به نظام  ،درون متني است

  يك فاصله) سال نشر اثر (پرانتز بسته)  ،قالب : (پرانتز باز) نام خانوادگي پديدآورنده(ويرگول
  

                                                 
1 Hyphen 
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  )MLAان مدرن امريكا (ب. شيوه نامه انجمن زب

از جمله شيوه هاي استناد درون متني  ،يا همان شيوه نامه انجمن زبان مدرن امريكا ،شيوه نامه ام.ال.اي       
است بيشتر با حوزه هايي از علوم سازگاري دارد كه  "صفحه شمار-نام"است. اين شيوه كه مبتني بر نظام 

  اهيمت وافري دارد. (همو) ،د به اعتبار گويندهبه دليل استنا ،نقل قول مستقيم از اشخاص
  

  نتيجه گيري و پيشنهاد
 ،لذا ،جزو حقوق معنوي صاحب اصلي اثر بوده ،از آنجائيكه منابع مورد استفاده و استناد در هر اثر جديدي

لزوم شفافيت در استناد دهي را ضروري مي سازد. (نويسندگان جوان) الزم است تا جهت رعايت اصول 
صحيح و استاندارد؛ از يك شيوه نامه  ،عالوه بر استناد دهي دقيق ،در نويسندگي ،داري و اخالق امانت

  بهره گيري نمايند.   ،استنادي استاندارد بين المللي نيز
المللي پديد آمده  همانگونه كه اشاره شد؛ براي حفظ يكدستي در استناد، قواعد ومعيارهايي در مقياس بين

كار بست. هرچند  توان آنها را به ها، و ديگر مدارك مي ها، مقاله ها، گزارش نگاشت است كه در استناد به تك
كه در آثار و منابع گوناگون به چشم  هاي متنوعي از استناد سبب وجود نمونه به "برخي عقيده دارند كه 

توان از معيارهايي مانند  ، مي"خورند، ارائه هرگونه توصيه صريح و روشن در اين باره دشوار است مي
هاي  بهره گرفت. در حوزه و قواعد فهرستنويسي    انگلو امريكن  المللي توصيف كتابشناختي  استاندارد بين

شرايط يكسان "نامه  ها وجود دارد كه شيوه ها و نشريه راي استناد به كتابهاي گوناگوني ب مختلف علوم، شيوه
المللي سردبيران  توسط كميته بين 1978، كه در سال "هاي زيست پزشكي براي ارائه دستنوشته به مجله

 نامه براي مقاصد تهيه شده، از آن جمله است. چهارصد نشريه معتبر پزشكي دنيا از اين شيوه مجالت پزشكي 
 كنند.  هاي علمي حوزه پزشكي پيروي مي مختلف نوشته

و به  ،در حوزه علوم انساني ،آسيب شناسي پژوهش در حوزه ادبيات است ،با توجه به اينكه محور همايش   
اثري خلق نمي شود مگر با استفاده و  ،مثل: شعر و داستان) ،خصوص در ادبيات (به جز موضوعاتي خاص

استفاده از شيوه نامه  ،لذا جهت رعايت اصول استناد دهي و يكدستي در كار ،ينبهره گيري از منابع پيش
  پيشنهاد مي گردد. ،شيكاگو كه پيشتر به آن اشاره شد

  



 697    ات فارسيو ادبي هاي زبانپنجمين همايش پژوهش هايمقاله

  منابع
. تهران: كتابدار،  چاپ دوم. ص. "اطالع رساني : نگرش ها و پژوهش ها")1385(حري، عباس.  .1

84-85. 

. تهران: "شيوه هاي استناد در نگارش هاي علمي: رهنمودهاي بين المللي")1385عباس. ( ،حري .2
 موسسه انتشارات و چاپ. ،دانشگاه تهران

كتابخانه ملي  .دائرة المعارف كتابداري و اطالع رساني. در "استناد")1381مديراماني، پروانه( .3
 نه ملي جمهوري اسالمي ايران.. تهران: كتابخا)180 -176.(ص.1جمهوري اسالمي ايران،. ج.

  
  
 
 
 
  




