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ﺷﻤﺎﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪیﻓﺮ

۱

ﻫﻮﺷﻨﮓﺧﺎن اﻋﻠﻢ در ﺳﺎل  ١٣٠٧در ﺗﻬﺮان ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .ﭘﺪرش ،ﻧﺼﺮاﷲﺧﺎن اﻋﻠﻢاﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ،و ﻋﻤﻮﯾﺶ،
ﻣﻤﺘﺎزاﻷﻃﺒﺎ ،از ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن داراﻟﻔﻨﻮن ﺑﻮدﻧﺪ .او ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﮕﯽ ،زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﻮی و ﺧﻄﺎﻃﯽ را از
ﭘﺪر آﻣﻮﺧﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ اﺟﺒﺎری ﺷﺪن ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺤﺼﯿﻼت اﺑﺘﺪاﯾﯽ ،وارد ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﺪ
و ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﮥ ﺗﺤﺼﯿﻼت اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و دﯾﭙﻠﻢ ادﺑﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد .اﺳﺘﺎد
اﻋﻠﻢ در ﺳﺎل  ١٣٢٩ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻓﺮاﻧﺴﻪ را از
داﻧﺸﮑﺪۀ ادﺑﯿﺎت داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد و ﻫﻤﺰﻣﺎن و ﺑﺮای اﻣﺮار
ﻣﻌﺎش دورۀ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ آﻣﻮزش زﺑﺎن را در داﻧﺸﺴﺮای ﻋﺎﻟﯽ ﮔﺬراﻧﺪ .ﭘﺲ از
ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﺳﺎل در ﺳﺎری ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺪرﯾﺲ ﺷﺪ .او ﭘﺲ از
درﯾﺎﻓﺖ ﺑﻮرس وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯿﺸﯿﮕﺎن راﻫﯽ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺪ و در ﺳﺎل  ١٣٣٧ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ را از
اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد .ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺠﺪدا او را ﺑﺮای ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﻪ
ﺳﺎری ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﮥ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﮥ ﻓﺮﻫﻨﮓ وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ درآﻣﺪ و ﺑﻪ ﺗﻬﺮان
ﺑﺎزﮔﺸﺖ .ﭘﺲ از ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ و در ﺳﺎل  ١٣٤١ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎﺑﺪار و ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺒﺎدﻻت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪ .در ﻫﻤﺎن ﺳﺎلﻫﺎ از ﻃﺮف ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﮔﺬراﻧﺪن دورهﻫﺎی ﮐﺘﺎﺑﺪاری ﺑﻪ
داﻧﺸﮕﺎه ﺳﯿﻤﻮﻧﺰ اﻋﺰام ﺷﺪ و در ﺳﺎل  ١٣٤٦ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﮐﺘﺎﺑﺪاری را از اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد.
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ،در ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮی زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎروارد ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
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و ﻣﺸﻐﻮل اداﻣﮥ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻼﯾﻖ ﺷﺨﺼﯽ ،در ﮐﻼسﻫﺎی دورۀ دﮐﺘﺮی ﭼﻬﺎر رﺷﺘﮥ زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ،زﺑﺎﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﯾﺮاﻧﯽ و ﻓﯿﻠﻮﻟﻮژی ﻋﺮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺖ .اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻮﺷﺘﻦ
ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﮥ دﮐﺘﺮی ﺧﻮد ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﭘﺮوﻓﺴﻮر رﯾﭽﺎرد ﻓﺮای ﺑﻮد ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﺸﺎرﻫﺎی وزﯾﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ وﻗﺖ و ﺑﺮای
ﺳﺎﻣﺎن دادن ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺷﺪ .او ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻧﺸﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزﯾﺮ وﻗﺖ در ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن زﺑﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪ .وﺳﻮاس ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻢﻧﻈﯿﺮ او در
ﺑﺮرﺳﯽ و ﻧﻘﺪ آﺛﺎر دﯾﮕﺮان ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ
ﺧﻮد از ﮐﺎر در ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن دﺳﺖ ﺑﮑﺸﺪ و ﺑﻪ وزارت
ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ ﺑﺮود.
در ﺳﺎل  ١٣٥٨و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎﺑﯽ
ﭼﺎپﻧﺸﺪه درﺑﺎرۀ ﻓﺮاﮔﯿﺮی زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮای ﻏﯿﺮ
ﻓﺎرﺳﯽزﺑﺎﻧﺎن ﺑﻮد ،ﺣﮑﻢ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ اﺟﺒﺎریاش ﺑﺎ
ﺗﻨﺰﯾﻞ ﻣﻘﺎم ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ .اﺳﺘﺎد اﻋﻠﻢ از ﺳﺎل
 ١٣٦٨در ﺑﻨﯿﺎد داﺋﺮةاﻟﻤﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر
ﺷﺪ و ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺘﻌﺪدی در ﺣﻮزۀ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ،ﺑﻪوﯾﮋه در
زﻣﯿﻨﮥ ادوﯾﻪ و ﻋﻘﺎﻗﯿﺮ ﺑﺮای ﭼﺎپ در داﻧﺸﻨﺎﻣﮥ ﺟﻬﺎن
اﺳﻼم ﺗﺄﻟﯿﻒ و ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﯾﻦ
ﺣﻮزه را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺑﻨﯿﺎد داﺋﺮةاﻟﻤﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ
ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد .ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای
داﺋﺮةاﻟﻤﻌﺎرف اﯾﺮاﻧﯿﮑﺎ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮد .ﻣﻘﺎﻻت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ
ﮐﻪ او در زﻣﯿﻨﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ،زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ،
ﮐﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺳﯽ و ﮐﺘﺎﺑﺪاری ،ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش درآورده اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ١٥٠ﻣﯽرﺳﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻘﺎﻻت
ﺗﺄﻟﯿﻔﯽ او در داﻧﺸﻨﺎﻣﮥ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺟﺴﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ.
در  ١٥آذر ﺳﺎل  ،١٣٧٩ﺑﺮاي ارج ﻧﻬﺎدن ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ارزﻧﺪۀ اﯾﺸﺎن و روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎدﯾﻦ از ﻧﺴﺨﮥ ﭘﯿﺶ از ﭼﺎپ اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب ،در  ١٥آذر  ١٣٧٩در ﻣﺮاﺳﻤﻲ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،از ﻃﺮف ﺑﻨﯿﺎد داﺋﺮةاﻟﻤﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪۀ ﺗﺎرﯾﺦ
ﻋﻠﻢ از او ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در آذر  ١٣٨٥اﻧﺠﻤﻦ آﺛﺎر و ﻣﻔﺎﺧﺮ ﻋﻠﻤﯽ از او ﻗﺪرداﻧﯽ ﮐﺮد .اﺳﺘﺎد
ﻫﻮﺷﻨﮓ اﻋﻠﻢ در روز دوﺷﻨﺒﻪ ٧ ،ﺧﺮداد  ١٣٨٦اﯾﻦ ﺟﻬﺎن را ﺑﺪرود ﮔﻔﺖ و در ﻗﻄﻌﮥ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﻬﺸﺖ زﻫﺮا در
ﺟﻮار دﯾﮕﺮ ﺗﻼشورزان ﻋﺮﺻﮥ ادب و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻬﺮداد ﺑﻬﺎر ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ زرﯾﻦﮐﻮب ،ﻋﺒﺎس
زرﯾﺎب ﺧﻮﯾﯽ ،و اﺣﻤﺪ ﺗﻔﻀﻠﯽ آرام ﮔﺮﻓﺖ .ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ او ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺑﻨﯿﺎد داﺋﺮةاﻟﻤﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ اﻫﺪا
ﺷﺪ و در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم او ﻧﮕﻬﺪاری و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
آﻧﭽﻪ اﺳﺘﺎد اﻋﻠﻢ را از دﯾﮕﺮان ﻣﻤﺘﺎز ﻣﯽﮐﺮد دﻗﺖ ﻓﺮاوان و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺑﻬﺘﺮ ،وﺳﻮاس ﻋﻠﻤﯽ او ،اﻧﻀﺒﺎط
ﻋﻠﻤﯽ ،ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﻏﻠﻮ و ﺗﻌﺼّﺐ ،وﺳﻌﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت و اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ و دﺳﺖ اول ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
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دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ ﻣﺮﺣﻮم اﺳﺘﺎد اﯾﺮج اﻓﺸﺎر» :ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮد« .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل او ﻣﺮدی ﺑﯽﺗﮑﺒﺮ و ﺑﯽادﻋﺎ
ﺑﻮد و اﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆاﻟﯽ را ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﻓﺮوﺗﻨﺎﻧﻪ اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﺮد» :ﻧﻤﯽداﻧﻢ« .ﺳﺒﮏ وﺳﯿﺎق ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻻت
داﺋﺮةاﻟﻤﻌﺎرﻓﯽ او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻟﮕﻮی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺎﺷﺪ .او در ﻣﻘﺪﻣﮥ ﮐﺘﺎب ﺟﺴﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم
دورۀ اﺳﻼﻣﯽ درﺑﺎرۀ روش ﭘﮋوﻫﺶ و ﻣﻘﺎﻟﻪﻧﻮﯾﺴﯽ داﺋﺮةاﻟﻤﻌﺎرﻓﯽ ،اﺻﻮل ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت روﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺟﻮان ﺣﻮزۀ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ در ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ ﮐﻠﯿّﺎت ،روش ،ﻣﺤﺘﻮا و ﺷﮑﻞ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ در
زﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻼﺻﻪ آورده ﻣﯽﺷﻮد:
اﻟﻒ( ﮐﻠﯿّﺎت
ﻫﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺎر ﺧﻮب ،اﺻﯿﻞ و ﺑﺪﯾﻊ ﭘﺪﯾﺪ آورد ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ دﺳﺖ ﮐﻢ واﺟﺪ اﯾﻦ ﭼﻬﺎر
ﺧﺼﻠﺖ ﺑﺎﺷﺪ :ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﻋﻠﻤﯽ ،اﺷﺘﯿﺎق ﻋﻠﻤﯽ ،وﺟﺪان ﺣﺮﻓﻪای ،و ﮐﻤﺎلﻃﻠﺒﯽ .ﻣﻨﻈﻮر از ﮐﻤﺎلﻃﻠﺒﯽ
آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﻨﺪۀ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی داﯾﺮةاﻟﻤﻌﺎرﻓﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻮﺿﻮع
ﮐﺎرش اﺷﺮاف داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃّﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻬﻢ ،ﺿﺮوری و »دﺳﺖ اوّل« درﺑﺎرۀ آن
ﻣﻮﺿﻮع دﺳﺖ ﺑﯿﺎﺑﺪ.

ب( روش
ﺑﺮای ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮادّ ﺿﺮوری از ﻣﯿﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺮاوان و ﺗﻠﻔﯿﻖ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻮاد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﻘﺎﻟﮥ داﺋﺮةاﻟﻤﻌﺎرﻓﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ روش )ﻣﺘﺪ( ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ را اﺗﺨﺎذ ﮐﺮد .ﻣﻨﻈﻮر از روش ﻣﻌﻘﻮل آن اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻧﻀﺒﺎط و ﻧﻈﻤﯽ ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﻋﻘﻞ ﺳﻠﯿﻢ را در ﻧﮕﺎرش و اراﺋﮥ ﻣﻄﺎﻟﺐ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮد .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ در
ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﻘﺎﻻت داﺋﺮةاﻟﻤﻌﺎرﻓﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ و اﺻﻮل در ﻣﻘﺎﻟﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد :ﺗﻌﺮﯾﻒ ﯾﺎ ﺗﺤﺪﯾﺪ
ﺳﺎده و روﺷﻨﯽ از ﻣﻮﺿﻮع در آﻏﺎز ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻮادّ و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ وﺣﺪت ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ،
ﻧﻘﻞ آرای ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ذﮐﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪات ،و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﻦﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﮥ آﻧﻬﺎ ﯾﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ دﺳﺖ دوم ،و ﺗﻮﺳﻌﮥ داﻣﻨﮥ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﭘﮋوﻫﺸﯽ.

ج( ﻣﺤﺘﻮا
ﭼﻨﺪی و ﭼﻮﻧﯽ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی داﺋﺮةاﻟﻤﻌﺎرﻓﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﺑﻪ ﻧﻮع )ﻋﻤﻮﻣﯽ ،اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ( ،ﺣﺠﻢ و
ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن آن .از ﺣﯿﺚ ﺣﺠﻢ ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،اﯾﻦ ﺧﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪﻧﻮﯾﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺧﻮد
را از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ،ﺳﻄﺢ داﻧﺶ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن و ﺳﺒﮏ اﻧﺸﺎی ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻬﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ دﺳﺖ اول ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و ﻧﯿﺰ از آوردن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﮑﺮاری ،ﺳﺴﺖ ،ﻧﺎﻣﺴﺘﻨﺪ و
اﻧﺘﺤﺎﻟﯽ ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ.

د( ﺷﮑﻞ و ﺳﺒﮏ
ﺷﮑﻞ )زﺑﺎﻧﯽ( و ﺳﺒﮏ )ﻧﮕﺎرﺷﯽ( ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی داﺋﺮةاﻟﻤﻌﺎرﻓﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ
اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎدﮔﯽ را در ﻧﻮﺷﺘﻨﺶ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺑﻪ ﮐﺎر
ﺑﺮدن واژهﻫﺎ و ﻋﺒﺎرتﻫﺎی ﻧﺎﻣﺄﻧﻮس ،ﻣﻬﺠﻮر ،ﻓﺎﺿﻞﻣﺂﺑﺎﻧﻪ و ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ ،درازﻧﻮﯾﺴﯽ و وﺟﻪ ﻣﺠﻬﻮل
اﻓﻌﺎل ،اﺣﺘﺮاز از ﺗﻌﻘﯿﺪ و ﺗﮑﻠّﻒ ،و اﺳﺘﻔﺎدۀ درﺳﺖ و ﺑﺠﺎ از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﻘﻄﻪﮔﺬاری ،ﺑﻪ ﻓﻬﻢ ﺳﺮﯾﻊ و
آﺳﺎن ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
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