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 شعر و ادب در جراحی
 
 

 هاي یک مقاله علمی ـ پژوهشیویژگی

 *محمد حسن فرید دکتر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 تحـقیقیـ  مقالـه علمی

 تحـقیقی به تفسیر -مقـالـه علـمی 
 کشیـــدم، در زبان شــعر به تصویر
 که خواننــده به گیرد بـــهره از آن

 نـوشتن وقــت تــحریر ببـه ترتیـ
 ـن را مــن از لـوایــحتـمــام مـت

 گــرفتم آشـنا شــو، شــو به تـدبیر
 اگــر بــا دقـت الزم بــه خـــوانی
 جـوان باشی درین ساحـه، شوي پیر

 خالصـه
 فــریــدم من گرفــتـم این رســــالت
 حســن نــام است مرا، باز کــن بـصارت
 معـاون علــمی است چوکــی و پســـتم

 ــسم بــا درایــــتشــدم وادار نــوی
 تحـقیـقـی -مــقـالـه علـمی و علــمی

 چــه نوع یــــابد نگارش، کــن نظــارت
 عنـاویـن را بــه ترتـیب جابـــه جــایش
 نمـــودم، کــــرده ام توضیـــح عــبارت
 بـه تــو گـویم ! بــه خـوان اســتـاد دانــا
 دعـایـــم کــــن درهــــنگام عبــادت

 نوان و خـــــالصــه، واژه کــلــیــدزعـ
 مقــدمـــه، پرابـــــلم بـــا رضــــایت
 ز پیـشــیــنـه، سئوال، فرضــیه هایـــش
 مــــــواد و روش کـــــارش حــــکایت
 نتــایج چـیـست؟ مـنـاقـشــه چـِه بـاشد؟
 ز پـیـشــنـهـاد بــر اصــالح قــضـــاوت

 یــا مــــواخـذ زفـهــرسـت مـــــنـابـع
 زعــــقل و دانشـــم جســــتم حـمـــایت

 تـــــو خـــود دانـی اگـــر خـوانی بـه بخشد
 بـه چـشــــم و دانشـــت ضــــیاء و رفـعـت

 ریادداشت سردبی

با شخصیتی  1393بهمن ماه سال  10-8در جریان برگزاري کنگرة شاخۀ ایرانی کالج جراحان آمریکا در جزیره کیش به تاریخ 
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هاي اي است که ویژگیق و هنر خود براي علم جراحی استفاده کرده و از جمله اشعار بدیع وي مجموعهاند، از ذوهم منتشر نموده
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 عنـوان – 1
 تـــو از عـــنـوان شنو اي فرد افــخـم
 بــود کـــوتاه، دقــیق و قـابل فـــهم

 وییــه گـت در آن اضافـضـــرورت نیس
 درهم چـرا صرفــــش کنی دیــــنار و

 نـبـاشـد بیشتر از پنـجـاه حـرفــــش
 بـود کامـل بــه معنی، بسته با هـــــم

 خـالصه – 2
 خالصه بعد عنــوان جابجایـش

 رفان جابجایشـع کنید با علـم و
 اه متنی زان تـــحقیقـبـود کوت

 ها گشته تلفیقروش ز اهـداف و
 شکل خیلی کـــوتاه نتایج را به

 به چنـد جــمله ارائه کرده آگاه
 نـماید بهر خواننـده دهد فــهم
 چه در متن جابجا گـردیده پیهم

 کلـید واژه – 3
 کـلید واژه که کاربرد لغـــات است
رِ دریافت ز انترنت بــــرات است بـ 
 بدیـن معنی کلمــــات کلیـــدي

 جهات است زهر ن جابجا وـکه در مت
 قـبنویسی دهـی در بخش تحقی چو

 بیابی متن هاي کایــن صفات اسـت
 مثــال در این مـقـالـه هست نتایج

 تحقـیق، محـقـق از نکات است یا و

 مقدمه – 4
 مقدمـه ز مـوضـــوع از کتابــش
 دهـــد بر هـر سوال مـا جوابـش

 گرفته وع رابه بحث خودـچه موض
 ت آرد نصابشـچه میــخواهد بدس

 اها را جواب علــمی گویدچـــر
 چه متنی هست در آن یابی ثوابش
 ضــرورت بهـر تطبیقش چه بوده

 ـیت چــه دارد در جـوابـشـاهـم
 بـود کـوتـاه، مـنظم، قـابل فـهـم

 ود سیراب زآبـشـکه خــواننده ش

 اهـمـیـت ز تـحـقـیـق را تــوانـی
 برآن ضم سـاخـته، یـاتـنها حسابش

 ال هـا داد جــوابیاگـر بـر ایـن سئو
 بابش ل وـفـریـدا! هست مـطلوب فص

 اهـمیت تحقیق -الف
 اهمیت ز تـحقیق ایـن چنـین است
 سـوال اول آن بــهـر ایـــن است
 چـرا انــجام دادي اي مـحـــقـق

 این است چه دست آورد از بـراي چه؟
 دست آورد اي یـار مفــادش چیست ز

 ستچه داري بهر تطبیـق کـو بهیـن ا
 چــه نــوع تـغـییر را از آن تقـاضـا
 تـو داري و کــدامش بهـــترین است

 ها از آن گـردد تـصـورچـــه فرصت
 تـرین استبـَرِ اصـالح آیـا خـــوب
 ها داد جوابیاگــر بـــر این ســوال

 تـرین استبــدان تحــقیق تو عـالی

 اهـداف تحقیق -ب
 قیق اي برادرـشنــو اهـداف تحـ

 حفظش کن ضرورت هست مکرر تو
 کن توجـه SMARTبه هر حرفی ز 

 اسـت دلبـــر  Specificمشخـص،
 بـه معیـاري که می سنجی تو آن را

Measurable بود با عقـل و بــاور 
Achievable رسـبـود باشـد بدست 

Realistic و واقــعی ســراســـر 
Frame of Time را تودرنظرگیــر 

 است تا بـآخر وقت ضرور دارـچه مق
 اگر تکمیـل نمــودي جـــملگی را
 شـود تحـقیق تـو عـلـمی بـرابــر

 مرور بر آثـار یا پیشینه – 5
 بـراي کسب معلومــــات کـــامـل
 ضــــرور است بر مـحـقق یار عاقـل

 آثــــار گذشـــته بـــــهره گیرد ز
 ا بــــداند خـــوب از دلـبخــواند ت

 وي عـــقل و دانشود آشـــنا ز رـش
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 باطل چــه ها کـردند ز روي حــق و
 دلیـل کــار کـردشان چـه بــــوده
 چه دست آورد داشتند تـا به ساحـل
 رسانـــدند خـویش را بـا این وسیله

 گزیـدنـد راه رشــد، گشتـند عـامـل
 ســــــازيعـاگر گـردي مـوفق جم

 بـود کــارتـو مـطـلـوب،گـل شمایـل

 د و روش کـارمـوا -6
 است روش کار چطور وادت چیست؟ـم

 رفـتــار ح و روشـــن، راه وـنـما واض
 جمعیت بـگو چنـد اســت تـــعداد ز

 وهـم طـــرز نـمـــونه را بکن یــاد
 وسـائــل، سـامـان وآالت یــکجــا
 چــطور کـاربرد دارند خــوب و واال

 چـه نوع اسنــاد و فــورمـت را مـهیا
 ـردي تا شــود کـارتــو بـــرپـاک تـو

 شـروع کـار چه وقت است یارجــانـی
 که وقـت ختـم آن کَی هسـت دانــی؟

 کـدام ســاحـه بــود در زیـــر کـارت
 تــو چــه بــــاشد انـتــظـارت کـار ز

 هـــاي پــرُوســـِسز ارقــام وز روش
 ح به خـــوبی اي مئوسسـنـمــا تــشری

 تمــاماً قلــب تحقیـــقش شـمـــــارند
 هـمـه یکجـــا شــده الزم به کـــــارند

 اگــر ایـن کـــارهـا تـنظــــیم گـــردد
 یـقیــن تحقیـــق تــــو تـعـظیم گــردد

 نـتـایج -7
 نـتـایـج هست بــار زحمـــت مـا
 چــــه دست آورد داریم ما ز سـودا

 انـجـــامتمام کارهــــائی را کــه 
 نـــتایـج داده ایم جـا نـــمودیم در

 انـدنتایج اصل باشد جملـه فــــرع
 نتـایج آفـریـده خــوب و بــــد را

 ی است که کردیمـایج حاصل کشتـنت
 چـه آوردي بـدست توضیح فــرمـا

 دارد که محصولنتــایج عــرضه می
 همه جـا مرغوب در مطـلوب و بـود و

 هـنگام تحقـــــیقنکـاتی را که در 
 بـروي آن نمـــــودیم کـــار، برمـا

 ه دســت آورد داریمـن چـود روشـش
 اهاـا، نـمـهارت و جـدولـبـه روي چ

 بـــر آن نــمـائیـم تـوانیم اتـــکا
 فـردا اگر دقت کنـــیم امـــــروز و

 نخـواهد گـفـتگو بحث نتـــــایــج
 مامــا نــشـان از زحـــت  دهــد بر

 بـه بـایـد کـار گیریــم مــا ز اعــداد
 هـم تـبــدیـل آن بـا فیـصدي هــا و

 نـقاطی را که در یـابــــیـم بعــــداً
 اــبریــزیم روي بــحث و گفتـــگوه

 خـــالصه در نـتــایـج اي عـزیــزان
 ت هویــداـار ما اسـه مـحصـول کـهم

 منـاقـشـه – 8
 عزیزان نتـایج چـــون بــدست آمد

 ها به بیــنیم خوب، جـانانبدریـافت
 سپـس هــر نــکته را از روي دانــش
 مقـایسه کنیــم اي مـــاه تـــــابان
 به پیشینه که در متــن هســت بخشَش

 ا به میـــدانـهها، تفـــاوتتـشبـاه
 روي عـقـــل و دانـش دلیــــلش را ز

 انـردد، راه نمــایـح که گـکنـیم توضی
 تسهیــــالت و امـکـانـات و قــوت ز

 روي وجدان ها ازشـچـال ف وـز ضــع
 ز عـلم خـود کنـیم تـعبـیر و تـفسـیر

 ده آگـاه گـردد از آنـوانـنـکــه تـا خ
 دالئـل بــر شرایــط استــوار اســت
 شــروط مـا، شــــروط پیشینــیـان

 در هنـگام عـمـل داشــتـه تـفـــاوت
 هسـت زان رو ســرو خـوباندلـیـلـش 

 که ایـن بحث وزیــن خـواهــد تعـقل
 اگـر خــواهی امــورش را تـو سامـان
 ضـــرورت هـست بـا مـعــــیار الزم
 دهـــــی انجـام آن با عــلم و عـرفان
 منــاقـشـه بـه مــا بـخـشد تـــوانی
 تـفــــاوت را نمـائیم لـخـت و عـریان
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 ئیگیري نهانتیجه -9
 گیریی نهــائی را شنو یــارنتیــجه

 ل گفتـــارـاز کـ ۀـبـود مجـــموع
 محـدود باشد ۀفقــط چنــد جمــل

 ز مـــجموع عمـل کردهـا و رفتــار
 ه آوردیم بدسـت از متـــن اصلیـچ

 نــویسیم خـلـصی کـــوتاه و پر بـار

 منـابـع و مؤاخـذ -10
 نگـویـم ادا کـزمـنـبع بـا تـو مـی

 ـاٌخـذ را چــنین اش جابجــا کنـم
 بدیـــن ترتیـب نویسش تا بمـعـیار
 بود آمـاده بی چــــون و چـرا کن

 تخـلص، نـــــام با کـــامه جدایش

 سپس سـالش به قوسیــن جابجا کن
 ردد به نـقـطهـز پیش و پس جـدا گ

 وهـــم نــام اثـــر را برمـــال کن
 ن دیگرتر از مـتـــبــود برجـسته

 واننده صـدا کنـبه ایــنکارت به خ
 اگر متــن کــتاب ترجـــمه بـاشد

 م را سپـس بنویس وفـا کنـمتــرج
 اپ کجــا بوده تـو بنویسـمـحل چ

 سپـس بنگاه نـشرش بـرمــــال کن
 دـدم بار باشـدام چـاپ است و چنـک

 هـا آشــنـا کـنبــایـن راه و روش
 تـخـابـشکدامـین صفـحـه را تـو ان

 ردي جابـجـا کنـوضـوع کـبایـن م
 اگـر دانی گزینـه ایـن چنــین است

 ما کن نـواقـص را تـو اصـالح بهـــر
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