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  نگاهي انتقادي به كتاب
  فارسي ادبيات و زبان در پژوهش اصول و مباني

  *مصطفي گرجي

  چكيده
زبان و ادبيات فارسي منتشر شـد   ةيكي از آثاري كه با هدف آموزشِ پژوهش در رشت

اهللا طاهري اسـت. بررسـي    اثر قدرت يفارس اتيادب و زبان در پژوهش اصول و يمبان
 ــ  بـا نگـاه انتقـادي    لـف ؤدهد كه م آثار مشابه نشان مي هجايگاه كتاب درميان مجموع

اي فراتر از زبان و ادبيات فارسي توجه كند. در  كند به مبادي و مباني فلسفي، سعي مي
هـاي   ترين كاسـتي  كند دركنار بيان اعتبار و ارزش اثر، مهم نويسنده سعي مي ،اين مقاله

 سـاختار و  ةترين ايـن نكـات در حـوز    نهادهاي الزم تبيين كند. مهم پيش ةآن را با ارائ
ها و تكيه بر حافظه، ذكرنشدن برخـي از منـابع در پايـان     قول روش، عدم دقت در نقل

هـاي   زدگي در فهرست اعالم، درازنويسي، فقدان تناسب برخي از عنوان كتاب، شتاب
بودگي حد و مـرز حضـور    فصول با مطالب ذيل و نقل شواهد غيرضرور، عدم روشن

نكـردن   توان به رعايـت  نقد محتوايي نيز مي ة... است. در گستر و ،ها قول لف و نقلؤم
و  ،لف درصدد آموزش آن اسـت ؤبالغت مخاطب، فقدان رعايت برخي از نكاتي كه م

هاي ادعايي و ورود به مباحثي فراتر از عنوان و هدف كتاب اشـاره   تر گزاره مهم ازهمه
ـ       كرد. بررسي نهايي اثر نشان مي ليف أدهد كتـاب حاضـر بـرخالف عنـوان و هـدف ت

ر نظـ ان و ادبيـات اسـت و از ايـن م   بز ةها و اصول مشترك) فراتر از رشت دليل پايه (به
  نيازمند بازنگري است.

  ، نقد كتاب، مباني نقد.يفارس اتيادب و زبان در پژوهش اصول و يمبان ها: كليدواژه
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  مقدمه. 1
پـژوهش در  شناسـيِ   آموزشِ روش ةبيش از ده عنوان كتاب در حوز ،اخير ةيكي دو ده در

شناسي اين زمينه منتشر شده و  آسيب ةبا دغدغ ها و عمدتاً زبان و ادبيات فارسي در دانشگاه
اين آثـار بـا    ةهاي متمادي تدريس است. هم ها تجربيات آموزش محققان در سال آن ةيشينپ

هاي پژوهش  كارگيري روش/ روش و به ،هدف تسهيلِ فرايند يادگيري، يادسپاري، يادآوري
يابي، بررسـي   لهئنظر از برخي از اصول و مباني پژوهش (نظير مس اند؛ اما صرف ن شدهتدوي

ارچوب هـ و حتي چ ،و ...)؛ نوع و سبك آموزش، تدوين، تبويب، ها ال و فرضيهؤپيشينه، س
كه مخاطبي كه درصدد فراگيري  اي گونه ها اختالف اساسي و جدي با هم دارند. به نظري آن
رو خواهد  هاي متفاوتي روبه ارچوب است با مسيرها و روشهمباني و چگيري از اين  و بهره

هاي آموزشي و روشي، فهم آن را نيز براي  بر برخي مشكالت و دشواري شد. اين امر عالوه
لفان اين دسته ؤفهم و درك م ةلئدانشجويان و مخاطبان احتمالي پيچيده خواهد ساخت. مس

فهيم مالك تمييز اين دسته از منابع از هم تنهـا يكـي از   اول و دوم و ت  از آثار از منابع دست
دستي از اين قضيه عرضه نشده  دهد فهم و آموزش ثابت و يك اين موارد است كه نشان مي

 روش و شناسـي  مرجـع هاي آموزشي در اين زمينه نظيـر   سير بررسي اجمالي كتاب 1است.
 و تحقيـق   روشماهيار،  تحقيق  روش و ادبي شناسي مرجعستوده،  فارسي ادبيات در تحقيق
 از آسمند فارسي ادبيات در كاربردي تحقيق هاي روشو  ،غالمرضايي ادبي مراجع شناخت
 و تحقيق  روشگرجي،  ادبيات و زبان در پژوهش آيينهاي اخير نظير  ... تا سال و ،جونقاني
 روشرضـي،   شناسي مرجع و ادبيات در تحقيق هاي مهارت و ها روشبساك،  شناسي مرجع
ها  گوياي همين تفاوت نگره ... و ،صادقي گيوي فارسي ادبيات و زبان: ساده زبان به تحقيق
ها و محاسن هريـك از ايـن آثـار،     ارچوب نظري و تدوين است. درمقام تبيين كاستيهو چ

زبان و  ةكه باوجود مخاطبان مشترك (دانشجويان رشت مهم توجه كرد  ةبايد به اين امر و نكت
متن و كتاب برآمده از اين اهـداف تفـاوت و    ،يات فارسي) و اشتراك اهداف نويسندگانادب

هاي جدي و مبنايي با هم دارند و اين نكته (نگاه تازه به آموزشِ روش تحقيق  بلكه اختالف
اين كتاب حاصل تجربيات  2.كتاب حاضر نيز صادق است ةدر زبان و ادبيات فارسي) دربار

و عرفـان اسـت. نگـاهي بـه      ،ادبيات، فلسـفه  ةي و تحقيق در حوزبيست و چند سال بررس
لف به نسبت آثار پيشين، نگاه جـامع و  ؤدهد كه م آثار مشابه در اين زمينه نشان مي مجموعه
ويژه ربط و  اي به رشته هاي ميان اصلي (توجه جدي و فراگير به پژوهش ةلئاي به مس فرارشته

هـا و   خواندن اثر جـداي از برخـي اخـتالف سـليقه    نسبت فلسفه و ادبيات) داشته است و 



 209   ... و اصول پژوهش در زبان و يمبان كتاب به يانتقاد ينگاه

شود.  اي ادبيات و فلسفه) توصيه مي رشته مندان مباحث ميان ويژه به عالقه تفاوت منظرها (به
اگرچه برخالف هدف و عنوان كتاب، از حالت آموزش دانشجويان و مدرسـان ايـن درس   

الحات سـاير علـوم آن را   گيري از اص زبان و ادبيات فارسي) خارج شده است و وام ة(رشت
دانشجويان اين رشـته و حتـي دانشـجويان تحصـيالت      ةرس فهم قاطب در مواردي از دست
اي بر فهرست كتاب حاضر گوياي امر است).  است (مروري مقايسه كردهتكميلي هم خارج 

به صـراحت در عنـوان و تصـريح در مـتن      عنوان كتاب اين انتظار را براي مخاطب (باتوجه
هـاي آغـازين    كند كه هرچه از فصـل  بان ادبيات فارسي) ايجاد مية زنشجويان رشتكتاب: دا

شناسـانه و سرشـار از    صرف و نگـاه آسـيب   ةگون از حالت پژوهش ،گيريم كتاب فاصله مي
هـاي فلسـفي و نظـري (كـه البتـه در جـاي خـود بسـيار مفيـد و خـوب اسـت) بـه              مايه

در مباحـث نظـري مـانع ايـن      لفؤم شدنورو غوطه تفقهولي محوربودن ميل كند.  آموزش
حـال و   مفروض است كه درادامه به داليل اين ادعا خواهيم پرداخـت. بـااين   ةانتظار خوانند

نظـر   رو مفيد و خوانـدني بـه   كتاب پيش ،گر كه گفته خواهد شدياي از نكات د پاره باوجود
تـاريخ روش تحقيـق در   كـه بـا    ويژه كساني هاي محققان (به رسد و به بسياري از پرسش مي

بـه نگـاه و نقـد      عنايت با ،دهد. در اين جستار تر دارند) پاسخ مي علوم انساني آشنايي بيش
لـف درمقـام   ؤهاي فكـري م  هاي كتاب، افق ارچوب و فصلهبه چ روشي و بينشي و باتوجه

  آموزش عملي و علمي واكاوي و تحليل خواهد شد.
  

  نگاهي اجمالي به كتاب. 2
قلـم   ) و بـه 1395در هفت فصـل (  فارسي ادبيات و زبان در پژوهش اصول و مبانيكتاب 
 علـمِ  و انسـاني  علـوم « كتـاب  نخسـت  تشر شد. عنوان فصلناهللا طاهري چاپ و م قدرت
 در را طبيعي علوم با آن تمايز و انساني علوم ماهيت نويسنده فصل، اين در. است »ادبيات
 همـين  ةدرادام. است كرده بررسي ها يافته و نتايج و ،محقق روش، موضوع، ساحت چهار
 علـوم  در معلـوم  و عـالم  وحـدت  و محققان اندازهاي چشم انواع ديگر ةلئمس دو به فصل

 »فارسـي  ادبيـات  )3(و زبـان  پژوهشـي  هاي حوزه« دوم فصل عنوان .است انساني پرداخته
 علمـي،  هـاي  حـوزه  در پـارادايمي  نظـام  حاكميـت  چون هم مفاهيمي بيان ضمن كه است
 گـزينش  ضـرورت  ادبي، هاي پژوهش در علمي هاي نظام ابتدايي و غيررسمي گيري شكل
 نگـاهي  ادبـي،  تحقيقات هاي زمينه بندي طبقه مشكالت ادبي، تحقيقات در پژوهشي ةزمين
 در مطالعـاتي  ةزمينـ  هفـده  بـه  ادبيـات،  در پـژوهش  علمـي  هـاي  حوزه ةتاريخچ به گذرا
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 »پـژوهش  ةلئمسـ  بـه  يـابي  دسـت « نيز سوم فصل عنوان .است پرداخته ادبي هاي پژوهش
 پـژوهش،  در زمـان  ةلئمس علمي، ةلئمس ماهيت و اهميت لف بهؤم نيز فصل اين در. است
 و اصـالت ( پژوهشـي  ةلئمسـ  مندي ارزش هاي مالك و پژوهش ةلئمس به يابي دست اصول
بـا   چهارم نيز فصل است. در پرداخته پژوهشي االتؤس طراحي و لهئمس تعريف و) امكان

بـه   »منـابع  ارزيـابي  و شناسـايي  و پژوهشـي  ةبرنام طراحي پيشينه، نقد و شناسايي«عنوان 
 طراحـي  تحقيـق،  ةپيشـين  بررسي ها، دانش بودن انقالبي يا انباشتي خصلت چون مباحثي هم

...  و ،منـابع پـژوهش   شناسايي هاي راه پژوهش، منابع ارزيابي و شناسايي پژوهشي، ةبرنام
 چـون  هـم  هايي عنوان كه است »اطالعات گردآوري« پنجم نيز فصل پرداخته است. عنوان

 اصـول  انتقادي، ةمطالع مهم هاي شرط پيش ادبيات، عالم در مطالعه سطوح انتقادي، ةمطالع
 فصـل  عنـوان  .شـود  مـي  ديـده  آن در اطالعات گردآوري انتقادي، اصول ةمطالع مراحل و

 مقـدمات  بـه  كـه  اسـت  »پژوهش متن نگارش« ،كتاب استترين فصل  كه طوالني ،ششم
 ،)نكتـه  سه( علمي متن زبان ،)نكته سيزده( متن نگارش اصول ،)نكته هشت( متن نگارش

 كـه  اسـت  »پـژوهش  مـتن  نهـايي  تـدوين « پاياني نيـز  فصل عنوان .است شده توجه...  و
 واژگـان  تعيـين  و چكيـده  نگـارش،  اصـول  و الخـط  رسـم  تحقيق، عنوان چون هم مباحثي
بـه   باتوجـه  ،شود. طرح جلد كتاب نيز مي ... ديده و ،ها فهرست مقدمه، گفتار، پيش كليدي،

  اي دارد. ساده كامالً ةعنوان و هدف كتاب، ساده و فاقد خالقيت الزم است و زمين
  

  )نقد صوري و شكلي(بررسي و تحليل كتاب در ساحت ساختاري . 3
اي از نكـات مـرتبط بـا     كتاب در اين بخش به پـاره  ةلو شاك ،به معرفي اجزا، عناصر باتوجه

كه  شود. يادكرد اين نكته ضروري است ...) پرداخته مي ساختار اثر (نگارشي و ساختاري و
به عنـوان و البتـه    ورود به مباحث غيرمرتبط با اصل بحث باتوجه«برخي از اين موارد مانند 

فراتر از نقد ساختاري » عنوان هر فصل  تنيدگي مطالب و عدم تقيد به درهم«و » هدف كتاب
  اند. ضرورت در اين ساحت قرار گرفته  بهو روبنايي اثر است كه 

  
لف درمقام نظـر، درصـدد آمـوزش آن اسـت     ؤعدم رعايت نكاتي كه م 1.3

  (تباين نظر و عمل)
و گفتار كتاب  بودن پيش / الفباييهتوان به فقدان شمار هاي اين دسته از تباين مي از نمونه

... اشاره كرد. بعد از عنوان و فهرست مطالب و قدرداني و قبل از فصل اول، مطلبـي بـا   
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يا بخشـي از اصـل مطالـب كتـاب      :گفتار آمده كه از دو حالت خارج نيست عنوان پيش
صورت ابجـد   صورت، الزم بود به صفحه از آن آغاز شود. درغيراين ةاست كه بايد شمار

آرايـي)   بندي و صفحه لف در فصل هفتم (فصلؤكه م آن  لگذاري شود. حا يا ابتث شماره
  :درمقام آموزش همين نكته به دانشجويان به اين اصل تصريح كرده است

نامه،  ها و رساله، صفحات جلد، بسمله، عنوان، تقديم نامه كتاب، طرح پژوهشي، پايان در
فهرست مطالب، گفتار، مقدمه،  گذاري و صفحات مربوط به پيش تقديرنامه بدون شماره

شـود (طـاهري    گـذاري مـي   و غيره با حروف ابجدي يا ابتثي شماره ،نمودارها، جداول
1395 :444 - 445(.  

 ةنكـردن همـان نكتـ    ديگر از اين عدم تطابق آموزش درمقـام نظـر و رعايـت    ةنمون
دهـي و استنادسـازي    كردن به حافظه درمقام ارجـاع  آموزشي درمقام عمل، پرهيز از تكيه

ها  قول گر در نقل لف از مخاطب انتظار دارد درمقام يك پژوهشؤم ،ديگر عبارت است. به
ـ  ااز تكيه بر حافظه بپرهيزد؛ اما درمقام عمل رعايـت نكـرده    ايـن دسـته از    ةسـت. نمون

 بشَـر  و«طلبـد.   تري را مي ) است كه حساسيت بيشقرآنخطاها ارجاع به كتاب مقدس (
در  اوالً ).248: 1395 طـاهري () 17: (الزمـر » احسـنه  يتبعون و القول يستمعون الذينعباد
كه اين اسـتناد   ديگر اين ةآمده است. نكت» ف«، »واو«جاي  دو مورد به ، در هرمجيد قرآن

ديگر از اين دست  ة) است نه فقط يك آيه. نمون18و  17زمر ( ةبه دو آيه از آيات سور
تر  لف به مخاطبان جوانؤاست كه مها در بحث پرهيز از آوردن ارجاعات پياپي  از تباين

روشـني تبيـين    دهد از آن بپرهيزند. اگرچه مراد از تعـداد ايـن ارجاعـات بـه     هشدار مي
توانـد بـيش از دو بـار     كيد اشاره شده است كه محقق نمـي أشود. در اين كتاب به ت نمي

 كيـد ألـف بـر آن ت  ؤپياپي به يك منبع واحد ارجاع دهد. با فرض قبول همين اصل كه م
ها و معيارهـاي ارجـاع بـه منـابع و      دارد؛ در اصل سيزدهم از اصول نگارش متن (شيوه

دو بـار   تر اگر نويسنده بيش از يك يا نهايتـاً  عبارت روشن به«مĤخذ) چنين آورده است: 
اصـول ابتـدايي    ،صورت مستقيم يا غيرمسـتقيم ارجـاع دهـد    پياپي به يك منبع واحد به

ـ  ؤكـاش م  .)396 -393: همان( »تحقيق را ناديده گرفته است دسـتورالعمل   ةلـف در ارائ
كردند؛ چراكه همين اصل در كتـاب   تر مي نگارش و اعمال آن در خود اثر هم دقت بيش

مـوردنظر مطالـب    ةاخير رعايت نشده و البته الزم است در چاپ بعد اصالح شود. نمون
ارجـاع (آن هـم ارجـاع    » شـوپنهاور «است كه سه بار پياپي بـه   418 تا 417هاي  صفحه

  مستقيم) شده است.



  1398 خرداد، سوم، شمارة نوزدهمسال  ،يعلوم انسان يها متون و برنامه يانتقاد ةنام پژوهش   212

 منابع پايان كتاب و منابع داخل متن (چگونگي مستندسازي) نبودنسو هم 2.3
شده در پايـان كتـاب و منـابع و مĤخـذ      برخي از منابع استفاده نكردنيكي از اين موارد ذكر

لف در پاراگراف دوم ؤاست. م 281و  247ر صفحات اين دست از اشتباهات د ةاست. نمون
) بهـره بـرده اسـت كـه در منـابع وجـود نـدارد.        54: 1392(ساعي » ساعي«قلم  از كتابي به

 طـاهري ( پـنجم از محمدرضا سرشار كه در فصـل   كور بوف حقيقتچنين است كتاب  هم
رجع برخي م موارد از برخي در چنينهم. نيست منابع در و اندبدان ارجاع داده )281: 1395

ـ    عالمت نقل بينقراردادن متن  باوجوداز مطالب  ايـن   ةقول مستقيم ذكر نشـده اسـت. نمون
قـول   زدگي ذيل اصل دهمِ اصول نگارش متن است كه تمام سه سـطر نقـل   دست از شتاب
منـابع اينترنتـي    ةچنين در حـوز  قول نيامده است. هم اما مرجعي در پايان نقل ،مستقيم است

دهي به منابع الكترونيكـي   ارجاع ةلف خوانندگان را در شيوؤاصي وجود دارد كه مروش خ
قول مستقيم  نيز، بعد از نقل 50 ةلف در صفحؤارجاع داده است. م» محمود فتوحي«به كتاب 

ارجـاع داده اسـت.    http://bukharamagh.comبـه   بخـارا  ةاز مجلـ  نقـل  از شفيعي كدكني بـه 
مستندسازي  ةو تاريخ رجوع به متن بايد در ارجاع (مطابق شيو كه تاريخ درج مطلب آن حال
توانـد بـه    ع غيرمكتوب/ الكترونيكي) قيد شود. خواننده با رجوع به اين سـايت نمـي  ببه منا

اي كه اين  مجله ةتوانست شمار رسي پيدا كند. لذا محقق مي اصل گفتار شفيعي كدكني دست
كمك همين دريافت از اين منبع اينترنتـي   ي بهمطلب از ايشان نقل شده است ذكر كند و حت

  شود. نيز ديده مي 62 ةبه اصل مجله ارجاع دهند. همين نوع ارجاع در صفح
  
 ها) عنوان يل(مطالب ذ معنون با ها عنوان نداشتن يتسنخ و درازنويسي 3.3
)  verbotic/redundancy( نويسـي دراز ييمحتـوا  ساختاري بحث در مهم نكات از ديگر يكي

 در لـف ؤم كـه ايـن  بـاوجود . است نامناسب مواردي در و غيرضرور شواهد طرح و اطناب
در بخش بازنگري و اصالح مقدماتي متن به اين نكته تصريح دارد كه يكي از  و ششم فصل

اسـت  » اي غيرضـرور  پرهيز از طرح مباحث حاشيه«نكات كليدي در يك پژوهش منسجم 
 - 393همـان:  » (انديشـي  احتياط علمي و پرهيز از جزم«عنوان نمونه بحث  به ).410: همان(

... در اين  و ،هاست كه شواهد مثال مكرر از فرويد، راسل، پوپر ) تنها يكي از اين نمونه396
 4.ضـرورت نـدارد   ،قصد آموزشِ پژوهش در ادبيات فراهم آمده است كه به ،فصل از كتاب
و ... آن هـم در فصـول    ،اسل، پوپر، هيوماقليدسي و غيراقليدسي، نيوتن، ر ةاستناد به هندس

 ةلئچنين است وقتي به مسـ  هم .)391 - 390همان: ديگري از اين موارد است ( ةپاياني نمون
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به بررسـي حـديث    ،)18همان: كند ( ثير جغرافياي انساني در درك و فهم محقق اشاره ميأت
كنـد كـه    اسـتناد مـي   مثنويپردازد و درادامه به داستاني از  مي» االعظم بالسواد عليكم«نبوي 
كـه   يا ذيل عنوان علوم انساني و علم ادبيـات، ايـن   5.دوبرابر حجم اصل مطلب است تقريباً

هنـر چيسـت ضـرورتي     ة... دربـار  ، وديدگاه سقراط، افالطون، هگل، مورياك، آلبرت كبير
لـف در بيـان برخـي از    ؤكـه م  شـود  مي تر اين مشكل وقتي پررنگ .)37 - 35همان: ندارد (

علـوم در معنـاي عـام و حتـي علـوم       ةپژوهش در ادبيات (نه در مجموع ةگان اصول هجده
...  و ،صورت مسلسل و مكرر به پوپر، مـونتني، فـروم، اونـامونو، بـيكن، كـوهن      انساني) به
  6.هاي ديگري است كه برخي از شواهد در بسترها و زمينه دهد. ضمن اين ارجاع مي

بـه   روشي و ساختاري اين است كه باتوجـه  ةحق خواننده در حوز هيكي ديگر از انتظارات ب
نكـات مخـتص بـه همـان      ،ها و تيترهاي هر فصل/ بخش ربط و نسبت مطالب كتاب با عنوان

ـ  عنوان را بخواند كه در برخي از موارد، اين هم  رايسويي (عنوان و معنون) اتفاق نيفتاده است. ب
ـ  » علوم انساني و علم ادبيات«در فصل اول با عنوان  ،نمونه ربـط و نسـبت    ابا مباحث مـرتبط ب

هـاي پژوهشـي زبـان و ادبيـات      حوزه«علوم انساني با ادبيات آشنا شود. در فصل دوم با عنوان 
چـون حاكميـت نظـام     نيز به مطالب مرتبط با اين عنوان مواجه شـود. لـذا نكـاتي هـم    » فارسي

شناسي،  هاي علمي، ديدگاه توماس كوهن، كركگور، يوهات مندل در زيست پارادايمي در حوزه
  .... در فصل دوم فاقد حجيت و ضرورت است ديدگاه پوپر، فرانسيس بيكن، و

  
  ...) ساير نكات شكل و ساختار اثر (ويرايش/ پيرايش و 4.3
 رايهر باشد. ببهتر است ترتيب و تنظيم اسامي برمبناي نام مشت در فهرست اعالم اوالً )الف
ذيل » ابونصر فارابي«ا ي» ابوالفضل«باشد تا » بيهقي«ذيل » ابوالفضل بيهقي«بهتر است  ،نمونه

بهـار،  «ديگـر اسـامي چنـين اصـلي رعايـت شـده اسـت         ةكـه دربـار   چنان فارابي باشد. هم
 اساسـاً كه برخي از اين اسامي در متن اصلي  مهم ديگر اين ةنكت». افشار، بهار«يا » محمدتقي

اي از  يابد. نمونه هاي مورداشاره اين اسامي را نمي وجود ندارد و خواننده با رجوع به صفحه
حر بن يزيـد  « ؛»256و  254بيكن، فرانسيس: « ؛»215بودا: « ؛»470بناپارت، ناپلئون: « :موارد

 ؛»439نيكوبخـت، ناصـر:   « ؛»335زاده تـوكلي:   حسن« ؛»139چاندراسخارا: « ؛»136رياحي: 
 .»323هربرت ميد: «

امـا   ،زياد آن ويرايش و پيرايش خوبي شـده اسـت   به حجم نسبتاً اين كتاب باتوجه )ب
 ترين اين نكات موارد ذيل است: تر است كه مهم چنان نيازمند بررسي و دقت بيش هم
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محقـق بايـد ايـن    «معنـا:   اي و در مواردي بـي  ها و تعابير محاوره وجود عبارت  ـ
: 1395طـاهري  ( »دست ديگران ندهد راحتي دستك به كه بهاندازه باهوش باشد 

معنـاي بهانـه و    به» دست كسي ندادن گزگ به«اي  جاي عبارت محاوره به .)411
 .دستاويز شدن

 ،گيرد تا پايان كتاب را در بر مي 206 ةاز صفح كه دقيقاً ،يكي از نكات ويرايشي  ـ
 1393 تايپ شده است. مـثالً اشتباه تايپي در ذكر سال انتشار آثار است كه درهم 

، 338، 334، 330، 326، 208 صـفحات  :آمده است (ساير موارد 3931صورت  به
 ....) ، و357، 356، 354، 352، 350، 344، 343، 341، 340، 339

روشن اسـت  : )... و ،345 ،324 ،289 ،253 ،213 ،163 ،41همان: ( »مادامي كه«  ـ
آثـار  / «.فارسي نـدارد » ي«از فعل عربي اخذ شده است و نياز به  »مادام« ةكلمكه 

، تبيـين  ولـي بـاوجوداين  و بيان ساده هستند  ،شدت ازنظر زبان، تصوير سعدي به
 از پيش فرد زيرا... «/ .)44: همان( »ها بسيار دشوار است علمي رازورمز زيبايي آن

و  ثـواب خـود را   ةيشـ اند هانديشـان جزم يگران،نظرات د يابيارز ةمرحل به ورود
  .) (صواب)253: همان( »دانديرا بر خطا م يگراند يدگاهد

همـان:  ( »كـابردترين  كـم «)، 323همـان:  ( »بهرمنـدي «)، 253همان: ( »بهرگيري«  ـ
 ،438همـان:  ( »جـداول «)، 362همان: ( »ضرروت«)، 385همان: ( »كابرد«)، 360
)، 90همـان:  ( »ذكر است كه ... الزم به«)، 289همان: ( »داوزدهمين«)، 446 ،443

زيبـايي  «)، 107همـان:  ( آب بانـگ جـاي   اثر سودابه كريمـي بـه  » بان آب«كتاب 
همـان:  ( »نامناسـب «و  »ناشايسته«جاي  به »نادرخور«)، 157همان: ( »شناسيكشان

  ).... و ،275 ،202
هم  الزم است تلفظ التين آن ،بار ذكر شود اگر قرار است اسامي بيگانه براي اول  ـ

كل كتـاب جـاري    صورت قاعده در بايد به ،ذكر شود و اگر قرار است ذكر نشود
گاهي براي برخي از اسامي تلفظ التين آن آمده است و براي  ،باشد. در اين كتاب
  .برخي ديگر خير

كـه   آن قيد شده است؛ حـال » 15«نوشتي با عدد  پي ،187 ةدر فصل سوم و صفح  ـ
وجود ندارد. در فصل ششم و در ذيـل بحـث   ها هيچ مطلبي  نوشت در بخش پي
 و شناسـي معرفـت  مبانيها به گفتاري از مصطفي ملكيان در كتاب  انواع استدالل

) كه چنين 661 :تا ارجاع داده شده است (ملكيان بي انساني علوم در شناسيروش
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اي در كتـاب ملكيـان وجـود     چراكه چنين صفحه ،ارجاعي فاقد دقت الزم است
  .استصفحه  189تاب ندارد و كل ك

) از دو نسل و 83: 1395طاهري ( »شناسي و تصحيح متن نسخه ةزمين«در بخش   ـ
  كند. اشتباه از سه نسل ياد مي اند. اما در پاراگراف آخر به گروه سخن گفته

 ،310همان: لف در دو مورد (ؤنمونه م راياشتباه در استخدام تعابير و اصطالحات. ب  ـ
در يك فقره در معناي مثبت  ؛استفاده كرده است »copy paste« ) از تركيب التين341

كار بـرده اسـت. طبيعـي     ديگر در معناي منفي (انتحال و سرقت علمي) به ةو در فقر
يعنـي   ،دوم ةلـف در فقـر  ؤكند. مقصـود م  دو معنا را افاده نمي است كه اين كلمه هر
 ت.اس» plagiarism«كه » copy paste« نه ،سرقت علمي و انتحال

 

 نقد بينشي (محتوايي) و ارزيابي. 4
 ،مقاله رساله، نقد و واكاوي ،پژوهشي آثار نقد بنيادين وترين معيارهاي روشن  براساس مهم

 مـتن / اثـر  كـه ايـن  اول: گيـرد مـي  انسجام و شكل منطقي پرسش چند به پاسخ در كتاب و
كه آيا  تر اين پرسش مهم گيرد و بر مي در را مطالبي/ مطلب چه پيام و محتوا ازنظر پژوهشي
يعني نياز خواننده/  ،ليفأبه مخاطب/ مخاطبان فرضي توانسته است به هدف اصلي ت باتوجه

منتقد آثـار، آن هـم    ةترين وظيف ديگر نيز شايد مهم پاسخ دهد. ازسويي ،خوانندگان احتمالي
ي مـتن و  ها ترين محاسن و ويژگي محتوا مهم ةاين است كه در حوز ،هاي دانشگاهي كتاب

سـو و   لف ازيكؤناقد و م بيننكات مغفول آن را روشن سازد تا درصورت برقراري ارتباط 
هـاي   ديگر، نقاط ضعف احتمالي اثر مرتفع و محاسـن و ويژگـي   خوانندگان ازسويي و متن

بارز آن تبيين شود. در يك نگاه اجمالي و تصوير كلـي بايـد گفـت ايـن كتـاب سرشـار از       
هاي آن است و براي طيف خاصـي از   پژوهش و روش ةف در حوزاطالعات و نكات ظري

رسـد.   نظـر مـي   اي) مفيـدتر بـه   رشـته  هاي ميان مندان به پژوهش عالقه هويژ گران (به پژوهش
بـه ارجاعـات    دهد اثر حاضر باعنايت هاي آن نشان مي كتاب و مطالب سرفصل ةبررسي اولي

فلسفي و فراتررفتن از عنوان و هـدف   بههاي فلسفي و ش يافت متعدد و مكرر به مبادي و ره
 ةبـه نيازهـاي اوليـ    زبـان و ادبيـات فارسـي) و باتوجـه     ةاصلي (آموزش دانشـجويان رشـت  

به قرائن  رسد و اين ادعا البته باتوجه نظر مي دانشجويان اين رشته، تاحدودي دانشجوگريز به
ادعـا (دورشـدن از هـدف    شود. مطابق همين  ييد ميأمتعدد (كه درادامه گفته خواهد شد) ت
به عنوان كتـاب) فاقـد    زبان و ادبيات فارسي باتوجه ةآموزش و مخاطبان آن: دانشجوي رشت
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بـرد آموزشـي آن،    بـه هـدف و راه   توانسـت باتوجـه   است كـه مـي   الزم هايورزهتمرين و 
 ليف آن انتظـار دارد، هرچـه بـه   أت ةبه عنوان كتاب و فلسف تر شود. خواننده باتوجه كاربردي

زبان و ادبيـات   ةپژوهش و آيين آن در رشت«نهد؛ با مباحث اختصاصي  فصول بعدي گام مي
تـرين نكـات    بـه مهـم   ،شود. درادامه كه اين انتظار پاسخ داده نمي آن حال .آشنا شود» فارسي

  شود. اثر پرداخته مي يارچوب و اجزاهبه چ مربوط به اين زمينه باتوجه
  
  گيري كتاب) فلسفة شكلليف (نقبي بر أبررسيِ داليلِ انگيزشي ت 1.4

اي كـه در   گونه برشمردند كه در مجادلـه  ليف را اينأيكي از داليل ت ،گفتار نويسنده در پيش
اي از  علوم انساني در پژوهشگاه علوم انسـاني داشـتند پـاره    ةهاي كنگر نشست يكي از پيش

هـاي   كارگيري روش ضرورت بهبودن ادبيات و  جد در علم به«استادان زبان و ادبيات فارسي 
و لذا درمقام پاسخ بـه ايـن ترديـدها از علميـت     » هاي ادبي ترديد داشتند علمي در پژوهش
لف در اين فقره دو نكته را مطرح كرده اسـت  ؤم .)7صفحه ةكنم (فاقد شمار ادبيات دفاع مي

است يـا خيـر   كه آيا ادبيات علم  زيادي وجود دارد. اين ةو بين اين دو نكته تفاوت و فاصل
هـاي ادبـي اسـتفاده كـرد      هاي علمي در پژوهش توان از روش كه مي له است و اينئيك مس

گران ادبـي ترديـدي وجـود     دانم بين پژوهش اخير بعيد مي ةفقر ةديگري است. دربار ةلئمس
پاسخي براي آن است،  ةلف درصدد ارائؤكه م ،بودن ادبيات داشته باشد. ولي مقصود از علم

چـون   كه ادبيات (در معناي متن ادبي با مصاديق روشن هـم  يف نشده است و اينتعيين تكل
كـه   بـه ايـن   تواند علم (باتوجـه  ...) چگونه مي و ،مولوي مثنوي ،سعدي گلستان ،شعر حافظ

عبـارت   ،) باشد. درادامهknowledgeبرد نه  كار مي به scienceلف درادامه علم را در معناي ؤم
كـه   آورد كـه حاصـل همـين مدعاسـت. ايـن      را مي» علميت تحقيقات در عالم علم ادبيات«

عـالم  «تواند علمي باشد و مقيد به اين صفت باشد جاي ترديدي نيست، ولـي   تحقيقات مي
  چه معنايي دارد. به موازات همين تصور چنين آمده است:» علم ادبيات

به عملكرد حزب حاكم، توفيق يا عدم توفيق آن را  عنوان مثال در علوم سياسي باتوجه به
بينـي نمـود. يـا در     توان پيش صورت كلي و نه دقيق مي در انتخابات آينده يك كشور به

هاي  اي كه با سنت هاي ادبي نوظهور را ازطريق نوع رابطه سرنوشت جريان ادبيات علم
شان، تنـوع   ي و اجتماعيها و مباني فلسف كنند اصالت ريشه ادبي پيش از خود برقرار مي

صـورت   خود دارند و معيارهاي ديگر به ةمعناداري كه با زمان ةهايشان، رابط و تكثر آدم
  .)27: همان(بيني نمود  توان پيش كلي مي
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ـ  كه ادبيات بـه  ها اتفاق افتاده است و آن اين نظرم خلط مبحثي در اين نوع مقايسه به  ةمثاب
 ،گيـرد  ارچوب نظري و علمي دقيق بهـره مـي  هاز چ كه غالباً ،هاي ادبي متن ادبي با پژوهش

هاي ادبي (كـه بـدان مـتن     كه در معناي دوم هم دانش يك چيز فرض شده است. ضمن اين
چون علم سياسـت   علوم انساني تجربي هم ةزمر شود) در ادبي بررسي و تحليل انتقادي مي

  آورد: رادامه چنين ميادبي است. د ـ علوم هنري ةزمر بلكه در ،گيرد قرار نمي
انـد،   اي از علوم انساني دانسـته  هاي دانش، شاخه بندي كه ادبيات را در تمام طبقه در اين

شكي نيست؛ باوجوداين برخي افراد (؟) ... در علميت ادبيـات ترديـد دارنـد و طـرح     
و استفاده از روش علمـي را در تحقيقـات ادبـي امـري نـاروا و       ،ال، فرضيهؤله، سئمس

  .دانند آميز مي بدعت

گاه  كارگيري روش علمي در تحقيقات ادبي نارواست. آن كدام محقق ادعا كرده است به
مخالفان بررسي علمي ادبيات و متـون ادبـي   «آورد:  درادامه بدون اشاره به مرجع خاصي مي

نظري است بر اين باورند  ةدو طيف هستند طيف نخست كه نظراتشان فاقد هرگونه پشتوان
رسـد   مي نظربه .)30: همان...» ( و كندل مي يايي و طراوت متون ادبي را زابزي روش علمي

هـاي   هـاي علمـي در پـژوهش    كردن روش چه مدنظر اين گروه است نه پرهيز از استفاده آن
علمي از علـوم هنـري (نـه علـوم انسـاني و       ةمثاب كه وجود حد و مرز ميان ادبيات به ،ادبي

آورد:  ديگر چنين مية ...) است. يا در فقر تجربي) با علوم تجربي طبيعي (فيزيك و شيمي و
كـاري   اند اما شاه دانسته نمي هيچاند كه از علم ادبيات  اي بوده شاعران و نويسندگان برجسته«

شناسيم كه از علـم ادبيـات    اي را مي تهشاعر برجس كدام .)46: همان( »اند نظير خلق كرده كم
كـه   لف درادامه احتجـاج عليـه كسـاني   ؤكار شود. م چيزي نداند و موفق به خلق شاه» هيچ«

  آورد: دانند چنين مي را علم نميادبيات 
 كامالً ةكه ما در عالم ادبيات با دو حوز آن دانند حال پارچه مي اي ادبيات را عالم يك عده

توان ادبيات را به دو عالم متفاوت تقسيم  تر مي عبارت روشن هستيم. بهرو  همتفاوت روب
يا خالقيت ادبي و ديگري ادبيـات   )creationعلم آفرينش ( ةمنزل كرد: نخست ادبيات به

رسميت شناخته شـده   اين تفكيك از دوران رنسانس در اروپا به )scienceدانش ( ةمثاب به
  .)32: همان( تاس

كاررفته اسـت   كه ادبيات دانش در معناي (ساينس/ دانش تجربي) به اينبندي و  اين طبقه
با كدام تعريف و تحديد از ادبيات سازگار است و منبع اين ادعا كجاست. بديهي است مراد 

دد و اثبات و توليد مجـ  هاي قابل بر داده دانش مبتنيهاي علمي،  در فرهنگ» science« ةاز واژ
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 وبسـتر  ــ  مريـام  ديكشـنري ي ازطريق آزمايش و تحليل است (گير اندازه حصول نتايج قابل
)Merriam-Webster(  هاي ادبـي نبايـد يـك     نام دانش با دانشي به» ساينس«و اين تعريف از

  چيز فرض شود.
  
 خاص) (ذكر عام، ارادة ها پژوهش گران/ پژوهشخاصِ  هاي عام/ ويژگي 2.4

لـف  ؤمجموعه نكات مندرج در ايـن كتـاب ايـن اسـت كـه م      ةيكي از نكات گفتني دربار
به عنوان و هدف كتاب (در زبان و ادبيات فارسي) به مباحث ورود پيدا كرده اسـت   باتوجه
ندارد  اختصاصي ادبي نيز ـ علوم هنري ةمجموعبه كه بل ،زبان و ادبيات فارسيبه تنها  كه نه
اي اين ادعا هم بيش از حد ضرور اسـت.  ه هاي علوم انساني) و شواهد و نمونه حوزه ة(هم

گران اصيل ادبي را با عنـاويني   پژوهش ةگان هاي هفت لف ويژگيؤدر پايان فصل نخست، م
جـو  و دانش را براي دانش جسـت «، »پاسدار علم«، »حقيقت ةجويند«، »كنجكاوي«چون  هم
رسـد   نظر مـي  است. به... آورده  و ،»باور به محدودبودن دانش«، »برخورد منتقدانه«، »كند مي

 ةگـران و همـ   پـژوهش  ةگر ادبي ندارد و درمورد بيشين ها اختصاصي به پژوهش اين ويژگي
گـران ادبـي    مميزه و ويژگي اين دسته از پژوهش ديگر وجه عبارت كند. به ها صدق مي دانش

بر  است. اين نكته عالوه» گران ادبي ويژگي پژوهش«روشن نيست؛ چراكه عنوان اين بخش 
او «اي و شعاري گرفته اسـت:   له است كه در برخي از موارد نيز رنگ و بوي خطابهئن مساي

» كشـد  پـس نمـي   هاي نظري، تجربي، مالي، عملـي، شخصـي پـا    در مقابله با انواع دشواري
 ةروشن است كه درمقام عمل، مشكالت مالي و شخصـي و ... در انجـام بهينـ    .)49: همان(

له يعني ذكـر  ئثير آن را ناديده گرفت. همين مسأتوان نقش و ت ثير نيست و نميأت پژوهش بي
: همـان (» هـاي ادبـي   هاي مطالعاتي در پژوهش ترين زمينه مهم«خاص در بحث  ةعام و اراد

پژوهش در ادبيات بحث شده است. مـوارد   ةنيز اتفاق افتاده است كه هفده حوز )130 - 81
ـ   هاي مطالعاتي در پژوهش گانه با قيد زمينه هفده  رايهاي ادبي فراتر از آن قيد اخير اسـت. ب
پـانزدهم بـا    ةيا فقر» شناسي و دستور زبان) مطالعات زباني (زبان«دهم با عنوان  ةفقر ،نمونه

هاي  بندي در طبقه ،ديگر عبارت هاي ادبي هستند. به غير از پژوهش» مطالعات ترجمه«عنوان 
گيرد  هاي ادبي قرار مي كنار پژوهشصورت مستقل در هاي زباني خود به دانشگاهي، پژوهش

هـاي ادبـي و    هـاي مطالعـاتي در پـژوهش    ترين زمينه مهم«و الزم است عنوان اين بخش به 
تاريخي، ادبيات تعليمي ـ  كه ذيل گروه مطالعات ادبيات تعليمي تغيير يابد. ضمن اين» زباني

لف از نوشتن و سـرايش  ؤقصد اصلي م«از سيروس شميسا چنين تعريف شده است:  نقل به
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: همـان ( »به خواننده باشد ،ديني، اخالقي، سياسي، فلسفي، حكمي و ادبي ـ آن انتقال پيامي
 البالغـه  ترجمان و الشعر دقايق في السحر حدايق چونهم آثاري مبنا همين بر و ادامهدر .)99

هـاي   در كدام متن ادبي اين پيام نيز در اين زمره قرار گرفته است. پرسش اين است كه اوالً
لف ؤمراد م شود و ثانياً و ادبي) ديده نمي ،گانه (ديني، اخالقي، سياسي، فلسفي، حكمي شش

تمام آثـار ادبـي در ايـن     ،از پيام ادبي هم روشن نيست. چراكه اگر اين قيد اخير را بپذيريم
خاص در فصل سوم كتـاب بـا    ةديگر از اين ذكر عام و فراگير و اراد ةزمره تواند بود. نمون

كـه بعـد از فصـل     ) اسـت 190 - 152: همـان )» (پژوهش (ادبي ةلئيابي به مس دست«عنوان 
 آمده است. » هاي پژوهشي زبان و ادبيات حوزه«

هـاي   اعتبار عنوان فصل دوم و فصل حاضر، كه بحث بر سـر حـوزه   كه به نخست اين ةنكت
خواننـده انتظـار دارد ايـن نكـات (اصـول       ،پـژوهش در ادبيـات اسـت    ةلئپژوهشي و مسـ 

اصل چهارم اصل كنجكاوي  ه،نمون برايناظر بر تحقيقات ادبي باشد.  گانه) اختصاصاً هجده
ها شرط الزم تلقي شـده اسـت.    پژوهش ةپژوهش است كه در هم ةلئعلمي براي يافتن مس

ت. بـا پـذيرش   كه عام و كلي اسـ  18، و 17، 16، 13، 10، 9، 7، 6، 1چنين است اصول  هم
 ،پژوهش (در ادبيـات)  ةلئيابي به مس اين امر، تمام نكات ذيل اصل نخستين در اصول دست

شود (تبيين ديدگاه دو مكتـب پوزيتيويسـم و    كه حدود شانزده صفحه از كتاب را شامل مي
: همـان ( )... و ،گرايان انتقادي و بيان ديدگاه راسل، پوپر، آلن واتس، كوهن، كاپلسـتون  عقل
هاسـت و ربـط و نسـبت اختصاصـي بـه       همان عموميت اين ويژگـي  مصداق ،)168 - 152

كيد بر ألف تؤكه در اين دو فصل (دوم و سوم) مراد م به اين هاي ادبي ندارد. باتوجه پژوهش
انتقادي در فصـول   ةچنين است بحث مطالع هاي پژوهشي در زبان و ادبيات است. هم حوزه
هـاي   دانـش  ةشده با كلي دليل ارتباط مطالب عرضه بهتر بود به ) كه248 - 243: همان( پاياني

ديگر مجموعه نكاتي است كه ذيـل   ةنمون 8شد. در فصول آغازين مطرح مي» علوم انساني«
. كنـارزدن  2پرسـتي،   سـازي و بـت   . دوري از بت1انتقادي ( ةمطالع ةگان هاي پنج شرط پيش
. 5و خـود،   ةاعتراف به نادرستي نظري  .4پرستي،  . پرهيز از شخصيت3ق و احساسات، يعال

و البته در تمام آثار پژوهشي صـادق و جـاري    )256 - 252: همان(خودانتقادي) آمده است 
هـا   شوند كه يكي از ايـن بـت   شرط سوم و اول يك اصل تلقي مي كه پيش است. ضمن اين

صـورت  اي  داليل مغالطـه  ةآيا در اقام«چنين است بحث  پرستي است. هم سازي/ شخصيت
مطالب آن هم  ةشود كه طرح هم دوازده مغالطه معرفي مي )390 - 279: همان( »نگرفته است

هاي ادبي  هاي پاياني چندان ضرورت ندارد و البته اين موارد اختصاصي به پژوهش در فصل
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كه اين مهم يعني مغالطه در گفتار و نوشتار (حمله به شخصيت، افتادن  ديگر اين ةندارد. نكت
  نظر اكثريت، استناد به مراجع مشكوك، توسـل بـه    يبي، انتظار حداكثري، استناد بهدر سراش

رنگ، مصادره به مطلوب، حواله  و آب هاي خوش گويي پنبه، كلي نظر بزرگان، حمله به پهلوان
آرتـور  «نمـايي و اسـتدالل دوري) در كتـابي از     نمايي يـا كوچـك   ناپذير، بزرگ به امر اثبات
خورده شكست كههنگامي در پيروزي راه 38 بودن؛ حق بر هميشه هنربا عنوان » شوپنهاور

توانست در متن به اين كتاب اشاره كند و خوانندگان را بـه   لف ميؤشده و البته م  مطرح ايد
تاب بپرهيزد؛ چراكه مباني بحـث  اين كتاب ارجاع دهد و از بيان اين مطالب در اين فصل ك
). همين مشكل (عموميـت  1385هماني است كه كتاب حاضر آن را آورده است (شوپنهاور 

» مقدمات نگارش متن«با دو بخش » نگارش متن پژوهش«ها) در فصل ششم با عنوان  بحث
خواننده در ايـن   ) و انتظار406 - 317: 1395 طاهري( شودميديده » اصول نگارش متن«و 

 ةتـري بـه حـوز    هاي پايـاني اسـت؛ نگـاه محـدودتر و اختصاصـي      فصل ةزمر فصل كه در
مخاطب «كه  براين لف مبنيؤبه تصريح م  عنايت هاي ادبي است. لذا پرسش مقدر، با پژوهش

هاي كارشناسـي ارشـد و دكتـري زبـان و ادبيـات       اصلي من در اين كتاب دانشجويان دوره
كتاب) اين است  ة(مقدم» گذارند تازه به وادي تحقيقات آكادميك قدم ميفارسي هستند كه 

كه مرز دقيـق   زبان و ادبيات فارسي چيست؟ ضمن اين ةكه ربط و نسبت اين نكات با رشت
ـ  ةگان   يك و مطالب بيست بين بنـد   ،نمونـه  رايمقدمات و اصول نگارش متن روشن نيست. ب

در مقـدمات  » ديگران يآرا نقدهاي جديـد و   شجاعت علمي در طرح ايده«ششم با عنوان 
علـم (كـوهن،    ةنقد ادبي و تاريخچـ  ةتر تاريخچ بيش كه ،)340 - 329: همان( متننگارش 

تكرار همان اصل نهم در اصول  ،...) است و ،خلدون، بيكن، انيشتين، هرشل پوپر، تالس، ابن
تـر نيـز ذيـل بحـث      پيشكه  و عقايد علمي ديگران) است. ضمن اين آرا نقدنگارش متن (
له ئمشـابه همـين مسـ    9نيز تكرار شده است. )190 - 152: همان(له ئيابي به مس اصول دست

است كه با اصل يازده اصول نگارش » دقت علمي«هفتم مقدمات نگارش متن با عنوان  ةنكت
  پوشاني موضوعي دارد. هم» دقت در كاربرد اصطالحات علمي«علمي يعني 

  
  شواهد و مستندات بينفقدان ارتباط منطقي  3.4

 ،شواهد و مستندات بينيعني عدم رعايت تالزم محتوايي و منطقي ، لهئاين مس ،گفتني است
امـري   ،آمـوزش روش تحقيـق دارد   ةچندان برجسته و پررنگ نيست؛ اما در كتابي كه داعي

مربـوط بـه مقـدمات     لف ذيل يكـي از نكـات  ؤنمونه، م راينابيوسا و دور از انتظار است. ب
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 - 342: همـان ( »حد و حصر به موضوع تحقيـق  بستگي بي نداشتن دل«يعني  ،نگارش علمي
يد و مقوم ؤم تنهانه كه كندياشاره م »ينهرودولف و«و  ،»اونامونو« ،»يانملك« يدگاهبه د ،)347

را از قـول  لـف ايـن مطلـب    ؤگيرند. ابتـدا م  بلكه در تقابل/ تباين با هم قرار مي ،هم نيستند
  آورد: ملكيان چنين مي

كند اما نه حقيقت انفسي را يعني حقيقت  حقيقت را طرح مي ةلئگر كنجكاو مس پژوهش
حـد و حصـر،    ي بـي ا بسـتگي  امـا دل  .بسته هسـت  گر كنجكاو دل از آن خود، پژوهش

خود را به اين حقيقـت پيونـد   كه سعادت ابدي  صورتي و شورمندانه ندارد به ،شخصي
  .دهد

كه از پـيش   شود مگر اين گويد: هيچ چيزي شناخته نمي اونامونو مي«آورد:  درادامه مي و
تـوان شـناخت مگـر     خوبي نمـي  چيز را به توان به آن افزود كه هيچ خواسته شده باشد و مي

كند كه  را نقل مي» وينه«و بالفاصله نظر  »كرد كه دوستش داشت و به آن احساس شفقت آن
نقل  .)345: همان(» توان ديد كرد كه بدون اشتياق ديدن، چيزي را نمي رودولف وينه اشاره«

صورت پيوسته و دركنار هم (حداقل براي من) روشن و منطقي نيست. ضمن  ها به اين گفته
 ةچه مراد ملكيان است درسـت نقطـ   قول اول با بقيه هم روشن نيست. آن كه ارتباط نقل اين

كـه در بحـث شـواهد و مسـتندات نيـز       ضـمن ايـن   .!)مقابل ادعاي اونامونو و وينه است (
لف در فصـل سـوم ذيـل    ؤم ،نمونه رايهايي اتفاق افتاده است. ب دقتي اشتباهات سهوي/ بي

آن  ةدانـد كـه هرچـه موضـوع و دامنـ      ها را اين مـي  له، يكي از آنئيابي به مس شروط دست
لف ؤيابد. م نسبت افزايش مييابي به نتايج علمي معتبر به همان  امكان دست ،محدودتر باشد
 علـوم  در شناسـي روش و شناسـي معرفـت  مبانيدر كتاب  آورد كه عيناً اي مي درادامه نمونه

كَننـد. نفـر اول    شود (دو نفر زميني به شعاع يك متر مي مصطفي ملكيان نيز ديده مي انساني
 .)141: مـان ه(كند و نفر دوم زمينـي بـه شـعاع بيسـت متـر)       زميني را به شعاع يك متر مي

كند  دليل استفاده از مطالب ديگري به همين كتاب اشاره مي بعد و به ةلف در صفحؤاگرچه م
  لف است.ؤاي مدون شده كه گويا از آنِ م گونه پيشين مطالب به ةدر صفح ،)142: همان(

  
  هاي آموزشي (درمقام توصيه و تجويز) تناقض در دستورالعمل 4.4

به سيزده نكته بعـد  » دستوركار مهم در گردآوري اطالعاتچند «در فصل پنجم و در بحث 
لـف در ايـن فقـره و درمقـام     ؤگردآوري اطالعات توجه شـده اسـت. م   ةاز اصول چهارگان

هـا در   اين نكتـه  ةتوصيه به مخاطبان فرضي دچار دوگويي و تناقض شده است و چون هم
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يسنده ابتدا بـر آن اسـت   رسد. نو نظر مي عجيب به ،كوتاهي آمده است ةيك فصل و با فاصل
يمـ  يينتع پژوهشي مسائل ماهيتنخست  ةدرج در را اطالعات گردآوري كفايتكه حد 

خـود   فقـط را  هـا داده گـردآوري  كفايت حد« :گويدمي درادامه گاه) و آن303: همان( كند
كه جمع و رعايت اين دو (حـداقل در كتـاب    )311: همان» (دهد يصتشخ توانديمحقق م

تـر خـالي از اشـكال نخواهـد بـود.       ويژه براي محققان جوان مان، بهأصورت تو آموزشي) به
اخير (فقط خود محقق بايد تشـخيص دهـد حـد كفايـت      ةچراكه رعايت اين اصل در فقر

بـه   باتوجـه بسـا   گرايي در پژوهش تواند بود و چـه  كجاست) موجب نسبي ها دادهگردآوري 
هاي مختلف (نظـر بـه خـود مـتن)      متن ادبي) و جنبه ةيافت و رويكردها (نظر به نويسند ره

  علمي را هم دامن زند. م شبهسآنارشي
  
  نما) واقعيتنشده ( جمالت ادعايي اثبات 5.4

برانگيز در اين اثر پژوهشي (با هدف آموزشِ پژوهش) اين اسـت   ملأيكي ديگر از نكات ت
 با و تر است. در فصل سوم شود كه نيازمند بحث و تدبر بيش هاي ديده مي جملهكه گزاره/ 

بعـد از طـرح اصـول     و) 190 - 152: همـان )» (ادبـي ( پـژوهش  ةلئمس به يابي دست« عنوان
پـردازد. عنـوان ايـن بخـش      له مـي ئپژوهش به اصـالت مسـ   ةلئيابي به مس دست ةگان هجده

ماهيت موضوع «شود:  است و با اين نكته آغاز مي» پژوهشي ةلئمس منديارزشهاي  مالك«
شـعر فردوسـي يـا     ةكند. كسي كه دربـار  تضمينتواند اعتبار علمي محقق را نيز  تحقيق مي

مراتب معتبرتـر از كسـي خواهـد بـود كـه شـعر اثيرالـدين         كند به موالنا و حافظ تحقيق مي
 ةلئبـراي مسـ  » منـدي  ارزش«عنـوان  كـه   ايـن  اول .)191: همـان ( »كنـد  اخسيكتي را نقد مي

هاي اخالقي است و هيچ تضمين كامل  داوري ةكنند پژوهشي چندان مناسب نيست و تداعي
كـه   ديگـر ايـن   ؛و نسبت دقيقي بين اعتبار علمي محقـق و موضـوع تحقيـق وجـود نـدارد     

ذهنيـت بـاب پـژوهش در     بسا با اين پـيش  هم خالي از اشكال نيست. چه مذكورشاهدمثال 
دانشجويان به موضـوع   ةلف) مسدود شود و همؤقول م اهميت به ها (ولو هم كم حوزه ديگر

كه ادعا شده است اعتبار علمي محقـق بـه    و متني خاص (مولوي و ...) ميل كنند. ضمن اين
له ئكه ايـن مسـ   آن شود (!). حال آن تحقيق مي ةاعتبار شهرت و جايگاه كسي است كه دربار

خـاص در   ةيك جنبـ  ةبسا محققي دربار حقيق وابسته است و چهت ةتر به ذات و جوهر بيش
تحقيق كنـد و اعتبـار پـژوهش او از اعتبـار     » اثيرالدين«چون  نام هم گم نام/ شعر شاعري كم

و  لهئمسـ  بسا چه ،نمونه رايب. باشد تر بيشكند  فردوسي تحقيق مي ةپژوهش كسي كه دربار
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لـف  ؤتعبيـر م  تـر (بـه   اثيرالـدين مقـدم  موضوع عوامل هبوط اخـالق و داليـل آن در شـعر    
چـون مولـوي    شـاعران مشـهورتري هـم    ةها باشد كه دربـار  مندتر) از برخي پژوهش ارزش

ويژه در  به ،هاي دانشجويان شود و البته مروري بر پژوهش نماشده) انجام مي (موضوعات نخ
 ل (تاريخيلف در بيان تفاوت مراحل اوؤچنين م گوياي اين امرست. هم ،هاي علمي همايش

تمييـز و   كند كه چندان قابـل  اي تعريف مي گونه روايي) و دوم تببين (ماهيتي) اين دو را به ـ
بودگي اين مراحـل اسـت. ابتـدا     اين دو تعريف گوياي فقدان روشن ةتفكيك نيست. مقايس

كـه در   اين ،بايد پاسخ داده شود به اين پرسش كلي نيز«خي و روايي گويد: در تبيين تاري مي
 »انـد؟ و چگونـه دخالـت داشـته    چـرا  ي،چه عوامل يموضوع ادب يا يدها يكطرح  يا ايجاد

 ،امـر  چرايـي و  يستيگام، چ يندر ا: «گويديم يتيماه يينتب ةمرحل در گاه) آن368: همان(
 و رشد دهنده،يلاجزا و عناصر تشك يجاد،ممكن ا يندهايفرا ي،ادب ةپديد و رخداد موضوع،

 لهئمسـ  و امـر  چرايي بررسي كنميتصور م .)369: همان( »گيردمي قرار موردتوجه آن زوال
چنين مطالب مربوط بـه اصـل    نيست. هم از اشكال ي) خاليخيو تار يياول (روا ةمرحل در

تبيين بحث و ايضاح مفـاهيم ازطريـق   «كه با عنوان  ،)383 - 379: همان( متنششم نگارش 
تمثيـل  «لـف از  ؤكـه م  نخسـت ايـن   ةاسـت. نكتـ  تـر   نيز نيازمند شفافيت بيش ،آمده» تمثيل

نـام   )382: همـان ( »يلـي اسـتدالل تمث «از  درادامه سپس .كنديم ياد) 380: همان( »استداللي
هـاي موجـود،    به قرائن و نشانه برد. روشن است كه اين دو از يك سنخ نيستند و باتوجه مي

» تمثيل اسـتداللي «لذا تركيب  راه شده باشد. لف آن نوع برهاني است كه با تمثيل همؤمراد م
رسـد.   نظر مي به هدف اصل ششم، نادرست به (مثال و تمثيلي كه مستدل شده باشد) باتوجه

... از  و ،كند كه موالنـا و ناصرخسـرو   كه در تمام اين بخش به اين نكته توجه مي ضمن اين
گيـري از   بهـره  لف اين است كه اين نـوع ؤاند. پرسش و استدراك ناقد از م تمثيل بهره برده
گري متون ادبي با اصل استفاده از اسـتدالل تمثيلـي در    خالقيت و آفرينش ةتمثيل در مرحل

 فرايند پژوهش و اصول نگارش متن پژوهشي چه ربط و نسبتي دارد؟
لف ذيل معرفـي  ؤم ،نمونه رايشود. ب ها هم ديده مي اين عدم دقت در بررسي و معرفي كتاب 

) در بخــش مطالعــات ادبيــات عرفــاني، 131 - 81همــان: ادبــي (هــاي  هــاي پــژوهش زمينــه
شناسي را (در چهار ساحت متون خالقه و تعليمي موالنا، منابع علمـي   مثنويپژوهي و  مولوي

منابع علمـي  و ، مثنويهاي قديم و جديد از  عرفاني و تاريخي پيش و نزديك به مولوي، شرح
هاي قـديم و جديـد، خواننـده     ل بخش شرحبندي كرده است. اما ذي و پژوهشي معاصر) طبقه

كـه نـه    آن انتظار دارد آثار برمبناي تاريخي و زماني يا حداقل برمبناي خاصي معرفي شود. حال
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مالحسين كاشفي  مثنوي لباب لب كه كتاب ديگر اين ةب الفبايي. نكتينظم زماني دارد و نه ترت
(پانصـد   مثنـوي موضوعي  ةرا گزيدكه مالحسين آن  آن آمده است. حال مثنويهاي  ذيل شرح

  نيامده است. مثنويعنوان شرح  نامد و در هيچ منبعي به موضوع) مي
 

  نهادهاي الزم و پيشنهايي  بندي . جمع5
سـو و   نقـد روشـي و سـاختاري ازيـك     ةاي از نكاتي كه در حوز پاره باوجودكتاب حاضر 

ثر ؤازنظر من م ،ديگر گفته شد سويي به مخاطبان آن از ليف باتوجهأمحتوايي و اهداف اصلي ت
محققان (حتي  ةاي از نكات يادشده، براي هم تواند با رعايت پاره شدني است و مي و توصيه

دهـد   هاي علوم انساني) نيز مفيد باشد. نقد صوري و سـاختاري اثـر نشـان مـي     ديگر حوزه
مـوزش آن  لـف درمقـام نظـر درصـدد آ    ؤترين اشكاالت كتاب عدم رعايت نكاتي كه م مهم
سويي منابع پايان كتاب و منـابع داخـل مـتن، درازنويسـي و عـدم سـنخيت        عدم هم ،است
اي از نكات ويرايش/ پيرايشي است كه در اصـل مقالـه بـا قـرائن      و پاره ،ها با معنون عنوان

 ةگر اين نكته است كه فلسف محتوايي نيز داللت ـ نقد بينشي و ارزيابيمتعدد بدان پرداختيم. 
ـ ؤبه اشارات صريح م كتاب باتوجهنگارش  و  اسـت نقـد   ليف قابـل ألف و داليلِ انگيزشي ت

كرات وارد مباحـث عـام و    كه به تري بكند. ضمن اين له بايد فكر جديئلف براي اين مسؤم
پـذير   به عنوان كتـاب) خدشـه   آموزشي را (باتوجه ةشود كه هدف و فلسف كلياتي فراگير مي

شواهد و مستندات نيز در مواردي ارتباط منطقي وجود ندارد  بين ،ديگر است. ازسويي كرده
كـه كتـاب آمـوزشِ     بـه ايـن   ها و تجويزهاي خود نيـز (باتوجـه   و درمقام عمل نيز از توصيه

لـف بـه ايـن    ؤپژوهش در زبان و ادبيات فارسي است) عدول كرده است. دركنـار توجـه م  
بـودن آن) حـداقل در    و درسـي به مخاطبـان اصـلي كتـاب     شود (باتوجه نهاد مي نكات پيش

هـاي   لف درقالب تمـرين و ورزهـاي كـاربردي، فعاليـت    ؤمواردي كه ابهامي وجود دارد؛ م
 ةزبان و ادبيات) بياورد تا كتـاب جنبـ   ةعملي براي خوانندگان و مخاطبان (دانشجويان رشت

ع طرح نكات عميق و دقيـق، از قيـد و موضـو    باوجودخودخوان نيز بيابد. لذا كتاب حاضر 
فقط ادبيـات   ها (نه ها و ادبيات زبان ةتنها در كلي فاصله گرفته و نه» در زبان و ادبيات فارسي«

...) هـم   و ،شناسـي  شناسـي، روان  هاي مختلف علوم انسـاني (جامعـه   فارسي) كه در شاخه
 ةكه اگر عنوان كتاب جداي از برخي شواهد مثـال از حـوز   اي گونه صادق و جاري است. به

بـراي ايـن دسـته از     ،كرد سي به اصول پژوهش در علوم انساني هم تغيير پيدا ميادبيات فار
 توصيه است. مخاطبان هم قابل
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ها وشتن پي
 

ك رو شود كه مال بهله روئاگر دانشجوي درحال پژوهش در مراحل آغازين با اين مس ،نمونه رايب. 1
در اين دسته از آثـار بـا نكـات متفـاوت و گـاه       ،و معيار تفكيك منابع دست اول و دوم چيست

  شود. متناقض مواجه مي
جانب، خوانندگان را به بحث مالك و معيار تمييز  خواننده و گواه ادعاي ايناز باب تقريب ذهن . 2

  دهم. ها ارجاع مي منابع دستة اول از دستة دوم و سوم در اين كتاب
  اشتباه نيامده است. در عنوان به» و«عالمت حرف ربط  اين. 3
بـه   كنـد و باتوجـه   مراد از استناد غيرضرور اين است كه حذف آن خللي به اصل متن وارد نمـي . 4

  مخاطبان فرضي اثر ضرورتي ندارد.
خود درصورت اسـتحكام   ةانتقادي (اعتراف به نادرستي نظري ةشرط چهارم مطالع يا در بيان پيش. 5

پير مغانم كه ز جهلم برهاند/ پير ما هرچه  ةرقيب) به اين بيت حافظ استناد شده است: بند ةنظري
مصـرع دوم   ،اگر هم نقل چنين شـواهد ضـروري باشـد    كه .)255: همان( باشدكند عين عنايت 

علمي به ابياتي از موالنا استناد  ةلئلف است. يا در اهميت و ماهيت مسؤدر تضاد با ادعاي م كامالً
علمـي و روشـي اسـت و     ةجنب ارتباط با موضوع و بحث است. بحث ايشان كامالً كند كه بي مي
ر پژوهش شرط الزم است و آوردن اين دسـته از  جوگري دو گري و جست كه نياز و پرسش اين

  گويد: كند و مي زيكال ميشواهد بحث را متافي
رود  آورد تنها به سراغ اهل خود مي وجود مي اصيل كه دانش اصيل را به ةلئتوان گفت مس بنابراين مي
ا بـه  كه موالنا گفته اسـت: گرچـه حكمـت ر    گذارد چنان كه بدان نسبتي ندارند محروم مي  و كساني

تكرار آوري/ چون تو نااهلي شود از تو بري// ... ور نخـواني و ببينـد سـوز تـو/ علـم باشـد مـرغ        
  .)145: همان( اچو طاووسي به خانة روست وستا/ همآموز تو// او نيايد پيش هر ناا دست

كـه در علـم    آن بودن در اين بافت عرفاني يعني عدم سـنخيت درونـي و معنـوي. حـال     نااهل
  رسد. ولي كار پژوهش به نتيجه مي ،ابژه ندارد م ازنظر درون نسبت معنوي بابسا عال چه

رويكرد پوپري و بيكني و ... دارد و بيش از نود درصـد   لف كامالًؤها ذهن و قلم م در اين بخش. 6
هاي آشنايي خواننده با مباني پژوهش در ادبيات و اصول  اين مطالب در فصل سوم فراتر از بحث

  هاي ادبي است. له در پژوهشئمسيابي به  دست
صورت عدد/ الفبا) وجـود   گفتار هيچ راهي براي نماياندن شمارة صفحه (به متأسفانه در اين پيش. 7

  ندارد تا بتوان به آن ارجاع دقيق داد.
» لـم «و  ،»هـل «، »ما«مطالعه و رويكرد انتقادي را مطابق سه اصل  Mikko Lehtnenكه  توضيح اين. 8

. مقصـود و هـدف آن   2 ؟،. چرا چنين است و چرا اتفـاق افتـاد  1كند:  ل مطرح مياؤذيل شش س
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. چگونـه از  5 ؟،د آن در تناقض با چيز ديگري نيستي. آيا فوا4 ؟،دي داردي. چه فوا3 ؟،چيست
تواند چنين باشد يا فقـط   . آيا همواره مي6 ؟، ودهد آيد و آيا جواب مي آن (مدعاي پيشين) برمي

  .)Lehtnen 2000: 15( ؟چنين خواهد بوددر يك حالت خاص 
ـ  كاشـف  »پالنـك  مـاكس «جـاي   ن بهتييشان الزم دقت بدون هم فقره اين در كه اين ضمن. 9  ةنظري

  شده است. معرفي كوانتوم
  

 نامه كتاب
 .ملكان: تهران ،فارسي ادبيات در كاربردي تحقيق هاي روش ،)1389( علي جونقاني، آسمند
: مشـهد  ،)فارسـي  ادبيـات  و زبـان  كارشناسـي ( شناسـي  مرجـع  و تحقيق  روش ،)1392( حسن بساك،

 .گستر  سخن
 .فاطمي: تهران شناسي، مرجع و ادبيات در تحقيق هاي مهارت و ها روش ،)1393( احمد رضي،
 .سمت  :تهران ،فارسي ادبيات در تحقيق روش و شناسي مرجع ،)1393(  غالمرضا ستوده،

 ،ايـد  خـورده  شكست كه هنگامي در پيروزي راه 38 بودن؛  حق بر هميشه هنر ،)1385( آرتور شوپنهاور،
 .ققنوس :تهران ثابتي، عرفانترجمة 

 .معاصر نگاه: تهران ،فارسي ادبيات و زبان: ساده زبان به تحقيق روش ،)1394( مريم صادقي،
 .علمي: تهران فارسي، ادبيات و زبان در پژوهش اصول و مباني ،)1395( اهللا قدرت طاهري،
 .سخن: تهران پژوهشي،ـ  علمي ةمقال نگارش آيين ،)1386( محمود فتوحي،

 .ارزو: تهران ،ادبي مراجع شناخت و تحقيق  روش ،)1394( محمد غالمرضايي،
: تهـران  ،گانـه  ده شـش  منظرهاي به رويكرد با ادبيات و زبان در پژوهش آيين ،)1390( مصطفي گرجي،

 .سيمين  كلك
 .قطره: تهران تحقيق،  روش و ادبي شناسي مرجع ،)1394( عباس ماهيار،
 .دانشگاه و حوزه پژوهشگاه ، تهران:3 ج ،غرب ةفلسف تاريخ ،)1379( مصطفي ملكيان،
 يمتنـ  گفتارهـاي  درس ،»يانسان علوم در يشناسروش و يشناسمعرفت يمبان« ،)تا بي( مصطفي ملكيان،
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