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Abstract 

Methodology of literary research in the subject of citation is in relation to research 

ethics. In other words, the methodological mistakes can be followed by the moral 

ones. This paper, in this regard, critics the book Abd–ol-Hoseyn Zarinkoub’s 

Lectures of Literary Criticism by Ahmad Khatami. One of the emphasized points in 

this article is the ambiguous boundary between the author’s speech and his sources. 

This ambiguity has various dimensions including equivalence of sources and 

equivalence of main concepts and terms. In other words, as elimination of the 

distinction between the author and sources in citations of this book, as if there was 

no difference between author’s view and sources, and even among sources. The 

result of this point is the naturalization in the definition of main concepts and terms. 

In the end, it is argued that the methodological mistake has had obvious moral 

consequences and faults. 
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  427 -  409، 1400، آذر 9، شمارة 21)، سال ـ پژوهشي مقالة علمينامة علمي ( ماه

  شناسي و اخالقِ استناد روش
  كوب زرين عبدالحسينگفتارهاي نقد ادبي  درسنقد كتاب 

  *رس عليرضا محمدي كله

  چكيده
 پيونـدي ژرف  با اخالق پـژوهش ويژه در حوزة استناد،  به ،شناسي پژوهش ادبي روش
پـي   طاهاي اخالقـي را نيـز در  توانند خ شناختي مي ديگر، اشكاالت روش عبارت بهدارد. 
از  كوب نيزر نيعبدالحس گفتارهاي نقد ادبي درسباشند. در مقالة حاضر، كتاب  داشته

شـده   گفتار نويسنده و گفتار نقل ار گرفته است. مرز مبهم مياننقد قر مورد همين منظر
ترين اشكاالتي است كه در اين مقاله بر آن تكيـه شـده اسـت.     از منابع اين كتاب از مهم

انگـاري   سان يكانگاريِ منابع و  سان يكها  آن ترين اين ابهام ابعاد گوناگوني دارد كه مهم
محـو تمـايز ميـان گفتـار      دليـل  به، ديگر ارتعب به. است مفاهيم و اصطالحات تخصصي

شكلي است كه گويي هيچ تفاوتي ميان اين  بهنويسنده و منابع، استناد به منابع مختلف 
وجود ندارد. اين امر موجب ها  آن ميان ديدگاه نويسنده با چنين همو  ديگر يكمنابع با 

ـ انگاري در تعريف مفاهيم اصلي نيز شده اسـت.   نوعي بديهي   دادهنيـز نشـان    اندرپاي
هـاي اخالقـي آشـكاري نيـز      ها و لغـزش آمـد  پـي شـناختي   كه اين خطاي روششده 
  است. داشته

  اي. شناسي، نقد ادبي، نظرية ادبي، استناد، اخالق حرفه روش ها: دواژهيكل
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  مقدمه. 1
خش و اعتبارب اي مؤلفهخودي خود  بهرا نبايد ها  آن استفاده از منابع براي پژوهش و استناد به

 ،اسـتنادها  ةدر اين ميان مهم است شيوچه  آن بدانيم. مند روشپژوهش  يك حتي الزم براي
از نظر (و منابع پژوهشي  گر پژوهشمرزبندي ميان  و ،پژوهشي گيري از منابع چگونگي بهره

 رجـاع اسـتناد و ا  ةاز شـيو  كـه  هنگـامي  .است و...) ،ادعاها ،ها فرض پيش ،موضوعات حن،ل
 تلقي سـاده همـان   .را از آن داشته باشيمتلقي ساده و پيچيده  يم دوتوان مي ،گوييم سخن مي

 .شود مي هاي پژوهشي از آن ياد نامه يا فرمت مقاالت و نوشته عنوان شيوه است كه معموالً با
پژوهش  نوشتناست كه هنگام  اي وريصتمامي نكات  معناي بهروش ارجاع  ،در اين تلقي

دانـد   شناختي مي تلقي دوم استناد و ارجاع را داراي ابعادي روش اما ،توجه كردها  آن بايد به
 .مرتبط است هاي تحقيق پارادايمحتي  و ،هاي استدالل شيوه ،منطق تحقيقاموري چون كه با 
بلكه فراتر از آن بـه   ،اشكاالتي در سطح نگارش نيستنتيجة مشكالت استناد ، تلقي دوم در

  گردد. شناختي بازمي و ساير عناصر روش ،هاي نادرست لاستدال ،ها فرض پيش ،مباني نظري
گفتارهـاي   درسكتـاب   ،شناسي استناد روش ةضمن بحثي نظري دربار ،حاضر ةدر مقال

نيز از اين منظـر   احمد خاتمي )با مقدمه و حواشيِ( ةنوشت كوب ينزر ينعبدالحسادبي  نقد
شناسـي اسـتناد بـه مـواردي      وشمباحث مربوط به روالً ا ،در اين مقاله .دش دبررسي خواه

كتـاب نيـز تنهـا    اين  ثانياًرا بتوان در كتاب يادشده يافت و آن هاي مهم  كه نمونه ندمحدود
بحث استناد  جاكه ازآن .خواهد شد بررسياستناد  ةشناختي در حوز روش هاي نكته به باتوجه

 يهاي جنبهنيز  شناسي روش و دارد پيوندي نزديك پژوهش اخالق ةو ارجاع همواره با حوز
در حوزة كتاب اين شناختي  تبعات اخالقي اشكاالت روش ،مشترك با اخالق پژوهش دارد

  .حاضر خواهد بود ةمقالنيز دومين موضوع استناد و ارجاع 
  
 مرور كتاب. 2

 انتشـار  ،كـوب  زريـن  عبدالحسـين  گفتارهاي نقد ادبي درساصلي چاپ كتاب  ةظاهراً انگيز
ايـن   ،درعمل ، امابوده است سال تحصيلي در يك نيم كوب ي زرينهاي درسي نقد ادب جزوه
 هاي احمد ودهفزدرصد حجم كتاب را تشكيل داده و ساير مطالب كتاب ا 10 از تر كمجزوه 

كـوب و   فصل نخست با تكيه بر آثار زرين .اين كتاب چهار فصل اصلي دارد .خاتمي است
ـ  جديـد  قـد تاريخ نا سيدحسيني و رض هاي ادبي مكتبها ازجمله  برخي ديگر از كتاب  هرن
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خـاتمي در   كـه  ، چنـان لك قرار است به وضعيت نقد ادبي پـيش از قـرن بيسـتم بپـردازد    و
» اسـت  كـوب]  [زريـن  نقد ادبيكتاب ة شد خالصه«اين فصل  ،گفتار كتاب آورده است پيش

كـوب   ضـمن مـرور زنـدگي علمـي عبدالحسـين زريـن       ،در فصل دوم .)9: 1396(خاتمي 
 ،فصل سوم .اند معرفي شده ويدر آثار  )همان( »و رويكردهاي نقد ادبي ،ها روش ،اه شيوه«

هاي مفصل  با پانوشت راه هم 1364كوب در سال  گفتارهاي زرين جلسه از درس يازدهشامل 
 ادبـي  نقـد و  ،اهداف ادبيـات  ،گفتارها تعريف موضوع اصلي اين درس .خاتمي است احمد
تـرين رويكردهـا و    تـاريخ رايـج  «از  كتاب نيـز گزارشـي  ترين فصل  آخرين و مفصل. است
 »بيسـتم  قرن«و  »پيش از قرن بيستم« قسمت كه در دو )212(همان:  است »هاي ادبي نظريه

 .اند ارائه شده

  

 بررسي كتاب. 3

 گر پژوهششناختي استناد در پژوهش ادبي تعيين و حفظ مرز ميان  ترين وجوه روش از مهم
ين نكته يكي هم .براي نگارش پژوهش خود بهره برده استها  آن ازوي و منابعي است كه 

ة نويسـند  .اسـت  كـوب  عبدالحسين زريـن  گفتارهاي نقد ادبي درساز مشكالت مهم كتاب 
 درمـورد كوب  هاي زرين بازنمايي ديدگاه در چنين همخود از منابع و  هاي در برداشت كتاب

بـا   گـر  پـژوهش  هـاي  هآميختن گفتـ  مدره كه نتيجة شده است آشكارنقد ادبي دچار خلطي 
نـام   درموردآميختگي ابهام  درهم ناي ةشايد اولين نشان .ساير منابع پژوهشي استهاي  گفته

 صـفحات  د،جلـ  ةحاشـي  ،كتاب و نويسـنده بـر روي جلـد    ناماگر به  .كتاب است ةنويسند
 لحسـين عبدا«كـه   ايـن  ةراحتـي دربـار   تـوانيم بـه   نمـي  ،كتاب بنگـريم  ةنام و شناس ،نخست
ديگـر   سـوي از .تصميم بگيـريم  ،است بخشي از نام كتابنام نويسندة كتاب يا  »كوب زرين

 ،مقدمه و حواشـي كتـاب بـر جلـد آورده اسـت      ةعنوان نويسند احمد خاتمي نام خود را به
 كـه،  رسـد  مـي  نظـر  بـه و است  وي ةآورد درصد مطالب كتاب فراهم 90بيش از  كه درحالي

براي دوري  .دانست »نويسنده«نويس بايد  فراتر از حاشيهوي را  ،كتاب ةنام برخالف شناس
احمـد   و از ادبي گفتارهاي نقد درساز اين كتاب با عنوان  حاضر از اين آشفتگي در نوشتار

  .شد دمثابة نويسندة كتاب ياد خواه نيز بهخاتمي 
 چنيمـي از كتـاب هـي    حـدود  اين است كـه  ناددر حوزه است يادشدهخلط  ةدومين نشان

 »حواشـي «تـوان   مطالب را نمـي اين حتي  .داردن شگفتارهاي كوب و درس ارتباطي به زرين
ايـن   .اسـت  مـورد پيشـين   ةمورد اخير نتيجـ  .كوب دانست گفتارهاي زرين درس رخاتمي ب
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 يارتباط ،گفتارهاي وي منتشر شده است كوب و درس نوعي با تكيه بر نام زرين بهكه  ،كتاب
مرز ميان نويسنده و منابع اسـت   خلطنيز  آشفتگييكي از عوامل اين  .اندك با اين نام دارد

 .شود كه از همان عنوان روي جلد آغاز مي

را ها  آن توان هم مي است و ند كه هم تشخيصشان سادها ظاهري ياشكاالت يادشدهموارد 
 ، اماكتابدوم  ةيا حذف پار ،نامه شناس ،تغييراتي در عنوان انندم ؛با تغييراتي اندك رفع كرد

ادبـي   و منابع مختلف در يـك پـژوهش   گر پژوهشريختگي مرزهاي  مشكل استناد و درهم
وجـوه مختلـف    .كامـل از آن اسـت   اي تر دارد كه اتفاقاً اين كتاب نمونـه  جدي يهايآمد پي

گرفتـه    پـي  ،شـناختي و اخالقـي   از دو منظـر روش  ،هاي بعدي در بخش يخطاهاي استناد
 .خواهد شد

  

 شناختي استناد وشر وجه 1.3

 ترين مشكالت استناد در مطالعـات  جمنابع پژوهشي از راي دربرابر گر پژوهشموضع انفعالي 
 ضـعي مو يگـر  پـژوهش چنـين   .است ،كار ان تازهگر پژوهشويژه نزد دانشجويان و  به ،ادبي
ع را نگاهي فراتر از سطح مناب كند و توانِ سطح با منابع پژوهشي خود اختيار مي يا هم سو هم

  :ندا هاي ادبي هاي پژوهش آسيب ازي همگهايي دارد كه آمد پياين موضع انفعالي  .ندارد

با پرهيـز   ،منفعل گر پژوهش :از نگاه انتقادي به منابع گر پژوهشناتواني و پرهيز  .الف
كنـد و مطالـب و    ييـدي اسـتفاده مـي   أاغلب بـا نگـاهي ت  را منابع پژوهشي از نگاه انتقادي، 

   .پندارد را نيز بديهي و درست ميها  آن هاي قول نقل
 خاز يـك سـن  همگـن و  ل منـابع را معمـوالً   عمنف گر پژوهش :نگاه همگن به منابع .ب

 وجـه ت بـي هـا   آن طولي و عرضـي و حتي روابط ، نظريهاي  اختالف ،ها بيند و به تفاوت مي
يـا   )منابع مختلفبراساس (بندي مفاهيم  ها از رده گونه پژوهش در اين ،به همين دليل .است
  .منابع خبري نيستتلويحيِ بندي  ردهحتي 
شـود كـه بـدون توجـه بـه       نگاه همگن به منـابع موجـب مـي    :هاي نظري تناقض .پ
راحتـي بـا تكيـه بـر دو منبـع       دو بخش از يك پژوهش بـه  ،هاي نظري ميان دو منبع تفاوت

اثـر  برفتـه بـه پـژوهش    هاي نظري راه يا از تناقض گر پژوهشكه  آن يب ،متفاوت نوشته شود
 ،اسـتناد  مـورد  حاصـل از تغييـر منبـعِ    نظريِ شچرخجا  اين در .آگاه باشدتفاوت اين منابع 

 .پژوهش نيز خواهد شد ةموجب چرخش نظري و ناآگاهان ناگزير
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توان چنين نتيجه گرفت كه در چنـين   مي پيشين كتةاز ن :گر پژوهش رنگ كمنقش  .ت
 جاكـه  ازآنو  گـر  پـژوهش نـه   ،در اختيـار منـابع اسـت   هدايت و سكان پژوهش  ،مطالعاتي
 يابي راهحاصل كار آشفتگي و  ،هاي نظري منابع ندارد تفاوت ازنيز آگاهي كافي  گر پژوهش

 ةنويسـند همين اسـاس، موضـع انفعـالي     بر .شناختي به پژوهش خواهد بود خطاهاي روش
خطاهـايي   يـابي  راهموجـب  نيز منابع پژوهشي خود  دربرابر گفتارهاي نقد ادبي درسكتاب 
: نـد شـد  بررسـي خواه كلـي   ةدسـت  دودر هـا   آن شناختي به اين كتاب شده است كه روش

 پنداري منابع. همگن ،انحصار مفاهيم و تعاريف

 انحصار مفاهيم و تعاريف 1.1.3

 يمفـاهيم و اصـطالحات اهميتـ    ،هاي علوم انساني برخي ديگر از حوزهو در پژوهش ادبي 
 ها از اين مفاهيم و اصطالحات دليل اين اهميت نيز گوناگوني تعاريف و تلقي .فراوان دارند

همين گوناگوني  و رويكردهاست. ،، مكاتبها ديدگاه، ها نظريهكه خود برآمده از تنوع  است
هاي ضـعف   يكي از نشانه .است هاي مختلف يافتن آگاهي منتقد از تلقي اهميتعاملي براي 
 اتو اختالفـ  ،تعـاريف  ،هـا  بودن بحث برسر اين تلقي جان بيپژوهش ادبي در مباني نظري 

بـه   گفتارهاي نقد ادبي درس ةتوجهي نويسند بيبا بررسيِ  ،در بخش حاضر .هاست آنميان 
توجهي بـا   كه اين بي داده خواهد شدنشان ، »نقد«و  »ادبيات« دربارة دو مفهومها  تنوع تلقي

  .يوند استدر پ گر پژوهششناسي استناد و انفعال  روش
و  »گـذاري  ارزش« بـر كه داده شده است  دست بهاز نقد  يتعاريف ،نخست كتاب ةارپ در

 ةظـاهراً نوشـت   كـه  ،در دو فصل اولهم  نگاهاين  .دندار تأكيدعنوان غايت نقد  به »قضاوت«
 .شـود  ديده مـي ، كوب گفتارهاي زرين درسيعني  ،در فصل سوم هم و ،استاحمد خاتمي 
لطايف و دقايق مـتن را   ،با روشي منطقي«كه  دانسته را اين منتقد ةتاب وظيفك ةمثالً نويسند

همين تلقي  ).17 :1396(خاتمي  »دنبازجويد و نقايص و كمبودها را بر خواننده معلوم نماي
نقـد ادبـي عبـارت    : «توان يافت نيز مي )فصل سوم(كوب  گفتارهاي زرين سراز نقد را در د

بنگريـد بـه    ؛137(همـان:  » زان حسـن و قـبح آثـار ادبـي    است از ارزيـابي و شـناخت ميـ   
با تشبيه صريح يا ضمني منتقد بـه   است كه هموجب شد تلقي ينا ).136 ،131 ،128  :همان

 »تزكيــه« ) و162 ،160(همــان: » انصــاف« چــون هــماخالقــي  يهــاي بــر ويژگــي ،قاضــي
خود كه  اين از«شوند كه دانسته  هايي آن معموالًهم شود و مخالفان نقد  تأكيد) 197  :(همان

ارزش جلـوه   را بـي  قدند تا نا هند و كوشيدا هناك بود بيم ،يا آثارشان درمعرض نقد قرار گيرد
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 اي آثار ادبي و هنري تلقي ةگذاري و قضاوت دربار البته بايد گفت ارزش ).19(همان: » دهند
هـاي   دبزرگـي از نقـ  نيز بخش  درعملدارد و بسيار است كه امروز نيز پيرواني  قدكهن از ن
خـودي خـود    بـه اين تلقـي   پس رانه در خود دارند.اگذ اي ارزش كم سويه ، دستمنتشرشده

ايـن تنهـا تلقـي و    در كتـاب موردبحـث،   جاسـت كـه    ايـن كار شكال بلكه ا ،مشكلي ندارد
 ،رود كه گويي هرگاه از نقـد سـخن مـي    چنان ،است ترين تلقي از نقد محسوب شده ديهيب
  ».اثرقوت و ضعف  تعيين نقاط«ست جز چيزي ني قصودم

 كـوب تعريـف شـده    نگاه زريـن  رب تكيهممكن است گفته شود كه نقد در اين كتاب با 
ايـن پاسـخ   اوالً  كـه  . بايـد گفـت  نبوده است نيازي ها و به ذكر ساير تعاريف و تلقي است

ايـن  خـاتمي  اً ثاني .دريابداين نكته را خواننده خود بايد و  است صراحت در كتاب نيامده به
دوم قـرن بيسـتم تعمـيم داده     ةنيم هاي نظريه هاي معاصر و حتي به نظريه قد راتعريف از ن

و  در معنـاي داوري (انـواع نقـد    ةهنگام بحث دربـار  نويسنده جايي از كتاب درمثالً  .است
ها و رويكردهـاي   ين نظريهتر مهمسيري در «خواننده را به فصل پاياني يعني  گذاري) ارزش

هاي ادبي قرن بيستم  از نظريهبايد دانست كه وقتي  ).17(همان:  ارجاع داده است »قد ادبين
 ،گذارانـه  توان براي نقـد ارزش  نمي تقريباً ها، وجود تنوع بسيارِ اين نظريهبا ،گوييم سخن مي

 ةمتعلق به نيمشان كه اغلبها  آن جز در تعدادي از ،يافتجايي  ،كم درمقام بحثي نظري دست
 تلويحي در خود دارند. طور بهگذارانه را نيز  اند و معموالً نگاه ارزش بيستم قرن اول

ذوق و پسـندهاي شخصـي   «گذارانه را براسـاس   كه نقد ارزش ،ها برخالف برخي گفته
داننـد   مـي متنـي   هـاي درون  دادهفارغ از داوري را متكي بـر شـواهد و   هاي  تحليلو » منتقد

 شـناختي  ميان اين دو نوع نقد را در كاركرد و مبانيِ روش بايد تفاوت ،)177: 1396  (كوش
هـاي   برنامهدر  تر بيشگذاري و داوري دربارة متن،  معناي ارزش به ،جست. امروزه نقدها  آن

هـا بـا اهـداف و     شود. ايـن رسـانه   تلويزيوني و نشريات عمومي و غيردانشگاهي منتشر مي
به مخاطبانِ عمومي ايـن نـوع نقـدها،     باتوجه هستند. سو همگذارانه  مخاطبانِ نقدهاي ارزش

 درمـورد گيـري   تصـميم نيز كمك به مخاطب بـراي  ها  آن توان گفت يكي از كاركردهاي مي
 درپـي نوع ديگري از نقد نيز وجـود دارد كـه يـا چنـدان      ، اماخريد اثر هنري و ادبي است

 و فاوت از متن استمتهايي  خوانشاش ارائة  اثر نيست يا اصوالً هدف اصليگذاري  ارزش
اند كه پـس از مواجهـه بـا مـتن،      نه قضاوت دربارة آن. مخاطب اين نقدها نيز اغلب افرادي

دوم  ويژه از نيمة به ،هاي مدرن نظريه گيريِ آشكارِ ند. جهتا هايي از آن مطالعة خوانش درپي
 نوع اين رونق. جاي داوري است ي تحليل بهگزين جايسوي همين نوع نقد و  قرن بيستم، به
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 تـر  بيشامروزه نقد دانشگاهي « ،گفتة بلزي بهروست.  نقدها در مطالعات دانشگاهي ازهمين
 »داوري اسـت تـا  منـد   عالقـه مـتن]  اجـزاي  دن [دا ارتبـاط و  ،به فهم [متن]، توضيح [متن]

)Belsey 2011: xii.( ) قدما، نقد ادبـي   ،در زبان فارسي)ويژه  بهالبته برخي منتقدان پيرو سنت
)، ولي بايد دانسـت  90 ،70: 1397(طاهري دانند  مي» گذارانه خصلتي ارزش«را مطلقاً واجد 

دفـاع   قابـل چنـدان   ،هاي ادبي پيونـد بـزنيم   نقد ادبي را به نظريه كه هنگاميكه اين برداشت 
هـا ازجملـه سـاختارگرايي اساسـاً كـاركرد       كه برخي نظريه ترين دليلش هم آن ساده .نيست
). گفتنـي اسـت   159: 1397سـر   ؛ محمـدي كلـه  68: 1391 اي ندارند (هـرمن  گذارانه ارزش
معنـاي نگـاهي    باره، گزينش يك اثر براي نقد را به در بحثي مفصل و مفيد در همين ،كارول
). بايد توجه داشت كه در اين نگاه، 48- 26: 1393گذارانه به آن خوانده است (كارول  ارزش
بلكه نكاتي براي  ،و تصادفي نيستمدي آ پيشانتخابش  اين معناست كه  منديِ متن به ارزش

هم در معنايي كـه منتقـداني    آن ،است» مند ارزش«و » واال«لزوماً اثري كه  اين تحليل دارد، نه
  اند. كرده كوب از اين عبارات استفاده مي زرين چون هم

م كـه در  يابي درمي گفتارهاي نقد ادبي درسبراساس اين توضيحات و با نگاهي به كتاب 
هماني دانسـته شـده كـه هـدفش     » نقد«معناي  ها، يگانه اين كتاب بدون توجه به اين تفاوت

تـرين   ، مهمگفته شد تر پيش كه ، چنانو... است ،گذاريِ فني، اخالقي، ديني داوري و ارزش
شكلي ناآگاهانه بـه   به يادشدهپنداريِ مفهومِ نقد اين است كه معناي  اشكال اين نوع بديهي

هـا نيـز    هاي ادبي قرن بيستم نيز تعميم داده شـده اسـت. گـويي ايـن نظريـه      مي نظريهتما
آثار  ،گذاري متون ي و ارزشدادنِ ابزارهايي براي داور دست به درپيبالغت سنتي  چون هم
  .اند و هنري ،ادبي
را يافتـه اسـت. ظـاهراً تلقـي     » نقد«نيز در اين كتاب همان سرنوشت » ادبيات«يا » ادب«
ادب عبـارت اسـت از   «كـه   است تأييد نويسندة كتاب نيز بوده مورد كوب حسين زرينعبدال

» العـاده در ذهـن مسـتمع و خواننـده بـاقي بگـذارد       ي غيرعـادي و فـوق  تـأثير كالمي كـه  
تعـادلي  «اند كه  آثاري دانسته شده» آثار بزرگ ادبي«) و بر همين اساس 137: 1396  (خاتمي

» و عاطفـه] وجـود داشـته باشـد     ،، حسن تأليف، تخيـل سنجيده بين چهار عنصرشان [معنا
ايـن تعريـف   كه  اين توان دريافت. نخست جا نيز دو اشكال مهم را مي ). در اين144(همان: 

هـايي آشـكار از    تنها يكي از تعاريف ادبيات است كه مانند بسياري از تعاريف پيشين رگـه 
 درميانو امروزه جايگاه محكم خود را  )Barry 2009: 17( گرايي ليبرال را در خود دارد انسان

 چنـان  همين تعريف حتي اگر اكه  اين زيادي از دست داده است. دوم ت تا حدتعاريف ادبيا
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ويـژه در   ، به»نظرية ادبي«در عبارت » ادبي«معناي ادبيات و   مطمئناً به ،باشد هواداراني داشته
هاي اخيـر   اي ادبي مدرن در دههه ظريه، نديگر عبارت به .ندارد ربطي، معناي قرن بيستميِ آن

بلكه حتي اصـوالً موضـوع انحصـاريِ ايـن      ،دانند تنها موضوع خود را آثار ادبي مهم نمي نه
 ها تاحدي اين تغيير گرايش نظريه اي) هم نيست. ها آثار ادبي (در هر معنا و هر درجه نظريه

شـدن و حتـي    رنـگ  كـم هد هم شـا  درعمل )Patricia Waugh( گفتة پاتريشيا وو بهاست كه 
 فرهنگـي هسـتيم  هـاي   نظريـه سوي  و حركت نظريه به» نظرية ادبي«از عنوانِ » ادبي«حذف 

)Literary Theory and Criticism 2006: 3-8.( مطالعات «، 1980تعبير ايگلتون، پس از دهة  به
هـاي   نظريهكه » اند اي هاي چهارگانه مشغولي فرهنگي، پسااستعماري، قوميتي و جنسيتي، دل

  ).13: 1398(ايگلتون » اند حذف كرده«را » ناب«ادبي 
 يتـأثير «كـه    اي متوني دانسته شـده در معن» ادبيات« گفتارهاي نقد ادبي، درسدر كتاب 

هاي ادبي  ترازآن، نظريه و مهم» العاده در ذهن مستمع و خواننده باقي بگذارد غيرعادي و فوق
انـد. ايـن نـوع     در همـين معنـا تلقـي شـده    » ادبيـات « ها و رويكردهايي براي نقـد  نيز شيوه

 دربرابـر  گـر  پـژوهش حاصل موضع انفعالي » ادبيات«و » نقد«دو مفهوم  موردگرايي در تقليل
 ديگر يككوب) است كه وي را از مقايسة منابع با  زرين نقد ادبيبرخي منابع (ازجمله كتاب 

بـا اسـتناد بـه تلقـي      ،تا وي است باز داشته است. اين موضع انفعالي نويسنده موجب شده
هاي ادبي مدرن، از خطاي اشـتراك لفـظ    و تعميم آن به نظريه يادشدهكوب از مفاهيم  زرين

   1.غافل بماند

  پنداريِ منابع همگن 2.1.3
 پنداري همگن انگر پژوهش انفعالي موضع هايآمد پي از يكي ،ه شدگفت هم تر پيش كه چنان
يكـي از اشـكاالت مهمـي     اين استنادهاست. درها  آن تفاوت به توجهي بي و پژوهشي منابع

 خطاهـاي  و پريشـاني  دچـار  ادبـي  نقـد  گفتارهـاي  درس كتاب است است كه موجب شده
 همـين  زاييدة تاحدي را پيشين بخش توان مي اگرچه استنادها شود. حوزة در شناختي روش
 جداگانـه  بخشـي  در ضوعاين مو ه شد كهداد ترجيح داليلي به ،منابع دانست پنداري همگن
 و مفـاهيم  بـه  انحصـاري  يعنـي نگـاه   ،موضوع بخـش پيشـين  كه  اين جملهازشود.  بررسي

ها در تعريف  پارادايم حتي و ،ها رويكردها، تلقي اختالف به توجهي بي حاصل اصطالحات،
 و پـردازان  نظريـه  ميـان  تفاوت متوجه حاضر بخش موضوع كه درحالي مفاهيم اصلي است،

  .است انگر پژوهش حتي
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 كتاب اين است كه نويسنده براي بيـان  اين در منابع پنداري همگن مهم نمودهاي از يكي
وي  تـوجهي  ولي بـي  ،متفاوت استناد كرده منبع بخش خاص به چند يك در و يك موضوع

 آن درمـورد  تنـاقض  حتـي  و يخـوان  همنـا  پديدآمدن موجب اين منابع نظري هاي تفاوت به
 تـرين  مهـم « معرفـي  بـراي  كتـاب، نويسـنده   پاياني فصل ابتداي در است. مثالً شده موضوع
 »قدما نقد شيوة سه« يا دسته سه در را ها جريان اين »بيستم قرن اوايل تا ادبي نقد هاي جريان
 »اي نامـه  زنـدگي ــ    تـاريخي  نقـد  و بالغـي  نقـد  ،ــ فلسـفي    اخالقي نقد«: كند مي بندي دسته

 كـرده  اسـتناد  منبـع  سه به متناوب طور به بالغي، نويسنده نقد در مثالً ).213: 1396  خاتمي(
نوشـتة گـورين و    ،ادبي نقد رويكردهاي نماي راه كتاب يعنيها  آن از يكي كم دست كه است

 كه كند مي بيان خود بحث شروع از پيش خاتمي دارد. نگاهي متفاوت بالغي نقد بهديگران، 
 بتوانـد  منتقد اي است تا زمينه تنها و ندارد دانيچن اهميت بالذات و مستقالً اثر سنتي نقد در«
 فلسـفي  و ،كالمـي  دينـي،  مـرام  و تفكر شيوة زندگي، تاريخ به يابي دست كه خود اهداف به

و تعميم  »متني برون«ظاهراً  برداشت همين با وي ).213همان: ( »برسد است نويسنده و شاعر
 اغلـب توضـيحات   كـه  جاست اين نكته ليو ،رود مي بالغي نقد سراغ به نقد سنتي، آن به كل

 ،نويسـنده  متني است. برون و نه بيستم) قرن از سنتي (پيش /قدما نقد به مربوط نه بخش اين
 در نقـد  نـوعي  مثابـة  به را بالغي نقد سنتي، نقد توصيف در خود قبلي موضع به توجه بدون
  ع مختلف به نقد بالغي است.پنداريِ نگاه مناب سان يكگيرد. اين خطا نتيجة  مي پي بيستم قرن

فـرض   و برخالف پـيش  صراحت به ،ادبي نقد رويكردهاي نماي راه كتاب ديگر، ازسوي
 كنـد  مـي  مقايسـه  نـو  نقـد  با را آن حتي و دارد تأكيد بالغي نقد متنيِ درون وجه خاتمي، بر

 موضع با نگاه اين يخوان همنا به توجه بدون ،خاتمي). 283- 281: 1383 و ديگرانگورين (
 نقد از واحد تلقي يكها  اين همة گويي كه است كرده استناد كتاب اين به چنان خود، اولية

متنـي داللـت دارنـد. همـين نكتـه       بـرون  و بيستم) قرن از (پيش »سنتي« اند و بر نقد بالغي
 كـه  استفاده در بخش نقد بالغي نيز صادق اسـت. كوتـاه سـخن آن    مورد درمورد ساير منابع

آن  بـر  منبـع  همان تلقي ،را داشته منبع سه اين از يكي به استناد قصد هرگاه ابكت نويسندة
  .است شده حاكم سطور

 عنـوان  اين خاتمي توانيم ببينيم. مي نيز »فلسفيـ  اخالقي نقد« درموردرا  نكته همين
 اسكات و اليـوت  از دركنار اين منبع، و است گرفته وام )1383(ديگران گورين و  از را
خاتمي  چنين همو  و ديگران گورين كه جاست اين نكته ، امااست برده بهره نيز) 1348(
 انـد  داده قـرار  توجـه  مـورد  سـنتي  نقـد  انـواع  از يكي مثابة به را نقد اينها  آن از پيروي به
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منبـع   بـا  نقـد  نوع اين به اسكات نگاه است كه درحالي). اين 42: 1383 ديگران و(گورين 
 را نـه  اخالقـي  نقد اسكات اوالً ؛است مانده دور خاتمي از چشم هك دارد هايي تفاوت قبلي
 اسـكات  ثانيـاً  شـمارد.  مـي  بيستم نقد حتي در قرن انواع از يكي بلكه ،سنتي نقدي عنوان به

 ايـن  بـراي  اش برگزيـده  كه عنوان طور همان ،دارد تكيه نه فلسفي و اخالقي وجه بر تر بيش
 بـر » نقـد « از بـيش  كه كند مي اشاره هايي جريان به رت بيش اسكات ثالثاً گوياست. نيز بخش

 تفـاوت  سه اين اند. بوده شاعران و نويسندگان انديشة محصول دارند و تكيه ادبيات »خلق«
 كتاب، اين در دهد. توضيح را ادبي نقد گفتارهاي درس كتاب از بخش اين مشكل تواند مي

 پايـان  تـا  ابتـدا  (از آن نخسـت  نيمـة  كه دارد نيمه دو ـ فلسفي  اخالقي نقد به مربوط بخش
 تـا  215 صـفحه  (از دوم نيمـة  و و ديگران گورين كتاب بر مبتني كامل طور به )214 صفحة
 مربوط مطالبِ ساير نخست، صفحة جز به دليل، همين به است. اسكات كتاب بر مبتني پايان)

مربوط بـه   چنين مه و آن) خاص معناي به نه فلسفي (و اخالقي مربوط به نقد بيستم قرن به
از ابتـدا   كتـاب  نويسندة كه است درحالي اين است. ادبي) آثار خلق معناي (به ادبيات هدف
دليـل ايـن    بـود.  آورده بيستم قرن از پيش سنتي هاي نقد انواع از يكي عنوان به را بخش اين
 وي به مند روشغير استنادهاي چنين هم و اسكات كتاب دربرابر نويسنده انفعال يخوان همنا
 ربطي بخش اين مطالب اغلب خطا، اين درنتيجة .هاست آن كتاب بدون توجه به تفاوت دو
 .ندارند بيستم) قرن از پيش (نقد آن هدف و عنوان  به

 ادبــي نقــد گفتارهــاي درس منــابع در كتــاب اخــتالفتــوجهي بــه  بــي دنمــو دومــين
با ا استناد به منابع مختلف و كتاب باين  هاي بندي دسته بسياري از است. ي آنها بندي تقسيم
 چـون  هم( شناختي انواع خطاهاي روش ،نتيجهدر اند. ارائه شدهها  آن اختالف پوشي از چشم

مـثالً   بندي) بـه كتـاب راه يافتـه اسـت.     دستهنبودن معيار  مشخصچندگانگي معيار يا حتي 
بعضـي از   ةكـوب دربـار   هاي اسـتاد زريـن   ديدگاه«دومين فصل كتاب كه به مرور و معرفي 

كوب  نقد است كه زرين »نوع« سيشامل بيش از  ،پرداخته »ها و رويكردهاي نقد ادبي روش
، ايـن  ديگر عبارت به .است كردههاي مختلف و با اهداف و معيارهاي مختلف ارائه  در كتاب

را به ها  آن كوب بلكه زرين ،اند مثابة انواع مختلف نقد نيامده نقدها همگي در يك كتاب و به
چند دسته را در كتاب يا فصلي جداگانه و بـا   هاي مختلف و هر هاي مختلف در زمان بهانه

را  نـواع ايـن  است كه خاتمي تمامي ا درحالياين تكيه به معياري جداگانه ارائه كرده است. 
 ترتيـب «با معيار و  ،صورت همگن به ،ها آنبندي  دستههاي  بدون اشاره به تفاوت ميان زمينه

، آشـفتگي چيـزي جـز   چنين كاري  ة) ارائه كرده است. نتيج9: 1396خاتمي (» حروف الفبا
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كـوب در   رويكرد زرين و روشگوييم  وقتي مي مثالً .نيست تكرارهاي فراوان و ،يپوشان هم
روشن اسـت   »يذوقنقد «و  ،»نقد ادبيات نمايشي« ،»نقد اجتماعي«از  است  نقد ادبي عبارت

 يرا با معيارها  اين از هريككوب  كه زرين درحالي ،ايم داشتهتوجه نها  اين نسبت ميانبه  كه
بـدون   خـاتمي كه  خالصه آن. قرار داده استهايي متفاوت از نقد  ضِ گونهعر هممتفاوت و 

ترجيح  )كوب زرين چون هماز يك نويسنده منابع مختلف حتي (توجه به نسبت ميان منابع 
بـه خواننـده    »حروف الفباترتيب  به«سر هم و  پشت ها را و گونه داده است تمامي اين انواع

هاي يك متفكر اسـت بايـد تـوان     ها و انديشه معرفي ديدگاه درپيپژوهشي كه معرفي كند. 
  مند را داشته باشد؛ چيزي كه اين كتاب فاقد آن است. هاي نو و هدف بندي ارائة دسته
ايـن  هريـك از   .بينـيم  مينيز  »هاي ادبي قرن بيستم نظريه«بندي  ه را در تقسيمكتهمين ن

 چـون هـايي   نامـه  ادبـي و دانـش   ةهـاي نظريـ   نامـه  درس ويژه بههاي مختلف  از كتاب اقسام
معيارهـاي  تفـاوت   نيـز جـا   ايـن  ولـي در  ،انـد  گرفته شده هاي ادبي معاصر نظريه ةنام دانش
روست كه  . ازهمينفراموش شده استها  نسبت ميان اين نظريه چنين همبندي منابع و  تقسيم

و نقـد   ،نقـد اجتمـاعي   ،ماترياليسـتي ــ    هايي مانند نقد ماركسيستي نام بنديِ خاتمي دستهدر 
ين سـه بخـش   همـ نگاهي به منابع . حال اگر گيرند قرار مي ديگر يكشناختي در كنار  جامعه

د نقـ « مثالً اند. كتابي خاص بودههاي  بندي جزو دستهها  اين از هريكيابيم كه  رميد ،بيندازيم
نقد ادبـي  و  هاي ادبي معاصر نظريه ةنام دانشهاي دو كتاب  عنوان يكي از بخش ،»اجتماعي

نمـاي   راهكتـاب  دو هاي  نيز عنوان يكي از بخش »شناختي نقد جامعه«و  است در قرن بيستم
ري توجه به چند نكتـه ضـرو  جا  اين در .است هاي نقد ادبي ديدگاهو  رويكردهاي نقد ادبي

شـده از منـابع    رونويسـي برگرفته يا در كتاب خاتمي بخش  ب مطالب اين دواوالً اغل .است
متكـي   يادشده منابعبه  آوردن اين دو بخش كامالً فراهمكتاب در  ةيعني نويسند ؛استخود 

و در دو منبـع دوم   »شناختي جامعهنقد «عنوان  ا بخشي ب ،منبع نخست در دو ثانياً. بوده است
دليل بوده است كه در تمامي  به اين . احتماالًوجود ندارد »تماعينقد اج«عنوان ا نيز بخشي ب
 ، امـا كـرده اسـت   نيـاز مـي   ها وجود يكي از اين دو بخش ما را از بخش ديگر بي اين كتاب
ايـن  از  هريكبدون درنظرداشتن تفاوت معيارهاي  ،گفتارهاي نقد ادبي درسكتاب  ةنويسند

بندي  دسته ةها و بدون تالش براي ارائ بر عنوان فصل با تكيه ،ها بندي نظريه منابع براي دسته
روشن اسـت كـه وقتـي     در كتاب خود جاي داده است.كامل  طور بهرا دو دسته هر  ،جديد

آشفتگي  ،شود ميان باز مي بههاي كتاب  عنوان يكي ديگر از بخش پاي نقد ماركسيستي نيز به
ايـن نكتـه كـه نقـد      بـه  جـه باتومخصوصـاً   ؛ي مطالـب دوچنـدان خواهـد شـد    پوشان همو 
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و از نظر موران  را نيز در بر داردنقد ماركسيستي  و ديگرانرين وشناختي از ديدگاه گ جامعه
) و چنـان بـا نقـد    98: 1389اسـت (مـوران   » نقـد بـا رويكـرد اجتمـاعي     ةيـك شـيو  «هم 

 .)97: همان» (شود دشواري ممكن مي بهها  آن تفكيك«كه گاه  است شناختي درآميخته جامعه

 

 اخالقيِ استناد . وجه4

 هـا  تمـاميِ پـژوهش   در ،ه شـد گفتـ اسـتناد   شـناختيِ  روش خطاهـاي  درموردچه  آن تمامي
 ادبـي  نقـد  گفتارهـاي  درس كتاب درمورد سخنان اين ولي ،دارد راه هم به جدي هايي آسيب

 و ايـن كتـاب   در دقـت  بـا  بدانيم. »نويسنده« شخص را نوشتة كه كتاب رواست درصورتي
 سـاير  كامل از رونويسي آن بزرگي از بخش كه دريافت توان مي منابعش با آن دقيق مقايسة
 هايي نشانه يا اند نگذاشته برجاي خود از نشاني ها رونويسي اين اغلب جاكه ازآناست.  منابع
 منابع از برگرفته مطالب و نويسنده هاي نوشته مرز ميان توان نمي راحتي به دارند، كننده راه گم
 قضاوت. دارد اخالقي اصلي و شناختي روش ظاهري است كه اين خطايي داد. يصتشخ را

 انتحـال  عنوان زير بايد را جعلي استنادهاي و ها رونويسي تماميِ اين آياكه  اين قطعي دربارة
انواع  از هايي نمونه مطلب، شدن روشن براي ولي ،نيست موضوع مقالة حاضر نه، يا قرار داد

 كـرد.  توجـه  بايـد  نكتـه  دو بـه  آن از پـيش  د شد.خواه آورده بخش اين در ها رونويسي اين
. دليـل  انـد  شده برگزيده چهارم، كتاب، يعني فصل دوم نيمة ها از نمونه اغلبكه  اين نخست

 همـين  از صفحه 150 فقط حدود رس، منابع دردست به باتوجهاين گزينش نيز اين بوده كه 
 هـاي ايـن بخـش ممكـن اسـت لزومـاً       نمونه براين،. بناشده است داده تطبيق منابع با فصل

 شده گفته شناختي روش نكات تماميكه  اين هم دوم نكتة. نكنند صدق ها فصل ساير درمورد
 بينـيم،  مـي  نيـز  ايـن كتـاب   درمورد كه ، چناندارند نيز اخالقي وجهي پيشين هاي بخش در
 خطاهـاي  بـر  افـزون  ناد،اسـت  ويـژه  به و تحقيق شناختي روش مباحث از نويسنده اطالعي بي

 و انتحـال  مشابهها  آن از برخي كه پديد آورده است را نيز اخالقي شناختي، خطاهايي روش
  :د شدخواه ارائه دسته چند در ها اخالقي بي درادامه، اين اند. قانوني گيري پي حتي شايستة

 غيبـت  و طـوالني  و درپـي  هـاي پـي   قول اين كتاب نقل استنادات در نكته نخستين .الف
 تـا  ،اسـت  ادبـي  هاي نظريه دربارة بحث آغاز كه ،214 صفحة از مثالً است. متن از نويسنده

 از تر كمتوان يافت، مگر در  نمي كتاب نويسندة خود نوشتار آن، ردي از از پس صفحة صد
 از پيـاپي  هـاي  رونويسـي  همگـي  مطالب باقي .رنگ كمپراكنده و  طور به هم آنو  صفحه ده

 بخـش  مطالـب  مـثالً  2.انـد  فارسـي  بـه  شـده  ترجمـه  هاي نامه درس ازجمله و مختلف منابع
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)، 233- 225 همـان: ( هرمنوتيـك  يـا  )265- 256 :1396بنگريد به خاتمي ( روسي فرماليسم
 ادبـي  نظريـة  حـوزة  در كتـاب  چند از كامل همگي رونويسي گذشته از چند سطر پراكنده،

 اسـت كـه حتـي    تاحديد. اين رونويسي ان شده چسبانده ديگر يكبه  هم سر پشت كه است
 هـاي  نظريه نامة دانش كتاب هاي همان زيرعنوان نيز فرماليسم به مربوط بخش هاي زيرعنوان

  است. معاصر ادبي
 ة كتـاب كـه نويسـند   اند شدهگاه چنان طوالني  »استنادها«اصطالح  ها يا به اين رونويسي
هـا   مثالً يكي از اين رونويسي ت.ي و چندسطري را نيز فراموش كرده اسئهمان دخالت جز

 ؛يابد ادامه مي 316 ةشود و بدون وقفه تا صفح آغاز مي 311 ةاز صفح »ييالگو كهننقد «در 
. نويسـنده ين دخالت تر كماز يك كتاب و بدون كامل  رونويسيصفحه  پنجيعني نزديك به 

سـي از  رونوي ،هـا  ديگـر بخـش  از بسـياري   چون هم ،ساير صفحات اين بخشگفتني است 
 دليـل  بـه هاي مكرر و طوالني (حتي با ارجاع بـه منـابع)    اين رونويسي خود ند.منابعي ديگر

جاسـت كـه    نكتـه آن  اسـت.  اخالقيشناختي و حتي  روشاشكالي تنهايي  بهغيبت نويسنده 
 ةمحصول دست نويسـند ها  آن تماميكه گويي  چنان ،اند   گيومهها بدون  رونويسياين اغلب 

پـس   ،ال آخرمثدر همين  مثالً .اند از منبع اصلي مضمون به نقلكم بازنويسي و  كتاب يا دست
صفحه مطلـب   ششنزديك  به آن، رجاعيك منبع و ااز  هموي طوالني و بدون گيقول نقلاز 

اين حالت در  شده است.ارجاع داده  ديگرانرين و ودرپايان به گفقط بدون گيومه داريم كه 
 ديگـران و  نريوگ رهاي آخر بازنويسي مطالبطس راف آخر يادهد كه پاراگ مواقعي رخ مي

كلمه  به كلمه ،نخست رغيراز دو سط به ،همة مطالبجا  اين در ، امااز آن باشد مضمون به نقليا 
همين شيوه را در اغلب صفحات فصـل   .رونويسي شده است) 1383( ديگرانين و گوراز 

اي عمل كرده كه ما هنگـام   شيوه بهستناد به منابع نويسنده در اكه  اين .توانيم ببينيم چهارم مي
 اين مـرز تشخيص در و كنيم  ها را گم مي قول نقلو  ويهاي  مرز ميان نوشته ،خواندن كتاب

 كـه  شناختي با ابعاد اخالقي گسترده است هاي روش از لغزش شويم، مواجه ميابهام  مهم با
  3.اند بندي شده هاي علمي دسته سرقت ةدر زمرهاي اخالق پژوهش  نامه و آيين  كاردستوردر 

 .دارد تر نيز تر و غيراخالقي عامدانه يهاي نويسنده و منابع شكلميان رفتن مرز  ازميان .ب
مـتنِ  تغييراتـي در   اند، بدون گيومه و  هشد  رونويسيكه همگي  ،در بسياري از اين استنادات

كه  اند گونه اين تغييرات دو يرد.فاصله بگ حضرونويسي م اندكي ازتا  است منبع داده شده
 اثـر  بـي  و صـوري  تغييـرات  هگوننخستين  آمده است. 2و  1  در جدولها  آن هايي از نمونه

نقـش يـك   يـا در   . در اين نوع تغييـرات، نويسـنده  است ة كتابنويسند مؤثربدون حضور 
برخـي   كنـد يـا   هايي گزينشي از متن منبع را رونويسي مي شود و بخش گر ظاهر مي گزينش
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هـا   آن گـزين  اهميت در متن منبع را حذف و عباراتي مترادف را جـاي  كلمات و عبارات بي
از ايـن تغييـرات    اثر در متن منبع است. دو نمونه و بي اش تغييراتي صوري كند كه نتيجه يم
  بينيم.  مي 1وري و غيراخالقي را در جدول ص

  اثر ات اندك و بيرونويسي با ارجاع، بدون گيومه و با تغيير .1جدول 
  متن منبع  گفتارهاي نقد ادبي درسمتن كتاب 

محوري در نظرية لكان دربارة ادراك انسان  مفهوم): 300(ص 
دهنده و اثرگذار بر همة ابعاد  كه شكلـ   اين است كه ناخودآگاه

گويد  است. لكان مي مانند زبان ساختارمند ـ  انسان استوجود 
خصوص ساختارِ  بان و بهاز ز شدت بهمحتويات ناخودآگاه 

  زبان متأثر است.

به ادراك انسان اين است  راجعمحوري در نظرية الكان  مفهوم
كند، مانند  كه ناخودآگاه كه همة عوامل وجود انسان را مهار مي

گويد محتويات ناخودآگاه  كان ميزبان ساختارمند است [...] ال
  ت خصوص ساختارِ زبان متأثر اس از زبان، و به شدت به

  ).115: 1387(كليگز 
فرويد هم در نظرية لكان، براي  كاوي روان): هم در 301(ص 
گيري فرهنگ، حالت طبيعي اتصال مادر و فرزند بايد  شكل

شكسته شود، كودك بايد از مادرش جدا شود و هويتي مستقل 
  اين جدايي نوعي فقدان را  بيايد.

  دارد. پي در

الكان، حالت  كاوي انروفرويد و هم در  كاوي روانهم در 
گيري فرهنگ، بايد  منظور شكل اتصال مادر و فرزند به» طبيعي«

شكسته شود. كودك بايد از مادرش جدا شود، هويتي مستقل را 
وجود آورد [...]. اين جدايي نوعي فقدان را در پي دارد  هب

  ).115: 1387 (كليگز

نويسـندة  ولـي   ،گيومه داريـم  ي بدونقول نقلها  آن دوم شامل مواردي است كه در ةگون
كم و بدون مرزي شفاف،  كم ،هاي بعدو از سطرده دااندكي تغيير را دو سطر اول  يكيكتاب 

هم ارجاع پاياني ظاهراً به جا  اين در .شود بدون گيومه آغاز مي چنان همرونويسي مستقيم و 
ايـن  قيقـت كـل   درح كـه  درحـالي  ،هاي آخر اشـاره دارد  طرسدر پاراگراف و  مضمون به نقل
دو  محصول دست نويسنده اسـت. كه نمايد  ولي چنين مي ،است رونويسي از منبع قول نقل

  آمده است: 2در جدول  ها رونويسي گونه از اين  نمونه

  اثر فقط در سطور ابتدايي رونويسي با ارجاع، بدون گيومه و با تغييرات بي .2جدول 
  متن منبع  گفتارهاي نقد ادبي درسمتن كتاب 

داران ماركسيسم در دورة  نظر در طرف اختالف): 274- 273(ص 
اي  شدت رو به فزوني گذاشت و از هر گوشه بعد از ماركس به

بايد پذيرفت كه اگرچه طراحان اين نظرية ماركس شكل گرفت. 
مداران كالسيك  پردازان و سياست گذار نظريهتأثيرنظرية 

د نظرية گاه نتوانستن هيچها  آن ماركسيست بودند، اما
هاي نقد دقيقي  وجود آورند و روش بهشناختي جامعي را  زيبايي

انجام اين وظيفه برعهدة  رو ريزي كنند. ازاين را پي
م كارِ 1920گذارده شد كه در دهة » غربي«هاي  ماركسيست

شناختيِ ماركسيستي را آغاز  دادن به نقد و نظرية زيبايي سروشكل
اي مانند  هاي اروپاي قاره ت، ماركسيس»ماركسيسم غربي«كردند. 

گئورك لوكاچ، برتولت برشت، ارنست بلوخ، و مكتب 
 بر و انگليسي را در آمريكاييهاي  ستفرانكفورت، و نيز ماركسي

  گيرد [...].  مي

مداران كالسيك  پردازان و سياست درواقع نخستين نظريه
وجود نياوردند  هشناختي جامعي ب ماركسيست نظرية زيبايي

نريختند. انجام اين وظيفه  ركسيستي دقيقي را پيماو نقد 
كه در دهة  گذارده شد» غربي«هاي  برعهدة ماركسيست

شناختيِ  دادن به نقد و نظرية زيبايي م كارِ سروشكل1920
، »ماركسيسم غربي«ماركسيستي را آغاز كردند. 

اي مانند گئورك لوكاچ،  هاي اروپاي قاره ماركسيست
خ، و مكتب فرانكفورت، و نيز برتولت برشت، ارنست بلو

گيرد [...]  مي و انگليسي را در بر آمريكاييهاي  ماركسيست
  ).410: 1383 هاي ادبي نامة نظريه دانش(
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  متن منبع  گفتارهاي نقد ادبي درسمتن كتاب 
كه اشاره شد، دو اصطالح كليدي  گونه همان): 270(ص 

است و يكي از اين » روساخت«و » زيرساخت«ماركسيسم 
همة كنندة  ايدئولوژي است كه درواقع تأمينها  روساخت

هايي است كه مردم براي  اصطالحات و فرضيات و چهارچوب
ايدئولوژي «و  گيرند كار مي بهدرك درست از فرهنگشان 

چه را كه افراد به آن اعتقاد دارند و برمبناي آن عمل  هرآن
كه خودش  ـ  باور ماركس، ايدئولوژي به». كند كنند، تأمين مي مي

شمار  خت اقتصادي بههم جزئي از روساخت و محصول زيرسا
هاي  درخدمت توجيه آن زيرساخت است. ايدئولوژيـ   آيد مي

داري را توضيح  داري شيوة توليد سرمايه موجود در نظام سرمايه
  دهند. تأييد قرار ميو مورد كنند هند، توجيه مي د مي

اصطالحات و فرضيات و همة كنندة  ها تأمين ايدئولوژي
كار  بهبراي فهم فرهنگشان هايي هستند كه افراد  چهارچوب

چه را كه افراد به آن اعتقاد دارند و  ايدئولوژي هرآن«برند و  مي
باور ماركس،  به». كند كنند، تأمين مي برمبناي آن عمل مي

و محصول كه خودش هم جزئي از روساخت ـ   ايدئولوژي
درخدمت توجيه آن  ـ  آيد مي  شمار زيرساخت اقتصادي به
داري  هاي موجود در نظام سرمايه ژيزيرساخت است. ايدئولو

كنند و  هند، توجيه مي د مي داري را توضيح شيوة توليد سرمايه
  ).175: 1387دهند [...] (كليگز  تأييد قرار ميمورد

 احمـد  ةنوشـت (حـروف خوابيـده)   بخش ، نخستين 2جدول  در ستون سمت راست
 هـاي  نمونـه  مانند(ي با تغييراتي صور نبعجمالت مشده)  كشي خط(خاتمي، بخش دوم 

 دوتـا  در نمونـة دوم  است كه  منبعاز  كامل آغاز رونويسينيز و بخش سوم  )،1جدول 
 منبـع ارجـاعي بـه    درپايـان فقـط  يابـد و   ادامـه مـي  و بدون گيومـه  وقفه  بعد بي ةصفح
  است. آمده
 .مرسـي  مـي  ارجاع  هايي از رونويسي بدون مونهبه ن ،فراتر رويمها  اين اگر يك گام از .ج

بلكه حتي ارجاعي به منبع مطالـب   ،تنها گيومه و مرز نويسنده و منبع نداريم در اين موارد نه
نـام   بهديگران را  ةنوشت صراحت بهنويسنده  ،ديگر عبارت به شود. ديده نميشده نيز  رونويسي

ـ  ها اغلب به اين بخش .خود زده است  وري نيـز صـ  يشكلي كه در بند پيشين ديديم تغييرات
  :آمده است 3ي اخالقي در جدول هادو نمونه از اين خطا .ندا هداشت

  اثر و بدون ارجاع رونويسي با تغييرات بي .3جدول 
  گفتارهاي نقد ادبي درسمتن كتاب   متن منبع

 ـ ماترياليستي  تاريخي نظرية ماركسيستي اساساً ديدگاهي
كند كه جهان و  مي تأكيدبه جهان دارد؛ اين نظريه [...] 

ا محصول نحوة استفاده انسان از ابزارها براي تاريخ م
 برد. [...] مي سر هاي است كه در آن ب فرهنگ مادي ايجاد

نهايت، كاري كه افراد با كل تغييرات اجتماعي [...] را در
كند. [...] از ديدگاه  دهند تعيين مي ابزارهايشان انجام مي
هر گروه اجتماعي را شكل چه  آن ماترياليست تاريخي،

بخشد نحوة كار آن افراد با ابزارشان است يا  مي
، منوط به نحوة عمل انساني و نيروهاي ديگر عبارت به

  ).172: 1387توليد است (كليگز 

توان گفت آن است كه  اجمال مي بهچه  آن ):267(ص 
 ماترياليستي به جهانـ   گاهي تاريخيماركسيسم اصوالً ن

كارگيري  و به مندي دارد و جهان و تاريخ را نتيجة بهره
همة تغييرات را در ها  آن داند. انسان از ابزارهاي مادي مي

شئونات مختلف اجتماعي محصول كار انسان با 
اعتقاد  بهدانند كه در اختيارشان هست.  ابزارهايي مي
هاي  ها نحوة روابط اجتماعي و گروه ماركسيست

اجتماعي وابسته به عمل انسان و ابزارهاي توليد است و 
كنندة چگونگي ارتباط افراد با  بط توليد تعيينروا

  و با اجتماع است. ديگر يك
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  گفتارهاي نقد ادبي درسمتن كتاب   متن منبع
سه دوره را از سر  ،نقد رتوريكي در اين سدهتاريخ 

 .معاصر ةدورگذار و  ةدور ،سنتي ةدورگذرانده است: 
رويكردي تاريخي  ،در سه درجه[...] رويكرد سنتي [...] 
لباً ترجيح گرايان غا سنتكه  اين اول .آيد شمار مي به
[...] مربوط به گذشته و عمدتاً  دهند به تحليل كالمِ مي

آنان توجه خود را به كه  اين دوم ؛ارتباط شفاهي بپردازند
 اي هاي زماني و نيز دوره فرستنده ةنام بررسي زندگي

د و هم نگذار مي تأثيركنند كه هم بر گفتمان  مي فطوعم
هاي  ن شالودهآناكه  اين و سوم ؛پذيرد مي تأثيراز آن 

 [...] آراي كالسيكدر [...] كار خود را  نظريِ
  .كنند مي وجو جست

كالمي  گرايان نقد رتوريكي را مطالعه و بررسيِ سنت
 ،آگاهانه اقناعي است. به همين دليل طور بهدانند كه  مي

 هاي رتوريكيِ به تحليل ژانرها و مدلها  آن
پردازند كه  يمـ   هاي عمومي مانند خطابهـ   اي شده تثبيت

نحوي تاريخي  بهتوان  را ميها  آن هايآمد پياهداف و 
 آنان اولويت را به فرستنده [...] .بررسي و برآورد كرد

  [...]. دهند مي
گرايان را  گذرگرايان بسياري از اصول بنيادين سنت

دهند و درمقابل، در بسياري از اين  موردحمله قرار مي
ها...] به انتقاد از  د. [آناشتراك نظر دارنها  آن اصول با
خيزند. [... و] به استدالل و  بر گوينده برمي تأكيد

گذاري بر مخاطب توجه دارند تأثيرتوانايي گوينده در 
اشكال و  ،خوب كساني هستند كه عناصر ناقدانِ[...] 

. [...] كند فن رتوريك را كشف و توصيف مي پوياييِ
 معطوف به نيت تر بيششان  گذارگرايان توجهكه  اينبا
گرايان  اما در اين باور با سنت ،كالم تأثيرتا به  ستا
پردازد  به بررسي كالمي مي رتوريكيكه نقد  اند يأر هم

ها  چنين آن هم .كوشد كه آگاهانه در اقناع مخاطب مي
اصيل نيز با  شناسيِ روشيك حيث فقدان  از

  .اند گرايان مشترك سنت
اي  واحد و يكپارچه يافت رهدر نقد رتوريكيِ معاصر 

هاي معاصر به دو دستة كلي تقسيم  يافت رهوجود ندارد. 
پذيرند  گرايي را [...] مي هايي كه كثرت يافت رهشوند:  مي
هايي كه به امكان وجود يك تعريف واحد [...]  يافت رهو 

 ).368- 367: 1388 هاي ادبي نامة نظريه دانشباور دارند (

الغي در قرن حاضر به تاريخ نقد و ب): 223 - 222(ص 
 روش .انتقالي و معاصر ،سنتي :شود سه دوره تقسيم مي

گرايان  سنتكه  اين اول :ه معنا تاريخي استسسنتي به 
دهند كه كالم شفاهي مربوط به زمان  اغلب ترجيح مي

 ةروي زندگي نامكه  اين دوم؛ گذشته را تحليل كنند
 تأكيدگيري سخن  نويسنده و گوينده و تاريخ زمان شكل

هاي كالسيك اهميت  براي نوشتهكه  اين كنند و سوم مي
  .اي قائل هستند ويژه

كالمي كه  ةعنوان مطالع نقد بالغي را به ،گرايان سنت
به  .گيرند عمداً هدفش نفوذ در شنونده است در نظر مي

انند م هاي بالغي مهم نمونه ةبه مطالع ،اين دليل
شان را تأثير پردازند كه هدف و هاي عمومي مي خطابه

اهميت ها  آن .بتوانند از نظر تاريخي نقد و بررسي كنند
ة دورمنتقدان . دهند اي به گوينده يا نويسنده مي ويژه

گرايان موافق و  انتقالي با برخي از عقايد اصلي سنت
زياد روي  تأكيدبا ها  آن برخي ديگر مخالف هستند.

د گوينده مخالف هستند و عقيده دارند كه درك منتق
 [...]است  مؤثركالم در نقد آن بسيار  ةشنوندعنوان  به

هستند كه عناصر و اشكال هنر  هايي آنمنتقدان خوب 
مياني  ةمنتقدان دور كه درحالي ،كنند بالغي را كشف مي

 تأثيرمند به هدف كالم هستند تا  عالقه تر بيش )انتقالي(
از  هدر اين نظر كه تمام هدف گويند .روي شنونده آن
 ،گرايان شنونده است با سنت بر ندگذارتأثيرمش كال

گرايان  با سنتها  آن اشتراك ديگر ةنقط .مشترك هستند
به اين شكل كه ، فرد است منحصربه ةنداشتن يك شيو

تحليل متون  و تجزيهاصول خاصي براي دادن  ارائهقادر به 
  .روش بالغي نيستند به

 جودبالغي و روش واحدي براي نقد ،معاصر ةدر دور
بودن اين نوع نقد و برخي  قطبيبرخي به چند  .ندارد
 .هستند كان وجود يك تعريف براي آن معتقدام هديگر ب

 صـفحات آن را هـم   ةشـمار بـه  بايد ارجاعات جعلي به يك منبع يا ها  اين ةبه همالبته 
 ). 311 ،264، 251، 225، 209 :1396براي مثال، بنگريد به خاتمي ( بيفزاييم
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و  ،مفـاهيم  ،اهـ  موضـوعاتي چـون تـداخل منبـع     ةهـاي گذشـته دربـار    بخش چه در آن
؛ ماننـد  انـد  آميختـه  غيراخالقـي هـاي   همگـي بـا همـين رونويسـي     ،اصطالحات گفته شـد 

ه گفتآن  درمورد تر پيشآميختگي نگاه قرن بيستمي و سنتي به نقد اخالقي يا بالغي كه  درهم
رين و وي از گـ يسـ رونو »فلسـفي  ـ  خالقيانقد «بخش  براي نمونه، نخستين صفحه از. شد

دو هر). 1348و اليوت ( دوم به بعد نيز رونويسي از اسكات ةاست و صفح )1383( ديگران
همين  يعني تغييراتي غيرشفاف در چند سطر آغازين. است؛» ب«هايي از نوع  هم رونويسي

روي سـنتي   و رنگ اين بخش اولِ ةتا صفح است هها و غياب نويسنده موجب شد رونويسي
و موضع اولية نويسندة كتاب نيـز در ايـن ميـان     بيابد يبوي قرن بيستم و رنگدوم  ةو صفح

  اي در ميان نيست. نداشته باشد؛ گويي اصالً نويسنده سهميهيچ 
شـايد  شناختي اسـتناد   بندي به اصول روش دهند كه پاي اين مطالب نشان مي ،رويره به
 ،جلـوگيري كنـد   ،هـاي سـهوي   اخالقي كم بي دست ،ها اخالقي بياز اين نوع  تاحديبتواند 

در سـطرهاي بـاال نيازمنـد     »ج«و  »ب«هاي  گونه چون همعامدانه  يهرچند پرهيز از موارد
 .است و برخورد حقوقيِ نهادهاي مربوطگران  وهشژپنويسندگان و اخالقي  اتتعهد

 

  گيري نتيجه. 5
شود،  مي هاي دانشگاهي محسوب ار پژوهشاعتبهاي  مؤلفهاگرچه امروزه استناد و ارجاع از 

هـاي صـوريِ آن    نامه بيش از خود استناد يا شيوهچه  آن نبايد از ياد برد كه در مطالعات ادبي
ويـژه در   بـه  ،هاي گفتمان دانشگاهي شناسي استناد است. يكي از ويژگي اهميت دارد، روش

شـده از منـابع    و مطالـب نقـل  هاي نويسنده  حوزة ادبيات، همين مرزبنديِ روشن ميان گفته
، كه خود را نويسندة مقدمه و حواشي كتـاب  گفتارهاي نقد ادبي درساست. نويسندة كتاب 

 يـابي  راهتوجـه بـوده و همـين عامـل موجـب       شناختي بي ناميده است، به اين اصول روش
توجهي به تفاوت ميان رويكرد منـابع مختلـف بـه     خطاهايي بنيادين به كتاب شده است. بي

هاي مختلف از مفاهيم و اصطالحات اين كتاب را بـه   تفاوت ميان تلقي چنين همها و  ظريهن
 اما ،افكنده است ،هم در حوزة مفاهيم تخصصي و هم در حوزة منابع ،انگاري سان يكورطة 

توان يافت؛ غيبـت   هاي موجود در اين كتاب مي اخالقي وجه ديگري از اين خطاها را در بي
وي از  درپـي  پـي هاي غيراخالقـي و   و رونويسي كم در نيمة دوم كتاب تنويسنده دسكاملِ 

تـرين   شـايد از مهـم   ،و گاه حتي بـدون ارجـاع   ،منابع مختلف با ارجاعاتي غيردقيق، جعلي
اي است كه تخصص  آوردن به نگارش كتاب در حوزه رويدر هاي اخالقي نويسنده  لغزش

  اي در آن نداشته است. و مطالعه
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  ها نوشت پي
هـاي   بخشي ديگر از خطاهاي استنادي ناشي از موضع انفعالي نويسـنده بـه خلـط ميـان نظريـه      .1

اگزيستانسياليسـم و   اسـت  گـردد كـه موجـب شـده     ادبيـات بـازمي  » خلـق «و » نقد«معطوف به 
شدن كالم، از  طوالنيقدر نظرية ادبي پنداشته شوند كه فمينيسم. براي پرهيز از  سوررئاليسم همان

  .شود پرهيز ميشناختي  اي روششرح اين خط
 اسـت  كـرده  ذكـر  آثار ترجمة از استفاده را ادبي نقد هاي آسيب از يكي مقدمه در كتاب نويسندة .2

  ).5: 1396(خاتمي 
مصـوب   ،بررسي تخلفات پژوهشي و مصـاديق تخلفـات پژوهشـي    ةنحودستورالعمل  براساس .3

نمـودن   كپـي «علمي عبارت است از:  وري، يكي از مصاديق سرقتاوزارت علوم، تحقيقات و فن
رغـم   از منابع گوناگون، علي “جمله به جمله”ها  يا مونتاژنمودن پاراگراف “كلمه به كلمه”جمالت 

  .»در انتهاي هر جمله يا پاراگرافها  آن اشاره به مأخذ
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