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  فارسيهاي روش تحقيق در ادبيات  شناسي و نقد درسنامه آسيب

  *اهللا طاهري قدرت

  چكيده
هـاي  اگر آثاري مانند كتـب بالغـي و تـذكره    –پژوهش علمي در باب متون ادبي فارسي 

با آشنايي اديبان ايراني با مظـاهر   - مند بدانيمهاي نخستين غيرنظامفارسي را در حد تالش
ش از شـود و اكنـون تقريبـاً بـي    يمدرنِ غربي در دوران پيش و پس از مشـروطه آغـاز مـ   

قرن را پسِ پشت نهاده است. در اين دورة نسبتاً طوالني، حداقل چهار يا پنج نسل از   يك
هـاي گونـاگون   و آثـار پژوهشـي قابـل تـوجهي در حـوزه      پژوهشگران ادبي ظهور كـرده 

ــا وجــود تجربــهتحقيقــاتي پديــد آورده ــا ب دانــد؛ امي كــه محقّقــان بــزرگ هــاي متعــد
ها به صورت مدون و مكتوب ثبت و ضبط نشده و تنها بخش هاند، اين تجرب داشته  معاصر

محدودي از تجربه و روش علمـي آنـان بـه صـورت غيررسـمي و از طريـق ارتباطـات        
حضوري (رابطة استاد و شاگردي) يا از راه مطالعة آثار پژوهشي محقّقان بزرگ از نسلي به 

شناسـي و روش  مرجـع «س هاي اخير، با گنجاندن درنسل ديگر منتقل شده است. در دهه
ورة كارشناسـي، بــه صــورت رســمي  در سرفصــل دروس د» تحقيـق در ادبيــات فارســي 

اند. اين آثار، به ويژه آنهايي كـه  هايي براي آموزش اصول پژوهش علمي نوشته شده كتاب
انـد.  اختصاص يافته» مراجع«اند، به صورت سنّتي به معرّفي  پيش از دهة اخير نوشته شده

رسد پيش فرض نهفته در ذهن نويسندگان آنها اين بوده است كه تنها شرط الزم به نظر مي
و كافي براي پژوهش در ادبيات، شناخت عناوين منابع و مراجع است. حال آنكه، شناخت 
منابع، تنها يكي از مراحل مياني تحقيق است و اگر پژوهش روشمندانه و مبتني بر اصـول  

ز منابع نيز چندان ثمربخش نخواهد بود. دسـتة ديگـري از   علمي آغاز نشده باشد، اطّالع ا
منابع آموزشي در اين زمينه نيز، در حد مقدمات تحقيق مانند تعريف انواع و اقسام تحقيق، 

هاي اطّالعاتي جديـد  تعريف مسأله، طرّاحي سؤال و فرضيه، نگارش پيشينه معرّفي پايگاه
نويسـي) و در نهايـت   بـرداري (فـيش  تها، روش يادداشبراي جستجوي مقاالت و كتاب

اند. اگرچه دانستن اين مقدمات به منابع و مأخذ باقي مانده» دهيارجاع«هاي معمول روش
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لـي كـافي نيسـت. عـالوه بـر ايـن،       براي پژوهشگران ادبي كامالً الزم و بايسـته اسـت، و  
ي ويـژه  شناسـ ني تئوريـك و روش مذكور به دو امر حياتي تحقيق علمي؛ يعنـي مبـا    كتب
ليل علمـي در تحقيقـات ادبـي نيـز     مند تحهاي عملي و نظامانساني و آموزش شيوه  علوم
شناسـانه بـه   اند. در پـژوهش حاضـر، نگـاهي انتقـادي و آسـيب     توجه بودهتوجه يا كم بي

گيرنـد،  مهمترين آثاري كه در اين زمينه نوشته و به عنوان درسنامه مورد استفاده قـرار مـي  
  . خواهيم داشت

  شناسي. شناسي، روش تحقيق و مرجع هاي دانشگاهي، نقد و آسيب درسنامه ها: كليدواژه
  

  . مقدمه1
ر مقـام تجربـه هـر روزه و در    ما در روش تحقيق دچار بحران هسـتيم، و ايـن بحـران را د   

كنيم. نمونه تجربه عيني از افت نظرهاي جسته و گريختة اهل فرهنگ و ادب درك مياظهار
ــات، در  ــي  تحقيق ــه نشــريات دانشــگاهي م ــه ب ــاالتي ك ــام داوري مق ــا مق رســد، همــه م

كنيم و در شوراي بررسي متون هم همكاران مـا سالهاسـت بـا كـم و كيـف       مي  احساسش
ها و مقاالتي كه اصـول و مـوازين   هاي علمي و پژوهشي درگير هستند و تعداد كتابكتاب

اين تجربه عملي كه همه ما بـا   علمي پژوهش را رعايت كنند، چندان زياد نيست. عالوه بر
آن درگير هستيم، بنده به سه اظهار نظر يا به عبارت ديگر سه هشدار از سـه فـردي كـه در    

  كنم. شان ترديد نداريم، اشاره مياعتبار علمي، صداقت علمي و دلسوزي علمي
  
 1337كوب سال  نسخن استاد زري 1.1

مايـه  ادب تحقيقي ما سسـت و بـي   وزهمه محقّق كه در روزگار ما هست هن اگر با اين
داران زمان ما كار تحقيـق را  داعيهآيد، جاي دريغ است اما علّت آنست كه نظر مي به

همه محقّق در بـين مـا   سال پيش كه هنوز اين . تا سياندزياده آسان و خوارمايه گرفته
مسائل ادبي  ظهور نكرده بود، كساني مانند محمد قزويني و همگنان او، اگر تحقيقي در

گونه محقّقان اگر بسيار نبود و به كندي كردند دقيق و استوار بود. كار اينو تاريخي مي
رفت، اما روشن و درست بود و تا حد زيـادي مايـة خرسـندي و    و آهستگي پيش مي

همه شور و شوق كه در كساني مانند محمد قزوينـي بـا   گشت. ... اما از ايناطمينان مي
ياطي نزديك به سرحد وسواس همراه بود، در بسياري از محقّقان ما امـروز  دقّت و احت

كم سست وتقريباً هيچ نمانده است و از اين روست كه كار بيشتر محقّقان ما امروز بيش
دردي و شتابكاري كـه آفـت   دردي و شتابكاري است. اين بيو ضعيف و آميخته با بي
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چيره گشته است كه حتّي شـور و شـوق، و   عمدة كار درست است، امروز چنان بر ما 
ــش ــت درد و ذوق دان ــي و حقيق ــان طلب ــويي را از كس ــار   ج ــدة ك ــه از عه ــز ك ي ني

مايـه  ا چنـان ضـعيف و بـي   آينـد، بازگرفتـه اسـت و ادب تحقيقـي مـا ر      برمي  درست
  ).10- 9: 1379كوب، (زرين است.  كرده

 

 1373اسفند  63 ةكدكني دنياي سخن شمار سخن استاد شفيعي 2.1

دانـم كـه   ام و مـي خبرم، اما در كار خـويش خبـره  هاي دانش زمان بياگر از همه رشته
بـرد. در هـيچ جـاي جهـان دانشـگاه و      محيط دانشگاهي ما در چه سكراتي به سر مي

» تحقيقـات «تحقيقات دانشگاهي از اين گونه كه ما داريـم نيسـت. ... در عصـري كـه     
دهـد و از سـوي   و عزايم خود را نشـان مـي   دانشگاهي ما از يك سوي در شكل اوراد

» محقّقـاني «برداري كمرنگي از فرهنگ ژورناليستي زمانه است. ... در عصر ديگر نسخه
» تحقيقـات «ز عهـده قرائـت مـتن    شـان كننـد ا  كه اگـر از تأليفـات خودشـان امتحـان    

نبـوه اسـتادان و دانشـيارنش    لـوحي بـه فهرسـت ا   آيند و دولت با سـاده برنمي  خويش
را مالك پيشرفت » اداري«هاي كامالً خبر است كه اين رتبهكند و چندان بيمي  اهاتمب

توانم گفت جز اينكه بگويم: دريغـا زريـاب، دريغـا    كند، چه ميعلم و تحقيق تلقّي مي
فضـالي بسـياري   فرهنگ ايراني! ... در اين عصر با محقّقان و استادان و فضـال و شـبه  

و  –شناسـم  ام: گروهـي مـي  آنها را در چند دسـته ديـده   ام وتوفيق حشر و نشر داشته
آورنـد و گـاه لعـابي از    هاي خويش را به قلم مي»ندانسته«ها و »نخوانده«كه  - انبوه  چه

را نيز فريفته » عوام روشنفكران«اصطالحات دهن پركن شرقي و غربي، خيل عظيمي از 
هـاي خودشـان   نوشـته و » يقـات تحق«انـد كـه اگـر كسـي از     كنند؛ هم اينانخويش مي

» افعـال مثبـت  «ي اينـان تمـام   هـا آيند. در نوشـته شان كند، از عهده پاسخ برنمي امتحان
  و آب از آب تكان نخواهد خورد.» تمثب«را » افعال منفي«كرد و » منفي«توان  مي  را

هاي دولتي، با خرج المعارفةبسياري از محقّقان دانشگاهي ما، كه در مهمترين داير
دانـاني هسـتند كـه هنـوز     نويسند، رياضـي مي» تحقيقي«و » علمي«ان، مقاالت ملّت اير

  ) 17: 1391كدكني، رستاخير كلمات (شفيعي اند. عددنويسي نياموخته
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 1389سخن استاد مصطفي ملكيان سال  3.1

واقع اين است كه پژوهش، متأخّر از آموزش و متوقّـف بـر آن اسـت. نظـام آموزشـي      
التّحصـيالن  آنچه بايد و شايد فاصله گرفته و دور شده است كه فـارغ كشور ما چنان از 
راسـت بگـويم از   وتـرين مـدارج دانشـگاهي را پيمـوده باشـند، رك      آن حتّي اگر عالي

معلوماتي بسيار ناچيز و از قدرت تفكّري بسي ناچيزتر برخوردارند. اين حكم فقط يك 
دآموزانـه و فراتـر از آنچـه تحصـيل در     اي خوبـه شـيوه  اند كه استثنا دارد و آن كساني

 انـد. م و پـرورش فكـري خـود پرداختـه    كند، به تحصـيل علـ  بر آنان الزام مي دانشگاه
 )83: 1389(ملكيان، 

توان استنباط كرد كه اوالً اين بحران، امروزي نيست و حداقل از از اين سه نقل قول مي
شـده بـود، نـه تنهـا درمـان يـا       آغـاز  دهة سي آغاز شده و در ثاني، بحراني كه از آن زمـان  

  ت و عمق آن نيز افزوده شده است.نشده است، بر وسع  برطرف
 

  داليل ايجاد بحران روش تحقيق. 2
هـاي اصـيل بودنـد، بـه ايـن      ترين سطح درگير پـژوهش محقّقان برجستة ما كه در عالي. 1

هاي تحقيق خـود را بـه   صرافت نيافتادند يا جامعة علمي و ادبي ما از آنها نخواست تا شيوه
هاي سوم و چهارم اصول و مباني عملي تحقيقات اصيل را در اختيار كتابت درآورند تا نسل

هاي اروپـايي اينگونـه نيسـت و هـر اسـتاد و محقـق       داشته باشند. در سنّت علمي دانشگاه
كند عالوه بر تربيت شاگردان و انتقال تجـارب پژوهشـي بـه صـورت     اي سعي ميبرجسته
  كند. يم به آنان، به صورت كتاب يا مقاله منتشر ميمستق
اسالمي)؛ يعني  –در حوزة تحقيقات علمي و ادبي نيز بر اساس سنّت شرقي (ايراني . 2

شاگردي تجارب پژوهشي از نسلي به نسل ديگـر منتقـل شـده اسـت؛ يعنـي       - رابطة استاد
شـاگردي كـه رسـاله يـا      سـتاد و هاي تحقيق و اصول آن تنها از راه ارتباط حضوري اشيوه
هاي تحقيقي اي از تجربهگذرانده، منتقل شده است. (بخش عمدهنامه خود را با وي مي پايان

گـام نوشـتن تزهـاي دانشـگاهي     مـان هن هريك از ما، از طريق ارتباط مسـتقيم بـا اسـتادان   
  آمده است)  دست به
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دانشـگاهي و دانشـگاهي،   هـا، نشـريات غيـر    فقدان نظام نقد آكادميـك در دانشـگاه  . 3
انتشارات شناخته و ناشناخته كه هر روز بر تعداد آنها افزوده شده و بـدون داوري علمـي و   

  كنند. صرفاً با اغراض مادي، به توليد و نشر كتب مبادرت مي
هاي اخير بيش از پيش گرايانه در توسعة دانشگاه و علم كه به ويژه در دههنگاه كمي. 4

ايم. افزايش كمي دانشجو، امكان هرگونه دقّت علمي را در پرورش محقّقان دهبه آن مبتال ش
  توانا از استادان و نظام آموزشي دانشگاهي سلب كرده است. 

هاي ارتقاء اسـتادان كـه بـه كسـاني كـه      اداري كردن علم در نظام آموزشي و سيستم. 5
در تاريخ علـم، ظـاهراً   ردازند. كند به تحقيق و پژوهش بپاستعداد پژوهشي ندارند، الزام مي

اسـت   هاي تاريخ و فلسفة علم ضبط شدهگونه كه در كتابتنها يك استتثنا وجود دارد ـ آن 
اي نوشـته و آن  هاي امريكا باالجبار مقالهـ كه كسي صرفاٌ براي استخدام در يكي از دانشگاه

ده است. داستان دربـاب  هاي درازدامني به وجود آورده و دانش عظيمي توليد كر مقاله بحث
ادموند گتيه است. به او كه گفته بودند شرط استخدامش در دانشگاه نگارش مقالة علمـي و  

اي دربارة نقضِ معيارهاي صفحهاي سهانتشار آن در يك نشرية معتبر است، به اضطرار مقاله
ه   «درستي معرفت به مثابة  بـاورِ صـادقِ موجـ) «True justified belief  و آن را در ) نوشـت

اي كرد، چاپ نمود. اين مقاله، غائلـه كه مقاالت كوتاه فلسفي را منتشر مي Analysisنشرية 
به پا كرد و نظرها را به خود معطوف داشت. او با همين يك مقاله استخدام شد. اما جالـب  

يگر اينكه گتيه خود نه تنها در اين مناقشات وارد نشد، بلكه تا آخر عمر علمي خويش نيز د
افكني او در فلسفه برطرف نشده و همچنان اين اي ننوشت؛ در حالي كه هنوز هم شبههمقاله

) اما هرگز 31ـ  29: 1393شود. (ر. ك. پريچارد، بحث با گرمي در ميان دانشمندان دنبال مي
 نبايد استثناها را در حكم قاعده گرفت و بايد به اين نكته اذعان داشت كه نه تنها در ايـران، 

  شود.نامه، علم اصيل توليد نشده و نميجاي جهان، با بخشنامه و آيينبلكه در هيچ
هـاي درسـي   و نـاقص وارد برنامـه  در نظام دانشگاهي ما درس روش تحقيـق، ديـر   . 6
است. واقعيت ايـن اسـت كـه نظـام آموزشـي دانشـگاه، روش تحقيـق درسـت را بـه           شده

دبيـات فارسـي، تربيـت معلّـم     ر رشـتة زبـان و ا  آموزد و رويكرد كلّي آن ددانشجويان نمي
است؛ يعني كسي كه داراي اطّالعات كافي باشد و بتواند متون ادبي را خود بفهمد و   ادبيات

هـاي اصـلي   وقت جزو برنامهبه ديگري در صورت لزوم ياد بدهد. تربيت پژوهشگري هيچ
سـت. نگـاهي گـذرا بـه     برنامه و نظام آموزشي دانشگاهي در ايـران نبـوده و اكنـون هـم ني    

شناسي به برنامه و سرفصـل دانشـگاهي رشـتة    تاريخچه ورود درس روش تحقيق و مرجع
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دهد كه اوالً اين درس به احتمال فراوان از دهة چهل تازه به زبان و ادبيات فارسي نشان مي
برنامه وارد شده و در ثاني، رويكرد اصلي درس مذكور در مقام تعريـف و اجـرا، شـناخت    

انـد و  شـده هشتاد هم نوشـته مـي   هايي كه تا دهةبع ادبي بوده و اين واقعيت از درسنامهمنا
هاسـت، بـه سـهولت    رسـي دانشـگاه  اي از آنها به عنـوان كتـاب د  اكنون نيز بخش عمده هم
  درك است. قابل

  
  وش تحقيقهاي ر اشكال درسنامه. 3

  توان تقسيم كرد:به سه دسته مي هايي را كه به نوعي با پژوهش مرتبط هستند، درسنامه
  
 جنبيهاي اوليه يا  درسنامه 1.3

در » هنر نويسـندگي «يا » فنّ نگارش«هايي با عناويني شبيه به ظاهراً از اوايل دهة سي، كتاب
هاي فوق، احساس نيازي بود كه به دليـل توسـعة   كنند. انتشار كتابايران آغاز به انتشار مي

تن ترجمــه از متــون خــارجي و افــزوده شــدن بــر شــمار آمــوزش و پــرورش و اوج گــرف
دانسـتند، ايجـاد شـد. از همـان     نويسندگان كه بسياري از آنان اصول نگارش فارسي را نمي

ها دغدغة از بين رفتن اصالت زبان فارسي و حتّي بدتر از آن، مرگ اين زبـان در بـين   دوره
اكبر  ان مثال، محمد محجوب و علياهل فرهنگ و اديبان به شدت به وجود آمده بود. به عنو

اند، با استناد به سـخن علّامـه قزوينـي، بـه نـوعي      را نوشته» فنّ نگارش«پور كه كتاب  فرزام
اند. علّامـه از هـرج و مـرج زبـاني     ضرورت و اهميت نگارش كتاب خود را يادآوري كرده

رفـت تـا   مـي بيني كرده بود بدان منوال كه زبان فارسي پـيش  عصر خويش شكايت و پيش
اي از چند زبان اروپايي شبيه زبـان  رفت و با ملغمهبيست سال ديگر زبان فارسي از بين مي

تـر اسـت و   كننـده شد. سخن نويسندگان اما از سخن علّامه نيز نگـران اردوي هندوستان مي
  كند.كتاب را توجيه مي همين دغدغة آنهاست كه نگارش

را در نثـر امـروزي زبـان فارسـي     ل و انحـالل  آور بروز اين اضمحالهاي تأسفنشانه
هـاي اداري، در  هـا و نامـه  رشتوان ديد. در مـواد قـوانين، در گـزا   جا به عيان مي  همه
هـا و  هاي ادبي و هنري به لغـزش هاي درسي، در جرايد و مجلّات و حتّي كتاب كتاب

  ): نه1347پور، (محجوب و فرزام خوريم.هاي فراوان برميتفريط افراط و



 163   هاي روش تحقيق در ادبيات فارسي شناسي و نقد درسنامه آسيب

اي از اصول يا شرايط تحقيق بيـان شـده اسـت.    ها، به صورت ابتدايي پارهدر اين كتاب
اسـت كـه    »فـنّ نويسـندگي  «پـور بـا نـام    ها اثر دكتر نـادر وزيـن  گونه كتابنمونة بارز اين

منتشر شده است. در اين كتاب، نويسنده، در كنار طرح مباحث پراكنده مربـوط   1349  سال
و بيان انواع ادبي، انواع نوشته، تطور نثر فارسي، هنر داسـتان نويسـي،   به تعريف نظم و نثر 

نگـاري، مباحـث كلّـي دسـتور و كـاربرد عالئـم       نويسي، نامهفن ترجمه، گزارش و خالصه
نگارشي در نوشته به چند مورد از مباحثي كه به نوعي با روش تحقيق ارتباط دارنـد اشـاره   

) كه تقريبـاً آنچـه در ايـن    206- 193: 1349پور، وزين نويسي (ر.ك.كرده است؛ مانند مقاله
ن تـوان از آ اي كلّـي و نامناسـب بـراي تحقيـق اسـت كـه مـي       قسمت بيان شده، به انـدازه 

همين كتاب را مجدداً بـا جـرح و تعـديل     1366كرد. ايشان بعد از انقالب، سال   نظر صرف
اي مباحـث مربـوط بـه    ن پارهكنند و ضمن بسط دادمنتشر مي» بر سمند سخن«بسيار با نام 

صـول، چنـد گفتـار ديگـر هـم      نگارش و نويسـندگي، جـدا كـردن يـا ادغـام بعضـي از ف      
نويسي و افـزوده شـده؛   كنند. در ميان گفتارهاي تكميل شده، گفتار مربوط به مقاله مي  اضافه

اختصـاص دارد، بـيش از سـاير    » نامـه تحصـيلي  شيوة تهية پايان«گفتار بيست و يكم كه به 
  تر است. گفتارها به حوزه مطالعاتي ما نزديك

نويسي اختصاص دارد، اوال مانند كتاب پيشين خود، هر نـوع  در گفتار هشتم كه به مقاله
آورد و جز بيان حد و حدود مقاله (كميت آن)، مي» مقاله«نوشته كوتاه علمي را تحت عنوان 

قاله (كه بيشتر شـرايط نويسـنده   سطح مقاله با توجه به موضوع و مخاطب، شرايط نوشتن م
  شود. اي در آن مشاهده نميمقاله را بيان كرده است)، موضوع مقاله، انواع مقاله نكته تازه

تفكـر دربـارة   «، »شـيوة يـافتن موضـوع   «در قسمت شيوة نگارش مقاله، مبـاحثي ماننـد   
گويي فـراوان  لّيرا به اختصار و ك» ذكر منابع«، »تعيين عنوان«، »يادداشت برداري«، »موضوع

مطرح كرده است. به عنوان مثال در باب مهمترين بخش مقاله كه يافتن موضوع مقاله است، 
  ان اين مطلب بسنده كرده است كه:به بي

توان مقاله نوشـت و  پيرامون هر موضوعي كه ارزش بررسي، نگارش و انتشار دارد، مي
تي بــه ن، مــدبــراي ايــن كــار نخســت بايــد جهــت گــزينش و يــافتن موضــوع ســخ

دانيم كـه در ايـن بـاره    پرداخت. اگر مقصود ما بررسي مسائل اجتماعي است مي  تفكّر
و گفتگـو وجـود دارد و بـراي كسـي     شـماري بـراي بحـث    هاي بيها و موضوعنكته
زه و مؤثّر فـراوان  بخواهد در احوال و رفتار و اوضاع عمومي تحقيق كند، مطالب تا  كه

  )191- 190: 1366 پور،(وزين شود.يافته مي
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نويسـي را  نامـه ، اصول پايـان در فصل بيست و يكم كه شايد براي نخستين بار در ايران
شويم. در ايـن فصـل، نويسـنده از يـك     نگري شگفتي مواجه مي، باز با سطحيكندمي  بيان

هـاي خـود   نامـه اي نوشـتن پايـان  ضعف عمومي در دانشجويان؛ يعني عدم توانايي الزم بر
كند نوشتن علمـي را از دبيرسـتان بـه    و سپس براي درمان اين ضعف توصيه مي كند مي  ياد

شاگردان بايد آموخت تا در دانشگاه به مشكل برنخورند. سپس مراحل تصويب پايان نامه را 
هاي تحقيق را در پنج بند (دو بند مراحـل تحقيـق و   كند و در نهايت مراحل و شيوهبيان مي

دهد. بخش زياد اين قسمت نيز به چگـونگي رجـوع بـه    يسه بند روش تحقيق) توضيح م
كتابخانه و جستجوي منابع در كتابخانه اختصاص يافته است. به عنوان مثال به دو قسمت از 

  كنيم.اشاره مي - به زعم ما مهمترين مباحث آن –مباحث ايشان درباب تحقيق 
  مرحلة علمي و تحقيقي

  شود:اين مرحله نيز به دو قسم تقسيم مي
  كوشش براي دست يافتن به منابع تحقيق و مطالعه و گردآوري مĤخذ الزم - الف
برداري، مشورت مكرّر با اسـتاد راهنمـا، تنظـيم مطالـب و     آغاز كار، يادداشت - ب

  ) 546: 1366پور، نگارش آنها و پايان بردن كار. (وزين

  از:نامه عبارتند هاي پايانهاي تحقيق منابع پژوهش دربارة موضوع روش«
 بازديد و مشاهده. 1

 مراجعه به اهل دانش. 2

پـور،  (وزين» استفاده از كتاب، مجلّه، آزمايشگاه، وسايل سمعي و بصري و غير اينها.. 3
1366: 547(  

هاي اند، كتابهاي ديگري كه به صورت جنبي به بخشي از اصول تحقيق پرداختهكتاب
» آيـين نگـارش  «هستند. كتاب » ويراستاريويرايش و «هاي مربوط به آيين نگارش يا كتاب

هاي اين دسـته  منتشر شده، شايد يكي از نخستين نمونه 1348محمدجواد شريعت كه سال 
هـاي  كند، در كنـار نوشـته  ها اشاره مياز آثار باشد. در اين اثر، نويسنده وقتي به انواع نوشته

انتقـادي و اخالقـي؛ از   هـاي  هـاي تخيلـي، نوشـته   هـاي توصـيفي، نوشـته   تشريحي، نوشته
هـاي تحقيقـي   ايشـان دربـاب نوشـته   كند. كلّ مباحث نظري هاي تحقيقي نيز ياد مي نوشته

ــارة     دو ــه تحقيــق درب ــيش نيســت. در ايــن فصــل، ايشــان يــك مقال ــول«صــفحه ب را » پ
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ت ايشـان دربـاب      اي ايشان مياست. اما از مطالب همان دوصفحه كرده  درج تـوان بـه ذهنيـ
  كنيم:ر پژوهشي پي برد. به دليل اهميت اين نگاه عيناً آن را نقل ميماهيت نوشتا

با دقّـت و استقصـاي كامـل اسـت و     هاي تحقيقي مشاهده و مطالعة توأم اساس نوشته
محقّقي بايد با كمال دقّت و امانت از تمام منابع ممكن دربـارة موضـوع مـورد نظـر     هر

ــته   ــرين نوش ــد و از آخ ــتفاده كن ــود اس ــا و امكاخ ــارة آ ه ــه درب ــاتي ك ــوع ن ن موض
 يك نوشتة تحقيقي واقعي دانست.ور گردد تا بتوان نوشتة او را است، بهره آمده  وجود به

  ).217: 1375(شريعت، 

هاي ديگر آيين نگارش و ويرايش نيز، به صورت سنّتي مطالبي كه مربـوط بـه   در كتاب
بنـدي مطالـب،   عنـوان  دهي بـه منـابع و مĤخـذ،   هاي درست ارجاعتحقيق است مانند شيوه

هاي علمي هاي نوشتههاي تنظيم فهرستهاي زباني نوشتة علمي، شيوهبندي، جنبهپاراگراف
هايي مانند نگارش و ويـرايش احمـد سـميعي    توان به كتابآمده است. از اين سنخ آثار مي

و انـد عمومـاً سـاختار    هاي ديگري كه در اين حـوزه نوشـته شـده   گيالني اشاره كرد. كتاب
  اند.شان از اين كتاب تبعيت كردهمباحث
  
 شناسي كتب مرجع 2.3

ز اوايـل دهـة هفتـاد در ايـران     شناسي و روش تحقيـق عمومـاً ا  هاي مرجعتدوين درسنامه
، 1371شناسي و روش تحقيق در ادبيات فارسـي غالمرضـا سـتوده    گيرد. (مرجعمي  شتاب

شناسي ادبـي و  ، مرجع 1373ال روش تحقيق و شناخت مراجع ادبي محمد غالمرضايي س
ها، اگرچـه حتمـاً در عنـوان آنهـا در كنـار      ) در اين كتاب1375روش تحقيق عباس ماهيار 

هم آمده است، ولي باالتّفاق موضـوع روش تحقيـق   » روش تحقيق«، عبارت»شناسيمرجع«
فحه بـه  صـ  21اي كه مثالً در كتاب ماهيار نسبت آنهـا  گونهاي است؛ بهدر آنها امري حاشيه

صفحه  52كتاب ستوده ، در 199صفحه به  22است، در كتاب غالمرضايي اين نسبت  290
  است. صفحه  398به 

  
 كتب روش تحقيق 3.3

هاي سنخ سوم در حوزه ادبيات فارسي، در دهة هشتاد و نود بـا فاصـله گـرفتن از    درسنامه
ذاشتند. نخستين اثر هاي مرسوم دهة پيشين يكي پس از ديگر پاي بر عرصه گشناسيمرجع
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بـود كـه   » پژوهشي - آيين نگارش مقالة علمي«از اين دست، كتاب محمود فتوحي با عنوان 
نگــارش مقالــه را  منتشــر شــد. اگرچــه ايشــان اصــول 1385چــاپ نخســت آن در ســال 

هـاي پـژوهش   صفحه از كتاب خود را به مباني و روش 32داشتند، به عنوان مقدمه،   مدنظر
اخـالق و زبـان پـژوهش     يقـات، روش تحقيـق، اصـطالحات پـژوهش و    مانند انـواع تحق 
  هاي بعدي كه منتشر شدند عبارت بودند از:درسنامه اختصاص داد.

مصـطفي   - آيين پژوهش در زبان و ادبيات با رويكـرد بـه منظرهـاي شـش دهگانـه      ـ
 1390گرجي 

 1393احمد رضي  –شناسياي تحقيق در ادبيات و مرجعهها و مهارتروش ـ

 1394مريم صادقي گيوي  - تحقيق به زبان سادهروش  ـ

 1395قدرت اهللا طاهري  - مباني و اصول پژوهش در زبان و ادبيات فارسي ـ

  
  هاي روش تحقيق نقد و بررسي درسنامه. 4

دليـل اينكـه همـه آنهـا در حكـم       الزم به توضيح است كه در نقد خود به دستة اول آثار به
ا بودند، پرداخته نشـده اسـت و دسـتة دوم و سـوم     ههاي نخست براي تدوين درسنامه گام

ا در بررسـي    با توجه به مراحل تحقيق نقد شده - بدون تفكيك و يكجا در چند بند انـد. امـ
شناسـي اسـت، اعتنـايي    هاي دستة دوم، به بخش اعظم آنها كه مربـوط بـه مرجـع   درسنامه

  نخواهيم داشت. 
  
 ةفارسي (توجه به فلسـف  ادبيات توجه به مباني تئوريك پژوهش علمي در 1.4

 علم و ماهيت علوم انساني)
هاي گوناگونش، بخشي از علوم انساني است؛ علوم انساني نيز مانند پژوهش ادبي در شاخه

هاي معيني دارد شناسياي است و روششناسي ويژههاي ديگر، مبتني بر مباني معرفتدانش
گذرانـده اسـت. آشـنايي بـا تـاريخ      نشيبي از سر  و از قرن نوزدهم تا كنون، تاريخ پرفراز و

ري ضروري است. زيرا، در تـاريخ  علم، به منظور شناخت و قرار گرفتن در فضاي آن، امهر
هـاي علمـيِ   گيـري، تجربـه  علمي با داستان چگـونگي، بسـترها، علـل و عوامـل شـكل     هر

ها و رد و ، سرسپردگيشدة دانشمندان، مناسبات دوستانه و دشمنانة عالمان با يكديگر انباشته
هاي عالمان، مراحل قـوام و تكامـل آن   انديشيانكارهاي علمي، مصلحت، معرفت و منفعت
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ها و دانشمندان و تحليل عقالني آنها، خود دانشي شويم. غور كردن در گذشتة دانشآشنا مي
ـ  » آشپزخانة دانش«شود تاريخ علوم، ارزشمند و سزاوار است. گفته مي ت و هاست كـه كيفي
  ).106: 1377گذارد (ر.ك. سروش،  نحوة توليد آن را به نمايش مي

كند. اعتنايي به تاريخ و سير تحوالت علوم انساني، ما را از درك صحيح آن عاجز ميبي
ها، تـوجهي بـا   شناسي و روش تحقيقمتأسفانه در هيچ يك از كتب دستة دوم؛ يعني مرجع

انـد، بـه   هاي اخيـر منتشـر شـده   در دستة سوم در سالاين مهم نشده و در دو سه اثري كه 
صورت ابتدايي و گذرا به اين موضوع پرداخته شده است. در كتـاب گرجـي، و در فصـل    
نخست آن كه به تعريف اصطالحات مربوط به پژوهش اختصاص دارد، تنهـا دو اصـطالح   

فهـم و معرفـت   اند و ايشان به ماهيت به صورت عام و موجز تعريف شده» فهم و معرفت«
  ) 26- 25: 1390اند. (ر.ك. گرجي، در علوم انساني و سير تاريخي آن ورود پيدا نكرده

و » گرايـي در تحقيـق  سـير تحـول روش  «رضي دو صفحه از كتابش را ذيـل عنـاوين    
بنـدي  به اين امر اختصاص داده است. ايشان از دوره طبقـه » شناسيشناسي و معرفتروش«

گرايــي در عصــر تأســيس روش ر دوران كالســيك، اهميــتعلــوم بــه حســب موضــوع د
هاي اخير و ايجـاد  ها در سالشناسي، و همگرايي رشتهها، ايجاد دانشي به نام روش دانشگاه

اي شناسي (كه منظور ايشـان تـا انـدازه   اي و در نهايت تعريف معرفترويكردهاي بينارشته
  ) 10- 9: 1393اند. (ر. ك. رضي، همان فلسفة علم است) سخن گفته

راقم اين سطور در فصل نخست كتـاب اصـول و مبـاني پـژوهش در زبـان و ادبيـات       
هاي تمايز علوم انسـاني از  فارسي، به ماهيت علوم انساني، سير تاريخي تحوالت آن، مالك

مقدمـة ايـن   ام. پيشعلوم تجربي، تعريف علم ادبيات و تفاوت آن با خالقيت ادبي پرداخته
ها و مكاتب علمي كه بنا به نظر منتقدان اوليه متن به شناسيدر باب روشفصل، فصلي بود 

  اين دليل كه براي دانشجويان ادبيات فارسي سنگين است، حذف گرديد. 
ها، در تعاريفي كه هر يـك از  شناسانه در ذهن نويسندگان درسنامهفقدان نگرش معرفت

  ت: اند، نمود پيدا كرده اسعرضه كرده» تحقيق و پژوهش«
تحقيق در لغت يعني به كنه مطلب رسيدن و تعمـق در علـوم و ادبيـات. اصـطالحاً     . 1

شـود تـا در نتيجـة    خـاص گفتـه مـي   تحقيق به غور و تعمق و بررسي در موضـوعي  
 ، محقّـق بـه حقيقـت مطلـب دسـت يابـد.      اوري مطالـب و مقايسـه و نقـد آنهـا     جمع

 )45: 1376(غالمرضايي، 
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ن بـه خواسـته و سـؤالي اسـت كـه      و منطقي براي پاسـخ داد جستجوي قانونمندانه «. 2
 )24: 1377(ماهيار، » شود.مي  مطرح

ستوده از تعريف شخصي تحقيق طفره رفته و از منابع ديگر چند تعريف ارائه كـرده  . 3
كه عموماً از كتب روش تحقيق علوم اجتماعي گرفته شده است. ظاهراً تعريف پاياني كه از 

بوده است. يعني تعريف زير:  ده، از تعاريف ديگر، در نزد ايشان ارجححميد مصدق نقل كر
» گيـرد. مجموع اقداماتي كه براي كشف قسمتي از مشخّصـات جهـان حقيقـي انجـام مـي     «

 )305: 1393(ستوده، 

هـاي  گـويي بـه پرسـش   بـراي پاسـخ  منـد اطّالعـات   پژوهش، تجزيه و تحليل نظام«. 4
) ايـن تعريـف بـه نسـبت     5: 1393(رضي، » بينجامد. است؛ به طوري كه به نوآوري  علمي

  هاي گذشته مبتني بر نگاه فلسفي بر علم و پژوهش است. تعاريف درسنامه
هـاي علمـي، هـم در مقـام     رسد نكتة مهم اين است كه ما هم در مقام مباحثهبه نظر مي

م، يعنـي  ترين مباني علـ هاي روش تحقيق، به اصوليتدريس و هم در مقام تدوين درسنامه
هـاي بشـري امـروز اسـت،     همه دانـش كنندة فلسفة علم و مكاتب موجود علمي كه توجيه

هاي اساسي بـراي همـه محقّقـان    ايم. لذا يكي از اولويتاعتنا بودهاعتنا و يا به عبارتي بي كم
هاي علمي ادبيات فارسي، رجوع به مباني معرفت علمـي و جبـران خألهـاي    ادبي و برنامه
  .معرفتي است

  
 فارسي هاي پژوهش در ادبيات معرّفي و تبيين حوزه 2.4

به دليل گستردگي فراوان دامنة ادبيات فارسي و متوني كه به اين زبان در جغرافيـاي وسـيع   
هـاي مختلـف   انـد و انباشـت فـراوان دانـش در زمينـه     در طول بيش از ده قرن نوشته شده

همين منوال است ـ احاطة دانشـجويان و   مطالعات ادبي ـ چنانكه در همة علوم وضعيت به  
هاي علمي غيرممكن شـده اسـت. لـذا گسـتردگي و تنـوع      پژوهشگران ادبي در همة زمينه

هـاي فـردي از سـوي    هاي مطالعات ادبي از يك سو و محدوديت توانـايي ها و زمينهحوزه
معه و كند هر دانشجو و پژوهشگري بر اساس عالئق شخصي، نيازهاي جاديگر، ايجاب مي

هاي علمي و ادبـي دارنـد، يـك يـا دو زمينـة       هايي كه هر يك از زمينهها و جذّابيتظرفيت
هاي علمي در نزديك به هم را انتخاب و مطالعات خود را براي غور بيشتر و كسب توانايي

  دنبال كند. » ريزي شده و هدفدارتر برنامه«ها آن زمينه
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وضعيت به همين  هاهمچنانكه در همة فرهنگ –هايي از فرهنگ گذشتة ما اگر در دوره
ها دانشمنداني با چندين گرايش و تخصص دانش» نايافتگيبسط«به دليل  - منوال بوده است

معموالً يك پزشك، يك نويسنده، يك شاعر، يك مـنجم و  «كه » حكيم«علمي تحت عنوان 
)، 24: 1350نصـر،  » (بـوده اسـت  خـرد  رياضيدان و از همه باالتر يك فرزانـه يـا صـاحب   

هايي وجود ندارد؛ هـر چنـد در    كردند، امروزه ديگر امكان ظهور چنين شخصيتمي  ظهور
ها كامالً سرآمد و استاد باشند، زياد نبـود و  ها نيز تعداد كساني كه در همة دانشهمان دوره

ــ   ــه برجســتگي داش ــا دو زمين ــوم دانشــمندان در يــك ي ــان، عم ) 25ـ   24تند. (ر. ك. هم
توان با كساني ها ضرورتي انكارناپذير است و نميگرايي، امروزه براي تمامي دانش تخصص

) اميـل  21ـ   20: 1391آوا شـد. (ر. ك. مـورن،   دانند، همكه اين امر را آفت علوم جديد مي
ل بـه ضـرورت و      » دربارة تقسيم كار اجتماعي«دوركيم، در كتاب ارزشمند  بـه طـور مفصـ

هـاي  در جهان جديد پرداخته است. از ميان انبوه نظريه» علمي گراييِتخصص«ارزش ذاتي 
  كنيم. كمي طوالني است، اكتفا ميوي در اين باب، تنها به نقل همين يك فقره هرچند 

مندي به نمود كه در عين دارا بودن عالقههايي كه انسان كامل كسي ميگذشت آن زمان
چيـز  عـم هـر چيـز و درك همـه    يدن طچيز، استعداد چشبندي به هيچچيز و ناپايهمه
همـه سـتوده بـود، امـروزه     اي كه در گذشته آنداشت... چنين فرهنگ عام و گسترده  را

هـم ناپيوسـته اسـت.    اي سست و بهديگر تأثيري بر ما ندارد و به نظر ما در حكم رشته
. هـايي بـارآورتر نيـاز داريـم    براي مبارزه بر ضد طبيعت، به قـوايي نيرومنـدتر و تـوان   

ت مـا بـه جـاي آنكـه در په       مي  دلمان اليـاي وسـيع پراكنـده باشـد،    نـه خواهـد كـه فع
دهـد از جهـت شـدت و    از دسـت مـي  گردد و آنچه را كه از لحاظ گسـترش    متمركز
شان اين است كـه تمـامي اسـتعدادهاي    بازيابد. ... ما از مرداني كه يگانه هم و غم  عمق

گيريم. مـرد نجيـب   اري از آن بسازند، ... كناره ميقلمكخود را به هم ببافند و آش شلّه
كارة هوسبازي بيش نيست و اين نوع هوسـبازي  هاي گذشته، اكنون به نظر ما همهزمان

در علم از نظر ما هيچ ارزش اخالقي ندارد؛ كمال انساني از ديد ما بيشتر در وجود مرد 
خواهد چيزي ايجـاد كنـد،   شود كه جوياي كمال نيست، اما ميگر ميباصالحيتي جلوه

كنـد، سـرگرم كـار    ا وقـف آن مـي  مردي كه وظيفة معيني دارد و همـة وجـود خـود ر   
زنـد. ... خالصـه ... فرمـان قـاطع وجـدان      است و زمين خويش را شخم مـي   خويش

اخالقي ما گويي در حال آن است تا به صورت قاعدة زير بيان شود: كاري كن بتـواني  
51- 50: 1369(دوركيم،  حوي سودمند انجام دهي.ن را به نيك وظيفة معي(  
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گـرايش علمـي باشـد ـ بنـا بـه        ـ صرف نظر از اينكه در چـه رشـته و    هر زمينة علمي
اي شكل گرفتـه و بـا   هاي مهم توماس كوهن، يك نظام است كه بر اساس منطق ويژه آموزه

هـا،  في و علمي، ارزشباورهاي كلّي فلس«هاي حاكم بر آن؛ يعني مجموعة توجه به پارادايم
(كـوهن،  » ها و قواعدي كه اعضاي يك يا چند جامعـة علمـي در آن اشـتراك دارنـد    روش
بين اعضـاي آنهـا   » نظام تعامليِ نامرئي«ها يك نوع كند و اين پارادايم)، عمل مي94: 1387

 بخشـي، كنندگي، جهتبخشي، هدايت و راهنماييها، نقش وحدتسازد. پارادايمبرقرار مي
م پژوهشـگران يـك نظـام علمـي را     بخشي دارند. از يك سو، تمـا و مشروعيت سازيسنّت
ت   آورنـد و سـمت  محور خود گـرد مـي   حول اليـهـاي علمـي آنهـا را    وسـو و نقشـة راه فع

) به انباشت دانش در محدودة خود كمك و امكان بروز و 205كنند، (ر.ك. همان:  مي  يينتع
شوند كه نمايند و از سوي ديگر، عمالً مانع ورود افرادي ميپرورش استعدادها را تسهيل مي

هاي يـك  ها باور يا از وجودشان به درستي آگاهي ندارند. دستيابي به پارادايمبه اين پارادايم
مهمتـرين چيـزي اسـت كـه     «ها، اصول و مبـاني آنهـا   زمينة مطالعاتي؛ يعني مجموعة دانش

خواهد از آن پس همـراه آن بـه   ي ويژه كه ميدانشجو را براي عضويت در يك جامعة علم
 )94(همان: » كند.فعاليت علمي بپردازد، آماده مي

پژوهشگران ادبي معاصر ما هم؛ به ويژه آنهايي كه داراي برجستگي مشـهودي هسـتند،   
گرايي يـا  كنند. با توجه به اهميت تخصصيك، دو يا نهايت در سه زمينه تحقيق كرده و مي

هاي روش رود درسنامهاي مطالعاتي دانشجويان در آينده علمي آنان، انتظار ميهتعيين حوزه
هـاي تحقيـق در ادبيـات را دسـته بنـدي و      تحقيق، ضمن تبيين ضرورت اين مسأله حـوزه 

ــي ــاب   معرف ــد. در كت ــع كنن ــاي مرج ــي و روش تحقه ــامال   شناس ــوع ك ــن موض ــق، اي ي
هاي مطالعاتي را وارد كتـب روش  حوزهاست. براي نخستين بار، رضي معرّفي  مانده  مغفول

نويسـي،  نگـاري ادبـي، شـرح   ريختحقيق كرد. ايشان يازده حوزه؛ يعني نسـخه پژوهـي، تـا   
نويسي، مطالعات هاي ادبي پايه، مطالعات زباني، تحقيقات انتقادي، تأويلنگاري، دانش مرجع

م معرّفي كرده اسـت.  اي را به اختصار تماهاي ميان رشتهتطبيقي، مطالعات ترجمه، پژوهش
ها، محقّقـان برجسـته هـر يـك از آنهـا و مسـائل       ايشان به سير تاريخي و تحول اين حوزه

  اند. ها مي توان طرح كرد، نپرداختهاي را كه در هريك از حوزه عمده
هاي پژوهشي و لزوم مطالعـه  راقم اين سطور بعد از بيان مفصل ضرورت انتخاب حوزه

ها به منظور آشنايي اي در هريك از حوزهشده براي كسب دانش پايه ريزيدار و برنامههدف
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هاي مطالعاتي ادبيـات فارسـي را در   ها، تعداد حوزهها و محققان سرشناس حوزهبا پارادايم
  هفده مورد دسته بنده كرده است. 

  ن زمينه بايد مد نظر قرار گيرددو راهكار در اي 1.2.4
يار و دلسوز در برخورد با دانشجويان خود كـه بـه صـورت    رسد استادان هوشبه نظر مي. 1

هـاي  عمومي در نظام آموزشي تربيت شده اند، در نخستين گام بايد آنها را به گزينش حوزه
ريزي شده، سـوق دهنـد.   دار و برنامهشان و هدايت براي مطالعه هدفمطالعاتي مورد عالقه

ت تحقيقـاتي دانشـجوياني اسـت    اياين كار، نخسـتين گـام و نقـش اسـتاد راهنمـا در هـد      
نامـه و رسـاله شـوند. اگـر     خواهند وارد پـژوهش رسـمي در قالـب نگـارش پايـان      مي  كه

دانشــجوياني در دورة كارشناســي زمينــة مطالعــاتي خــود را برنگزيــده باشــند، در مقــاطع  
ها از دست رفته است، بـه شـرط آنكـه    تحصيالت تكميلي اگرچه كمي دير شده و فرصت

اي را انتخاب و با جديت آثار ادبـي و  بدون از دست دادن اوقات باقيمانده، زمينه تر وسريع
 توانند نقيصة خود را جبران نمايند.پژوهشي مهم در آن حوزه را مطالعه كنند، مي

هاي تحقيقات ادب فارسي تا حدودي به صـورت  رسد در هر يك از زمينهبه نظر مي. 2
هاي ويژة آنها شكل گرفته و مجموعـة   با پارادايم» م علمينظا«غيررسمي، پوشيده و ابتدايي 

آنها معين گرديـده اسـت و صـاحبنظرانِ هـر يـك از       ها، اصول و معيارهاي پژوهشيدانش
ها و تبيين سير تحوالت آنها ها نيز تا حدودي شناخته شده هستند. شناسايي اين حوزهزمينه

ت،     هاي پژوهشي براي تدوين تاريخ علماز اولويت ادبيات در عصـر حاضـر اسـت. واقعيـ 
است كه تا كنون تاريخِ علم نوين ادبيات در ايران، هنوز به صورت علمـي گـردآوري و     آن

دهنـدگان هـر يـك از     هاي علمي، آغازگران و ادامهتحليل نشده است. شناساييِ دقيقِ زمينه
بافتيِ مؤثّر در رشد يا افـول  ها، عوامل برونها، منطق رشد و بالندگي يا ركود و ضعفزمينه

علمي ادبيات در هر دهه يا دورة سياسي، نحوة ايجاد روش و تجربة علمي و انتقال آنهـا از  
تواند در مطالعة تاريخ علمِ ادبيات مورد توجه قرار گيرد. ايـن مـورد   نسلي به نسل ديگر مي

اخيـر يـا آينـده اسـت.     هاي ايران در دهه ها و پژوهشگاههاي اصلي دانشگاهيكي از رسالت
تـاريخي علمـي و   «هـاي آنهـا بايـد    هاي علمي ادبيات و زيرشـاخه  دربارة هريك از زمينه

ادبـي را  هـا پسـت و بلنـد تحقيقـات     اي كـه ايـن تـاريخ   گونـه نوشـته شـود؛ بـه   » تحليلي
  هستند، نشان دهند.  آنچنانكه
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 هاي ادبي مندي پژوهش يابي و مسأله مسأله. 5
شود تا به سرانجام برسد؛ به عبـارت ديگـر،   به مسأله، اصوالً آغاز نمي تحقيق بدون دستيابي

شود انجام داد، گردآوردن و در كنار يكديگر چيـدنِ  بدون داشتنِ مسأله نهايت كاري كه مي
آورد؛ هاي دقيـق پژوهشـگر سـربرمي   پراكنده است. مسألة علمي از بطن آگاهي» اطّالعات«

اي ِ زمينهاي از امورِ مرتبط با دانش خص در برخورد با پارهيعني هنگامي كه دانشِ موجود ش
كننده ارائه كند و در ذهن او نوعي آشفتگي، اعوجاج، بحران و تضاد تواند تبييني قانعاو، نمي

آيد، يا با توجه به دانش موجودي كه كسب كرده است، وقتي يا تناقض معرفتي به وجود مي
دارد، مسـألة علمـي خـود را     از حيـث شـناخت وجـود   در آن حـوزه  » خأليـي «برد ميپي

شـود و تـالش   سازد. در اين مواقع، يا دانشِ فرد به يك معضل معرفتي دچار مـي مي  نمايان
را » مجهـولي «زند و يا به مدد دانشِ موجود  براي از بين بردن آن، تحقيق راستين را رقم مي

هــولي نهفتــه اســت؛ ك مجاي يــكنــد. در هــر صــورت، در بطــن هــر مســألهبرطــرف مــي
بدل شود. در واقع، مسأله از درگيري علـمِ فـرد بـا    » دانممي«هست كه بايد به   »دانمي نمي«

  آيد.دش وقوف نداشت، به وجود ميجهلش كه تا آن لحظه بر وجو
در تحقيق، هدف من فقط تبديل كردن يك جهل بسيط به علم است. در تحقيق، هدف 

م و برايمان مكشوف نيست، مكشوف شود. بنابراين، دانياين است كه چيزي را كه نمي
معتقـدم شـدم كـه     است. هر وقت مـن » دانمنمي«فرض ما يك در تحقيق هميشه پيش

زبـان نيـاورم ـ و از پـيِ آن،     ـ حال چه بـه زبـان بيـاورم و چـه بـه        دانمچيزي را نمي
ام. بنابراين، دادهتبديل شد، من تحقيقي انجام » دانممي«به » دانمنمي«كردم كه آن   كاري

  )146ـ 145تا: لوم. (ملكيان، بيهدف تحقيق كشف [و تبديل] يك مجهول است به مع

بنابراين، در يك تعريف كلّي، مسألة علمي آگاهي فرد از جهلِ خـويش اسـت در بـاب    
كننـدة  ي وي از پـسِ تبيـين قـانع   ااي كه با آن برخورد كـرده و دانـشِ زمينـه   امري يا پديده

  برده است.مده يا با توجه به دانشِ خويش به خأليي در حوزة مطالعاتيش پيبرنيا  آن
عـالم بـودن در يـك    براي دستيابي به مسـألة پـژوهش،    ترين اصلنخستين و بنيادي

ريزي شده كه منجر به آشـنايي  است كه از راه مطالعة هدفدار و برنامه علمي مشخّصزمينة
رسد پوپر بهتر آيد. به نظر ميشود، به دست ميميهاي يك حوزهة پژوهشي فرد با پارادايم

علمـي  » مسـائلِ «را براي دستيابي بـه  » علم و معرفت«از ساير فالسفة علم، ضرورت وجود 
هاي وي بر همـين اصـل   توان گفت ساختمان كلّي نظريهاي كه ميگونهتبيين كرده است؛ به

خيـزد و  هر مسأله از نوعي معرفت برمـي ام كه از آنجا كه اين نكته را پذيرفته«استوار است. 
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بنابراين، مسبوق به معرفت است، ممكن است سؤال كنيد كه آيا اين اظهارِ مرا كـه علـم بـا    
توان با اين اظهار عوض كرد كه علم بـا  شود، نمي شود و به معرفت ختم ميمسائل آغاز مي
بله به شـرط آنكـه   « گردد؟ پاسخ من آن است كه شود و به معرفت ختم ميمعرفت آغاز مي

مقصود شما از معرفت (همانگونه كه مورد نظـر مـن اسـت) چيـزي باشـد شـبيه معرفـت        
: 1384(پـوپر،  » يافتـه. ساز يا استقرارآفرين، يا فرضي، يا موقّت، و نه معرفت غيرمسأله مسأله
  بندي كرد:توان به صورت زير فرمول) حاصل سخن پوپر را مي289

Spـ ـ ـ ـ ١hp١ 

(kn1) ـ ـ ـ ـ mp1  ـ ـ ـ    spـ ـ ـ ـ ٢hpـ ـ ـ  ٢cs ـ ـ ـ ـ ـ ـ (kn2)  ـ ـ ـ ـmp2 

Spـ ـ ـ ـ ٣hp3 

اي محقّق است كه البتّه خود آن مبتنـي بـر   معرفت زمينه kn1 (knowledgeدر اين مدل، (
اي است كه ممكن است از آن خود وي باشد يا هاي انتقادي پيشينهها، بحثمسائل، فرضيه

هـاي رسـمي   هاي موجود در آن زمينة علمي، از طريـق آمـوزش  ان بخشي از پارادايمبه عنو
 شـده و هدفـدارِ فـردي كسـب شـده باشـد.      ريـزي (نظام دانشگاهي) يـا مطالعـات برنامـه   

(Mp1)Main problem   همان مشكل، بحران، تناقض، اعوجاجي است كه در ذهن فرد هنگـام
اي زمينـه  آيـد؛ يعنـي زمـاني كـه دانـش     مطالعة متون ادبي (خلّاقه يا علمي) به وجـود مـي  

تواند توجيهي براي مطلبي كه با آن برخـورد كـرده اسـت، عرضـه كنـد و در ايـن        نمي  فرد
صورت  Small problemes (Sp1,sp2,sp3) شود.صورت معرفت پيشين وي با بحران مواجه مي

تجزيه شدة همان مسألة اصلي هستند. در پژوهش، به اين دليل مسألة اصلي را به چند مسألة 
كنيم تا بتوانيم در جريان تحقيق، با بررسي هر مسألة خردتر، بخشـي از  تر تقسيم ميكوچك

ايي هستند كه براي مسائل خرد ه) فرضيهhypothesis )hp1,hp2,hp3مسألة اصلي را حل كنيم. 
اي هسـتند كـه محقّـق    هاي زيركانهحدس«ها در يك تعريف كلّي شوند. فرضيه پيشنهاد مي

) مطالعة انتقادي critical studies )cs» كند.آگاه به يك زمينة علمي براي حلّ مسائل مطرح مي
مراجعـه بـه منـابع     يا همان بدنة اصلي تحقيق (نگارش متن) است كه به واسطة آن بعـد از 

ها مـورد  ، روايي يا ناروايي فرضيه»هانظريه«گيري از  ها و با بهرهآوري دادهگوناگون و جمع
ترين مرحلة پژوهش علمي است و گيرد. در واقع، اين گام، اصلي سنجش و ارزيابي قرار مي

ــگر     ــد و نگــرش پژوهش ــعت دي ــي و وس ــت علم ــار، خلّاقي ــش، ابتك ــوهرة دان در آن ج
اي است كه محقّق بعد از پيمودن كلّ مسـير  ) معرفت ثانويهknowledge)kn2شود.  مي  ياننما
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هـا و مطالعـات انتقـادي بـه آن     آوري دادهها، جمعپژوهش از طرّاحي مسائل جزئي، فرضيه
  )168- 159: 1395يابد. (ر. ك. طاهري، دست مي

شناسـي  و مرجـع  هـاي روش تحقيـق  اي از كتـاب زمينة بخش عمـده پيشدر حالي كه 
شود و در ثاني شرط ورود به عالم پذير مياست كه اوالً پژوهش از طريق مطالعه امكان  اين

  پژوهش شناخت منابع و مراجع مناسب است. 
  كنيم:هاي فوق را ذكر ميبراي نمونه دو مورد از كتاب

ـ » ادب و نگـارش «حسن احمدي گيـوي در كتـاب    س از اينكـه انـواع تحقيـق را بـه     پ
» جويي از راه مطالعهاي يا شيوة پيتحقيق كتابخانه«و » تحقيق عمومي«، »مشاهده«شيوة   سه

بندي وي كه محل تأمل است، دربـاب شـيوه سـوم كـه     كند، صرف نظر از تقسيمتقسيم مي
  گويد: مربوط به ادبيات است مي

 در اين روش، پژوهشـگر، بررسـي و تحقيـق خـود را از راه مطالعـة مأخـذ و مراجـع       «
دهد. براي دستيابي و مراجعه به مأخذ و منابع مختلف و نحوه استفاده از گوناگون انجام مي

  )17- 16: 1358(احمدي گيوي، » شت.آنها به نكاتي (زير) بايد توجه دا
ن پـژوهش ادبـي از نظـر احمـد رنجبـر      مند بودكل مطلبي كه تقريباً به ضرورت مسأله

  مربوط است، اين چند سطر است:
يـك از منـابع مـورد اسـتفاده     هـيچ كند بايد در را كه محقق دربارة آن تحقيق ميمطلبي 

اي مـبهم باشـد و ديگـران    دهطور كـافي و كامـل وجـود نداشـته باشـد و بـراي عـ        به
آگاهي دربارة آن باشند. بنابراين، محققـان بـا درسـت عرضـه كـردن مجمـوع         خواهان

 آگاهاننـد. اي ميرا دربارة نكته اطالعات گردآوري شده از كتاب هاي مختلف، ديگران
 ) 21: 1383(رنجبر، 

روش تحقيـق و  «عباس ماهيار، » شناسي ادبي و روش تحقيقمرجع«هايي نظير در كتاب
» شناسي و روش تحقيق در ادبيات فارسيمرجع«محمد غالمرضايي، » شناخت مراجع ادبي

تحقيقات » منديمسأله«و يا » مسأله«اي به اصل ضرورت وجود غالمرضا ستوده، هيچ اشاره
ها بـا انتشـار كتـاب    در پژوهش در درسنامه» مسأله«است. ورود ضرورت وجود ادبي نشده

شود. ايشان ابتدا با اسـتناد بـه   محمود فتوحي آغاز مي» پژوهشي - آيين نگارش مقالة علمي«
نخسـتين گـام بـراي پـژوهش، احسـاس وجـود يـك        «سخن جان ديويي كه گفتـه اسـت   

گــري آنــان يــت روحيـة پرســش اســت؛ بــه ضـرورت تربيــت دانشــجويان و تقو   »مسـأله «
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دانـد و بـه طـور ضـمني     پژوهشي را همان هدف تحقيق مـي » مسألة«كند. سپس،  مي  اشاره
كـس  پرسشـي اسـت كـه هـيچ     - » سؤال«گويند البتّه ايشان مي –كند كه مسأله يادآوري مي

نامة يژگي موضوع مقالة پژوهشي و پايانكنون براي آن پاسخي نداده است. در ادامه هم، وتا
روشن و محدود بودن موضـوع، ارزش صـرف زمـان و هزينـه      –تحصيلي را در چهار بند 

و هدفمنـد بـودن   براي انجام موضوع، كمك كردن  موضوع به ارتقاء آگاهي و دانش و تازه 
  ) 91- 90: 1385(ر. ك. فتوحي،  كند.بيان مي - آن 

تنها در فصل نخست در تعريف اصطالحات مربوط بـه  مصطفي گرجي در اثر خويش، 
» سـؤال «و » مسـأله «ان تفـاوت  پژوهش، ضمن تذكّر اهميت مسأله در امر پـژوهش، بـه بيـ   

: 1390كرده و در ادامه نيز، مطلب درخوري در اين باب نياورده است (ر. ك گرجي،   بسنده
43 -44.(  

مسألة پژوهشي در بخش زيـادي   ها، از فقداناحمد رضي براي نخستين بار در درسنامه
از تحقيقات ادبي سـخن بـه ميـان آورده اسـت؛ تحقيقـاتي كـه بـه زعـم ايشـان محصـول           

هـاي  ها و تدوين آنها هستند. سپس به اهميت مسأله در پژوهشحداكثري داده» گردآوريِ«
است  اي»مسأله«اند كيفيت و ارزشمندي هر تحقيقي  منوط به نوع علمي اشاره كرده و گفته

ظهـور جوانـان محقّـق كـه     كنند. در ادامـه و پـس از اظهـار اميـدواري بـراي      كه مطرح مي
نظر پردازند. ازعريف مسألة تحقيق ميمحور تحقيقات ادبي را در آينده پي بگيرند؛ به ت مسأله

كنندة  زند و معموالً بيانشگر جرقّه ميمسألة تحقيق پرسشي است كه در ذهن پژوه«ايشان 
: 1393(رضـي،  » ت كه بر سر راه فهم يك پديده يا كاربرد يك ايده وجـود دارد. موانعي اس

هاي مسألة پژوهشي را در چند مورد از جمله تازگي، جزئـي و  ) همچنين، ايشان ويژگي27
ـ   ملموس بودن خالصه مي ر رضـي در ايـن اسـت كـه بـراي      كند. اهميت قابـل سـتايش اث

ه بـه     پژوهشـي را در د هاي دسـتيابي بـه مسـألة    بار، راه نخستين وازده قسـمت؛ يعنـي توجـ
هاي كمتر شناخته شده، توجه به آشفتگي اطّالعات موجود دربارة يك موضوع، توجه  پديده

هاي قبلي، توجه به متناقض بودن نتيجة تحقيقات پيشينيان، توجه به به ناقص بودن پژوهش
هاي متعدد و متنـوع دربـارة   هاي امروزي، طرح پرسشناهماهنگي دانش موجود با واقعيت

هاي ادبي، نگاه ها، نگاه تازه به پديدهيك پديدة ادبي، تجزية مشكل به مسائل، توجه به رابطه
هاي ادبي، نگاه تطبيقـي ذو نگـاه كاركردگرايانـه. (ر. ك.    اي به پديدهرشتهاي يا ميانفرارشته
  )53- 47همان، 
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) را يك سـال بعـد از   1394» (زبان سادهروش تحقيق به «مريم صادقي گيوي كه كتاب 
اند. راقـم ايـن سـطور، در    اي نداشتهاست، به مسألة پژوهشي اشارهاحمد رضي منتشر كرده

به صورت مبسوط به ابعـاد  » اصول و مباني پژوهش در زبان و ادبيات فارسي«فصل چهارم 
  است: مختلف مسألة پژوهشي به شرح زير پرداخته

 پژوهشضرورت وجود مسأله در  ـ

  اهميت و ماهيت مسألة علمي  ـ
 مسألة پژوهشي و زمان ـ

  هاي دستيابي به مسألة پژوهش (هجده اصل و روش)اصول و روش ـ
  هاي ارزشمندي مسألة پژوهشي (اصالت، امكان انجام تحقيق) مالك ـ
- 139: 1395تعريف مسأله و طرّاحي سؤاالت و فرضيات پژوهشي (ر. ك. طاهري،  ـ

205( 

  
 و نقد پيشينة پژوهش شناسايي. 6

گيـري و بـا اسـتناد بـه مجموعـة      هر بخشي از دانـشِ جديـد بـا بهـره    » انباشتي«در ديدگاه 
پردازان كساني هستند كه بـه  شود و مخترعان، مكتشفان و نظريههاي پيشين، توليد مي دانش
يان، تنهـا  هاي پيشينهاي پيش از خود، آگاهي كافي دارند و با استفادة كامل از اندوختهدانش

هـا محصـول   افزايند. واقعيت اين است كه دانشبخش بسيار محدودي بر دانش موجود مي
دانشـمندان بـا يكـديگر اسـت و قسـمت اعظـم       » تعامل و مشاركت مستقيم و غيرمستقيمِ«

  دان تازگي ندارند. به همين دليلآنها، چن كنندةها نيز بر خالف ظاهر گمراهجديدترين دانش
كنـد، توانسـته باشـد    آيد دانشمندي كه در انزوا و دور از بقيه كار ميش ميبسيار كم پي

هاي بسيار نادر است اما او هم درك خود كشفي حياتي انجام دهد. مندل يكي از نمونه
شناسـي ارزش   هـايي در زيسـت  طور از اينكـه چـه پرسـش   را از روش علمي و همين

، هـر قـدر هـم كـه هـوش و اسـتعداد       كسكردن دارند، مديون ديگران بود. هيچ  طرح
(استيونسـن و هنـري    چيز را از صـفر آغـاز كنـد.   تواند همهدرخشاني داشته باشد، نمي

  )170: 1393بايرلي، 

هاي علمي ديگر دانشمندان و وارد تعامل سازنده شدن با آنـان،  استفاده از آراء و ديدگاه
كاهـد؛ بلكـه نشـاني از اصـالت     كند، نمـي هرگز از ارزش و اعتبار دانشي كه فرد عرضه مي
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هاي است و از طريق انباشت يافته» تاريخمند«توان گفت دانش، امري است. بنابراين، مي  آن
كند. شرط ورود به نظام توليد علـم در يـك   هاي مختلف توسعه پيدا ميدانشمندان در دوره

ا زماني كه فرد زمينه، آگاهي كافي از تجارب علمي ثبت شده در سنّت ويژة آن علم است. ت
توانـد وارد آن  ) بر دانش موجود احاطه نيابد، نمـي Diachronic( به صورت مطالعة درزماني

هاي دور و نزديـك  حوزه شود و اطمينان داشته باشد كه آنچه به ذهن او رسيده، در گذشته
  است. حقيقت اين است كهبه ذهن كسي ديگر خطور نكرده

انـد، بـه سـختي    ان بـه دسـت آورده و اندوختـه   گيري از دانشـي كـه ديگـر   بدون بهره
ة بيكرانة دانـش علمـي امـروز كـه     است امكاني براي كشف فراهم گردد. گنجين  ممكن

گذاشـتند،   دسترس ما قرار دارد، اگر دانشمندان دستاوردهايشان را با هم در ميان نميدر
هـا و   آزمـايش توانست شكل بگيرد و بـدين جايگـاه برسـد. انتشـار نتـايج      هرگز نمي

بـــه  مشـــاهدات بـــراي آنكـــه در دســـترس ديگـــران قـــرار گيرنـــد و ديگـــران را
دهنـدة شـالودة علـم جديـد     فراخواننـد، يكـي از اصـول بنيـادين تشـكيل       نقدوبررسي

  ).178: 1386(بوريج، رود.  مي  شمار به

بـيش از پـيش   » پيشـينة پـژوهش  «با توجه با مباحث فوق، ضرورت و اهميت مطالعـة  
حركتـي   شـود، بـه مثابـة   شود. تحقيقي كه بدون شناخت و بررسي پيشينه آغـاز  روشن مي

ريشه و بنيان است كه در معـرض آفـات متعـدد قـرار دارد و ممكـن اسـت در جريـان         بي
  پژوهش تنها با پيدا شدن يك مورد از سوابق علميِ مشابه، كلّيت آن زير سؤال برود. 

توان به عرصـة پـژوهش جـدي وارد شـد.     نميبدون شناسايي و بررسي پيشينه، اصوالً 
ها، كتب و مقاالت كـم نيسـت.   نامه ها، پاياناعتنايي به اين اصل در نگارش رسالهامروزه بي

كافي است به تصادف چند شماره از يك نشرية علمي و پژوهشي دانشگاهي را تورق كنيم 
نيـازي از  شود. احساس بيته مياندازه اين اصل مهم علمي آشكارا ناديده گرفو ببينيم تا چه

ميراث علمي ـ بخشي از اين ميراث به يقين دانشي است كه در همين چنـد دهـة اخيـر در     
نـدة شـأن و جايگـاه پژوهشـگران     هاي علمـي ادبيـات توليـد شـده اسـت ـ زيب      همة زمينه

از كنـد،  نيست. كسي كه بدون توجه به منابع پييشين، به امر خطير تحقيق مبادرت مي  علمي
دو حال خارج نيست؛ يا به زمينة علمي پژوهش خود جهل دارد كه اين امر برازندة محقّـق  

خواهـد وانمـود كنـد    واقعي نيست و يا با ناديده گرفتن پيشينه و دانـش توليـد شـده، مـي    
دهد، حال آنكه به محض انتشار تحقيق و با برمال شدن پژوهشي تازه و نوآيين را سامان مي

  دهد. بيش از پيش اعتبار خود را از دست ميعقبة پژوهش وي، 
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هاي فراواني تواند كارگشا باشد. امروزه پژوهشاينكه احصا و گزارش صرف پيشينه نمي
در آنهـا تنهـا بـه گـردآوري و     نامـه و مقالـه وجـود دارد كـه     اعم از كتـاب، رسـاله، پايـان   

حقّـق پـس از شناسـاييِ    رود مشود. در حالي كـه انتظـار مـي   كردن پيشينه اكتفا مي  فهرست
  تحقيقات مرتبط با موضوع، آنها را ارزيابي علمي كند و كيفيتشان را مشخّص سازد.

تواند ضرورت انجام پژوهش را نشان دهد و نيـز راهنمـاي پژوهشـگران    نقد پيشينه مي
رود ديگر براي مراجعه يا عدم مراجعه به منابع مذكور باشد. در پژوهش علمي، انتظـار مـي  

بندي كارشناسانة خود را دربـاب كـم و   هاي موجود، جمعبعد از احصا و نقد پيشينه محقّق
  گرفته صراحتاً بيان نمايد.كيف كارهاي انجام

شناسـي  هاي روش تحقيـق و مرجـع  هحال وضعيت طرح پيشينة پژوهش را در درسنام
  گيريم:مي  پي

هاي عموماً نگارش آيين هاي دستة نخست، يعني فنّ نويسندگي و نسل بعد از آنهاكتاب
بـر سـمند   «و » فنّ نويسندگي«پور؛ يعني اند. نه در دو اثر نادر وزينبه اين موضوع نپرداخته

اثـر  » فـنّ نگـارش  «هـاي ديگـر ماننـد    خبري از اين موضوع هست و نـه در كتـاب  » سخن
  حسن احمدي گيوي. » ادب و نگارش«فرو و اكبر فرزاممحمدجعفر محجوب و علي

احمد رنجبـر، و  » روش تحقيق و مأخذشناسي«هاي دستة دوم؛ نيز مانند كتاب ابدر كت
روش تحقيـق و  «غالمرضا ستوده، كتـاب  » شناسي و روش تحقيق در ادبيات فارسيمرجع«

عباس ماهيار ايـن  » شناسي و روش تحقيقمرجع«محمد غالمرضايي، » شناخت مراجع ادبي
  موضوع اصالً طرح نشده است. 

توحي، به اختصار تمام در بيان ساختار مقالة علمي، ضرورت توجه بـه پيشـينة   محمود ف
طرح پيشينة بحث در واقع مرور محقّقانه اسـت و تـا آنجـا    «تحقيق را يادآوري كرده است. 

زمينة تاريخي مناسبي از بحث بيان كند و جايگاه تحقيق فعلي را در بايد پيش برود كه پيش
ايشـان چنـد دسـتورالعمل مفيـد      ) 131: 1385(فتـوحي،  .» ميان آثـار پيشـين نشـان دهـد    

). مصطفي گرجـي نيـز ذيـل    132اند (همان: نوشتن پيشينة پژوهش را نيز معرّفي كرده  براي
اي كه مراحل تحقيق به عنوان اصطالحات كليدي از پيشينة تحقيق ياد كرده است. نكتة تازه

  ، اين است كهافزايدشناسي ميايشان به امر پيشين
هاي مرتبط با موضوع خود را عالوه بر رصد و محقّق در اين مرحله بايد تمام پژوهش

شناسايي، بازبيني، بازشناسي و نقد كند و ارزش علمي هريك از آنهـا را تعيـين كـرده،    
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توضيح دهد تـا ضـرورت انجـام آن     تمايز و امتياز پژوهش خود را به صورت مستدل
  )59 :1390ي احساس گردد. (گرجي، خوب به

احمد رضي نيز به ضرورت توجه به تاريخچة موضوع تحقيق، اعم از كتب، مقـاالت و  
ها اشاره كرده و يادآوري نموده است محقّق بعد از شناسايي و بررسي پيشينه بايـد  نامهپايان

تفاوت آثار پيشين را با موضوع پژوهش خود بيان كند و عدم گـزارش پيشـينه را بـه دليـل     
) مـريم  65 - 64: 1393كـاري وي دانسـته اسـت. (ر. ك. رضـي،     ا كتمـان ناآگاهي محقق ي

صادقي گيوي هم به ضرورت شناسايي پيشينه و بيان تفاوت آثار قبلي با موضوع پژوهشـي  
انـد. (رك ك.  اي بـه آن نيفـزوده  كه محقق در صدد انجام آن است، اشاره كرده و نكتة تـازه 

  ).48: 1394صادقي گيوي، 
ينة تحقيقــات احصــا و هــا و مقــاالت علمــي، يــا پيشــيم در كتــاببينــاگــر امــروز مــي

شود كه نه كمكي به وار تنظيم مياي فهرستشود و يا به صورت ناقص يا كليشه نمي  نوشته
كنـد و نـه بـراي خواننـده     خود موضوع؛ يعني اثبات تازگي و ضرورت انجام پژوهش مـي 

هاي نگارش پيشينه را به اصول و شيوههستند، به اين دليل است كه چرايي، ضرورت،   مفيد
  آموزيم. دانشجويان نمي

  
 . تهيه و تدوين برنامة پژوهش7
تواند مسيري را كـه محقّـق   در حكم نقشة راه فرضي پژوهش است و مي» برنامة پژوهشي«

در طرح مباحث طي خواهد كرد، روشن كند. برنامه بعـد از دسـتيابي بـه مسـأله، طرّاحـي      
شود. اين برنامه، در تحقيقات ت و شناسايي و نقد پيشينة تحقيق نوشته ميسؤاالت و فرضيا

دانشجويي بايد بعد از تدوين طرحنامه(پروپوزال) نوشته شـود و يكـي ديگـر از مهمتـرين     
مراحل پژوهش علمي است و ارتباط تنگاتنگي با مرحلة تعريف مسأله و تعيين سـؤاالت و  

اي كه سؤال و گونهشود؛ بهبر مبناي سؤاالت طرّاحي مي ها دارد. زيرا برنامة پژوهشيفرضيه
فرضية متناظر آن، به احتمال زياد بايد در يك فصل يا بخشي معين از تحقيق بررسـي و بـه   

اي كه پيشـنهاد شـده بـه صـورت     پرسشي كه مطرح شده پاسخ داده شود يا تكليف فرضيه
  تأييد، اثبات يا رد آن مشخّص گردد. 

ها خواهد بـود.  مبناي طراّحيِ شاكلة كلّي برنامه، تعداد و نوع سؤاالت و فرضيهبنابراين، 
اي اسـت كـه محقّـق بـراي     پيمودن مسير پژوهش مانند راهپيمايي در كوهسـتان ناشـناخته  
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كند. اگر كوهنورد مسيري را چندبار طي كرده باشد، شايد ديگر نخستين بار آن را تجربه مي
خواهـد  عيين شده نداشته باشد، ولي زماني كـه بـراي بـار اول مـي    تنيازي به نقشة از پيش 

هاي مرتبط و غيره اطّالعاتي هاي جغرافيايي، سازمانمسيري را طي كند، از افراد مطّلع، نقشه
كند تا در جريان راهپيمـايي  اي مسير احتمالي را روي كاغذ ترسيم ميآوري و تا اندازه جمع

ف از مسير و ساير موارد ديگـر مواجـه نشـود. تحقيـق نيـز      با مشكالتي نظير لغزش، انحرا
دانيم از چه تنگناهـايي بايـد عبـور كنـيم. اگـر همـة مسـير        گونه است و ما دقيقاً نميهمين

پژوهش براي محقّق شناخته شده باشد، اصل موضـوع تحقيـق تكـراري اسـت و در بـاب      
  ضرورت انجام آن بايد ترديد داشت.

اينكه در استفادة بهينه از زمان پژوهش بسيار مؤثّر است، موجب طرّاحي برنامه عالوه بر 
دانـد  شود. پژوهشگري كه از همان نخسـتين مراحـل مـي   حفظ انسجام ذهني محقّق نيز مي

ها تحقيق او چند فصل و بخش دارد و عناوين اصلي و فرعي مباحث او در هر يك از فصل
ـ  ها چيست، بهتر ميو بخش راي گـردآوري اطّالعـات مـورد نيـاز،     تواند منابع مناسـب را ب

ت مباحـث فصـل    يـهـا  هـا و بخـش  شناسايي و كلّ زمان پژوهش را به تناسب حجم و اهم
ها با عناوين آنها مشخّص شد، ذهن محقّق در يك مديريت كند. هنگامي كه فصول و بخش

انـد  توشـود و بهتـر مـي   دورة معينِ زماني، بر همين موضوعات نزديك به هم، متمركز مـي 
ا نتيجـة ملمـوس فقـدان برنامـه،        اطّالعات مورد نياز را از منابع مختلف گردآوري كنـد. امـ

  اتالف وقت و فرسايش توان محقّق خواهد بود. نظمي،كاري، بيسردرگمي، پراكنده
: 1385هاي طرّاحي برنامة پژوهشي به جز اثر محمود فتـوحي ( ضرورت، اصول و شيوه

كـه مـورد مطالعـه قـرار گرفـت،       هـاي روش تحقيـق  نامهيـك از درسـ  )در هيچ111- 110
ر، بــه صــورت مبســوط از آن نشــده و راقــم ايــن ســطور، نيــز بــراي نخســتين بــا  مطــرح
  ).226 - 222: 1395است (ر. ك. طاهري،   گفته سخن
  

 شناسايي منابع تحقيق. 8
انـد، حجـم   هايي كه به صورت سنّتي تدوين شـده در باب شناخت مراجع تحقيق، درسنامه

بندي اند. ابتكار هريك از نويسندگان آنها، به نحوه دستهقابل توجهي از منابع را معرّفي كرده
شـود. معمـوالً در   وار آنها خالصه ميمنابع و معرّفي نسبتاً مبسوط يا فشرده و حتّي فهرست

هاي موضوعي ماننـد فرهنـگ   ها، فرهنگالمعارفها از معرّفي كتب لغت، دايرهاين درسنامه
مثال، اصطالحات طب، ديواني، ادبي و غير شروع و منـابع ديگـر، بـه صـورت موضـوعي      ا
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ن آنهـا، هرچـه تعـداد منـابع     فـرض نويسـندگا  ها، بنا بر پيششوند. در اين كتابمعرّفي مي
انشـجويان در ايـن امـر، گـويي     شده بيشتر باشـد، امكـان محقّـق شـدن و توفيـق د       معرّفي
هاي دسته دوم، اصول و معيارهاي ارزيابي منـابع  ك از كتابشود. تقريباً در هيچ يمي  بيشتر

  بيان نشده است. 
شـكل سـنّتي؛ يعنـي معرّفـي روش     هـاي شناسـايي منـابع، بـه     ها، البتّه راهدر اين كتاب

)، استفاده از كتابخانه ( همان، 19- 16: 1377ها (ر. ك. ماهيار، ها در كتابخانهبندي كتاب طبقه
ترين و ترين و عملي)، مطرح شده است. علمي22- 19: 1376ضايي، و ر. ك. غالمر 23- 20
بار،  محمود فتوحي است كه براي نخستين هاي شناسايي منابع، اثرروزترين درسنامه در راهبه

انـد. (ر. ك.  رساني الكترونيكي و اينترتي را مطـرح كـرده  هاي اطالعنحوه جستجو در پايگاه
همين شيوه را ادامه داده و تعداد بيشتر و كاملتري از  ) احمد رضي100 - 93: 1385فتوحي، 
  )92: 1393هاي علمي را معرّفي كرده است. (ر. ك. رضي، پايگاه

احمد رضي، براي نخستين بار، ضرورت ارزيـابي منـابع شناسـايي را طـرح كـرده و از      
اقـم  ). ر93- 92توجهي به اين اصل سخن گفته است. (ر. ك. همان، هاي احتمالي بيآسيب

تر موضوع را پي گرفته و اصول و معيارهاي ارزيـابي منـابع را   اين سطور، به شكلي مبسوط
ميزان استفاده و بسامد ارجاع نويسندگان ديگر به نوشتة علمي  .1تبيين كرده است. از جمله: 

جايگاه و اعتبار علمي پژوهشگران شناخته شده و منابعي كه آنان در  .Impact Factor (2يا (
اعتبار و جايگاه علمي محقّقـان برجسـته در هـر يـك از      .3كنند يقات خود استفاده ميتحق

تيراژ و نوبـت   .5ناشر يا بنگاه انتشاراتي كه كتاب را منتشر كرده است.  .4هاي علمي حوزه
ة   .6چاپ نيز در شرايط عادي اجتماعي و فرهنگي  سردبير و كميتة علمي يا هيأت تحريريـ

  ) 239 - 228: 1395سازماني كه متولّي آن است. (ر. ك. طاهري،  نشريه، ارگان يا
  

 دهي به منابع و ارجاعگردآوري اطّالعات . 9
هاي روش تحقيق؛ يعني كتب دسـتة  اصول گردآوري اطّالعات از بدو آغاز تدوين درسنامه

ونه ر. اي به صورت ابتدايي مد نظر نويسندگان آنها بوده است. (به عنوان نمنخست تا اندازه
شناسي و روش تحقيق هم همين سنّت ) در كتاب مرجع28- 26: 1358ك. احمدي گيوي، 

، ماهيـار،  117: ، 1383با كمي تدقيق و بسط كالم ادامه يافته اسـت. (بـراي نمونـه رنجبـر،     
ــايي، 27: 1377 ــب49- 48: 1376، غالمرض ــوم،    ) در كت ــتة س ــي دس ــق؛ يعن روش تحقي
: 1385حمود فتـوحي بيـان كـرده اسـت. (ر.ك. فتـوحي،      راهكار عملي گردآوري را م  چند
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) مصطفي گرجي و احمد رضي نيز در همين حد سـخن گفتـه و چيـزي بـر آن     107- 106
) مباحثي كه در همة 99- 98: 1393و رضي،  63- 62: 1390اند. (ر. ك. گرجي، اضافه نكرده

گردآوري تحقيق است  اند، در حكم مقدمات اوليه برايهاي مورد مطالعه طرح شدهدرسنامه
انـد. راقـم ايـن    و تقريباً هيچ يك از آنها اصول اساسي گردآوري اطّالعات را طـرح نكـرده  

هاي مختلف خوانش متون ادبي، مطالعة انتقادي را طـرح و  سطور، بعد از مطرح كردن شيوه
هـاي  به كار گيري اين شيوه را در گردآوري اطّالعات ضروري دانسته است. سـپس، شـيوه  

هاي زنـده از متـون ادبـي، بـازنموده اسـت (ر. ك.      برداري فعاالنه را با مثاللي يادداشتعم
 ).311- 248: 1395طاهري، 

دهـي  هاي ارجاعهاي مربوط به نگارش پانوشت (پاورقي) و شيوهمجموعه دستورالعمل
ه هاي نسل دوم، البتّها شروع شده و در همة كتاباز كتب نسل نخست، در تدوين درسنامه

عملي طرح شـده اسـت.   با كمي دقّت و در نهايت در كتب نسل سوم با بسط قابل قبول و 
دهي به منابع متنوع، بـراي نخسـتين بـار در كتـاب محمـود      هاي ارجاعرسد شيوهنظر مي به

) 195- 137: 1385اند. (ر. ك. فتوحي، بندي و توضيح داده شدهفتوحي با شواهد عيني دسته
تـوان  ها نيسـت و مـي  ، ضرروتي به تكرار اين موضوع در ساير درسنامهبا وجود اين كتاب

  دانشجويان را به آن ارجاع داد. 
  
 . نگارش علمي تحقيق10

احـل پيشـين، همگـي در حكـم     تـرين مرحلـة پـژوهش اسـت و مر    نگارش مـتن، اصـلي  
درسـتي و  دهيم. اگر مراحل قبلي به هستند كه براي رسيدن به اين مرحله انجام مي  مقدماتي

گرفته شده باشد؛ يعني مسألة ارزشمندي طرح شده باشد، پيشينه به خوبي كاويده اصولي پي
و بررسي شده باشد، برنامة پژوهشي خوب طرّاحـي شـود، منـابع معتبـر شناسـايي شـود،       

ها صحيح و براساس موازين خوانش انتقادي صورت گرفته باشـد، و محقّـق   گردآوري داده
  مي كافي و مناسب باشد، اجرا و عملي كردن اين مرحله دشوار نيست.نيز داراي زمينة عل

هاي اصلي و فرضيات مطرح شده در سرآغاز داشت پرسشمتن تحقيق، با توجه و چشم
خواهيم به صورت غيرمسـتقيم  شود؛ به عبارت ديگر، در نگارش متن ميپژوهش نوشته مي

هايي را كه به عنوان حدس و يههاي مطرح شده پاسخ دهيم و صدق و كذب فرضبه پرسش
هــا بــه مــا واقــع، فرضــيه هــاي زيركانــه طــرح كــرده بــوديم، مشــخّص نمــاييم. درگمــان
كنيم » تعبير يا تفسير«ايم چگونه آوردهها و مستنداتي را كه از منابع گردكنند داده مي  گوشزد
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) عالوه بر 41: 1392 ها نمايان شود. (ر. ك. بن ـ آري،تا از اين طريق صحت و سقم فرضيه
  ها و فرضيات، برنامة پژوهشي نيز راهنماي خوبي براي نگارش متن است.پرسش

هـاي  ترين مرحلة تحقيق است، تقريبـاً در درسـنامه  اگرچه نگارش متن پژوهش، اصلي
هاست. شايد دشوارترين بخش نگارش بخش مغفول ماندة اين كتاب - هر سه نسل - موجود
هاي ق هم همين قسمت بوده باشد. زيرا، نويسنده بايد دستورالعملهاي روش تحقيدرسنامه

عيني و قابل اجرا در اختيار دانشجويان قرار دهد. اصول نگارش علمي، در زبـان فارسـي و   
در رشته ادبيات فارسي تا كنون تدوين نشده است. مجموعة تجارب علمي كـه در آثـار يـا    

تـوان گفـت   حصا يا به كتابت در نيامـده و مـي  ذهن محقّقان برجسته وجود دارد، هنوز به ا
اصـول  «اثر تري ايگلتون و » چگونه ادبيات بخوانيم«تحقيقات ادبي ما، از وجود آثاري مانند 

ها بهره است. در دستة نسل نخست و دوم درسنامهاثر سلينا كوش، بي» و مباني تحليل ادبي
فرض نويسـندگان  نكه گفته شد پيشاين موضوع كامالً ناديده گرفته شده است؛ چرا كه چنا

توانـد بـه   آنها اين بوده است كه با شناخت مراجع و گردآوري اطّالعات از آنهـا، فـرد مـي   
ابتـدايي بـراي ايـن بخـش تـازه       هـاي پژوهش خود سامان دهد. اما در دستة سوم، تـالش 

ه آنچه البت –شده است. مصطفي گرجي تالش كرده تحليل ادبي را از منظرهاي مختلف آغاز
بـه   - ادبـي  –اند بيشتر رنگ و لعاب نقد ادبـي دارد نـه اصـول نگـارش علمـي      ايشان گفته

توانند متن دانشجويان بياموزد. اينكه آيا خوانندگان اين كتاب از راه آشنايي با اين منظرها مي
كننـده  اي آشـفته و گـيج  علمي درخوري بنويسند، محلّ ترديد است. چون مطالب به اندازه

. بخـش  آوردخـاطري در خواننـده بـه وجـود نمـي     اند كه احتمـاالً جـز پريشـان   دهطرح ش
البتّـه قرائـت    - گانة موجـود توجهي از كتاب ايشان به طرح شش منظر از منظرهاي ده  قابل

اي گونـه گـاه مؤلّـف محتـرم بـه    راقم اين سطور است از محتواي كتاب و ممكن اسـت از ن 
  )174- 113: 1393ك. گرجي،  اختصاص يافته است. (ر. –باشد   ديگر

ن قسـمت را بـه اختصـار تمـام     اي ايـ احمد رضي نيز مانند تعـداد زيـادي از درسـنامه   
هـاي تحليـل   كرده و تقريباً اصول قابل اجرايي را بيان نكرده اسـت. ايشـان، مهـارت   برگزار

 اطّالعات، سطوح تحليل، انواع تحليل را به اختصار توضيح داده و بيش از آنكـه مباحـث و  
شناسي اخذ شده است. (ر. عناوين آنها ناظر بر علم ادبيات باشد، از علوم اجتماعي و جامعه

ــي،  ــك ف  104 - 99: 1393ك. رض ــطور، ي ــن س ــم اي ــر   ) راق ــن ام ــه اي ــوط ب ــل مبس ص
اب طي شـود. بـراي ايـن منظـور،     است. ولي هنوز، بايد راه طوالني در اين ب داده  اختصاص

شي محقّقان برجسته ارزيابي انتقـادي شـوند تـا اصـول و     است با دقّت تمام آثار پژوه  الزم
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هـاي  پژوهشـگران فعلـي و نسـل    بنـدي گـردد تـا   هاي تحليل آنها شناسايي و دسـته روش
  نجام تحقيقات سالم مبادرت ورزند.بتوانند با الگوبرداري از آنها، به ا  آينده
  
  گيري نتيجه. 11

ل نخست تا نسل سوم در فضاي علمي هاي نساز آغاز دهة سي تا كنون كه كتب و درسنامه
اي آثار علمي كه در ميان آنهـا غـثّ و   هاي ديگر به اندازهاند، مانند حوزهادبيات نوشته شده

كند مسيري كـه تـاكنون طـي شـده اسـت،      شده است كه ايجاب ميثمين كم نيست، نوشته
اويني ماننـد فـنّ   مطالعه و نقد شود. نسل نخست كتب كه بيشتر دغدغة زباني دارند و با عن

هاي اخير به صورت كتب آيين نگارش و شوند، در دههنگارش يا فنّ نويسندگي نوشته مي
اي مطرح شده و ها امر تحقيق اوال به صورت حاشيهاند. در اين كتابويرايش بازتوليد شده

بيــات در ذهــن نويســندگان آنهــا در ثــاني، تعريــف و برداشــت خيلــي روشــني از علــم اد
هـاي شصـت و   هاي پنجاه به اين سو، به ويژه دهـه ها، از دههارد. نسل دوم كتابند  وجود

در سرفصـل دروس،  » شناسـي جـع روش تحقيـق و مر «هفتاد به دنبال قـرار گـرفتن درس   
فرض نويسندگان اي است و پيششوند. در اين آثار نيز، هنوز تحقيق امري حاشيه مي  نوشته

توانـد  علمـي و ادبـي، فـرد مـي    دقيـق و كامـل مراجـع    آنها ظاهراً اين است كه با شناخت 
اند كه اختصاصاً يـا بـه امـر    كند. نسل سوم آثار، از دهة هشتاد به اين سو نوشته شده  تحقيق

اي است. اين دسته از آثار، هنوز در شناسي در آنها امري حاشيهپردازند يا مرجعپژوهش مي
هاي علمي محقّقان برجستة ادبيات و انتقال تجربهآغاز راه هستند و الزمة تكميل آنها ورود 

فانه بـا وجـود        خويش به زبان علمي به نسل حال و آيندة پژوهشـگران ادبـي اسـت. متأسـ
محقّقان برجسته و انتشار اثار درخشان ادبي در صد سال اخير، تا كنـون مجموعـة تجـارب    

منظـور، الزم اسـت    علمي مندرج در اين آثار شناسايي و كتابـت نشـده اسـت. بـراي ايـن     
هـاي امـروزي در   ها به مباني تئوريك علوم جديد، مكاتـب آن و روش نويسندگان درسنامه

  ي است، توجه كافي مبذول دارند.هاي انسانهاي ديگري از دانشتحقيق كه متعلّق به حوزه
  
  نامه كتاب

  ). ادب و نگارش، تهران: انتشارات مدرسة عالي بازرگاني. 1358احمدي گيوي، حسن (
هـا و  ). هزار چهرة علـم؛ گفتارهـايي دربـارة دانشـمندان، ارزش    1393استيونسن، لزلي و هنري بايرلي (

  اجتماع، ترجمة ميثم محمداميني، چاپ اول، تهران: فرهنگ نشر نو.
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ة علمي چيست؟ ترجمة فريبرز مجيدي، چاپ دوم، تهـران: انتشـارات   ). نظري1392بن  ـ آري، موتي (  
  مازيار.

دتقي فرامـرزي، چـاپ اول، تهـران:        1386بِوِريج، ويليام بِردمور ( هنر تحقيـق علمـي، ترجمـة محمـ .(
  انتشارات مازيار.

رات ). چيستي معرفت، ترجمة ياسر خوشنويس، چاپ اول، تهران: شركت انتشا1393پريچارد، دانكن (
  علمي و فرهنگي.
). اسطوره چارچوب؛ در دفاع از علم و عقالنيت، ترجمة علي پايا، چاپ دوم، 1384پوپر، كارل ريموند (

  تهران: انتشارات طرح نو.
  ). دربارة تقسيم كار اجتماعي، ترجمة باقر پرهام، چاپ اول، بابل: كتابسراي بابل.1369دوركيم، اميل (
شناسـي، چـاپ اول، تهـران:    هاي تحقيق در ادبيـات و مرجـع  ا و مهارته). روش1393رضي، احمد (

  انتشارات فاطمي.
  ). روش تحقيق و مأخذشناسي، چاپ ششم، تهران: اساطير.1383رنجبر، احمد (

نقـدها و اشـارات، بـه اهتمـام     هـا؛ از مقـاالت،   ها و انديشـه ). يادداشت1379(كوب، عبدالحسين زرين
  پنجم، تهران: انتشارات سخن.اهللا مجيدي، چاپ  عنايت

شناسي و روش تحقيق در ادبيـات فارسـي، چـاپ شـانزدهم، تهـران:      ). مرجع1393ستوده، غالمرضا (
  ها (سمت).سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه

). قبض و بسط تئوريك شريعت، چـاپ ششـم، تهـران: مؤسسـة فرهنگـي      1377سروش، عبدالكريم (
  صراط. 

  ). آيين نگارش، چاپ هفتم، تهران: انتشارات اساطير.1375، محمدجواد (شريعت
  63، مجلة دنياي سخن، شماره »دريغا زرياب؛ دريغا فرهنگ ايراني). «1373كدكني، محمدرضا (شفيعي
ة ادبـي صـورتگرايان    ). رستاخيز كلمات؛ درس1391كدكني، محمدرضا (شفيعي گفتارهايي دربارة نظريـ

  وم، تهران: انتشارات سخن.روس، چاپ س
  ). روش تحقيق به زبان ساده، چاپ اول، تهران: نشر نگاه معاصر.1394صادقي گيوي، مريم (
اپ اول، تهـران:  ). اصول و مبـاني پـژوهش در زبـان و ادبيـات فارسـي، چـ      1395طاهري، قدرت اهللا (
  انتشارات علمي.
  ادبي، چاپ دومم، تهران: انتشارات جام. ). روش تحقيق و شناخت مراجع1376غالمرضايي، محمد (

  پژوهشي، چاپ اول، تهران: سخن.  - ). آيين نگارش مقالة علمي1385فتوحي، محمود (
ـ  ). ساختار انقالب1387كوهن، توماس. اس ( م، تهـران:    هاي علمي، ترجمـة عباس طـاهري، چـاپ دو

  قصه.  نشر
گانه، چاپ اول، دهبا رويكرد به منظرهاي شش). آئين پژوهش در زبان و ادبيات 1390گرجي، مصطفي (

  تهران: كلك سيمين. 
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  شناسي و روش تحقيق، چاپ دوم، تهران: نشر قطره.). مرجع1377ماهيار، عباس (
چاپ پنجم، تهـران: شـركت سـهامي    ). فنّ نگارش، 1347پور (اكبر فرزاممحجوب، محمدجعفر و علي

  انديشه.   نشر
  جا)شناسي در علوم انساني، (بيشناسي و روشمباني معرفتتا). ملكيان، مصطفي (بي

  ). روش شناخت شناخت، ترجمة علي اسدي، چاپ دوم، تهران: سروش.1391مورن، ادگار(
). علم و تمدن در اسالم، ترجمة احمد آرام، چاپ اول، تهران: نشر انديشـه بـا   1350نصر، سيدحسين (

  همكاري مؤسسة انتشارات فرانكلين.
  ). فنّ نويسندگي، تهران: انتشارات مؤسسة عالي علوم ارتباطات اجتماعي. 1349پور، نادر (زينو

  ). بر سمند سخن، چاپ اول، تهران: انتشارات فروغي.1366پور، نادر (وزين


