
 
 
 
 
 
 

  آسيب شناسي تحقيقات مربوط به نظامي گنجوي
  دكتر زينب نوروزي

  استاديار ادبيات فارسي دانشگاه بيرجند 
 چكيده:

و فرايند آن در اين نوشته، مقاالت مربوط به نظامي گنجوي در طي هشتاد سال،  از نظر شيوه ي تحقيقي 
مورد بررسي و تحليل قرار مي گيرد و به اين ترتيب تا حدودي شكل تحقيقات ادبي در سده ي اخير نمايان 
مي شود كه خود بيان گر وضعيت تحقيق در رشته ي زبان و ادبيات فارسي در داخل كشور است. نويسنده 

كه  د. در اين نوشته مشخص مي شوددر خالل بيان اين ضعف و قوت ها، راهكارهايي را نيز ارائه مي ده
زبان و ادبيات فارسي غير از توليد متون منظوم و منثور ادبي، در توليد علم و دستاوردهاي علمي در معناي 
آكادميك آن چگونه بوده است. با شناسايي و بررسي اين پژوهش ها، روش هاي تحقيقي مطالعات ادبي و كم 

    و كيف و آسيب هاي آن مشخص مي شود.  
  زبان و ادبيات فارسي، نظامي گنجوي، پژوهش هاي ادبي،آسيب شناسي  واژگان كليدي:

 
  . مقدمه1

  «تقليدهاي فراواني را در پي داشته است. است كه  ادبي نظامي، از برجسته ترين شاهكارهايمنظومه هاي 
نظامي از شاعراني است كه بي شك بايد او را در شمار اركان شعر فارسي و از استادان مسلم اين زبان 
دانست. وي از آن سخن گوياني است كه مانند فردوسي و سعدي توانست به ايجاد يا تكميل سبك و روش 

ده، ليكن تنها شاعري كه تا خاصي توفيق يابد. اگرچه داستان سرايي در زبان فارسي به وسيله نظامي شروع نش
پايان قرن ششم توانست اين نوع از شعر يعني شعر تمثيلي را در زبان فارسي به حد اعالي تكامل برساند، 
نظامي است. وي در انتخاب الفاظ و كلمات  مناسب و ايجاد تركيبات خاص تازه و ابداع و اختراع معاني و 

ئيات در شمار كساني است كه بعد از خود نظيري نيافته مضامين نو و دلپسند در هر مورد و تصوير جز
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است...مهارتي كه نظامي درتنظيم و ترتيب منظومه هاي خود به كار برده است باعث شد كه به زودي آثار او 
  )809ـ 808:  1368  صفا،» ( مورد تقليد شاعران قرار گيرد.

وان بهره گيري از ميراث هاي غني در يكي از بهترين راه هاي توسعه ي علمي و فرهنگي هر كشوري، ت
ادبيات ملي  است كه خوشبختانه ادب فارسي در اين زمينه از گنجينه هاي پربهايي برخوردار است. نسل 
امروز، بيش از هر چيز نياز دارد كه با آگاهي از اين مواريث و انس با آن ها، احساس لذت جويي، زيباپسندي 

ند سازد. بر اين اساس، درباره ي بزرگان ادب فارسي در قرن اخير طرح و قوه ي دانش جويي خود را بهره م
ها، رساله ها و به ويژه مقاالت و تحقيقات فراوان و گسترده اي منتشر شده كه به دليل كثرت و پراكندگي اين 
ز آثار، جمع آوري، نقد و تحليل آن ها ضرورت يافته است. عالوه بر آن، بازشناسي گوهر اين پژوهش ها ا
  خزف بدفهمي ها مي تواند منجر به كشف روزنه هاي جديدي در جهت شناخت بزرگان ادب فارسي گردد. 

  . پيشينه ي تحقيق2
هر چند درباره ي اين شاعر بزرگ تحقيقات و تتبعات فراواني در قالب مقاله به نگارش درآمده، تاكنون 

اين مقاالت صورت نگرفته شيوه ي تحقيق در تحقيق جامع و منسجمي در جهت معرفي و بررسي 
است كه » ابوالقاسم رادفر«كتاب شناسي نظامي اثر .اولين اثر راهگشا در معرفي فهرست اين تحقيقات، است

توسط مؤسسه ي  1371در سال  وتنها كتاب شناسي موجود درباره ي مقاالت مربوط به نظامي است 
 هم ديگري تحقيقات م انساني) منتشر شده است. عالوه بر آن،تحقيقات و مطالعات فرهنگي (پژوهشگاه علو

از جمله رساله ي دكتري اين جانب، با صورت گرفته كه عمده ي آن ها رساله هاي دانشگاهي بوده است. 
به  1385كه در دي ماه )» 1380ـ 1300بررسي تحليلي و توصيفي مقاالت مربوط به نظامي در ايران (« عنوان 

محمد حسين كرمي در دانشگاه شيراز دفاع شده است. نگارنده در مقاله اي هم كه تحت راهنمايي دكتر 
ارائه كرده، به معرفي  86در همايش فرزان در بيرجند در آبان » سير نظامي پژوهي در هشتاد سال اخير «عنوان 

گون معرفي نموده سير كلي نظامي پژوهي در داخل و خارج از ايران پرداخته و اين مقاالت را از جهات گونا
نقد و تحليل تحقيقات «است. سه سال پس از آن رساله ي ديگري از فردي به نام خورشيد نوروزي به عنوان 

به راهنمايي دكتر غالمحسين غالمحسين زاده در دانشگاه » 1384ـ 1300نظامي پژوهي در كتاب هاي فارسي (
تحليل رويكرد  «كور مقاله اي هم تحت عنوان ) دفاع شده است. نويسنده ي رساله ي مذ1387تربيت مدرس (

در دو فصلنامه ي پژوهش زبان » ش  1384ـ  1300تحقيقات نظامي شناسي در كتاب هاي محققان ايراني از 
به چاپ رسانده است. اين دو رساله و دو مقاله (يكي در  87شماره دهم، بهار و تابستان » و ادب فارسي
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تحقيقات مربوط به نظامي را به شكل آماري با تحليل ها و نقدهايي به  حيطه ي كتاب ها و ديگري مقاالت)
  خوانندگان معرفي نموده اند. 

هـ .ش) نظامي پژوهي مي پردازد كه 1300ـ  1380هشتاد سال (ارزيابي آسيب شناسانه ي تحقيق حاضر، به 
  800اين هشتاد سال، تقريباًدر ت ادواري داخل كشور به چاپ رسيده است. رياعمدتاً در قالب مقاله و در نش

مقاله به زبان فارسي درباره ي نظامي در ايران و خارج از ايران نوشته شده كه با حذف مقاالت منتشر شده در 
نمايه ها، فهرست  از تمقاالمقاله باقي مي ماند كه در ايران چاپ شده است. اين  560خارج از ايران حدود 

                                                    است.  بررسي شده وگردآوري  مجالت گوناگون مقاالت و
  . ماهيت مقاله و فراواني آن  3
، در معناي جديد آن، از جنبه هاي مختلف تعريف شده است: مثالً برخي آن را نوشته اي هدف مند و »مقاله«

 Abramsت تهيه مي شود(مشخص مي دانند كه به موضوعي خاص پرداخته و اغلب براي چاپ در نشريا
). برخي ديگر، آن را ابزاري نوشتاري براي ارائه ي دستاوردهاي پژوهشي تازه در زمينه هاي 59: 1993،

). برخي ديگر نيز آن را نوشته اي مي دانند 217: 1372مختلف به خوانندگان خاص يا عام مي دانند(رحيمي،
استفاده از آراء و نظريه هاي صاحب نظران و نوآوري كه در موضوعي مشخص نوشته مي شود و در آن با 

). اما آن چه كه در اغلب 53: 1380هاي شخص محقق، آراء و نظريه هاي جديدي طرح مي شود(ميرزاآقايي،
وجود سؤال يا مسأله ي «تعاريف مشترك است اين است كه يك مقاله بايد داراي سه ويژگي بارز باشد: 

ويژگي ديگري كه بايد به اين سه افزود و كم تر در ». خالقيت و نوآوري«و » نظم و سازمان«، »تحقيقي
زبان و «تعاريف مربوطه ديده مي شود و از چشم تعريف كنندگان و مقاله نويسان، هر دو، به دور مانده، 

مقاله است. از آن جايي كه مقاله نيز، مثل هر اثر مكتوب ديگري، جهت برقراري ارتباط و مفاهمه » نگارش
  ن انسان ها در زمان حال و آينده، پديد مي آيد، زبان ارتباطي آن بايد بغايت دقيق، موجز و درست باشد.بي

هر سه ويژگي باال، در مقاله نويسي، در راستاي يك هدف حركت مي كند و آن هم افزايش دانش   
دانش هدف  موجود درباره ي موضوع تحقيق در يك رشته ي خاص است. به عبارت ديگر، گسترش مرزهاي

  اصلي مقاله نويسي است.
در دنياي جديد مقاله اهميت زيادي پيدا كرده تا حدي كه به عقيده ي بسياري مقاله بيش از كتاب دهنده ي 
رشد علمي است زيرا جديدترين نظريات و دستاوردهاي علمي براي نخستين بار در مقاالت علمي تجلي پيدا 
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االت در مورد هر شاعر و نويسنده اي با بررسي دقيق آن ها نشان  مي كند. پس مي توان با آسيب شناسي مق
بررسي كارنامه ي نظامي پژوهي به رشد  داد كه سنت پژوهشي چه روندي داشته، سير استكمالي يا قهقرايي.

كيفي تحقيقات كمك مي كند و علل و آسيب هاي پژوهش ها را نشان مي دهد. از نظر كمي هم مقاالت به 
در سال هاي اوليه ي نظامي پژوهي تالش هاي مستمر حسن  داشته است. به اين صورت كه تناوب افزايش

وحيد دستگردي ،عاشق و شيفته ي نظامي و منظومه هاي وي در مجله ي ارزشمند و وزين ارمغان شروعي 
كاهش  بسيار مناسب را براي نظامي پژوهي رقم زد . متأسفانه پس از او چندين سال درصد مقاالت ارائه شده

كه شايد به داليلي چون  1360ـ1364مي يابد و سپس رشد نسبتاً خوبي در اين امر مشاهده مي شود تا سال 
درصد)،  5/52مقاله( 293بيش ترين تعداد مقاله ها، يعني جنگ تحميلي ركود ديده مي شود. بايد گفت 

و  1370مي در تبريز در سال است كه به دليل برگزاري كنگره ي حكيم نظا 1370ـ1374مربوط به سال هاي 
، اين افزايش چشمگير به وجود آمده است و كم ترين  1372جلد در سال  3چاپ مجموعه مقاالت آن در 

كه  انتشار يافته است. 1320ـ1324درصد)، در فاصله ي سال هاي  2/0مقاله( 1تعداد مقاله ها نيز، يعني 
سياسي ـ اجتماعي آشفته ي آن سال ها به اين صورت  احتماالً به دليل اشغال كشور توسط متفقين و اوضاع

بوده است. اين افزايش هاي نامستمر و كاهش هاي ناگهاني از عدم وجود يك برنامه ي منظم و مشخص در 
 تحقيقات نظامي پژوهي و نيز نبود يك مركز براي سامان دهي اين پژوهش ها حكايت مي كند. 
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  و درصد مقاالت نوشته شده بر حسب سال انتشار آن ها . تعداد1جدول شماره ي
  درصد تعداد سال انتشار رديف

 9/2 16 1300ـ   1304  1

 5/0 3 1305ـ   1309  2

 1/1 6  1310ـ   1314  3

 7/4 26 1315ـ   1319  4

 2/0 1 1320ـ   1324  5

 5/2 14 1325ـ   1329  6

 8/1 10 1330ـ   1334  7
 3/1 7 1335ـ   1339  8

 6/1 9 1340ـ   1344  9

  2 11 1345ـ   1349  10

 2/5 29 1350ـ   1354  11

 1/6 34 1355ـ   1359  12

 8/1 10 1360ـ   1364  13

 8/3 21 1365ـ   1369  14

  5/52 293 1370ـ   1374  15

  2/12 68 1375ـ   1380  16

  100 558  جمع 
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  ، به نمايش درآمده است. 1، در زير، در نمودار شماره ي 1ارقام و اطالعات موجود در جدول شماره ي 

  تعداد مقاالت نوشته شده بر حسب سال انتشار آن ها 1نمودار شماره ي 

  
  . نكاتي كلي درباره ي مقاالت مربوط به نظامي4

  ـ بررسي نوع مقاله
انواع مقاله نيز، هم چون تعاريف آن، از جنبه هاي مختلف قابل تقسيم است. در يك تقسيم بندي، مي توان 

). مقاله ي تحقيقي، 177: 1380تقسيم نمود(حري،» گردآوري«و » مروري«، »تحليلي«، »تحقيقي«مقاالت را به 
ه و متكي بر يافته هاي ديگران نوشته اي است كه برخاسته از پژوهش نويني باشد كه محقق خود انجام داد

). اين نوع مقاله، صرفاً پس از تحقيق و بررسي همه جانبه به شيوه اي علمي تهيه مي شود 178نيست(همان: 
). اين مقاالت، 45: 1369و در آن آخرين نتايج به دست آمده كه مبدعانه است طرح مي شود(عمادافشار،

: 1372اصيل با رهيافتي نو به موضوعي تثبيت شده اند(رحيمي، معموالً دربرگيرنده ي نتايج پژوهشي مهم و
نيز معروف است، مؤلف آراء و نظريه هاي موجود را مورد » مقاله ي نظري«). در مقاله ي تحليلي، كه به 218

تحليل قرار مي دهد و با استدالل و بهره گيري از شواهد، برتري نظريه اي را بر نظريه هاي ديگر نشان مي 
). مقاله ي مروري، به تحليل كالن و ارزيابي انتقادي نوشته هايي مي پردازد كه قبالً 178: 1380ي،دهد(حر
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منتشر شده اند. در مقاله ي گردآوري نيز مؤلف صرفاً به گردآوري و انعكاس آراء و ديدگاه هاي مختلف 

عرضه نمي كند(همان: مندرج در نوشته هاي مرتبط با موضوعي خاص مي پردازد و در واقع، كار نويي را 
  ).179ـ80

درحيطه ي مورد بررسي ما، بيش تر مقاالت جنبه ي گردآوري و تأليف دارد تا تحقيقي؛ البته گردآوردن 
مطالب اشكالي در امر پژوهش ايجاد نمي كند؛ منوط به اين كه در راستاي دريافت و نتيجه ي علمي از 

ما صرفاً جنبه ي توصيفي و تأليفي و اطالع رساني دارد و  مباحث باشد. اما از آن جا كه اكثر تحقيقات ادبي
اطالعاتي درباره ي موضوع موردنظر را براي خواننده تحت عناويني طبقه بندي مي كند و مقاله را سامان مي 

  دهد. نمي توان انتظار مقاله ي تحقيقي كه بر اساس روشي علمي تدوين شده باشد، را از آن داشت.
  ق در مقاالتـ بررسي روش تحقي 

اكثر پژوهش هاي ادبي شكل كتابخانه اي دارد و  نويسنده با شناخت منابع مطالبي را جمع آوري مي كند. 
صرف نظر از اين كه منابع چقدر اصيل و راهگشاست، توجه نويسنده به نوشته هاي ديگران و منابع مورد 

ن نوشته با فيش هاي به هم چسبانيده اي استفاده مي تواند از جنبه اي ديگر آسيب زا باشد و آن حجيم شد
باشد كه بسياري از مقاالت نظامي پژوهي محصول اين اتفاق است و بدون روش و ايده بودن در اين آثار 

در رشته ي ادبيات هم بسياري از   »مرجع شناسي و روش تحقيق «موج مي زند. جالب اين كه در درس 
ابع و مĤخذ اختصاص داده اند و فقط نكاتي در روش تحقيق نويسندگان قسمت اعظم كتاب را به شناخت من

مدرسان اين دروس هم اغلب در بخش منابع متمركز مي شوند، همين نكته ماهيت تحقيقات ادبي   ارائه شده،
  را تا حدود زيادي بر مال مي كند.

گيرد. نويسنده بسياري از مقاالت  مربوط به نظامي فاقد فرضيه است و فقط ارائه ي اطالعات صورت مي 
قادر نيست با پديد آوردن مسأله اي ذهن خواننده را درگير كند؛ امري كه بسيار در جذابيت نوشته و علمي 
كردن آن تأثير دارد. البته بررسي هر اثر ادبي مي تواند روشي متفاوت داشته باشد. بسته به نوع آن، كالسيك يا 

ليت تطبيق آن با نمونه هاي مشابه، نقد پذير بودن يا نبودن آن، مدرن بودن آن، الگوهاي متناسب با آن متن، قاب
داشتن ماهيت تأويلي و... اثر ادبي متفاوت تحليل و بررسي مي شود. ابتكاري بودن پژوهش در مرحله ي اول 

  مرهون كشف اين جنبه ي تحقيق است. 
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يه ي مورد استناد بايد روشن و واضح و اما مسأله ي استفاده از نظريات ادبي، اگر در مقاله استفاده شود، نظر
معرفي شود. زيرا برخي نظريات ادبي غربي در ادبيات فارسي هيچ محملي ندارد و با متون فارسي قابل تطبيق 
نيست؛ مثالً گاهي شعر شاعري را با مكاتب جديد ادبي كه محصول تفكر و انديشه ي جديد غربي است و 

يسه مي كنند؛ اين امر نشان بدفهمي محقق است. نكته ي مهم آن است كه قادر به تبيين آن اثر ادبي نيست، مقا
در عين حال كه نويسنده بايد بداند چه نظريات ادبي وجود دارد و كدام يك از اين نظريات با متن قابل 
تطبيق و تحليل است؛ اما اكتفاي مؤلف به اين نظريات در حقيقت قفل زدن به ذهن است. زيرا مي تواند مانع 

رك عميق مسائل شوند. نكته ي قابل توجه آن كه بسياري از مقاالتي كه داعيه ي استفاده از نظريات غربي را د
دارند، باز هم جزو مقاالت توصيفي به شمار مي آيند زيرا نويسنده هم آن نظريه و هم ابيات شاعر را معرفي 

اجزاي نظريه و تفكرات شاعر نمي و شرح نموده است و در نهايت خواننده ربط محكم و مستدلي را بين 
  بيند. و اين ادعاي كشف رابطه فقط به حجيم تر شدن مقاله افزوده است. 

  ـ استنتاج درست و علمي
بسياري از تحقيقات ادبي عقيم و بي نتيجه و كسل كننده است و بعضي از تحقيقات هم در يك خط سير 

نتيجه ي منطقي و مستدلي مي شود؛ زيرا سير منظم واحد پيش نمي رود. همين امر مانع دست يابي محقق به 
فكر نويسنده در شكل گيري منطقي آن نقش دارد. برخي تحقيقات هم حقيقتاً آسمان و ريسمان به هم بافتن 
است و خواننده را قانع نمي كند؛ زيرا حاوي استدالالت ضعيف و بي اهميتي است. مثالً تحقيقاتي كه به 

ش تر به نظامي و زندگي او آن هم به شكلي تكراري و سطحي پرداخته اند. و جاي توجه به متن خمسه بي
مقاالت برخي ديگر از نويسندگان كه اثبات مليت نظامي است، از آن جمله مي باشد. فارغ از درستي يا 
 نادرستي نظر آنان، بايد گفت يك مقاله اثري است علمي كه در آن مسائل مهمي از متن و فهم آن بايد مطرح
شود و ثابت كردن قوميت شاعر، آن هم شاعري كه به زبان فارسي شعر گفته، چه مشكلي را حل مي كند؟و 
چه اهميتي دارد؟ و آيا بر بعد علمي مقاله مي افزايد؟گاهي در برخي از مقاالت هم بر نظريات كمونيستي 

را آغازگرچنين ايده هايي مي  نظامي اشاره شده و اشعار او را در پيدايش اين تفكرات مؤثر مي دانند و او
پندارند. كه محملي ندارد. اصرار پر تعصب برخي از نويسندگان بر اين امور نوشته را از حد علمي و 

  استداللي به سطح مطالب ژورناليستي سوق مي دهد. 
به هم آميختگي محتوايي برخي مقاالت مثالً مشخص نبودن حيطه ي موضوعات عرفاني، تاريخي، فلسفي با 

  جنبه ي ادبي اثر  نيز از ديگر مواردي است كه بر استنتاج علمي خدشه وارد مي كند. 
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  پرهيز از كلي گويي، انشاپردازي، حشو و زوايد ـ 
مشخص نبودن حيطه ي تحقيق است كه خود منجر به كلي يكي از مهم ترين آسيب هاي نظامي پژوهي، 

انشاپردازي هاي زياد برخي از نويسندگان و لفاظي هاي  گويي و از هم گسيختگي اسكلت تحقيق مي شود.
حجيم سازي تحقيقات و توضيحات فراوان و غير را از خواننده مي گيرد، و تنها باعث آنان كه وقت زيادي 

مبهم و نارسا و ناشناخته بودن حيطه ي تحقيق، در ارائه ي مطالب نظمي  محصول همين بيضروري است، 
سخن گفتن وكالم متكلفانه است. تحقيق و پژوهش بايد نظام دار باشد و از يك كليت منسجم برخوردار 

  باشد؛ اين جاست كه طبقه بندي و دسته بندي مطالب بسيار اهميت دارد.
   ـ بررسي نثر مقاله

الت ادبي و از جمله در حيطه ي نظامي پژوهي تمايل برخي نويسندگان بر بيانات يكي از مشكالت مقا
شاعرانه و تعابير ادبي است كه در مقاله كه اثري علمي و تخصصي است، جايي ندارد. زيرا مقاله با استدالل و 

ش و اهميت تفكر سر و كار دارد نه احساس و عاطفه. اگر نويسنده در پي برانگيختگي مخاطب باشد، از ارز
مقاله كاسته مي شود. و هنر نويسنده در نوشتن، استدالل كردن و تنظيم منطقي مطالب است نه در پردازش 
اديبانه و هنري متن. نثر مقاله بايد بسيار جدي، بدون به كارگيري آرايه هاي ادبي چون استعاره، كنايه، تشبيه 

تا خواننده دچار سردرگمي و ايهامات كالمي نگردد. و... و به طور كلي هر گونه بيان ادبي و هنري باشد؛ 
برخي نوشته ها ي ادبي به دليل استفاده از زبان و بيان متفاوت و به اصطالح هنري به گونه اي است كه 
مخاطب عالوه بر درك موضوعي نوشته بايد براي درك مفهوم تك تك كلمات و جمالت وقت مضاعفي را 

  آسيب هاي جدي محسوب مي شود.  صرف نمايد؛ كه در امر پژوهش از
لحن و شيوه ي بيان مقاالت ( نوشتار ي يا محاوره اي) از ديگر مسائلي است كه توجه به آن اهميت دارد. از 
آن جا كه مقاله در نوشتار علمي جاي مي گيرد، شكل محاوره اي و گفتاري به ساختار آن آسيب مي زند. و 

مقاله به شيوه ي گفتاري آمده كه اين مسأله  30امي پژوهي حدود از ارزش آن مي كاهد.در كلِ مقاالت نظ
، تعداد و درصد  2در جدول شماره ي  مربوط به دو دهه قبل است و امروزه چنين چيزي ديده نمي شود.

آن ها نشان داده شده است. همان گونه كه مالحظه مي شود، » شيوه ي بيان «مقاالت منتشر شده، بر حسب 
 5مقاله(  30با » گفتاري«درصد) و مقاالت داراي سبك  95مقاله(  530با» نوشتاري«بك مقاالت داراي س

 درصد)، به ترتيب بيش ترين و كم ترين مقاالت را به خود اختصاص داده اند.
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  . تعداد و درصد مقاالت بر حسب شيوه ي بيان 2جدول شماره ي 
  درصد تعداد شيوه ي بيان  رديف

 95 530  نوشتاري  1
  5 30  گفتاري  2
  100 560  جمع 
  

  ـ تكراري بودن موضوعات مقاالت و يا چندبار چاپ شدن آن ها
برخي از نويسندگان به دليل ناآگاهي از تحقيقات پيشين مبادرت به انجام كارهاي تكراري مي نمايند. هر چند 
نمايه ها و سايت هايي هست كه فقط برخي از تحقيقات گذشته را معرفي مي كند، اما عدم وجود مركزي 

ري شدن پژوهش هاست. اين امر براي نشان دادن تمامي تحقيقات انجام شده در هر سال از ديگر عوامل تكرا
عالوه بر اتالف وقت خواننده و نويسنده موجب صرف هزينه هاي بي مورد مي شود. عالوه بر تكرار 

  موضوعات، تكراري بودن اصل مقاله و چاپ چند باره ي آن نيز از آسيب هاي نظامي پژوهي است:  
آن ها نشان داده شده » دفعات چاپ« ، تعداد و درصد مقاالت نوشته شده، بر حسب2در جدول شماره ي 

 2درصد) دو بار، و  9/5مقاله( 33درصد) يك بار،  7/93مقاله(  525است. چنان كه مالحظه مي شود، 
  درصد) سه بار چاپ و منتشر شده اند. 4/0مقاله(

  
  تعداد و درصد مقاالت منتشر شده بر حسب دفعات چاپ آن ها 3جدول شماره ي 

  درصد تعداد دفعات چاپ رديف
  7/93 525  يك بار  1
 9/5 33  دو بار  2
 4/0 2  سه بار  3
  100 560  جمع 
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  . ساختار مقاالت مربوط به نظامي5

هر مقاله داراي اجزاء و بخش هاي مختلفي است كه در عين استقالل بايد با يكديگر ارتباطي اندام وار داشته 
زائد بر هدف اصلي مقاله و گسيخته از ساير اجزاء باشند. به عبارت ديگر، هيچ يك از اجزاي مقاله نبايد 

باشد. در بسياري از مقاالت مشاهده مي شود كه اجزاي آن يا جا به جا به كار رفته، يا زائد است و صرفاً 
اطالعاتي به خواننده مي دهد كه وي مي تواند آن را در منابع ديگر به دست آورد و يا اين كه ارتباط منطقي 

دارد اما نويسنده نمي تواند آن را تبيين نمايد. به طور كلي، هر مقاله، از اجزاي زير تشكيل  بين اجزاء وجود
  )15: 1385نوروزي، ».(نتيجه گيري«، و »متن«، »مقدمه«، »عنوان«، »چكيده«مي شود: 

  ـ عنوان مقاالت
، بيانگر نوع مطالعه عنوان مقاله، بايد ضمن رسا و كامل بودن و بيان هدف اصلي مقاله، در مختصرترين شكل

). بهترين زمان براي نوشتن عنوان را بعد از نوشتن مقاله مي 21: 1376ي انجام شده نيز باشد(شيخ عطاري،
  ).219: 1372دانند.(رحيمي،

آن ها نشان داده » تناسب عنوان با متن«، تعداد و درصد مقاالت نوشته شده، بر حسب  3در جدول شماره ي 
درصد) با متن آن ها تناسب  5/97مقاله(  546مقاله، عنوانِ  560هده مي شود، از كل شده است. چنان كه مشا

    درصد) با متن آن ها تناسب ندارد.  5/2مقاله( 14دارد و عنوانِ 
  تعداد و درصد مقاالت منتشر شده بر حسب تناسب عنوان با متن 4جدول شماره ي 

  درصد تعداد تناسب عنوان با متن رديف
  5/97 546  دارد 1
 5/2 14  ندارد 2
  100 560  جمع 
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عالوه بر تناسب داشتن يا نداشتن مقاالت كه مسامحتاً برخي از عناوين را مي توان توجيه كرد، بسياري از 
عناوين شكل ادبي، كليشه اي و قالبي دارد و يا كلي و فراگير است. اين عيوب هر چند در جدول فوق به آن 

  نارسايي پيام از آسيب هاي مقاالت نظامي پژوهي و كالً تحقيقات ادبي است.اشاره نشده، اما به دليل 
  چكيده مقاالت ـ 

چكيده ي مقاله، عبارت است از انتخاب اطالعات تازه و مفيد در آن و بيان اين اطالعات به نحوي كه از هر 
: 1364رد(مساوات،جهت، تا حد امكان از حشو خالي باشد. بايد توجه داشت كه چكيده با خالصه فرق دا

). چكيده، پس از پايان نگارش مقاله نوشته مي شود و شامل بيان مختصر كل مطالعه ي انجام شده 110،120
است كه بايد به گوياترين و مختصرترين شكل ممكن نوشته شود. يك چكيده ي خوب حاوي پنج نكته 

ـ كليدواژه 5ـ نتيجه گيري نهايي و 4 ـ يافته هاي تحقيق،3ـ روش مطالعه، 2ـ موضوع و هدف مقاله، 1است: 
  ).23: 1378؛ جودي، 21،24: 1376ها(شيخ عطاري،

در مقاالت مربوط به نظامي چكيده نويسي تنها در مقاالت چند سال اخير آن هم در رسته ي علمي ـ 
  پژوهشي به چشم مي خورد و تعداد آن ها بسيار كم است.

   ـ مقدمه ي مقاالت
ه ي ورود به تحقيق است و بايد واجد عناصر زير باشد: بيان مسأله، اهميت و مقدمه ي هر مقاله درواز

  ضرورت تحقيق، سؤال ها يا فرضيه هاي تحقيق، هدف تحقيق، پيشينه ي تحقيق، و روش تحقيق.
اين بخش اوليه ي مقاله، بسيار اهميت دارد و نشان دهنده ي اهداف نويسنده از نگارش متن است و نيز 

لزوم انجام تحقيق. دقت در ارائه ي اين بخش مي تواند براي رسيدن به يك سير منطقي ومنظم  انگيزه ي او و
مفيد باشد. اين در حالي است كه بسياري از مقاالت از توجه به اين نكته غافلند و مقدمه كاركرد اساسي 

دمه را مكاني براي ندارد. حشو و زوائد در اين قسمت بسيار به چشم مي خورد. حتي برخي از نويسندگان مق
ادبي نوشتن تصور مي كنند در حالي كه نويسنده ي آگاه مي تواند از اين قسمت براي دادن اطالعات اساسي 
به مخاطب و جلب توجه وي استفاده نمايد. متأسفانه در بسياري از تحقيقات نظامي پژوهي اهميت مقدمه 

  معلوم نيست. 
  ـ تنه ي اصلي در مقاالت

رين بخش هر مقاله است كه عمده ي تالش محقق در جهت انجام آن صورت گيرد. در اين متن اصلي، مهم ت
قسمت بايد به تجزيه و تحليل و توجيه و تفسير مسأله پرداخت و موضوع را با اقامه ي داليل و شواهد 
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نتايج ). در مجموع، هدف نهايي اين بخش، تشريح 46: 1369روشن و قابل قبول به اثبات رسانيد(عمادافشار،
مطالعه به ساده ترين شكل است و در راستاي پاسخ گويي به سؤاالت تحقيق، اعالم يافته هاي جديد و ذكر 

  ).22ـ3: 1376شواهد به دست آمده تنظيم مي گردد(شيخ عطاري،
در اين بخش نويسنده بايد طرحي منطقي از كلي به جزئي داشته باشد و بتواند سيري منظم براي مقاله ي 

ه باشد؛ به طوري كه خواننده ربط مطالب را باهم درك نمايد و تمام بندهاي نوشته يك سير به هم خود داشت
پيوسته را تشكيل دهند. اثبات تدريجي ادعاي نويسنده بر عهده ي اين قسمت است. به جز مقاالت تحليلي و 

ر محور سؤال تحقيقي نمي دقيق درباره ي نظامي، كه تعداد آن ها نسبتاً كم است، در ساير نوشته ها چون ب
  گردد، تنه ي اصلي مقاله هم به تبع چيزي جز شرح بيش تر موضوع نيست و نكته اي اثبات نمي شود. 

در اين بخش ارائه ي شواهد مثال به دليل ماهيت مقاالت نظامي پژوهي در اكثر اين نوشته ها ديده مي شود، 
يسندگان در ارائه ي شاهد مثال آسيب زاست؛ زيرا هر چند اين بخش ضروري است، اما  افراط برخي از نو

شواهد فقط بايد در راستاي تبيين فرضيه و عقيده ي مؤلف باشد و ابزاري باشد براي استنتاج. نكته ي ديگر 
  اشتباهات فراوان نويسندگان در ارائه ي دقيق شواهد است.

  ـ نتيجه گيري در مقاالت
بيان كننده ي مهم ترين نكات حاصل از نتايج تحقيق است. نتيجه گيري، آخرين بخش هر مقاله است كه 

عالوه بر آن، نظر مؤلف در ميزان كاربرد نتايج حاصله در حل مسائل در اين بخش ارائه مي 
). در مجموع، اين بخش شامل نتيجه ي نهايي مطالعه است و خواننده پس از 53: 1380شود(ميرزاآقايي،

نقطه ي پاياني مي رسد و رعايت اختصار در آن الزامي است(شيخ خواندن آن در انتهاي مقاله به يك 
). در اين بخش، نكات برجسته خالصه مي شوند، توضيح مفاهيم تكميل و پيشنهادها و 23: 1376عطاري،

  ).220: 1372توصيه ها براي كارهاي آينده بيان مي شوند(رحيمي،
ده بدون اين كه به نتيجه اي برسد، با متن جاي اين بخش هم، در بسياري از مقاالت خالي است و نويسن

اصلي مقاله را به پايان برده است. البته هستند مقاالتي كه در خالل بحث نتايج را هم كم كم ارائه مي دهند؛ 
اما اين كه بخش نتيجه گيري به عنوان يك جزء مستقل در مقاله قرار گيرد، امري است مربوط به چند سال 

نظامي پژوهي در هشتاد سال اخير از اين شكل ساختاري مقاالت بي بهره اند. عالوه اخير، كه اغلب مقاالت 
  بر اين كه نتيجه گيري اغلب مقاالت بي فايده و بي ثمر است و قادر به نشان دادن هدف تحقيق هم نيست.
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  ـ منابع مقاالت
مقاالت نظامي، گاهي به  اين بخش كه نشان دهنده ي اهميت و اعتبار كار نويسنده است، در اين هشتاد سال

شكل دقيق ارائه شده، در موارد زيادي هم فاقد منبع و يا با منابع ناقص همراه است؛ مثالً سال چاپ يا نام 
مترجم يا نام جلد و يا نام نشر به فراموشي سپرده شده است و خواننده در صورت تمايل به ديدن اصل منبع 

ش پي نوشت ها در هم آميخته است. در مواردي هم ارائه ي دچار مشكل مي شود. گاهي بخش منابع با بخ
منابع و مĤخذ فراوان جز براي نمايش و نشان دادن انبوه كتاب ها و مقاالت استفاده شده نيست مثل وقتي كه 
برخي منابع فقط در حد يك سطر و بدون ضرورت به كار رفته است.. استفاده از اين منابع در صورت لزوم 

بلكه راهگشاست. اما كاربرد غير ضروري آن ها، ممكن است نويسنده و خواننده ي مقاله را نه تنها مفيد 
گمراه نمايد.گاهي نيز نويسندگان به منابع غير اصيل استناد كرده اند؛ استفاده از منابع دست دوم چه در 

  د.تحقيقات خارجي ها و چه در منابع ايراني مي تواند باعث فقدان پژوهش هاي برجسته گرد
» ارجاع به منابع داخلي و خارجي«، تعداد و درصد مقاالت انتشار يافته، بر حسب  5در جدول شماره ي 

مقاله   560درصد) از كل  9/45مقاله( 257نشان داده شده است. همان گونه كه در جدول مالحظه مي گردد، 
 269د كه ي مورد بررسي، غير از آثار نظامي، به هيچ منبعي ارجاع نداده اند. همچنين، ارقام نشان مي ده

درصد) به منابع  2/5مقاله( 29درصد) به منابع خارجي و  9/0مقاله(  5درصد) به منابع داخلي،  48مقاله(
 29مقاله ي ارجاع داده شده به منابع خارجي و   5داخلي و خارجي، هر دو، ارجاع داده اند. جالب اين كه، از 
مقاله ي آن، توسط خارجيان نوشته   6و   4تيب، مقاله ي ارجاع داده شده به منابع داخلي ـ خارجي، به تر

  شده است.
اين بررسي نشان مي دهد كه ميزان مراجعه به منابع خارجي بسيار كم است كه نشان دهنده ي آن است كه 

  تحقيقات ما بدون توجه به دنياي خارج و مطالعه ي تحقيقات ادبي آن ها صورت مي گيرد 
  

  مقاالت منتشر شده بر حسب ارجاع به منابع داخلي و خارجي. تعداد و درصد 5جدول شماره ي 
  درصد تعداد ارجاع به منابع داخلي و خارجي رديف

 48 269 منابع داخلي 1
 9/0 5 منابع خارجي 2
 2/5 29 منابع داخلي ـ خارجي 3
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  9/45 257  بدون منبع 4
  100 560  جمع 

        
  ، به نمايش درآمده است. 2در زير، در نمودار شماره ي، 5ارقام و اطالعات موجود در جدول شماره ي 

  
  تعداد مقاالت نوشته شده بر حسب ارجاع به منابع داخلي و خارجي  2نمودار شماره ي 

  
  . بررسي موضوعي مقاالت مربوط به نظامي6

علمي، «؛ »ادبي و توصيفي«مقاله ها را مي توان از نظر موضوع و نوع نوشته به هفت دسته تقسيم كرد: 
؛ »طنز، فكاهي و تفريحي«؛ »انتقادي«؛ »داستاني و تخيلي«؛ »روزنامه اي و مطبوعاتي«؛ »پژوهشي و تحليلي

در قالب جمله هاي دلپذير و خيال مقاله هاي ادبي و توصيفي، مقاله هايي است كه ». اخالقي، ديني و تربيتي«
انگيز فراهم مي آيد و نويسنده مي كوشد با به كارگيري صنايع ادبي به ويژه تشبيه و استعاره به پيام خود 
رنگي شاعرانه بخشد و از راه توصيف، متصور خود را باز گويد. مقاله هاي علمي، پژوهشي و تحليلي با 
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موضوع و مطلب همراه اند. در اين نوع مقاالت، اصطالحات استدالل، پژوهش و بررسي جهات مختلف 
تعريف و نكات باريك و پيچيده توضيح داده مي شوند. راه حل هاي مسأله، مورد بحث و ارزيابي قرار مي 
گيرد و با موازين منطقي و معيارهاي علمي مشابه سنجيده مي شود و نتيجه بر اساس بهترين راه حل ارائه مي 

ن نوع مقاالت در اين است كه خواننده بتواند به آساني منطق استدالل ها را بسنجد و فكر گردد. ارزش اي
  ).342ـ3: 1369نويسنده را از رهگذر بندها و اجزاي اصلي و فرعي مقاله به روشني دريابد(ماحوزي،

با توجه به تقسيم بندي باال، مقاالت مربوط به نظامي، از نظر موضوعي، بيش تر در رده ي توصيفي قرار مي  
گيرد و درصد كمي هم تحليلي با استدالل محسوب مي شود. جداول زير موضوعات كلي و جزئي نظامي 

  پژوهي را نشان مي دهد: 
، در »موضوعات كلي«ته شده در مورد نيز، تعداد مقاالت نوش  6در جدول دو بعدي شماره ي   

به نمايش در آمده است. بر اساس اين » موضوعات جزئي«ارتباط با تعداد مقاالت نوشته شده در مورد 
به » موضوعات جزئي«و » موضوعات كلي«جدول، مي توان توزيع مقاالت نوشته شده را بر حسب دو بعد 

  دست آورد.
  كلي و موضوعات جزئي جدول دو بعدي موضوعات 6جدول شماره ي 

كليا  كلي                   جزئي 
ت 
خم
  سه

مخزن
  االسرار

خسرو  
و 

  شيرين

ليلي و 
  مجنون

هفت 
  پيكر

اسكندر 
  نامه

  جمع  ديوان

  94  3  1  11 9 6 6 58 معرفي نظامي و آثار او
مباحث ادبي، هنري و

  زيبايي شناختي
38 2 19 1 5  0  0  65  

  19  0  0  1 0 11 2 5 دستور زبان و زبانشناسي
  129  0  8  5  29 31 9 47  مباحث تطبيقي

مباحث ديني،اخالقي،
  عرفاني و كالمي

24 6 12 2 1  0  0  45  
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مباحث اجتماعي و جامعه
  شناختي

17 1 1 0 0  12  0  31  

  5  0  0  0 2 1 0 2 مباحث روانشناختي
  12  0  0  0 0 2 0 10  مباحث علمي

  22  0  7  0 2 13 0 0 شخصيت هاي آثار نظامي
  5  0  0  0 1 4 0 0  داستان هاي نظامي

  30  0  1  2 2 10 12 3  تحليل ابيات
نسخه شناسي و تصحيح

  متون
13 3 0 1 5  1  4  27  

نقد و بررسي كتاب هاي
  مربوط به نظامي

1 5 5 1 0  2  1  15  

  61  0  5  17 2 4 1 32  مباحث متفرقه
  560  8  37  47  52 119 47 250  جمع

  
 ، به نمايش درآمده است. 3، در زير، در نمودار شماره ي  6ارقام و اطالعات موجود در جدول شماره ي 

 
 
 
 
 
 
 
  

  نمودار دو بعدي موضوعات كلّي و موضوعات جزئي   3نمودار شماره ي 
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عداد منظور از كليات خمسه، مقاالتي است كه درباره هر پنج منظومه ي نظامي نوشته شده است. بيشترين ت

مقاالت بعد از آن به خسرو و شيرين و سپس ليلي و مجنون اختصاص دارد زيرا نظامي از نظر مثنوي هاي 
عاشقانه و داستان پردازي سرآمد شاعران است. درباره ي هفت پيكر نيز به خاطر ويژگي هاي جالب و سبك 

كه با وجود نقايص و كاستي  داستاني خاص آن مقاالت متعددي نوشته شده است. مخزن االسرار اثري است 
هاي فراوان، به خاطر جنبه هاي عارفانه ي آن مورد توجه عده اي از محققان قرار گرفته است و اسكندرنامه 
با وجود اين كه در روزگار پيري و پختگي فكري نظامي نوشته شده و عالوه بر داستان پردازي، از انديشه 

وردار است. نسبت به ساير منظومه ها كمترين تعداد مقاله را هاي اجتماعي و سياسي قابل توجهي نيز برخ
داراست. شايد ناشي از كم توجهي محققان به اين انديشه هاست. ديوان نظامي كه به دليل ناشناخته بودن آن 

  براي بسياري از عالقه مندان، تعداد مقاالت آن كم است.   
ر فرهنگ نويسي و نيز حيطه ي مقاالت نوشته شده ، با توجه به شيوه هاي رايج دنيزطبقه بندي موضوعي 

به عالوه، اين طبقه بندي از اين حيث اهميت دارد كه  است. مقوله تقسيم شدهچهارده  بهدرباره ي نظامي، 
 ابعاد مختلفي چون زيبايي شناسي، سبك شناسي، جامعه شناسي، تاريخ، زبانآثار نظامي را مي توان از 

  حكمت، داستان نويسي و... مورد تحقيق و بررسي قرار داد.شناسي، فرهنگ عاميانه، 



    پرنيان سخن     98

  
 
در مورد تقسيم بندي موضوعي مي توان گفت كه در تمامي علوم، به ويژه علوم انساني، هر چند موضوعات 
دقيقاً و كامالً از يكديگر قابل تفكيك نيستند، اين امر مانع از آن نمي شود كه به منظور سهولت تحليل و 

جتناب كنيم. در واقع، تفكيك موضوعي يكي از ضروري ترين وظايف هر دانش و تحقيقي تحقيق از آن ا
است كه بدون آن نه دانشي حاصل تواند شد و نه تحقيقي و در نتيجه يافته هاي آن علم اطالعاتي پراكنده 

  .خواهد بود
كه بيش ترين تعداد فراواني مقاالت در ارتباط با موضوعات جزئي به نسبت خوب توزيع شده است. هر چند 

مقاالت به مباحث تطبيقي اختصاص يافته ، اما درباره ي مباحث تطبيقي مي توان گفت اين اصطالح در ادب 
فارسي نارسا و نامفهوم است.آن چه ما از اين مفهوم برداشت مي كنيم يكسان فرض كردن دو چيز و حمل 

صرف است و تطبيق به معناي واقعي نيست و يكي بر ديگري است. بسياري از اين مقاالت تنها مقايسه ي 
درك نويسنده ي آن ها از ادب تطبيقي ناقص است. البته وجود پيروان بي شمار نظامي، علت ديگر اين 
مقايسه هاست. اين تطبيق، دو نويسنده و شخصيت ادبي، دو اثر، دو سبك ادبي، دو نوع ادبي از يك ملت و يا 

  د.از دو يا چند مليت را شامل مي شو
اغلب مقاالت معرفي آثار نظامي به سنت تذكره نويسي فارسي نوشته شده است و داستان زندگي نظامي و 
سال تولد و مرگ او بارها موجب پديد آمدن مقاله اي شده است. بيش ترين مقاالت تكراري و غير ضروري 

  در اين بخش مالحظه مي شود.
قابل توجهي را شامل مي شود. از اين جهت كه نظامي از مباحث ادبي، هنري و زيبايي شناختي نيز مقاالت 

نظر هنري و تصويرسازي وصناعات ادبي در مقايسه با ساير شاعران سبك آذربايجاني در اوج كار خود قرار 
  دارد. 

يكي از بخش هاي نظامي پژوهي بررسي ابيات خمسه و گزارش آن ها است كه به دليل ابهام، پيچيدگي و 
مي اهميت زيادي دارد. در اين بخش فقط متن ادبي مورد توجه است و نويسندگان مدعي دشواري كالم نظا

اثبات يك معنا و رد ساير شروح هستند. اين در حالي است كه با توجه به نظريات جديد ادبي مركزيت متن 
  مي تواند جاي خود را به مركزيت مخاطب بدهد و خواننده محور باشد.

 امي بايد گفت مقاله هاي انتقادي و نقادانه درباره ي خمسه اغلب عام و كلي است. درباره ي نقد در آثار نظ

  .بررسي مقاالت نظامي با توجه به ادبي و تخصصي بودن مجله 7
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، تعداد و درصد مقاالت نوشته شده، بر حسب نوع مجله ي انتشار دهنده ي آن ها  7در جدول شماره ي
 4/48مقاله( 271جدول مالحظه مي شود، بيش ترين مقاله ها، يعني نشان داده شده است. همان گونه كه در 

درصد)، مجالت  1/27مقاله( 152با » مجموعه مقاالت«انتشار يافته اند. » تخصصي ادبي«درصد) در مجالت 
درصد)، در مراتب بعدي قرار  9/2مقاله( 16با » كتاب ها«درصد) و  6/21مقاله( 121با » غيرتخصصي ادبي«

اين مسأله از اين جهت اهميت دارد كه با وجود ضعف ها و مشكالت تحقيقي در مجالت  گرفته اند.
  تخصصي ادبي نسبت به مجالت غير تخصصي مطالبي علمي تر و دقيق تر ارائه شده است.

  . تعداد و درصد مقاالت منتشر شده بر حسب نوع مجله7جدول شماره ي 
  درصد تعداد  نوع مجله رديف

  6/21 121 غيرتخصصي ادبي  1
  4/48 271 تخصصي ادبي  2
  1/27 152 كنگره نظاميمجموعه مقاالت  3
 9/2 16  كتاب  4
  100 560  جمع 

  
  ، به نمايش درآمده است.4، در زير، در نمودار شماره ي  7ارقام و اطالعات موجود در جدول شماره ي 

  .  تعداد مقاالت منتشر شده بر حسب نوع مجله4نمودار شماره ي 
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  مشكالت و راهكارهاي امر پژوهش در نظامي پژوهي. 8
به منظور گسترش اين نوع تحقيقات در ساير حوزه هاي ادبيات فارسي پيشنهاد مي شود تحقيقاتي اين ـ 

و يا طرح هاي چنين در مورد ساير بزرگان ادب فارسي در قالب پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و يا دكتري 
   صورت گيرد.تحقيقاتي 

ـ نكته مهم و مشكل اساسي تحقيقات ما آن است كه اكثر تحقيقات ما بدون روش و نظريه انجام مي شود . 
البته اين مشكل عالوه بر نظامي ، پژوهش هاي مربوط به بسياري از شاعران بزرگ ديگر را نيز در بر مي گيرد 

تكراري و بي پايه و غير ضروري كه مي توان گفت تأثير نامطلوبي در پي دارد و انجام بسياري تحقيقات 
نتيجه ي آن است . در واقع تخصصي تر شدن علوم يكي از داليل رشد و توسعه ي آن در دوران معاصر 
است ولي متأسفانه در تحقيقات ادبي تخصصي شدن به معناي واقعي و كاربردي آن مالحظه نمي شود . اين 

ار نظامي كشف شده اما براي هشتاد سال دستاورد كمي امر باعث شده كه هر چند جنبه هاي گوناگوني از اشع
باشد. مخصوصاً اين كه اكثر تحقيقات يا تكراري است يا هيچ حرفي براي گفتن در آن ها مالحظه نمي شود. 

تشكيل گروه هاي تحقيقاتي از رشته هاي گوناگون علوم انساني براي بررسي ايجاد مراكزي دائمي و 
با بودجه ي كافي براي حمايت از  جمله خمسه ي حكيم نظامي گنجويشاهكارهاي ادب فارسي و از 
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تأسيس رشته هاي تخصصي و فوق تخصصي نظامي شناسي در دانشگاه ها يا پژوهش گران واقعي و 
مؤسسات آموزشي و تحقيقاتي كشور؛ چنان كه در بسياري از كشورهاي غربي براي ادباي بزرگي چون 

  مي تواند در رشد و توسعه ي كمي و كيفي تحقيقات مؤثر باشد. است.اين رشته ها داير شده » شكسپير«
عدم رعايت انصاف سازد؛ البته ـ رايج نبودن نقد و انتقاد مقاالت در جامعه ي ما كه كار محقق را دشوار مي 

  هم از ديگر مشكالت تحقيق است. و اخالق علمي در نگارش مقاله و يا نقد مقاالت
با تحقيق خود به شكلي قالبي و كليشه اي برخورد مي كنند كه از ماهيت پژوهشي  ـ ـ بسياري از نويسندگان

آسيب شناسي مقاالت در حيطه ي علوم جستجوي  آن ها كاسته و فقط بر جنبه ي اطالع رساني افزوده است.
   در غني ترشدن اين نوشته ها نقش دارد. انساني و ادبي

آن متن باعث بدفهمي و يا كژفهمي مي شود؛ زيرا مانع  ـ تعصب نويسندگان درباره ي متني و يا صاحب
  برخورد منطقي نويسنده با متن مي شود.

ـ ترجمه ي بسياري از مقاالتي كه توسط ايرانيان يا غير ايرانيان در خارج از كشور در مورد نظامي يا ساير 
فرهنگي كشور است. انجام ادباي ايراني نوشته مي شود، امري است كه به شدت مورد نياز جامعه ي علمي و 

تحقيقي از اين دست در مورد مقاالت انتشار يافته در خارج از ايران در مورد نظامي يا هر يك از بزرگان ادب 
  فارسي، امر مهمي است كه بايد هر چه زودتر بدان اقدام نمود.

له اي جزئي است ولي ـ اغالط اماليي و تايپي فراوان در مقاالت به چشم مي خورد. كه هر چند ظاهراً مسأ
  واقعاً وقت گير است و در از بين بردن رغبت در خواننده نقش دارد.

نوشتن يك پايين بودن سطح تحقيقات باعث قانع شدن محققان به نوشته هاي سطح پايين مي شود. زيرا ـ 
رند. نوشتن مقاله ي علمي كاري بس دشوار است و تنها از عهده ي كساني بر مي آيد كه حرفي براي گفتن دا

مقاله هاي تكراري و شتاب زده و عاري از هر گونه نكته ي بديعي، آن گونه كه در جامعه ي ما رواج يافته، 
گذشته از هزينه هاي كاغذ و چاپ و صرف وقت بيهوده ي خوانندگان، في نفسه ارزشي ندارد و از هدف 

  اصلي مقاله نويسي به دور است. 
  سأله محور:. معرفي برخي مقاالت علمي و م9

در اين جا به عنوان نمونه چهار مقاله به ترتيب تاريخ نشر معرفي مي شود كه هدف نويسندگان آن ها از 
نگارش مقاله بررسي مسأله اي بوده است كه دستاورد علمي آن ارزش دارد؛ البته عالوه بر اين، نمونه هاي 

  ال پرداختن به آن نيست: جالب ديگري هم در فهرست مقاالت وجود دارد كه در اين جا مج
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)، زن و مرد در داستان هاي نظامي گنجه اي، مجله چيستا، سال هشتم، شماره 1370عباديان، محمود (تير
  . 1213ـ 1206،صص10ي

، 3) بينش تمثلي و چگونگي تأثير آن در هر نظامي، مجله گلچرخ، شماره  1371حميديان، سعيد (تير و مرداد
  .19ـ 15صص

)، افسانه ي آب حيات در اسكندرنامه نظامي و روايات ديگر داستان اسكندر، 1372(سركاراتي، بهمن 
  .241ـ 227، تبريز، انتشارات دانشگاه تبريز، صص 2مجموعه مقاالت كنگره ي نظامي، ج

ـ 18، صص52) پيكرهاي رنگي در هفت پيكر، مجله ادبيات داستاني، شماره 1378احمدي ملكي،(تابستان 
29.  
  يرينتيجه گ  .10

مقاله درباره ي نظامي در هشتاد سال اخير مي توان به كمبود و نقص تحقيقات و  560به طور كلي از بررسي 
پژوهش هاي علمي و قاعده مند و مسأله محور در حيطه ي نظامي پژوهي پي برد. وضعيت اين مقاالت، 

بي را نشان مي دهد؛ كه بايد ضعف ها و آسيب هايي نه تنها در اين موضوع كه در كل تحقيقات و تتبعات اد
به شكلي جدي و اساسي با راهكارهايي برطرف گردد. نگاه همه جانبه به متون ادبي، درك ظرايف آن ها 

  وتحليل منطقي و اصولي اين آثار مي تواند در رشد تحقيقات ادبي مؤثر باشد.
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