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تحقيقات ادبي از جهت فراواني و تنوع و از جهت تعداد پژوهشگراني كه به امر تحقيق 
رود؛ اما بخش  هاي پژوهشي به شمار مي ترين حوزه اند از گسترده در اين حوزه مشغول
  اختصاص يافتهو فراگير به موضوعات كلّي      شده در اين زمينه،  زيادي از آثار منتشر

خوبي روشن كرده باشد؛ مطالب   اصلي را بهةمسئلبدون آنكه محقّق ه در آنها است ك
كتابهايي   ،كند و با ذكر شواهد فراوان ري ميگردآو - از حواشي گرفته تا مباني-متنوعي

نمايد كه جز توصيف بعضي از موارد مرتبط   مقاالتي به شيوة تأليفي عرضه مييارحجم پ
  .شود ختم نمي به نتيجة جديدي ،با موضوع
كنند تا جايي كه امكان دارد مطلبي از قلم نيفتد و  فين اين گونه آثار تالش ميمؤلّ

    جايشود تا آنان به  اين دغدغه باعث مي.  موضوع بيان شودبوط به مرهمة مطالبِ
نتيجة چنين . ت و گستردگي مباحث خود بينديشندكاوي در مسائل ادبي، به جامعي ژرف

 هشي در آثار آنان و گُم شدن مسئلةرويكردي غلبة بعد آموزشي و ترويجي بر بعد پژو
ي مباحث متنوع و متعددي است كه به صورت سطحي و گذرا ال هاصلي پژوهش در الب

  .شوند مطرح مي

   

 
 
 

  سخـن 
  آغـازين

 
 

 

  در تحقيقات ادبي» مسئله محوري«لزوم 
  



8  
  

    
 

 

1386 دوم، تابستان شمارة
 سـردبيـر

ركن اصلي هر پژوهش علمي به شمار » مسئله«اين در حالي است كه امروزه 
و حلّ آن با استفاده » مسئلة تحقيق«يت هر تحقيق تا اندازة زيادي به نوعِ رود و اهم مي

يابي در مطالعات  با وجود اين، بحث از شيوة مسئله. از پژوهش روشمند وابسته است
 و چگونگي حلّ هر مسئلة ادبي در كتابهايي كه بندي مسائل، ادبي و راههاي اولويت

ه قرار نگرفته ات فارسي منتشر شدهدربارة روش تحقيق در ادبياند چندان مورد توج 
  .است 

زند و معموالً  اي است كه در ذهن پژوهشگر جرقّه مي پرسش تازه» مسئلة تحقيق«
. رد يك ايده وجود داردبيان كنندة موانعي است كه بر سرِ راه فهم يك پديده و يا كارب

معيار تازگي پرسش در تشخيص مسئله، تنها ذهن پژوهشگر نيست، بلكه تازگي آن با 
هاي ساير پژوهشگران فهميده   تحقيق در آن زمينه و در مقايسه با يافتهةنگاهي به پيشين

 دستاوردهاي پيشينيان ةات پس از مطالعة ادبيحوزبنابراين مسئلة پژوهشي در . شود مي
ساز ظهور  توانند زمينه گردد؛ به تعبير ديگر پرسشهايي مي ربارة هر موضوع آشكار ميد

پاسخ مانده   شوند كه در روند مطالعات قبلي دربارة يك موضوع، بي ادبيمسئلة تحقيق
ي داده شده، العات پاسخهايا پاسخهايي متناقض دريافت كرده باشند و يا آنكه اطّ

  .  باشدنايافته آشفته و مبهم و نظام
بايد جزئي و ملموس باشد و » مسئله«آن است كه »  تحقيقةمسئل«از ويژگيهاي 

 كامالً روشن شده پژوهشگرهاي فرعي آن، براي  صورت مسئله يعني گره اصلي و گره
     بنابراين، طرح مشكالت ادبي به صورت كلّي، مبهم و مركب از اجزاي . باشد
مگر آنكه ابتدا موضوعات كلّي به   ؛ پيچيده، در تحقيقات علمي جايي ندارد درهم

دار به صورت  هاي اولويت مسائل جزئي متعدد تجزيه شوند و آنگاه، هركدام از مسئله
  . قرار گيردپژوهشجداگانه مورد 

پذير دربارة موضوعات كلّي و پيچيدة ادبي و جرح و  طرح پرسشهاي تحقيق
براي گزينش مسائل بندي  پژوهشي و اولويتهاي  مسئله رسيدن به تعديل آنها براي
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1386دوم، تابستانشمارة  

هايي است كه پژوهشگر ادبي مهارت ادبي، مستلزم به كارگيري فنون و ةمهمترين مسئل
  .بايد آنها را بياموزد

يكي از نيازهاي اساسي پژوهشگران جوان، آشنايي روشمند با چنين مباحثي است 
هاي شخصي و  ق ادبي با ياري گرفتن از تجربهفّقان برجسته و موكه اميد است محقّ

هايي را در اين  پژوهش در آثار ساير محقّقان ادبي در ايران و جهان، اصول و شيوه
 راهگشاي گروه زيادي از جوانان پژوهشگر در جامعه و دانشگاه وزمينه تدوين كنند 

انند مسائل  بتو، باشند تا آنان ضمن آشنايي با روشهاي تشخيص درست مسئلة ادبي
بندي كنند و  يت اولويتاساس درجة اهم گوناگون پژوهشي را از هم تفكيك و بر

ترند صرف كنند و  سرماية عمر خود را در مسير حلّ آن دسته از مسائلي كه با ارزش
  . ساز پويايي زبان و ادبيات فارسي شوند زمينه

 
 سردبير


