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 حوزة پژوهشِِميان توجهي به تمايز  يكي از علل ناباروري بسياري از پژوهشهاي ادبي بي
 در تحقيقات ادبي هنريهاي خلق آثار   ادبي و به كارگيري شيوه حوزة آفرينشِادبي و
. اند آثار اين دو حوزه، از جهت ماهيت، قلمرو، روش، فرم و زبان با هم متفاوت. است

 شاعران و داستانهاي نبندي ديويي آثار مكتوب نيز، بخش آثار ادبي مانند دواوي در رده
ها، نقدها و  مانند نظريه؛ شوند بيات نوشته مينويسندگان از بخش آثاري كه دربارة اد

كه  حالي رود؛ در  هنر به شمار ميادبي جزءِاند؛ زيرا آفرينش  بررسيهاي ادبي جدا شده
 و شناخت است؛ اولي بيشتر با ذوق و عاطفه و دومي با عقل پژوهش ادبي از نوع دانش

ها سر و كار دارد اما  يف پديدهدارد؛ آفرينشگر ادبي بيشتر با توصو علم سر و كار 
. يل يا تبيين يا نقد و داوري استاي براي تحل توصيف براي پژوهشگر آغاز راه و مقدمه

 توجيه باورداشتهاي خود بيشتر از د برايگر پاي خود را از توصيف فراتر نهشاعر ا
گيرد اما ابزار كارِ محقّق استدالل و منطق علمي  ابزارهاي ظنّي همچون تمثيل بهره مي

آميز و  شاعر مجاز است مفاهيم ناممكن را با امور ممكن در آميزد و كالمي تناقض. است
نقد و  متون  يا تفسيرِپارادوكسيكال به زبان آورد اما سخنان محقّق ادبي در اثبات ادعاها

ها بايد بر منطق علمي استوار باشد هآراء و نظري.  
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ســردبيـــر

برخي از پژوهشگران ادبي به علّت سر و كار داشتن با شعر و شاعري و اُنس        
 از همان ،گرفتن با آثار هنري، بدون توجه به تمايز دو حوزة ادبيات و تحقيقات ادبي

گيرند  كنند، در پژوهشهاي ادبي بهره مي استفاده مياي كه شاعران در آفرينش شعر  شيوه
مند با مقولة پژوهش، با آن ذوقي و عاطفي  و به جاي مواجهة عقالني، علمي و نظام

  .كنند برخورد مي
پژوهشگران ادبي بيشتر به توصيف گروهي از يكي از پيامدهاي اين امر، آن است كه      

كه امروزه چون و چرا كردن  حاليپردازند؛ در ها كمتر مي كنند و به چرايي بسنده مي
و تبيين روشمند چراييِ آن، از مهمترين امور پژوهشهاي علمي » مسئلة تحقيق«دربارة 
  .است
خلط پژوهش ادبي و آفرينش ادبي موجب شده است تا در بعضي از موارد كه به      

شود كه  ي آورده ميجيهاتمند مسئله، تو شود به جاي تبيين نظام  مسائل پرداخته ميچراييِ
ساز مخدوش شدن جايگاه  آنها زمينهرواج هاي شاعرانه است و  »سن تعليلح«يادآور 

  .شود پژوهش ادبي در اذهان ديگران مي
انتخاب زبان شاعرانه به جاي زبان علمي در نگارش مقاالت و كتابهاي تحقيقي نيز      

ت معنايي يعقط هاي علمي  ا نوشتهشود ت  موجب ميگاهناشي از همين رويكرد است كه 
گيري از تركيبات  اين شيوه كه گاه با بهره. خود را از دست بدهند و قابليت تأويل يابند

شهاي راشود با اصول و ضوابط نگارش گز  ميناشناخته و برساختة ذهن نويسنده همراه
ده از برخي  استفاالبته. د سازگار نيستنباشمند  بهرهف  زباني شفّاازعلمي كه بايد 

 بيان لطمه نرساند و بر اثرگذاري نثر بيفزايد امري امكانات زبان ادبي كه به صراحتِ
ن ويسندگاهاي تعدادي از ن توان در نوشته هايي از آن را مي  و نمونهپذيرفتني است

  .برجسته ديد
  ردبير  س                                                                           


