
  
مة 

صلنا
ف

ي 
علم

 -
شي

ژوه
 پ

  
دبي

د ا
نق

 .
. 6س

ش
23 .

يز 
پاي

13
92

) 
ص 

ص
37-

58( 

  
  
  
  

   * شناسي مطالعات ادبي گزينش متن و روش

  * سر عليرضا محمدي كله

  انشگاه شهركرد د،استاديار زبان و ادبيات فارسي
   چكيده

هاي گوناگون به بررسي و تحليل يك يا چند متن از  ادبي با روشهايپژوهشبسياري از 
گيرد، اي كه چندان مورد توجه قرار نميدر اين ميان نكته. پردازندمتون ادبيات فارسي مي

 چارچوب ، امري جدا ازعنوان مادة پژوهش كه اغلب آن را به لة گزينش متن است؛ چنانئمس
وار لهئاين درحالي است كه نگاهي جدي و مس. گيرندشناسي تحقيق درنظر مينظري و روش

. همراه داشته باشد تواند نتايجي درجهت تقويت وجوه پژوهشي تحقيق به به گزينش متن مي
شناختي در اي روشفهعنوان مؤل له بهئمقالة حاضر نيز با هدف نشان دادن اهميت اين مس

شناختيِ گزينش متن رسد تأكيد بر وجوه روشنظر مي به. دبي نگاشته شده استمطالعات ا
ها  هاي آنها و تفاوتدرگرو آگاهي پژوهشگر از نسبت متن مورد نظر با ديگر متون و شباهت

هاي فرضها و پيش بر آگاهي پژوهشبناشدندهندة  اين تلقي از سويي نشان. با يكديگر است
هاي نظري و نتايج گيري بنيانايانگرِ نقش متن و گزينش آن در شكلمحقق و از سوي ديگر نم

  .تحقيق است
 .شناسي، تفاوتمتن، نظريه، روش: هاي كليدي واژه

   

                                                
 a.mohammadi344@gmail.com :نويسندة مسئول* 

 3/5/1392: تاريخ پذيرش    29/2/1391:  دريافتتاريخ
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   به آمـوزگارم 
  دكتر عليرضا نيكويي

  مقدمه. 1
ترين مشكالت پژوهش در ادبيات توجهي به مسائل مربوط به روش يكي از مهمبي

واحدهاي (ث جدي دربارة آن در هر دو حوزة آموزش فارسي است كه خأل مباح
هاي روش تحقيق كتاب. خوردچشم مي به) مطالعات ادبي(و پژوهش ) درسي دانشگاه

شوند؛ آوري اطالعات تأليف ميهاي جمعدر ادبيات فارسي اغلب با تأكيد بر روش
 هية منابع،سي، روش تشناكتابمانند كه معموالً در فهرست اين آثار موضوعاتي  چنان

، آشنايي با مراجع ...)خذ وأمراحل تحقيق، روش نقل م(نامه و مقاله روش تدوين پايان
 بيش از ديگر موضوعات خودنمايي )فهرست: 1382 غالمرضايي، :ك.براي نمونه ر(... و

ها،  از مطالب اين كتابپيرويدر درسِ روش تحقيق در ادبيات فارسي نيز به . كنند مي
انتقال به  با اين نگاه در مراحل بعدي. شود همين مباحث بسنده مير، به مرودرعمل

روش  « قالبي مانندهاي هاي پژوهشي، بحث از روش را به عبارت ها و مقالهنامهپايان
  . كند محدود مي»  تحليلي- توصيفي«يا » ياكتابخانه

 يِ مطالعات ادبي،شناسبر كمبود منابع نظري و پژوهشي در حوزة روش افزون
يابيِ  شناسي نيز از عواملي است كه راه  دو مبحث روش تحقيق و روشناميمونآميزش 

روش تحقيق . هاي ادبي را درپي داشته است به حوزة پژوهششناختيروشخطاهاي 
راي گردآوري هايي ساده، مشخص و قطعي ب فرايندها و شيوهمعموالً به آموزش

به همين دليل در برخي منابع، روش  ؛پردازدها مي  تحليل آناطالعات و مدارك و
معناي عناصري ثابت و قابل   به)11: 1389 عبداللهي و جوان، :ك.ر(ارزِ تكنيك تحقيق هم

عنوان مفهومي  شناسي بهاين درحالي است كه روش. انتقال و آموزش تلقي شده است
را فراهم مرتبط با منطق و فلسفة علم، امكان يافتن استدالل منطقي براي شيوه و روشي 

  آورد كه محقق در روند تحقيق براي رسيدن به شناخت در پيش گرفته استمي
 دريافت آن را ،شناسي با منطق و فلسفة علم از سوييپيوند روش. )14 همان، :ك.ر( 

 لزوم ،كند و از سوي ديگر را دشوار مياش  قطعي آني وپيچيده و گريزان، و انتقال
  . دهدئل خاص هر علم نشان ميبرآمدن مباحث آن را از دل مسا
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شناختي يكي از مراحل روشمقالة حاضر، با هدف آشكارسازي و بررسي وجوه 
 به شناختي  آسيبله، نگاهي انتقادي وئهاي ادبي، ضمن نماياندن اهميت مسابتدايي پژوهش

 با تمركز بر چگونگي گزينش متون مورد ،رو ازاين. داردشده  هاي انجام پژوهشبرخي
 و نتايج  كه گزينش متن بر روند تحقيق استگويي به اين پرسشه، درپي پاسخمطالع
  هايي را متوجه پژوهش آن چه آسيب به اهميتتوجهي بيدارد و ري چه اثآن 

  . خواهد كرد
اي ديگر وار و از زاويه اشارهشكلي  به در دو مقاله به اين موضوعفقطاز اين، پيش 
 به لزوم ،اي مروري و انتقاديدر مقاله) 1388( مقدم  عمارتي. شده استپرداخته 
 در او. بودن گزينش متن و نظريه و همچنين رابطة اين دو تأكيد كرده است روشمند

را شده در مجالت علمي و پژوهشي  اين مقاله با نگاهي انتقادي، يكي از مقاالت چاپ
مددي  و عليخاني امن. ه استكردبررسي چگونگي ارتباط ميان متن و نظريه  نظراز
هاي ادبي در كارگيري نظريه شناسي به اي كه با هدف آسيبنيز در مقاله) 1391(

مطالعات پژوهشي به نگارش درآمده است، به اهميت انتخاب روشمند متن و نظريه 
ها، نويسندگان با هدف بيان اهميت همخواني ميان متن در اين نمونه. اندكردهاشاراتي 

 ،شده كار گرفته با نظرية به) گيري آن هاي اجتماعي و فكري شكل و زمينه(مورد مطالعه 
   .اند  به طرحِ نمايي كلي از مسئله پرداختهفقط

هاي  هايي از پژوهشله و ارائة نمونهئاين مقاله برآن است تا با شكافتن ابعاد مس
  .برداردگامي شناختي گزينش متن  اهميت روشبخشي دربارةادبي، درجهت آگاهي

   يفتوص. 2
صورت موردي به شرح، بررسي و تحليل  هاي ادبي، مطالعاتي كه به در ميان پژوهش

ناخواه به توصيف آشكار يا پنهان  پردازند، خواه ها با يكديگر مي متون و يا مقايسة آن
هاي ادبي از گستردگي چنين مطالعاتي در ميان پژوهش. ندا متون مورد نظر خود مشغول

تحليل و تبيين از سوي ديگر، اهميت اين مقوله را نشان با و و پيوستگي توصيف س يك
. استترين مسائل و اهداف پژوهشگران در ديگر علوم نيز توصيف از مهم. دهد مي

شود، بيانِ اوصاف و چگونگي  عنوان توصيف به آن پرداخته ميبا آنچه امروزه 
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 »مشاهده«. )183: 1391فرامرز قراملكي، (هاست  پديدارها و بحث دربارة نسبت ميان آن
بر استقرا به  هاي مبتنيترين مراحل در تحقيقاتي است كه با روش يكي از ابتدايي

ها ياد   از آن»تحقيقات تجربي« يابند و با عنوان عموميِ هاي خود دست مي يافته
 پديدارِ مورد دربارةو اطالعاتي ها آوري دادهدر اين تحقيقات، مشاهده به جمع. شود مي

آوري اطالعات در تحقيقات تجربي را   جمعدر سطحي ديگر، مشاهده و. انجامد يبررسي م
.  مشاهده و توصيفِ ابتدايي متون در تحقيقات ادبي پنداشتتوان فرايندي شبيه به مي

شود اين است كه طرح ميماي كه معموالً در تحقيقات تجربي دربارة مشاهده  نكته
آوري و توصيف در اختيار   مشاهده و جمعپژوهشگر از ميان موارد بسياري كه براي

گيرد كه توجهش را روي چه چيزي متمركز كند؟ چگونه چگونه تصميم مي«دارد، 
   ).20: 1387بن آري، (» لحاظ علمي جالب توجه است؟كند كه چه چيزي ازتعيين مي
گونه كه در كار پژوهشگر تجربي چيزهاي زيادي براي مشاهده، توجه و همان

هاي  ادبي نيز در برخورد با متني خاص، ويژگيود دارد، پژوهشگرجآوري وجمع
ولي آنچه موجب . بندد ميكار  گيرد و در توصيف متن به گوناگوني از آن را درنظر مي

 را به خود هاي مهم توجه پژوهشگرعنوان ويژگي  بخشي از اين امور بهفقطشود مي
  .داردگسترة آن گام برمي در اواي است كه جلب كند، چارچوب و بنيان نظري

برابر كند دراش كار ميگر در محدودهاي كه مشاهدهچارچوب نظري« به عبارت ديگر، 
چارچوب نظري در تحقيقات تجربي به . )21 ،همان(» .خود مشاهدات جنبة انتقادي دارد

  . كند اي عام اشاره دارد كه تفسير و تبيين مشاهدات را ممكن مينظريه
ويژه مطالعات ادبي نيز در   گاه چارچوب نظري در علوم انساني به،بر همين اساس

نظر   درحالي كه به؛)55 -53: 1391، مددي  و عليخاني امن(شود هايي منحصر ميچنين نظريه
رسد مفهوم چارچوب نظري در علوم انساني زاييدة عناصري بيش از يك نظرية عامِ مي

   1.تبييني و تفسيري است
ترين عواملي درنظر  هاي آن يكي از مهمگزينش متن و ويژگيدر پژوهش حاضر، 

 برخالف آنچه -به عبارت ديگر. ندكگرفته شده است كه مسير پژوهش را تعيين مي
 در همخواني يا ناهمخواني با نظرية  فقط اهميت گزينش متن-شودمعموالً از آن ياد مي

. شناختي دارد  روش بلكه سرشتي؛شوداي نيست كه براي تحليل و تبيين از آن استفاده ميادبي
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طور مستقيم تحت تأثير   كه به مراحلي هستندترينمشاهده و توصيف نخستين و مهم
و گزينش آن، زاييدة برخي گيريِ محقق دربرابر متن موضع. اند هاي گزينش متونشيوه

وجه به  با تها و انتظارهافرضاين پيش.  دربارة متن استاوهاي فرض و پيشانتظارها
 محقق هاي ها خواهيم پرداخت، به مشاهده هاي بعد به آن مفاهيمي كه در بخش

  .دهند وسو مي سمت
نظر بگيريم كه نمايانگر درجات راگر پيوستاري را د ، موضوعايندر ارتباط با 

 ازنظر ميزان آشكارگي و پيچيدگي باشد، در يك ها ها و توصيف مشاهده متفاوتي از
 ديگر با سويهاي متن و در   توصيف سطوح آشكار ويژگيسوي اين پيوستار با

 حركت از توصيف براي مثال. شويم رو مي هتوصيف سطوح پنهان و پيچيدة متن روب
ن عناصر در يك متن، نوعي حركت  ايجاد آسوي توصيف الگوهاي عناصر منفرد به

متن،  گزينش مانندشايد بتوان گفت مواردي . سوي توصيف سطوح پنهان متن است به
 پيوندي تنگاتنگ با نوع آنگيري محقق دربرابر آن، ترسيم مسير پژوهش و نتايج  موضع

 برگرفته از آن هاي  مشاهده و توصيف،بنابراين.  ازنظر ميزان آشكارگي دارندها توصيف
 بلكه داراي سطوح ؛همواره فرايندي آشكار براي جستن عناصري بديهي نيستند

در . هستندشناسي تحقيق ك با چارچوب نظري و روشدر پيوندي نزدينيز مختلف و 
ها و انتظارهاي مقدماتي فرضكه حاصل پيش -يك حركت دوري، گزينش متن

شناسي و در مرحلة بعد نظرية روش به گزينش چارچوب نظري، - استپژوهشگر
را پژوهشگر  تحقيق نيز راهبردهايها و بر آن، چارچوب شود و افزونمناسب منجر مي

در اين فرايند . هدد روشمند سوق ميهاي  توصيفبيانتر و هايي عميقف ويژگيبه كش
 تحقيق است راهبرد اولية محقق از متن، معياري براي گزينش متن و دوري، انتظارهاي

 سطوح توصيف ها را دربارة مسائل پژوهش و نخستين جرقه در ذهن اوزمان، و هم
اي ضمني ميان يك متن با ديگر ان حاصل مقايسهتو اوليه را ميانتظارهاي. كندايجاد مي

اي كه در گزينش متن متناسب با ها با يكديگر دانست؛ نكته متون و درك نسبت آن
بندي جاست به تقسيم هرو ب ازاين. داردتأثيري شايان توجه شناسي تحقيق روش

اضر نگر اشاره كنيم كه براي نوشتار حنگر و شباهت به دو گونة تفاوتها توصيف
  .سودمند است
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  نگر شباهتهاي  پژوهش. 1 -2
انجامد كه بيش از آشكار  ميهايي ها، مشاهدات محقق به توصيفدر برخي پژوهش

هاي مشترك ميان آن متن و ديگر  هاي متن مورد نظر، به نماياندن ويژگي كردن ويژگي
در . پردازد مي...)  نوع ادبي، موضوع، سبك زباني ومانندبا معيارهايي (رده متون هم

ترين هاي متن كه در ظاهري با برگزيدن سطوحي از ويژگي، پژوهشگرچنين مطالعاتي
هاي اين رو، معموالً ويژگي ازهمين. پردازدشوند، به توصيف ميهاي آن يافت مياليه

ها در عبارت ديگر، اگرچه اين ويژگي  به. اندسطوح بين بسياري متون ديگر نيز مشترك
هايي محوري در متون ديگر عنوان ويژگي ها را به شوند، آن مشاهده ميمتن مورد نظر

هايي، محقق از ميان سطوح مختلفي از  در چنين پژوهش،بنابراين. توان ديد نيز مي
گذارد، آگاهانه يا ناآگاهانه سطوحي را  ميشها كه مشاهدة يك متن فرارويويژگي

ها كه  اين دسته از پژوهش. دانجامي ميان متون ماتگزيند كه به توصيف مشتركبرمي
هاي   در نوشتار حاضر با عنوان پژوهش،ندا  مشابه و مشتركهايي نتيجة توصيف

  . شوندنگر خوانده ميشباهت
هاي طنز در اي به بررسي تكنيك در مقاله) 1390(پور و همكاران براي نمونه، حسام

ويسندگانِ مقاله موجب شده نوع مشاهدة ن. اندآثار هوشنگ مرادي كرماني پرداخته
هاي متن بپردازند كه كمترين نشان از تشخص است تا به توصيف وجهي از ويژگي

در . دن و ديگر متون طنز را در خود دارمتن مورد نظر، و بيشترين اشتراك ميان آن مت
، طنز موقعيت، تشبيه، )نمايي كوچكنمايي و بزرگ( اغراق مانندمقالة يادشده از مواردي 

 طنزپردازي در آثار مرادي كرماني ياد شده است عنوان شگردهاي به... هاي زباني وزيبا
هاي  ترين تكنيك ابتدايي كه موارد يادشده از؛ درحالي)86 - 69: 1390پور و همكاران، حسام(

  شده اشارهها  آنكتاب نظري در باب طنز و مطايبه به و در هر آيند شمار مي بهطنز 
 هرچند موارد يادشده در. شود ته مي بهره گرفها  آنتلف طنز نيز از و در آثار مخاست

هاي طنزپردازي   دربارة شيوه، استكار رفته  بارها در متون مورد مطالعه بهبرده ة ناممقال
 ديگري است دليل اين ادعا نيز مقاالت. دهد  نمي به مخاطب اطالعاتيمرادي كرماني

طنز در ديگر متون به نگارش درآمده و اتفاقاً شناختي دربارة  كه با همين اشكال روش
هاي بازي«اي با عنوان   در مقاله،المثبراي . اند مشابه دست يافتهنسبت بهبه نتايجي 
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 شگردهاي  تضاد، ايهام و جناسمثلمواردي » اسرارالتوحيدطنزآميز زباني ابوسعيد در 
 با .)118 -113: 1382، طاهري(اند  برشمرده شده» طنزهاي عبارتي«خلق ابوسعيد براي 

 در آثار مرادي كرماني، مقايسة اين موارد با شگردهاي طنزآفريني در حوزة زباني
اين مقايسه درحالي است كه طنز ابوسعيد در بافتي . توان ديد  را ميهاييهتباش

مرور چند مقالة . عرفاني و طنز مرادي كرماني در بافت ادبيات كودك شكل گرفته است
ها و درمورد نويسندگاني از دورهرا هايي  چنين مشابهتر در حوزة طنزشدة ديگ چاپ
   .دهد ميهاي ادبي مختلف نشان سبك

    نگر تفاوتهاي  پژوهش. 2 -2
سطحي از هاي متني اي ديگر از ويژگيدستهنگر، گزينش هاي شباهتدرمقابل پژوهش

نماياندن ضمني يا سوي  گيري پژوهش بههمراه دارد كه موجب جهت  را بهها توصيف
آوردن  اين نگاه كه حاصل روي. شود متن مورد نظر از ديگر متون ميهايصريح تمايز

 كه آورد  پديد مي سطوح پنهان و متمايز متن است، مطالعاتي راهاي محقق به توصيف
  .شود نگر ياد ميهاي تفاوتپژوهش ها به در نوشتار حاضر از آن

نقش بافت و مخاطب در تفاوت  «ةدر مقال) 1388( فتوحي و ياوري ،براي نمونه
هاي سبكي داستان عاميانة به بررسي ويژگي» جمشيد سبك نثر اميرارسالن و ملك

 مانندجاي پرداختن به مسائلي  نويسندگان در اين مقاله به. اند پرداختهنامدار اميرارسالن
در ديگر كه در سنت رمانس فارسي و گاه ...  و و بررسي نقش قهرمانهاموتيف

، بر  به نتايجي مشابه و يكسان دست يابدپردازيِ سنتي ممكن استهاي قصه گونه
، اميرارسالنهاي متني بر نماياندن ويژگي  كه افزوناند تأكيد كردهسطحي از توصيف 

در مقالة  .دهد مي نيز نشان ها در ميان ديگر رمانس راوجوه تمايز و جايگاه متمايز آن
 گيري شكلهاي  نقش مخاطب، بافت تاريخي، كاتب و ديگر زمينهشده با توجه به ياد

هاي هاي سبكي و مقايسة آن با يكي ديگر از رمانس به بررسي ويژگياميرارسالنمتن 
). 2: 1388 فتوحي و ياوري، :ك.ر( پرداخته شده است جمشيد ملك يعني ،دورة خودهم

به سطوح پنهان و هاي سبكي  و ويژگيها عطف توجه از سطوح ظاهري توصيف
گيري پژوهش گيري اثر موجب شده است تا جهتهاي شكلارتباط اين سطوح با زمينه
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 كلي و هايي   به توصيففقطنگر باشد و  تفاوتهايي  و توصيفها دهمعطوف به مشاه
 توجه به بافت اثر در اين ، براي مثال.ها نپردازدعمومي رمانسهاي بديهي از ويژگي

ها در توصيف سبك  تگي نقش افعال وصفي و بسامد كاربرد آنپژوهش موجب برجس
در  خاص در اين اثر هاي تعداد زياد دشنام برجستگي يا)10 -7 ،همان(  اميرارسالننثر

-  برجسته نويسنده با.)17 -15 ،همان( شده است جمشيد  ملكويژه  ديگر آثار بهمقايسه با
 - ها عام رمانسعنوان ويژگيبه -نه و زبان عاميا، از تأكيد بر لحنهاسازيِ تفاوت

  . كرده استها تأكيد بسامد و چگونگي حضور اين ويژگيخودداري، و بر اجزا و
ها و بندي پژوهشهايي كه ياد شد، براي درك اهميت تقسيم با توجه به نمونه

ذكر چند  ،نگر و ارتباط آن با گزينش متوننگر و شباهتها به تفاوت آنهاي  توصيف
  :فايده نيستبينكته 
ها اشاره خواهد شد، گاه آگاهانه و  داليلي كه به آن نگر به مطالعات شباهت.1

توجهي به  بي،صورت د كه در آنگيرپيگيريِ اهدافي خاص انجام ميمنظور  به
كه فرد با  درمقابل، هنگامي. دانستهاي پژوهش توان از كاستي متون را نميهايتمايز

 پژوهشي دنبال آن، هاي مشترك متون و به شرح ويژگي بهناآگاهي به اين موضوع
  . شناختي پي بردتوان به وجود يك كاستي و اشكال روشنگر روي آورد، ميشباهت

رود كه پژوهشگر با نگري پيش ميسوي شباهت به عبارت ديگر، تحقيق هنگامي به
 ورطة شرح و  ولي ناخواسته به؛پردازد ميمتن به مطالعههاي سازي ويژگيهدف آشكار

   .شود  مي كشيدهها و سطوحي مشترك و آشكار از متون مختلفتوصيف ويژگي
فرايند يادشده نتيجة مشاهدات غيرروشمند و گزينش غيرعلمي و ناآگاهانة  .2

 آگاهي توان آن را نيز برآمده از نبودِ  مي ناكارآمد از توصيف است كهسطحيِ
تون يا گونة ادبي مورد بررسي با ديگر شناختي پژوهشگر از نسبت ميان متن، م روش

توجه به اين نكته ضروري است كه گزينش يك سطح . هاي ادبي دانستمتون يا گونه
مثالً وابسته به ميزان عالقة ( و تصادفي از توصيف در پژوهشي خاص، چندان اختياري

م و طور مستقي  بلكه به؛نيست) شناختي اي ادبي يا زبانمحقق يا همخواني با نظريه
  .استوابسته شده و ديگر متون  چنداليه به آگاهي پژوهشگر از نسبت ميان متن گزينش
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ها و فرض  پيش، تصورات و بسته به گستردگي مطالعات و دانش خوديهر فرد
برآمده از وجوه  فقط هافرض  و پيشاين انتظارها. ورد مطالعه دارد از متون مانتظارهايي

  براي مثال،. متون نيز هستندايوجوه سلبي و رابطهرفته از  برگ بلكه؛اثباتي متون نيستند
هاي نهفته در اين   به ويژگيطور مطلقسعدي براي مطالعه و بررسي بهبوستان گزينش 

 و بوستاناي ضمني ميان  بلكه به همان ميزان و حتي بيشتر، به مقايسه؛ نيست وابستهاثر
 -رة مطالعات پيشين محقق وابسته استكه به گست -اين مقايسه. بستگي داردديگر آثار 

شود و نتيجة آن نيز گزينش روشمند متن مورد  مربوط ميهاي پژوهشبه نخستين گام
بر روابط  مند و مبتنيتوان حاصل نگاه نظام گزينش متن را مي،بنابراين. بررسي است

ت كه از تا آنجاساهميت آگاهي از اين امر . ميان متون دانست) هاها و تفاوتشباهت(
دهاي مشاهده و توصيف را تعيين  و از سويي ديگر نوع و راهبرسويي مسير پژوهش

  .كند مي
هاي طنز و مطايبه در آثار هوشنگ مرادي بررسي تكنيك« در مقالة براي نمونه،

مند و با توجه به روابط ميان متون درصورتي كه گزينش متن از مسيري نظام» كرماني
دليل عدم انعكاس  به...  اغراق، تشبيه، جناس، ايهام ومانندگرفت، مواردي انجام مي

و مشاهدات بر شد  مي حذف ها رة توصيفيشده از دا هاي خاص متن گزينش ويژگي
د يادشده  مثالً شگردهاي خاص ايجاد موار،هاي متنسطح ديگري از ويژگي

وحي و زاي پژوهش فت لهئكه نتايج نو و مس يافت؛ چنان تمركز مي) درصورت وجود(
توان حاصل گزينش آگاهانة متن دانست كه را نيز در درجة اول مي) 1388(ياوري 
  .تر متن را درپي داشته استنگر و مربوط به سطوح پنهاني و عميقي تفاوتهاي توصيف

  اي از متونگزينش مجموعه. 3
را اي از متون يك دوره، سبك يا گونة ادبي هايي كه مجموعه معيار يادشده در پژوهش

گونه تحقيقات، در اين. گيرد شكلي ديگرگونه به خود مي،گزينندبراي مطالعه برمي
 پژوهشگر را در  ولي از وجوه گوناگون،زمان طور هم نگري بهنگري و شباهتتفاوت

   .دهند ميتوصيف متون ياري 
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ويژه رسالت   به؛چنين روندي يادآور روش ساختارگرايان براي نقد متون ادبي است
اي از هاي مجموعه نوعي با توصيف ويژگي يابي به شكلي از بوطيقاي ادبي به دست

يابي به قوانيني كلي با عنوان بوطيقاي اين فعاليت چه سوداي دست. متون سروكار دارد
ادبيات يعني گذر از بررسيِ آثار منفرد ادبي و تمركز بر قراردادهاي سازندة موجوديت 

هايي يابي به بوطيقايي براي گونه چه دست،داشته باشد سر را در)11: 1388كالر، (ادبيات 
 هاي راكعنوان هدف خود دنبال كند، همواره از سويي با اشت خاص از متون ادبي را به

ها و متون ها با ديگر مجموعه  آناز متون و از سوي ديگر با تمايزهاياي مجموعه
 ها گرفتن شباهتشگر با درنظر در چنين مطالعاتي، پژوه،به عبارت ديگر. دسروكار دار

پردازد و در  شده در متون مورد بررسي مي هاي مشاهدهاندازي از ويژگيبه ترسيم چشم
طور صريح يا  ، بهساير متونهاي اين متون با  با پيش چشم داشتن تفاوت،همان حال

. است متون مورد بررسي ةهاي تمايزبخش مجموعيافتن به ويژگي  ضمني درپي دست
مد پيايابد كه در اين دسته از تحقيقات، آگاهي پژوهشگر شكلي دووجهي ميراين، بناب

  . توان ديدآن را پيش از هر چيز در شيوة گزينش متون مي
 در بوطيقاي معاصر: روايت داستاني در مقدمة كتاب )10 -9 :1387( ريمون كنان

ضمن  انواع روايت، عنوان يكي از بوطيقايي براي روايت داستاني بهتالش براي ترسيم 
هاي   تفاوت ديگر گونههاي داستاني، بر هاي مشترك انواع روايتنماياندن ويژگي

اي از متون،  با تمركز بر دستهاو ، بنابراين.كند تأكيد مي روايت داستانيروايت با
، تفاوت )9 ، همان:ك.ر( مختلف روايت داستاني هايها و گونههاي قالببر ويژگي افزون

» سان كه تو آن/ شكر، شيرين/ ها آبيبنفشه/ درزها قرمزن«مانند با شعري را ها  آن
نگر و زمانيِ نگاه تفاوت هم. كند و مسائل تحقيق مطرح ميها لعنوان سؤا  به)جا همان(

همراه داشته  زا به لهئنتايجي راهگشا، درخشان و مسكتاب نيز سراسر  در اونگر شباهت
  .  داردهاها و تمايز به تفاوتاست كه نشان از اهميت توجه

 محدود به شكلي به شناسي تفسير عرفانينشانه در كتاب) 1382( مريم مشرف
رسد  نظر مي به.  پرداخته استاي از متون با وجهة تفسيري و عرفانيبررسي مجموعه

شكل خاص  اين تحقيق به نتايج  تا برخي استاو موجب شدهگزينش روشمند 
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 در براي مثال،. نمايش گذارد را به) در حوزة تفسير قرآن(رفاني هايي از متون ع ويژگي
جاي   و برآمدن مفاهيم و معاني جديد بهها تايي براي تحليل تغيير معناي عبارج

هاي گيري اين مفاهيم، درافتادن در ورطة توصيف صوري تقابلتوصيف سير شكل
هاي  ئة نمودارها و جدول، يا ارا)شناختي رايج استهاي نشانهكه در بررسي(معنايي 

، به ...وآماري از چگونگي و بسامد استفاده از مفاهيم مختلف در متون گوناگون 
پردازد كه موجب برآمدن مفهومي نو درنتيجة اي ميشناختيتوصيف ساختار زبان

هاي  گيري صحيح نويسنده در نخستين گامجهت. شودبرخورد ميان مفاهيم پيشين مي
يف سطحي مفاهيم و معاني  با چشم پوشيدن از توصاوست تا پژوهش موجب شده ا

هاي  همراه تحليل زمينه  عرفاني، بر چگونگي ايجاد اين معاني بههايسيرنو در تف
انتخاب آگاهانه و . )177 -162: 1382 مشرف، :ك.ر(ها تمركز كند  گيري آن اجتماعي شكل

متمايز از ساير متون  خاص و هايي ويژگي متوني كه-روشمند متون مورد مطالعه
هاي پنهان و متمايزي در اين  تحقيق به كشف اليههاي دهي به سؤال با جهت-دارند

 انتخاب آگاهانة متن در اين كتاب توجه به مشتركات ،بنابراين. متون انجاميده است
  . ها از ديگر متون را برجسته كرده است  آنهايو تمايز) در حوزة تفسير(متون عرفاني 
توان نام برد كه  ديگر، از پژوهشي در حوزة متون عرفاني و زبان عرفان ميدر سوي

اكارآمد در مطالعة متون حدودي ن نگر و تادليل انتخاب ناآگاهانة متون، نتايجي شباهت به
ترين متون  در نيمة دوم خود، با بررسي مهمزبان عرفان كتاب.  درپي داشته استعرفاني

 فوالدي، :ك.ر(هاي زبان عرفان بوده است ي به ويژگييابعرفاني فارسي درپي دست
يابي به اين اهداف انجام داده، هايي كه مؤلف براي دستبندي تقسيم). به بعد129: 1378

گفتني است هريك از اين عناوين به يكي از . در نمودار زير خالصه شده است
   :شودهاي كتاب مربوط مي بخش
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هاي يادشده بندي بگذريم، بيشتر ويژگيرة چگونگي اين تقسيماگر از بحث دربا
عنوان   بالغت بههاي اببراي زبان عرفان در سطوح تناقضي و محاكاتي را معموالً در كت

 مانند مواردي ،به عبارت ديگر. توان يافتمي) طور كلي به(هاي متون ادبي ويژگي
  معيارتوانآميزي را نميكس و حستمثيل، رمز، تمثيل رمزي، پارادوتشبيه، استعاره، 

نگري دربارة مجموعه   توجه به شباهت. دانستتعريف و شناسايي متون و زبان عرفاني
 وجه ةبه ديگر متون نيز سرايت كرده كه غلب) متون عرفاني(متون مورد بررسي 

 -  اين نتايج،بنابراين.  پژوهش را درپي داشته استنگرِنگر بر وجه تفاوتشباهت
 كارآمدي چنداني براي -خورد چشم مي بههاي ديگري كه در اين تحقيق د ارزشباوجو

   .مطالعة متون عرفاني ندارند
 ولي ؛شوند مي ديده در متون عرفانياهاي بالغي يادشده آشكار ويژگي،شكبي

اي است كه شناختي، خطاي روشها شدهزينش اين سطح از ويژگيآنچه موجب گ
تكيه بر بالغت سنتي در تحليل . وشمند و ناآگاهانة متون استبرخاسته از انتخاب غيرر

اي از متون ادبي بوده است نه گونة عنوان مجموعه زبان عرفاني نتيجة تلقي اين متون به
رسد ادبي بودنِ متون نظر مي  به،به عبارت ديگر). متون عرفاني(خاصي از اين متون 
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لف نقش داشته ؤ مگيري انتظارهايها در شكل مورد بحث بيش از عرفاني بودنِ آن
.  استسوق دادهنگر همين امر مشاهداتِ محقق را به گزينش سطوحي شباهت. است

...) مثالً متون غنايي، علمي، حماسي و(بودن نسبت متون عرفاني با ديگر متون  روشن
اي بر بالغت سنتي، به گزينش اليه جاي گزينش سطوح توصيف مبتني توانست بهمي

 را )درصورت وجود( وجوه تمايز زبان عرفان با غير خود ها بينجامد كه ويژگيزديگر ا
   .آشكار كند

 به آگاهي محقق و چگونگي ها نگري توصيفنگري و شباهت تفاوت،طور كلي به
شناختي آن، امري دليل تبعات روش بهانتخاب متن . استوابسته گزينش متن 

توان  آن را در طول مسير پژوهش ميمدهاي ا كه پي استساز براي پژوهشسرنوشت
اي براي  بنابراين، رويكرد محقق در گزينش متن حتي بدون درنظر گرفتن نظريه. ديد

 و همچنين ها ها و توصيف كنندة سطح مشاهدهتواند تعيين و ترسيم، خود ميتحليل
   .نگر تحقيق باشدنگر يا شباهتآيندة تفاوت

   متن و نظريه. 4
 همخواني متن مورد مطالعه و  هرچند دربارةمقاله يادآوري شد،كه در مقدمة  چنان
شكلي  گاه به  هيچ، شده سخن گفته براي تحليل متن بارهاشده كار بسته  بهنظرية

نوشتار حاضر نيز برآن نيست تا به كاوش در اين . وار با آن برخورد نشده است لهئمس
 مورد نظر هاي انداز سؤالز چشم رابطة ميان متن و نظريه ا بررسي ولي؛موضوع بپردازد

بررسي اين رابطه به روشن . همراه داشته باشد تواند دستاوردهايي بهمقالة حاضر مي
هاي مختلف با توجه به نوع رابطة متن و شدن ميزان اهميت گزينش متن در پژوهش

ادبيات   درهاي فراواني پژوهش.  پيشبرد پژوهش ياري رساندنظريه و سهم هريك در
اي از توان يافت كه متن يا مجموعه پژوهشي مي- مجالت علميةويژه حوز  بهيفارس

در بخش نخستِ اين . سنجندشده مي اي شناختهمتون را با سنگ محك روش يا نظريه
پردازند و در بخش دوم نظريه را بر يك متن به معرفي يك نظريه مي«مقاالت معموالً 
با درنظر داشتن نقش متن و نظريه در . )215: 1388،  مقدمعمارتي(» .كنندادبي اعمال مي
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توان از يكديگر محور را ميمحور و نظريه دو رويكرد كلي متن،هااين پژوهش
  . بازشناخت

   محور متنرويكرد . 1 -4
روشني   متن در مسير تحقيق بهشناختي نقش حياتي و روشدر برخي مطالعات، 

. شود ها ياد مي ن محور از آهاي متن پژوهشنند كه در اين مقاله با عنواكخودنمايي مي
هاي متن نيز در ژگي وي-محور نظريههاي  برخالف پژوهش-هاگونه پژوهش در اين

يابي به نتايج و سطوح توصيف و مشاهده نقش  تحقيق، مسير دستهاي برآمدن سؤال
  . يابد گزينش متن اهميتي فراوان مي،رو ازاين. دارند
ها نيز بيشتر  ها، نتايج آن پژوهشگونه  ي گزينش متن در اينحوردليل اهميت م به

به عبارت ديگر، آگاهي اوليه و نسبيِ . شده است هاي متنِ گزينشويژگيبرساختة 
اي هدايت گونه  را نيز بهبت آن با ديگر متون، نتايج پژوهشمحقق از جايگاه متن و نس

صورت ضمني يا آشكار به  ، بههاي متن مورد نظربر نمايش ويژگي كند كه افزونمي
كه نتايج چنين پژوهشي به  ترسيم مرزهاي آن متن با ديگر متون نيز بپردازد؛ چنان

محور  هاي متن  پژوهش،بنابراين. رساند ميتشخص و برجستگي متن مورد مطالعه ياري 
   .نگر نيز درپي دارند و نتايجي تفاوتها توصيف

شكني در شعر ختبه بررسي سا ر ساية آفتابدبراي نمونه، پورنامداريان در كتاب 
شكني د از نظرية ساخت برداشتي آزا،آيد برمي آنكه از مقدمة  و چنانمولوي پرداخته

 غلبة متن بر نظريه ،در اين تحقيق.  است قرار دادههاي نظري بحث خود پايهدريدا را
نمايانگر هاي متن بيشتر  و توصيف و تحليل پژوهشهاي ؤالموجب شده است تا س

هر نظريه در برخورد با . اندازهاي نظريهفرد متن باشد تا چشمهاي منحصربهويژگي
هاي متن را  هاي فهم و توصيف در سطوح مختلفي از ويژگيه امكانطور بالقومتن به

وهشگر از جايگاه متن در اين ميان، آگاهي پژ. دهدروي پژوهشگر قرار ميپيش
. شود راهبر مي) فرد بهسطحي متمايز و منحصر(سطوح كي از  را به گزينش يپژوهش

تواند در برداشتي   مي-كه دريدا از آن سخن گفته است  چنان-شكني ساختبراي مثال،
 اهداف همسو باهاي مختلف زباني و كالمي آزموده شود تا نتايجي راديكال بر كنش
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 حاصل غلبة متن  كه خود-درمقابل، برداشتي خاص از اين نظريه. دست دهد نظريه به
. تواند به ترسيم مرزهاي يك متن با ديگر متون بينجامد نيز مي-بر نظريه است

محوريت و غلبة متن نيز عاملي تصادفي يا محصول انتخاب محقق پس از آغاز 
 آگاهي. گردد  به مرحلة گزينش متن بازمي-كه گفته شد  چنان- بلكه؛پژوهش نيست

زمان با  شود گزينش متن رويدادي هم  موجب ميشناختيِ محقق از جايگاه متنروش
طور كامل تسليم مسيرهاي  گيري مسائل تحقيق باشد و در برخورد با نظريه بهشكل
  .  آن نشودشدة تعيين

عنوان با هاي زباني و روايي مولوي در كتاب يادشده نيز وجهي از ويژگي
 ،خوردچشم نمي ا بهشكني برجسته شده است كه در ديگر متون ادبيات فارسي ي ساخت

اي كه نويسنده نيز در مقدمة كتاب آگاهانه به اهميت است؛ نكتهرنگ و بييا بسيار كم
هاي شكني و ساختارمنظور من در اين كتاب بيان آن نوع ساخت«: كندآن اشاره مي

طور كلي عموميت دارد و ما به  بياني كه در شعر كالسيك فارسي و نيز شعر عرفاني به
 نويسنده با تكيه بر آگاهي  درمجموع،.)26: 1388پورنامداريان، (» .ايم نيستت كردهآن عاد

هاي برجستة شعر مولوي در ميان ديگر متون ادبيات فارسي، متن را پيشين از جنبه
گونه  ناگفته پيداست اين. اندازهاي نظريه نكرده استبرگزيده و آن را تسليم چشم

را نيز بر خواننده آشكار وجوه تمايز آن با ديگر متون بر توصيف متن،  ها افزونپژوهش
   .كنند مي

   محورنظريهرويكرد . 2 -4
محور، گزينش آگاهانة متن مانع از غلبة نظريه بر خطِ سير و  هاي متندر پژوهش

 مانندكه متن با معيارهايي غيرروشمند  درمقابل، هنگامي. دشو ميشناسيِ پژوهش روش
گزينش و بررسي ... اص، اهميت آن متن در ادبيات فارسي وعالقة محقق به متني خ

اي  را به مطالعهشكلي ناآگاهانه پژوهش  به، با غلبه بر آنشود، ورود نظريه به پژوهش
ها و مسائل آن براساس   سؤال واين حالت، مسير پژوهش در. كندمحور تبديل مينظريه
اي احتمالي نهفته در متن و ه نه ظرفيت،شود گيري و اهداف نظريه تعيين مي جهت
  . پژوهشگر از آنهاي ها و انتظارفرض پيش
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هاي ادبي معاصر چندي  هها كه با توجه به اقبال عمومي به نظري اغلب اين پژوهش
مطالعات . هاي پژوهشي هستنداند، خالي از ارزش شدهرو روبهاست با توجهي ويژه نيز  

 ؛شوندهاي علمي تأليف ميج يافتهرساني و تروييادشده با هدف آموزش، اطالع
  . )15: 1391رضي، ( اند  داراي بار ارزشي ترويجي و آموزشيفقطرو  ازهمين

روايت با تأكيد بر حكايت  بررسي عنصر زمان در« نويسندگان مقالة ،نمونهبراي 
گيري از نظرية ژنت دربارة تمايز ميان داستان و متن روايي، با بهره» اعرابي درويش

. هستند» اعرابي درويش« و چگونگي كاربرد آن در حكايت ررسي عنصر زماندرپي ب
هاي متن موجب شده است تا مقاله  متناسب با ظرفيتها و انتظارهايفرض پيشنبود
گيري پژوهش   جهت.د مباني نظرية ژنت بر داستان يادشده تبديل شوكاربست به فقط

ها  بندي يل حتي تقسيم به همين دل؛ستدهي شده ا اهداف و كاركرد نظريه سازمانپايةبر
 مانندهاي مقاله نيز همسو با عناوين نظرية روايي ژنت است؛ عناويني  بنديو فصل

هاي يابي به ويژگي بر دست گاهي نويسندگانگفتني است هرچند. نظم، بسامد و شتاب
دفي و ، گزينش تصا)201: 1386، ديگرانزاده و غالمحسين(اند كيد كردهأ تمثنويخاص 

اي خام براي نمايش نظريه تبديل  به مادهمثنويغيرروشمند متن موجب شده است تا 
هاي خاص و  توان به ويژگي در پايان مقاله نمي دليل اين ادعا آن است كه.شود

نگر يا نگر و آينده هاي گذشته وجود روايت.  دست يافتمثنوي و متمايزي از  شناختهنا
ويژه  به(خود در هر نوع روايت  خوديِ را به... ها و واشتاب،ها شتاب،هادرنگ
 نظريات بياناتفاقاً ژنت و ديگر ساختارگرايان نيز با . توان ديدمي) هاي داستاني روايت

يابي به عنوان ابزار دستهاي مشترك به  بر اين ويژگي،ها تخود در زمينة ساختار رواي
 هاي تنيز يكي از رواي» درويشاعرابي «يت حكا. اندبوطيقاي روايي تأكيد كرده
 در آن -كه نظرية ژنت درپي توصيف آن است  چنان آن -هاداستاني است كه اين ويژگي

همسو با گونه تطبيق داستان و نظريه نتايجي رسد اين نظر نمي  به،بنابراين. شوديافت مي
  ماننداين مقاله نيز.  پژوهشي درپي داشته باشد- علميهاي ها و مقاله اهداف مجله

نتايجي نسبتاً همسان در توصيف سطوح مشترك و  مشابه، به هاي از مقالهبسياري 
نيز در بخش نخست ) 1388(كه حري   چنان.شكار متون داستاني دست يافته استآ

 به بررسي همين موضوع در » قرآنيهاي زمان و مكان در قصصلفهمؤ«مقالة 
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هاي ويژگي«:  استيافتهن نتيجه دست  كريم پرداخته و ازجمله به ايگري قرآن ترواي
 ژنت نيز  درواقع،.)139: 1388(» . قصص قرآني همخواني داردزمان و مكان روايي با

دانسته  هايي مي چنين ويژگيدارايگونة روايت داستاني را  خوانندگان، ساير مانند
ررسي  ولي با هدف ب،توان تعداد زيادي مقاله با همين موضوعبديهي است كه مي. است

متون مختلف توليد كرد؛ باوجود اين وقتي پژوهشگر متن را از سر تصادف، عالقه، 
انتخاب كند نه با ...  مقاالت پيشين، اهميت نظريه وتوجهي به آن در اهميت متن، كم

يابي به اي ضمني با ديگر متون، انتظار دستآگاهي پيشين از موقعيت آن و مقايسه
   .رسد نظر مي  دور از ذهن به،دو نمونه به آن اشاره شدنتايجي غير از آنچه در اين 

توان سطوح توصيف مختلفي  ميتر اشاره شد، بسته به سطح مشاهده، كه پيش چنان
دهد، انتخاب  روي ميبرده نام ولي آنچه در مطالعاتي از نوع مقاالت ؛ متن ارائه داداز

ه اين سطحِ توصيف با از آنجا ك. انداز اولية نظريه است همسو با چشميك سطحِ
هاي پنهان متن را اليهتواند محوريت نظريه بر پژوهش حاكم شده است، لزوماً نمي

، به عبارت ديگر. انجامدنگر مي  شباهتهايي آشكار كند؛ بنابراين معموالً به توصيف
 تا ناآگاهانه و بدون توجه به  استمسائل برآمده از نظريه با غلبه بر تحقيق موجب شده

ها براي توصيف بخش متن، سطوحي ناكارآمد از ويژگيهاي احتماليِ تشخص گيويژ
كه  چنان(هاي زماني روايي هاي يادشده، آگاهي از اينكه ويژگيدر نمونه. برگزيده شوند

نوعي در تمام متون روايي  به) قانوني كلي در نظرية ژنت ذكر شده استشكل  به
ها و بنديگيري و تقسيمئل، جهتتوانست مساشوند، ميداستاني يافته مي

 حركت از  براي مثال،.هاي پژوهش را بر معيارهايي ديگر بنيان نهد بندي عنوان
سوي  به) كه در نظريه ذكر شده است چنان(بندي انواع بسامد و نظم و ديرش  دسته
، گاه سطوح بندي شگردهاي متون براي ايجاد اين نوع تغييرات در متن رواييدسته

 مورد بررسي هاي باال نيز اگر متندر نمونه. گذاردنمايش مي ز توصيف را بهديگري ا
مثالً با آگاهي پيشين محقق دربارة (شكلي آگاهانه و روشمند  به)  يا قرآنمثنوي(

هاي داستان و متن بازنمايي تفاوت شگردهاي خاص احتمالي هريك از اين متون در
ر و تمايزبخش از نگ تفاوتهاي  توصيفشد، غلبة متن و درنتيجهگزينش مي) اييرو

يابي به  كه عدم گزينش آگاهانة متن، دستحالي   درآورد؛همراه مي ساير متون را به
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هاي همراه داشته تا ويژگي نگر و با تأكيد بر كاركردهاي نظريه را بهنتايجي شباهت
   .خاص متن مورد بررسي

در . نمايد ميمحور نيز ضروري ه يادآوريِ گونة ديگري از مطالعات نظري،در پايان
اي نو و با آگاهي از غلبه و گونه مطالعات، پژوهشگر با هدف ارائة روش يا نظريهاين

دليل نقش   به،در اين موارد. گيردكار مي عنوان مادة پژوهش به محوريتِ نظريه، متن را به
براي .  نيز تعميم دادتوان به ساير متونوارِ متن، نتايج تحقيق را ميغيرگزينشي و نمونه

تشر شده است، به من بوطيقاي نثراي كه در كتاب در مقاله )61 -43: 1388(روف  تودمثال،
شناختي از طريق دو مفهوم عليت  شناختي و ناروان روانهاي تبحث دربارة حكاي

 براي شرح اين مفاهيم از او. پردازد مي- است شيوة روايي كه دو-واسطهباواسطه و بي
نگر و قابل  خواننده با نتايجي شباهت،در اين مطالعه. برد  مي بهره و يك شبهزار
 عبارت ديگر، در روياروييِ متن به. شودرو مي م به ديگر متون داستاني كهن روبهتعمي

هاي توان از ارزش نمي،با اين حال. كندو نظريه، نظريه مسائل تحقيق را ترسيم مي
ش دليل. اي آموزشي و ترويجي خواندو آن را مطالعهپژوهشي اين مطالعه چشم پوشيد 

 اين است كه غلبة نظريه بر متن در فرايندي آگاهانه انجام شده است؛ فرايندي كه هم
 بر معرفي نظريه و روش تحليلي جديد تكيه ،هاي متن برگزيدهبيش از نماياندن ويژگي

قابل تعميم به بخش ا روف نيز خود اين روش و نتايج آن ر تود،به همين دليل. دارد
شده در نوشتة پيدادست و دكامرون واسطه مانندبر عليت بي  مبتنيهاي تبزرگي از حكاي

اي براي  به عنوان نمونه فقطار و يك شبهز  و از)44 ، همان:ك.ر(شمارد مي ساراگوس
  .  برد اجراي روش خود سود مي

  گيرينتيجه. 5
 آگاهي و شناخت از ميزان نبودايد حاصل انتخاب غيرروشمندِ متن را بيش از همه ب

گيريِ اين عامل موجب جهت. هاي پژوهش دانستتمايز ميان متون در نخستين گام
شود كه بيش از نماياندن مرزهاي متن هاي متني مياي از ويژگيسوي اليه تحقيق به

ي كه در هاي در پژوهش. پردازدرده ميهمهاي آن با ديگر متونِ مورد بررسي، به شباهت
 به خوانش -هاي مورد استفاده در نقد ادبي از نوع نظريه-شده اي شناختهپرتو نظريه
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پردازند، نيز عدم گزينش روشمندِ متن پيوندي جدي با غلبة نظريه بر پژوهش متن مي
محوري در پيوند با نگري و متنمحوري در پيوند با شباهتكه نظريه  چنان؛دارد

شناسي و رسد تأكيد بر تمايز ميان روش تحقيق و روشر مينظ به. نگري است تفاوت
شناختي گزينش متن را بيش تواند اهميت روشهمچنين نظريه و چارچوب نظري مي

  .از پيش آشكار كند
شناختي پژوهشگر از نسبت ميان متن يا متون مورد نظر با ديگر متون آگاهي روش

نگر از  نش سطحي تفاوتخود گزي دبهبر گزينش آگاهانة متن، خو عاملي است كه افزون
گزينش آگاهانة متن . د داشتها را درپي خواه هاي متن و توصيف و تحليل آنويژگي

هاي  به آشكارسازي متون شاخص و ويژگينگر، تهايي تفاوپي داشتن پژوهشبا در
 بر پديد آوردن مسائل جديد در ها افزوناين ويژگي. رساند ميها ياري  فرد آنمنحصربه

شناسي و تاريخ ادبيات، وجهة پژوهشي مطالعات ادبي را نيز تقويت  حوزة نقد، سبك
ها و دستاوردهاي بر ناتواني در ارائة روش نگر افزونهاي شباهتپژوهش. كندمي

 نماياندن جايگاه متون مورد بررسي در سير تغييرات منظور بهجديد، نتايجي ارزشمند 
لة گزينش ئ توجه به مس،بنابراين. نخواهند داشتزباني و ادبي در سنت ادب فارسي 

سوي طرح  ها به متون نخستين قدم براي افزايش كارآمدي تحقيقات ادبي و حركت آن
  . استمسائل جديد

   نوشتپي
شناختي ظري در مطالعات جامعهارچوب نبندي سودمند دربارة چز يك تقسيماي ابراي مطالعة نمونه. 1
  . 126 -121: 1387پور، جاليي: ك.ر

   منابع
ي هاهينظر كاربردي شناس بيآس درمان؛ ا يدرد« .)1391( يمدد يعل  موناوي سيع ،يخان امن -

  .75 - 51صص .37 -36 ش .يادبي هاپژوهش ةفصلنام. »معاصر قاتيتحق دري ادب
.  فريبرز مجيديترجمة. كاوشي در ذات علم: نظرية علمي چيست). 1387(آري، موتي    بن-

  .مازيار: تهران
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. شكني در شعر مولويشعر فارسي و ساخت: در ساية آفتاب). 1388(پورنامداريان، تقي  -
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 انوشيروان  ترجمة.تيحكاة دربار نويي هاپژوهش نثر؛ي قايبوط .)1388 (تزوتان تودورف، -

   .ين  نشر:تهران .پور گنجي
 رو هروب چگونه شناسي جامعه نگوناگو هاي نظريه با«). 1387(پور، حميدرضا جاليي -

. نامة علوم اجتماعي. »دانشجويي هاينامهپايان نظري هاي چارچوب به اشاره با شويم؟
  .130 -99صص. 33ش

 فصلنامة. »هاي زمان و مكان روايي در قصص قرآنيلفهمؤ«). 1388( حري، ابوالفضل -
  .141 -125صص. 8 -7ش. پژوهي ادب

هاي طنز و بررسي تكنيك«). 1390( خاوري  و صديقهنيان دهقاپور، سعيد، جواد حسام-
.  پژوهشي مطالعات ادبيات كودك- علميمجلة. »مطايبه در آثار هوشنگ مرادي كرماني

  .114 -61صص. 2ش
 .6ش .يادب فنون .»ادبي مطالعات در محور لهئمس هاي پژوهش «.)1391 (احمد ،يرض -

  .26 - 13صص
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  .219 -215صص
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. هاي ادبي پژوهشامةفصلن. »حكايت اعرابي درويش در مثنوي بر تأكيد با روايت در
  .216 -199صص. 16ش
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