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نقد و برریسکتاب

است که عالوه بر نگارش و پژوهش در حوزۀ دین پژوهی، به نفِس نگارش 
و پژوهش نیز توجه کرده و در این زمینه آثاری پدید آورده اند. مطالب این 
کتاب ها عمدتًا پیش تر منتش���ر ش���ده  و این بار در ش���کلی جدید عرضه 

کتاب های مورد بحث از این قرارند: گشته اند. 

1. از کت���اب ت���ا کلمه؛ محمدرضا حکیمی؛ قم: ن���ور مطاف، 1390، 262 
کتاب، آقای محمد  گردآورندۀ مطالب ای���ن  ص. )فرهن���گ نگارش/ 1( 
اسفندیاری، کتاب را چنین معرفی می کند: »این کتاب، گزیده ای از آثار 
شیخنا االستاد محّمدرضا حکیمی، دربارۀ کتاب و ادبّیات و انتشارات 
گزی���ده به پیش���نهاد خیِل دوس���تداراِن حضرت  دین���ی اس���ت. ]...[ این 
گردند،  اس���تاد، برای اینکه فایده اش بیشتر شود و همگان از آن بهره مند 
فراهم آمده اس���ت«. )ص 10( در فهرس���ت کتاب َده عنوان می بینیم، اما 

کتاب مختلف است.3 معمواًل مطالِب ذیل هر عنوان برگرفته از چند 

2. با اهل قلم؛ جواد محدثی؛ قم: نور مطاف، 1391، 288 ص. )فرهنگ 
ن���گارش / 2( در مقدمه می خوانیم: »آنچه می خوانید، »آیین نگارش« به 
معنای مصطلح و رایج آن نیست و از قالب ها و سبک ها و انواع ادبی و 

از عالیم سجاوندی و ]...[ اصول ویراستاری بحث نمی کند.

»این جزوه، در صدد احداث یک ساختمان و تأسیس بنا نیست. بلکه 
آشنا س���اختن به خصوصیات منطقه ای و حال و هوای عمومی نگارش 

است«. )ص 13(

کتاب در پنج بخش تنظیم ش���ده اند: جای���گاه ادبیات، روش،  مطال���ب 
نقد، نکته ها، نمونه ها. 

ری کتاب نداشته است.  3. به نظر می رس���د که آقای محمدرضا حکیمی مس���تقیمًا نقشی در گردآو
گفته می شود متوجه ایشان نیست. کتاب  که دربارۀ این  بنابراین نکاتی 

کتاب بخش ها و عناصر مش���خصی را  که ه���ر  مخاطب���ان انتظ���ار دارند 
کند. هر چند برآوردن برخی انتظارات  ی  داشته باش���د و از قواعدی پیرو
که شخص نویسنده مسئول  به عهدۀ ناشر است، اما مسائلی نیز هست 
گفت نویس���نده در صورتی حرفه ای محس���وب  آنها اس���ت. ش���اید بتوان 
ک���ه به این مس���ائل نی���ز توجه  کن���د یا ب���ه تعبیری ب���ه اقتضائات  می ش���ود 
فرهن���گ نگارش پایبند باش���د. در این مختصر، ش���ش جلد از مجموعۀ 
فرهنگ نگارش را از این منظر بررسی می کنم.2 این مجموعه که به همت 
کانون نویس���ندگان قم منتش���ر ش���د، آثار نویسندگانی  انجمن قلم حوزه و 

1. جناب آقای هادی ربانی افزون بر اینکه جلد ششم از این مجموعه را در اختیار من گذاشتند، این 
ر را خواندند و نکاتی تذکر دادند. از ایشان سپاسگزارم.  مرو

2. انتخاب این ش���ش جلد صرفًا از آن رو اس���ت که تا زمان نوش���تن این مطل���ب فقط همین جلدها 
منتشر شده )یا در دسترس من( بود.
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 نکاتی در باب
فرهنگ نگارش 1

سیدمحسن اسالمی

چکی���ده: مخاطب���ان انتظ���ار دارند که هر کت���اب، بخش ها و عناصر مش���خصی 

داش���ته باشد و از قواعدی پیروی کند. ش���اید بتوان گفت نویسنده در صورتی 

حرف���ه ای محس���وب می ش���ود که ب���ه اقتضائات فرهن���گ نگارش پایبند باش���د. 

نویسنده در نوشتار حاضر شش جلد از مجموعه »فرهنگ نگارش« که به همت 

انجمن قلم حوزه و کانون نویس���ندگان قم منتش���ر شده را مورد مداقه قرار داده 

اس���ت. کتاب های مورد بحث از این قرارند: 1. از کتاب تا کلمه اثر محمدرضا 

حکیمی 2. با اهل قلم اثر جواد محدثی 3. اخالق نگارش اثر محمد اسفندیاری 

4. نوش���تن در جزایر پراکنده: جس���تارهایی در اخالق پژوهش اثر حسن اسالمی 

5. پژوهش و نگارش: جس���تارهایی در نقد کتاب و آس���یب شناسی پژوهش های 

دین���ی اث���ر رضا مخت���اری 6. آیین قل���م: جس���تارها و گفتارهایی درب���اره نگارش 

علمی اثر رضا بابایی. نویس���نده به اختصار کتاب ه���ای مذکور را از حیث: الف. 

عن���وان )اطالع دهندگی، تناس���ب با محتوا(، ب. پی���ش از متن )کارکرد مقدمه، 

اشاره به سابقه مطالب، و قدردانی( و ج. تعامل با جامعه علمی )استفاده از آثار 

دیگران، و کتابنامه( بررسی می نماید.

کلیدواژه: فرهنگ نگارش، نقد و بررسی کتاب.

نقدی بر دیوان عارف 
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کیس���تی نویسنده است. بخش���ی از نوشتارها نیز  چیس���تی نویسندگی و 
راهکارهای ساده نویسی و زیبانویسی را می کاود. شماری از مقاالت، در 
مقولۀ زبان و ادبیات می گنجند و پاره ای نیز ش���اید برازندۀ »نثرپژوهشی« 

باشد«. )ص 9( 

گون این کتاب ها را بررسی کرد، اما در اینجا  گونا طبعًا می توان از جهات 
تنها به این چند محور می پردازم:

الف( عنوان
1. اطالع دهندگی

2. تناسب با محتوا

ب( پیش از متن
کارکرد مقدمه  .1

2. اشاره به سابقۀ مطالب
3. قدردانی و تشکر

ج( تعامل با جامعۀ علمی
1. استفاده از آثار دیگران

کتاب نامه  .2

گذش���ت(  که  کتاب، ش���مارۀ آن را )در ترتیبی  در ادام���ه، به جای عنوان 
کار می برم. به 

الف( عنوان
یادی دارد و به نحوی از اولین عناصری است  کارکردهای ز عنوان کتاب 
که مخاطب با آن روبرو می شود. عنوان کتاب های غیرداستانی را دست 

کرد. کم از دو حیث می توان بررسی 

1. اطالع دهندگی
کارکرد عن���وان در آث���ار غیرداس���تانی اطالع دهندگی  احتم���ااًل مهم تری���ن 
که  اس���ت: خواننده با توجه ب���ه عنوان اثر می تواند به نح���و اجمالی بداند 
کتاب عالقه ای دارد یا نه. از این رو، عنوان دوبخشی می تواند  به مطالب 
مفید باش���د. از سوی دیگر می توان گفت که نویسنده در عنوان کتاب به 
خوانندۀ خود وعده  می دهد: این وعده باید روشن باشد تا خواننده بتواند 
یم که  گاهانه تصمیم بگیرد. )در تناسب عنوان و محتوا به این می پرداز آ

کرده است.  نویسنده تا چه اندازه به وعدۀ خود وفا 

کتاب ها )4( و )5( و )6( عنوان دوبخش���ی دارند و عناوین  از می���ان این 
به خوبی نشان می دهند که محتوای کتاب چیست؟ کتاب )3( عنوان 
که نویسنده به خواننده  یک بخشی دارد، اما همین عنوان نشان می دهد 
ینی به نس���بت  کتاب های )1( و )2( عناو وع���دۀ چه مطالبی را می دهد. 

3. اخ���الق ن���گارش؛ محمد اس���فندیاری؛ ق���م: نور مط���اف، 1390، 250 
ص. )فرهنگ نگارش / 4( نویس���نده دربارۀ موضوع کتاب می گوید: »در 
کلمه و جمله و نثر و زبان و ادبّیات نیس���ت، سخن  این باب، س���خن از 
کیزه و  که نوش���ته را بهداش���تی و پا از اخ���الق و فرهن���گ و اصولی اس���ت 
کتاب شامل 14 مقاله است: »این مقاالت،  سنجیده می کند«. )ص 9( 
کتاب دیگر نویسنده با عنوان کتاب پژوهشی )ویرایش  گزیده ای است از 
س���وم آن(، که به پیش���نهاد نهادی نیکنهاد، برای اینکه فایده اش بیش���تر 
ش���ود، فراهم آمده است«. )ص 10(به تعبیر واضح تر، این مقاالت قباًل در 
کتابی با عنوان کتاب پژوهش���ی منتشر شده اند،  کنار چند مقالۀ دیگر در 
ام���ا این���ک که چن���د مقاله از کنار آنها حذف ش���ده اس���ت، ذی���ل عنوان 

گرفته اند.  اخالق نگارش قرار 

کنده: جستارهایی در اخالق پژوهش؛ سیدحسن  4. نوشتن در جزایر پرا
اس���المی؛ قم: نور مطاف، 1391، 218 ص. )فرهنگ نگارش / 5( کتاب 
ش���امل پنج مقاله است: »در این مقاالت، نویسنده در پی آن بوده است 
تا تازه ترین مباحث عرصۀ اخالق پژوهش را با کهن ترین تأمالت عالمان 
کنار آسیب شناس���ی پژوهش، ضوابط اخالقی  اخالق ما پیوند بزند و در 

را در عرصۀ تحقیق ارائه نماید«. )ص 14-13(

کت���اب و آسیب شناس���ی  5. پژوه���ش و ن���گارش: جس���تارهایی در نق���د 
پژوهش ه���ای دین���ی؛ رضا مخت���اری؛ قم: ن���ور مط���اف، 1392. )فرهنگ 
نگارش / 7( کاب شامل 12 مطلب )که از در آن میان گفتگو نیز هست( 
است. نویس���نده »برای درمان برخی نابس���امانی ها در حوزۀ نشر دینی به 
ی آورده )ص9( و از می���ان »مقاالت متعددی در  کتاب« رو نوش���تن نقد 
کنون نشر  که »از حدود 25 س���ال پیش تا  کتاب و نش���ر دینی«  زمینۀ نقد 
کتاب برگزیده است. موضوع  یافته اس���ت« )ص10( این مطالب را برای 
که در حوزۀ دینی  بیش���تر مطالب نقادی و آسیب شناس���ی آثاری اس���ت 

منتشر شده اند. 

6. آیین قلم: جس���تارها و 
گفتارهایی دربارۀ نگارش 
علم���ی؛ رض���ا بابایی؛ قم: 
نور مط���اف، 1391، 288 
ن���گارش  )فرهن���گ  ص. 
درب���ارۀ  نویس���نده   )9  /
کت���اب می گوی���د: »پی���ش 
نویسنده  کوشش های  رو، 
است برای رسیدن به قلم 
ک و در خورد  ک و چ���اال پا
از  بخش های���ی  معرف���ت. 
آنچ���ه می خوانی���د، دربارۀ 

ناکیت در باب فرهنگ ناگرش
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در  نویس���نده،  دارد. 
مقدم���ه ای دو صفحه ای، 
ت���ی درب���ارۀ معن���ای  جمال
م���ی آورد:  ن���گارش  اخالق 
»در ای���ن ب���اب، س���خن از 
کلمه و جمل���ه و نثر و زبان 
و ادبّیات نیس���ت، سخن 
و  فرهن���گ  و  اخ���الق  از 
که نوش���ته  اصولی اس���ت 
کی���زه  پا و  بهداش���تی  را 
می کن���د«.  س���نجیده  و 
اخ���الق  »در  ی���ا:   )9 )ص 
نگارش، س���خن از »آداب 
»فرهن���گ  و  نویس���ندگی« 

نگارش« است؛ یعنی از شایستها و ناشایست های اخالقی در نویسندگی 
کیدها از من است.(  و بایدها و نبادهای فرهنگی آن«. )ص 9 تأ

به عالوه، این جمالت از مقدمه  در پش���ت جلد کتاب نیز نقل ش���ده اند: 
»موض���وع آیین نگارش، »ادب درس« اس���ت و موض���وع اخالق نگارش، 
»ادب نف���س« و »ب���ه دیگر گفته، موضوع آیین نگارش، »س���خن درس���ت 
گفتن« اس���ت و موضوع اخالق نگارش، »درس���ت س���خن گفتن«. با این 
ح���ال دو نمونۀ اول )ب���ه ویژه دومی( تأیید ضمنی همان معنایی اس���ت 
کردم: بحث از شایس���ت و ناشایس���ت اخالقی در امر  ک���ه در ب���اال تصویر 
نگارش. چنین بحثی مستلزم ابزار و روشی خاص و بحث از موضوعاتی 
مش���خص اس���ت. دربارۀ دو نمونۀ دیگر و ارتباط آن ب���ا اخالق نگارش و 
کتاب  ک���رد. به نظر می رس���د در این  کتاب باید بیش���تر تأمل  ب���ا مقاالت 
مطالب چندانی در این موضوع نیست و یا در بهترین و خوشبینانه ترین 

یاد است. حالت مطالب خارج از این موضوع بسیار ز

ب( پیش از متن
گذرانده است، برای  کتاب را دیده و فهرس���ت را از نظر  که عنوان  کس���ی 
تصمیم گیری بهتر دربارۀ خواندن  )یا خریدن( کتاب به دیباچه و مقدمۀ 
کتاب نظر می کند. زیرا معمواًل دیباچه یا پیش���گفتار )preface( مطلبی 
کتاب و  کلی و اجمالی به  که به نح���و  کوتاه )یک � دو صفحه ای( اس���ت 
احیان���ًا موضوع آن اش���اره می کند.گاه بخش  قدردانی و تش���کر در انتهای 
گاه در بخشی مس���تقل. همچنین، در پیش گفتار  این قس���مت می آید و 
گانه پس از پیشگفتار، به سابقۀ مطالب اشاره می رود.  یا در بخش جدا

گاه  که  بعد از پیشگفتار یا دیباچه، مقدمه )introduction( قرار می گیرد 
کلی از  کتاب. مقدم���ه نمایی  گاه فصل اول  درآم���دی مختصر اس���ت و 
کتاب ارائه می دهد و فضای بحث را معلوم می کند. البته ممکن است 

ادب���ی دارند و با توجه به عنوان آنه���ا نمی توان دربارۀ محتوای آنها حدس 
گ���ر عن���وان فرعی برای ای���ن کتاب ها در نظ���ر گرفته  چن���دان دقیق���ی زد. ا
می ش���د این مس���ئله پیش نمی آمد. برای مثال، در فهرس���ت )1( ش���اهد 
ینی هس���تیم: »کتاب ها و انتش���ارات دین���ی )1(«، »کتاب ها  چنی���ن عناو
و انتش���ارات دین���ی )2(«، »کت���اب دینی، ش���عر دینی«، »ش���رع و ش���عر« و 
گردآورنده می  توانست عنوانی فرعی  »ادبیات اس���الم«. حال، برای مثال 
که بحث از ادبیات در فرهنگ و  گیرد تا نش���ان ده���د  برای کتاب در نظر 

تمدن اسالمی از مضامین اصلی این اثر است.

 2. تناسب با محتوا
کتاب )1( و )2( وعدۀ روشنی به خواننده نمی دهند،  که  به نظر می رس���د 
کرد.  پ���س نمی ت���وان درب���ارۀ وف���اداری آنه���ا ب���ه وعده ش���ان چند و چ���ون 
کار خود را روش���ن  ک���ه ب���ه روش���نی موض���وع  کتاب ه���ای )4(، )5( و )6( 
کرده ان���د، در عم���ل نی���ز در محدودۀ هم���ان موضوع نوش���ته اند و به وعدۀ 
کرده ان���د؛ یعنی در ه���ر پن���ج مقال���ه از )4( به بع���دی از اخالق  خ���ود وف���ا 
کتاب  پژوهش پرداخته می ش���ود، مقاالت دوازده گانۀ )5( در عرصه نقد 
و آسیب شناسی پژوهش های دینی است و در بخش های مختلف )6( 
گونی دربارۀ نگارش علمی و ساده نویس���ی و درست نویس���ی  گونا مطالب 

کتاب قرار می گیرند.  که در مجموع در مسیر دیگر مطالب  می آید 

اما به نظر می رس���د کتاب )3( با وجود وعدۀ روش���نی که در عنوان کتاب 
داده، در عمل چندان به آن وفادار نیست: مطالب این کتاب را نمی توان 
گنجاند. در ادبیاِت موجود در زمینۀ اخالق،  ذیل عنوان اخالق نگارش 
اضافه ک���ردن »اخ���الق« به امر دیگ���ر معنایی مش���خص دارد. برای مثال، 
کاوش در مس���ائل اخالقی  »اخ���الق پژوهش« یا »اخالق پزش���کی« یعنی 
خاصی که در امر پژوهش )یعنی برای پژوهشگران یا مرتبط با پیشۀ آنان( 
یا پزش���کی )یعنی برای پزش���کان یا مرتبط با پیش���ۀ آن���ان( پیش می آید و 
که فلسفۀ اخالق  تالش برای حل آن مسائل با استفاده از ابزارهای نظری 
در اختی���ار می گذارد. حال وقتی »اخالق« به »نگارش« اضافه می ش���ود، 
چنی���ن انتظاری ش���کل می گیرد: پرداختن به مس���ائل اخالق���ی که در امر 
ی نویس���نده اس���ت و تالش برای حل آنها با اس���تفاده از:  نگارش پیش رو
)اواًل( ابزارهایی که فلسفۀ اخالق در اختیار می گذارد و )ثانیًا( داده هایی 
کتاب )3(  یم. اما در  که دربارۀ وضع بالفعل نویسندگی و نویسندگان دار
شاهد چنین مباحثی نیستیم. برای مثال، به نظر نمی رسد مقاالتی مثل 
»عمومی کردن علم )با مطالعۀ موردی دربارۀ عالمه مجلسی(« یا »مهلتی 
بایس���ت تا خون شیر شد )بحثی در کتاب های شاهکار(« ارتباط روشنی 
با اخالق نگارش � به معنایی که طرح ش���د � داش���ته باش���ند. )همچنین، 
باید توجه کرد که این مقاالت قباًل، در کنار چند مقالۀ دیگر، ذیل عنوان 

کتاب پژوهشی بوده اند.(

البته ممکن است گفته شود که نویسنده تلقی دیگری از »اخالق نگارش« 
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نویس���ندۀ کتاب )3( نیز به س���ابقۀ مقاالت کتاب اشاره نکرده است. در 
که مقاالت قباًل منتش���ر شده اند. در اینجا  مورد این کتاب واضح اس���ت 
یم )مثاًل( 20 مقالۀ خود  که: اساسًا آیا اخالقًا مجاز از این س���وال می گذرم 
کتابی با  کت���اب را در  کنی���م و بعد 15 مقاله از همان  کتابی منتش���ر  را در 
عنوانی یکس���ره متفاوت و ناش���ری دیگر چاپ کنیم؟ )روش���ن اس���ت که 
ای���ن مورد فرق دارد با موردی که نویس���نده ای تع���دادی از مقاالت خود را 
کن���ار هم قرار می ده���د.(، اما با وضع  کت���اب قبلی برمی گزیند و  از چن���د 
که اواًل نویس���نده مش���خصات همان  ک���م انتظار می رفت  فعلی، دس���ت 
کتاب شناختی کتاب پژوهشی  کتاب اولیه را بدهد )یعنی مش���خصات 
کند. هیچ یک  کامل(. ثانیًا محل چاپ نخس���ت هر مقاله را ذکر  به طور 

از این دو انتظار برآورده نشده اند.

در مقدمۀ کتاب )5( تصریح شده که مقاالت این مجلد از میان مقاالت 
منتشر ش���دۀ نویسنده انتخاب ش���ده اند. در اولین پانوشت هر مطلب نیز 
مشخصات چاپ نخست آمده است. البته مقالۀ دوازدهم مشخصات 
نش���ر ندارد و مهم تر از آن، مقالۀ هفتم است. در فهرست مطالب، عنوان 
هفتمی���ن مقاله »اصالح حوزه ه���ای علوم دینی« اس���ت و در متن عنوان 
مقاله »اصالح حوزه های علوم دینی از عالمه سید محسن امین« است. 
که مش���خصات چاپ نخس���ت در آن قید شده،  در پانوش���ت اول مقاله 
آمده اس���ت: »این مقاله را دوس���ت فاضلم حضرت حجه االس���الم شیخ 
کرده  حس���ین شفیعی )دام عمره و توفیقه( به تقاضای این جانب ترجمه 
ک���رده ام«. )ص161( ش���اید بهت���ر بود در  و بن���ده آن را ویرای���ش و تکمی���ل 
فهرس���ت و حتی در مقدمه به این اش���اره می شد که همه مقاالت تألیف 

نیستند و احیانًا دیگرانی نیز در پدید آمدن آنها نقش داشته اند. 

که بخش���ی از این  کرده اس���ت  کت���اب )6( در مقدم���ه تصریح  نویس���ندۀ 
مطال���ب پیش ت���ر »در آثار و پایگاه اینترنتی نگارنده« منتش���ر ش���ده اند اما 
گردآمده اند. با این حال  کت���اب  پ���س از حذف و اضافات فراوان در این 
به طور مس���تقل به مش���خصات چاپ اول هر مطلب اشاره نشده است. 
ش���اید ذکر نکردن منبع را در مورد مطالبی که در اینترنت منتش���ر شده اند 
کلی منب���ع آنها پایگاه اینترنتی نویس���نده  ک���رد )زیرا به طور  بت���وان توجیه 
که در »آثار« نویسنده منتشر شده اند،  اس���ت( اما ش���اید در مورد مطالبی 

ذکر مشخصات چاپ نخست بهتر می بود. 

کت���اب )4( ذی���ل »سرنوش���ت این نوش���تار« )در مقدمه(توضی���ح داده که 
»بخش عمدۀ این جس���تارها پیش تر منتش���ر شده است، اما نگارنده آنها 
کرده و با حذف برخی مطال���ب و افزایش مطالبی تازه، آنها را  را بازنگ���ری 
به صورت فلعی سازمان داده است«. سپس مشخصات چاپ نخست 

هر مقاله ذکر شده است. 

3. قدردانی و تشکر
در مقدمۀ کتاب )2( هیچ گونه تشکری دیده نمی شود. گردآورندۀ کتاب 

ی یک بخِش پیش از متن باشد. در این صورت، مقدمه  کتاب فقط حاو
به نحوی همۀ مطالب فوق را در خود جای می دهد. 

1. مقدمه
کتاب ه���ای )4(، )5( و )6( از حی���ث مقدم���ه نس���بت ب���ه س���ایر جلدها 
کت���اب )4( در مقدمۀ نس���بتًا طوالنی موضوع و فض���ای کتاب را  برترن���د. 
کرده و مش���خصات چاپ نخس���ت مقاالت و تش���کر را ذیل دو  بررس���ی 
کت���اب )5( مقدم���ه ای دوصفحه ای دارد.  عنوان مجزا قرار داده اس���ت. 
ی  نویس���نده در آن توضیح داده اس���ت که چگونه به عرصه نقدنویسی رو
کتاب )6( نی���ز مقدمه ای  آورده و ای���ن مقاالت چگونه نوش���ته ش���ده اند. 
گفته است.  کتاب  که نویس���نده در آن نکاتی دربارۀ  یک صفحه ای دارد 
فص���ل اول کت���اب با عنوان »زبان علمی« هرچند عن���واِن مقدمه یا درآمد 
ندارد، اما می توان گفت نقش درآمد را ایفا می کند و خواننده را به موضوع 

کتاب راه می نماید.  اصلی 

کتاب ه���ای )1(، )2( و )3( هر یک مقدمه ای ی���ک � دو صفحه ای دارند. 
گردآوری مطالب اس���ت. نکات  کت���اب )1( این بخش دربارۀ چرایی  در 

گفته می شود. کتاب ها در بخش های بعد  دیگر دربارۀ مقدمۀ این 

2. اشاره به سابقۀ مطالب
معمواًل مطالب کتاب های غیرداس���تانی، برای رس���یدن به شکل کتاب 
کت���اب مجموعه مق���االت باش���د، احتمااًل  گ���ر  مس���یری را پیموده  ان���د. ا
تع���دادی از آنه���ا پیش تر در مجالت ی���ا به عنوان فصل���ی از کتاب چاپ 
کتاب پژوهشی جدی باش���د، احتمااًل بخش هایی از آنها  گر  ش���ده اند. ا
ی، خواننده  پیش تر به صورت مقاله یا س���خنرانی ارائه  ش���ده اند. به هر رو

کتاب را بداند.  که سابقۀ مطالب  انتظار دارد 

گزیده هایی از آثار منتشرش���دۀ نویس���نده است، پس وضع آن  کتاب )1( 
نویس���ندۀ  اس���ت.  روش���ن 
مقدم���ۀ  در   )2( کت���اب 
کتاب در این باره سخنی 
نگفته است، اما چنان که 
در آغ���از نی���ز اش���اره ش���د، 
مجموع���ۀ  بن���ای  اساس���ًا 
ب���ر  ن���گارش«  »فرهن���گ 
بوده  نوش���ته هایی  چ���اپ 
ک���ه پیش از ای���ن به نحوی 
منتشر شده بودند و انتظار 
ک���ه مش���خصات  م���ی رود 
چ���اپ نخس���ت آنه���ا ب���ه 

نحوی ذکر شود.
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یادی به تجربه های  این حال ش���اید کتاب های )2( و )5(، چون اتکای ز
کتاِب دیگر، ادعای پژوهشی بودن  نویسندگان دارند و در قیاس با چهار 

ندارند، این بحث دربارۀ آنها چندان مهم نباشد.

کتاب نامه  .2
کتاب نامه، س���نجه ای قوی  کردن منابع خ���ود در  نویس���نده، با فهرس���ت 
و س���ریع در اختی���ار خواننده می گذارد. خواننده ب���ا نگاهی به کتاب نامه 
یابد: گس���ترۀ منابع مورد اس���تفاده  می  توان���د پاس���خ چنین س���واالتی را در
یخ( آثار مورد اس���تفاده چگونه اس���ت؟ منابع  چه قدر اس���ت؟ تازگی )تار
کنده  اند یا حقیقتًا کاوش  ساختگی )یعنی صرفًا برای کثرت منابع( و پرا
یادی س���طح  نویس���نده را نش���ان می دهند؟ پاس���خ این س���واالت تا حد ز

کار نویسنده را نشان می دهد.  جدیت و قوت 

در می���ان ای���ن پنج جل���د فقط کتاب ه���ای )4( و )5( کتاب نام���ه دارند. 
اتفاقًا، همین نکته است که سنجش و تحلیل کیفیت ارجاع و استناد را 
در چهار کتاِب دیگر دشوار می کند. این کتاب ها نه کتاب نامه ای کامل 

کتاب نامۀ آن را آورده اند. کتاب دارند و نه در پایاِن هر مقاله  در پایان 

*  *  *
هدف این نوش���ته بررس���ی همۀ معیارهای مهم نیست و قطعًا معیارهای 
مهم دیگری نیز هس���تند که در اینجا از آنها بحثی نش���ده است. از این رو 
کتاب ها  که بر اساس معیارهایی دیگر نتیجۀ مقایسۀ این  ممکن اس���ت 
که در اینجا مد نظر بود  به نحو دیگری باشد. باری با توجه به محورهایی 
کتفا به همین مقایس���ۀ کلی و عاری از جزئیات، به نظر می رس���د از  و ب���ا ا
کتاب  های )4(، )5( و )6( وضع بهتری  کتاب مورد بحث،  میان ش���ش 
گرفتن آنها  که خواننده با در دست  دارند و کمترین مزیت آنها این است 
احس���اس می کند که نویس���نده به آنها احترام گذاشته، کار خود را جدی 
کند. این  کوش���یده در ازای وقت مخاطب مطلبی ب���ه او عرضه  گرفت���ه و 

ویژگی در )4( نمایان تر است. 

که کتاب به  کرده اس���ت  کت���اب )3( به طور کلی اش���اره  )1( و نویس���ندۀ 
کرده اس���ت.  »پیش���نهاد نهادی نیکنهاد« فراهم آمده و از آن نهاد تش���کر 
فقط نویسندگان کتاب های )4( و )6( )از چند نفر( و کتاب )5( )از یک 

کرد ه اند. نفر( به تصریح و با نام بردن از اشخاص از آنها تشکر 

دیگ���ر ویژگ���ی مثبت کتاب های )4( و )6( این اس���ت که تقدیر و تش���کر 
که از هر  آنها موردی و مش���خص اس���ت؛ یعنی خواننده متوجه می ش���ود 
کس���ی از چه جهت تشکر شده اس���ت: از جهت مرور، ویرایش، تشویق، 
راهنمای���ی، معرف���ی منبع، آماده س���ازی و امثال آن. ای���ن نکته در کتاب 

)6( نمود بیشتری دارد.

ج( تعامل با جامعۀ علمی
یس���ت می کند و خواه ناخ���واه از دیگران  نویس���نده در جامعه ای علمی ز
چی���ز می آموزد و در آثار خود وام دار آنهاس���ت. بنابراین نویس���ندۀ صادق 
که در چه مواضع و م���واردی از آثار دیگران  در اث���ر خویش نش���ان می دهد 
بهره برده است )ارجاع و استناد( و به نحوی مناسب منابع را در انتهای 

کتاب فهرست می کند )کتاب نامه(.4

1. استفاده از آثار دیگران
صرف نظر از اس���تثناها، خوانن���ده در صورتی می تواند به نوش���ته اعتماد 
که نویسنده به او نشان دهد تا حدی آثار  کند و آن را الیق خواندن بداند 
موجود را خوانده، از آنها اس���تفاده کرده، در جریان مشاجرات جاری قرار 

گامی جلو ببرد. دارد و اینک می خواهد بحث را 

کرده اس���ت، ام���ا عمدتًا این  کتاب )1( از آثاری اس���تفاده  از ای���ن حیث 
کمتر از آثار جدید و معاصران بهره برده  کالسیک هستند و نویسنده  آثار 
اس���ت. نویسندۀ کتاب )2( به دیگران ارجاع می دهد، اما این ارجاعات 
که به اثر سبقۀ پژوهش���ی بدهد )البته کتاب نیز چنین  آن قدری نیس���ت 
ادعای���ی ن���دارد، بلکه بیش���تر یافته های ش���خص نویس���نده و تجربیات 
یادی دارند، هر  کتاب های )3(، )4(، )5( و )6( منابع نسبتًا ز اوس���ت(. 
گسترده تر است.  کتاب )4( به نحو قابل مالحظه ای بیشتر و  چند منابع 

کتاب، از حیث ارجاع دهی و منابع  اینک مجال برای مقایسۀ این چهار 
مورد اس���تناد، نیس���ت. صرفًا به این نکته اش���اره می کن���م که بخش قابل 
توجه���ی از آث���ار مورد اس���تناد در )4( کتاب های انگلیس���ی هس���تند )در 
ک���ه در هر پنج جل���ِد دیگر، عمدۀ  کن���ار آثار فارس���ی و عرب���ی(، در حالی 
آثاِر مورد اس���تناد فارس���ی اند و آثار عربی مورد اس���تفاده به آثار جاافتاده و 
س���نتی )مثل مجموعه های حدیث���ی و آثار ادبی مع���روف( محدودند. با 

4. توجه به مس���ئلۀ ارجاع به دیگر افراد جامعۀ علمی ایدۀ اصلی مقالۀ س���ید حسن اسالمی با عنوان 
»نوشتن در جزایر پراکنده: فقر علمی یا ضعف اخالقی« )چاپ نخست در پژوهش و حوزه، شمارۀ 
30-31، تابس���تان و پاییز 1386( است. او بحث ارجاع درس���ت به دیگران را نیز در چند مقاله، از 
جمله »چو دزدی با چراغ آید: سرقت علمی در سطح دانشگاهی« )چاپ نخست در آینۀ پژوهش، 
ردین 1390(، به بحث گذاشته است. هر دوی این مقاالت در کتاب معرفی شده  ش���مارۀ 126، فرو

در این معرفی بازچاپ شده اند. 
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