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 چکیده:
ای كه دسترسی به پژوهشهای مورد نیاز را تسریع و های شبکهبا وجود نمایهزمینه و هدف: 

پژوهی محل مراجعج پژوهنددان است و چنانچه موضوع تسهیل كرده، همچنان كتابهای مقاله

هان و جچنین كتابی تحقیق پیرامون نظامی دنجوی باشد، كه جایگاهی ارزشمند در ادبیات ایران 

فرهنگ دارد، اهمیت آن دوچندان خواهد بود. هدف از این جستار تحلیل انتقادی كتاب 
( و تبیین محاسن و معایب آن در سطوح ساختاری و 4344، نوشتج زینب نوروزی )پژوهینظامی

 محتوایی و نیز پیشنهاداتی برای اصالح آن در چاپهای بعدی است. 

 هایش مطالعات فرانقدی یعنی نقدِ آثار انتقادی است. دادهرویکرد نظری این پژوه روش مطالعه:

ها با ای تأمین شده و س س این دادهمورد نیاز این تحقیق ازطریق كندوكاو در منابع كتابخانه

اند. در مسیر تحقیق، بسته به موضوعات فرعی، دامنج تحلیلی واكاوی شده -روش توصیفی 

 ب را پوشش داده است.مطالعات ابعاد ساختاری و محتوایی كتا

محاسن و معایب اثر قابل توصیف است. اهمیت های تحقیق در دو دروه مجموع یافتهها: یافته

موضوع منتخب، بازۀ زمانی معلوم تحقیق، وصف مضامین و منابع اصلی هر مقاله، نقد مقاالت از 

بندی موضوعی مقاالت منظر ساختاری و محتوایی، یادكرد از پژوهشهای متأثَّر از هر مقاله، طبقه

های چنددانه جزو محسنات این كتاب های آنها، ارائج تحلیلهای آماری و درج نمایهو زیرمجموعه

است. از سوی دیگر، عدم استقصای تام درمورد مقاالت بازۀ تحقیق و چاپ مجدّد آنها، خطا در 

سب برای درج سال نشر، نتایج تحلیلهای آماری، خطا در رعایت توالی زمانی مقاالت و الگوی منا

ها از كاستیهای آن عدم دقَّت در ثبت عنوان دقیق مقاالت و نام نویسنددان و نشانی دقیق مقاله

 است.

پژوهی اثری ارزشمند با محسنات متعدّد است كه با رفع عیوب فرهنگ نظامیگیری: نتیجه

 د.ساختاری و محتوایی آن در چاپهای بعدی، میتوان بر ارزش علمی آن افزو
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Despite the network indexes that have 
accelerated and facilitated access to the research of each researcher, 
bibliography books are still a reference point for researchers. If the subject of 
such a book is studying Hakim Nezâmi Ganjavi's poetry, the famous poet of the 
sixth century AH, which has a valuable place in Iranian and world literature, it 
will be more noteworthy. This study concentrates on the critical analysis of the 
book Bibliography of Nezâmi Research, written by Zeinab Nowruzi (2012). It 
explains its structural and content advantages and disadvantages and offers 
suggestions for its correction in the next prints.  
METHODOLOGY: The theoretical framework of this research is Meta-critical 
which is a critique of critical works. The data gathering for this research is 
through library resources. Then these data were analysed by descriptive and 
analytical methods. The scope of studies, depending on the sub-topics., covers 
the structural and content dimensions of the book. 
FINDINGS: The research findings can be described in two groups: advantages 
and disadvantages of the work. The advantages are as follows: The importance 
of the chosen subject; Clear period of the research zone, description of the 
main themes and sources of each article, critique of articles both structurally 
and in terms of content, mention of research influenced by each article, 
thematic classification of articles and their subdivisions, presentation of 
statistical analyses and inclusion of multiple indexes. On the other hand, the 
shortcomings are as follows: incomplete investigation of papers in the period 
of research and their reprint, error in the results of statistical analysis, error in 
observing the chronology of articles and the appropriate pattern for entering 
the year of publication, inaccuracy in recording the exact title of articles and 
authors and exact references. 
CONCLUSION: The Bibliography of Nezami Research is a valuable book with 
many advantages that can be added to its scientific value by eliminating its 
structural and content defects in future editions. 
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 مقدمه
جه نگاری شناخته میشود. كتابشناسی سه وشناسی بخشی از دانشی است كه با عنوان كتابشناسی یا كتابمقاله

ها كه برحسب سرشناسنامه )شامل پدیدآور یا عنوان اثر(، بشکل مستقل یا در پایان كتابها ز مقاله( صورتی ا4دارد: 

( 3آیندها. آیندی خای یا دروهی از پیسازی موضوعی مقاالت پی( نمایه6بصورت منابع و مآخذ چاپ شود. 

یک مجلَّج خای باشد یا دروهی آیندها، خواه فهرست های مندرجات مجلَّات یا سایر پیفهرستی مركَّب از شناسه

از مجلَّات را دربر دیرد و ذیل هر شناسه، مشخَّصات كامل كتابشناسی مقالج مربوطه ذكر شود )سلطانی و راستین، 

4374 :44-49 .) 

به مقولج كتابشناسی از دو منظر میتوان پرداخت. یک رویکرد توجّه به اصطالح كتابشناسی همراه با كاركرد فرهنگی 

های بعدی است. این جنبه از كتابشناسی توصیفی ای تهیّج فهرستی از این اشیاء )كتابها( برای مراجعهآن به معن

است. رویکرد دیگر از جنبج توصیف صرف فراتر میرود و طی آن، پژوهشگر تالش میکند عالوه بر تهیج فهرستی از 

ل های قابردازد و از این رهگذر به یافتهآمده به سنجش ب های بدستآثار مرتبط با یک موضوع خای، دربارۀ داده

 (. 37، 6551سنجی مناسبتر است )كارتر و باركر، اعتماد دست یابد. برای مفهوم اخیر اصطالح كتاب

از بُعد تاریخی، توجّه به مقاالت علمی و ارتقای جایگاه آنها در پهنج پژوهشهای روشمند از قرن هجدهم میالدی 

با افزایش كمّی و كیفی مجلَّات ادواری در جهان، لزوم داشتن نگاه كلَّی بر مجموعج  آغاز دردید و در سدۀ بیستم

(. در زبان فارسی، 657-659: 6554شده در یک حوزۀ مشخَّص، بر پژوهشگران مسلَّم شد )اسمیت، كارهای انجام

 پژوه،نسخه شناس،كتاب شناس،ش.، تهران(، ایران4351-4394آغازدر این سیرۀ تحقیقی ایرج افشار یزدی )

ه ك فهرست مقاالت فارسی در زمینج تحقیقات ایرانیهایی با عنوان نامهبود. مقاله دانشگاه تهران استاد و نویسنده

ه.ش در 4315او تهیّه میکرد، اهمیت این عرصه را بر محقَّقان آشکار ساخت. نخستین جلد این آثار در سال 

، شناسی رونق درفت و پژوهشگران علوم دیگر نیزفهرستهای مقالهانتشارات دانشگاه تهران منتشر شد. س س تهیّج 

 (.464-434: 4371بهزادی،  شناسی وقوف یافته بودند، به این امر پرداختند )صدیقكه به ارزش مقاله

های الکترونیک، كه تحت شبکج جهانی اینترنت آخرین دستاوردهای پژوهشی را در در عصر حاضر، وجود نمایه

حال همچنان كتابهای  لف علوم فهرست میکنند، به سرعت و آسانی دسترسیها افزوده است. با اینهای مختحوزه

 پژوهی مرجع بسیاری از پژوهنددان است و این مسئله اهمیت پرداختن به این آثار را دواهی میدهد.مقاله

( پرداخته است. 4344وزی )، تألیف زینب نورپژوهیفرهنگ نظامیجستار پیش رو به معرَّفی و نقد و بررسی كتاب 

ق.( در ادبیات ایران و جهان 535-446ای )پژوهی از یک سو و جایگاه شاخص حکیم نظامی دنجهاهمیت آثار مقاله

دهندۀ ارزش كتاب مزبور و نقد و تحلیل آن است. و تأثیردذاری او بر شاعران پس از خود از سوی دیگر، نشان

ادیق مطالعات فرانقدی است؛ یعنی تحقیقی كه در آن به نقد آثار پژوهشی پژوهش حاضر كه در واقع مصداقی از مص

( در وهلج نخست، این كتاب را معرَّفی میکند و س س از مناظر ساختاری و محتوایی 66: 4344می ردازند )نصرتی، 

ر ر اختیابه بررسی محاسن و كاستیهای آن می ردازد و پیشنهادهایی برای ارتقا و بهبود آن در چاپهای بعدی د

های مؤلَّف قرار میدهد. ضمن اینکه این جستار كمک میکند محقَّقانی كه از این پس قصد تألیف كتب و رساله

های الزم برای انجام این نقصتر را به جامعج خواننددان تقدیم كنند. دادهپژوهی دارند، آثاری جامعتر و بیمقاله

ها به فراخور نیاز، با روش توصیف و آمده و س س این داده ای حاصلجستار ازطریق مطالعه در منابع كتابخانه

 تحلیل بررسی شده است.
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 سابقۀ پژوهش
متمركز باشد، مشاهده نشد. از نظر سابقج پژوهش، میتوان به معدود  پژوهیفرهنگ نظامیپژوهشی كه بر نقد كتاب 

نوروزی  ون رسالج دكتری خورشیداند، همچتحقیقاتی اشاره كرد كه رویکردی مشابه جستار حاضر اتخاذ كرده

و مقالج مستخرج (« 4355-4391فارسی ) كتابهای در پژوهیتحقیقات نظامی تحلیل و نقد»ب( با عنوان 4397)

از  ایرانی محقَّقان كتابهای در شناسینظامی رویکرد تحقیقات تحلیل»الف( با عنوان 4397از آن، كه نوروزی )

، پژوهیفرهنگ نظامی( مؤلَّف كتاب 4394نوروزی ) ای از زینبن مقالهمنتشر كرده است. همچنی« 4391تا4355

جای یادكرد دارد. ازآنجاكه مشکل اساسی « دنجوی نظامی به مربوط تحقیقات شناسیآسیب»با عنوان 

عاتی شده برای چنین مطالپژوهیها عمدتاً در اختیار نداشتن چارچوبی مشخَّص بعنوان سبک و طریقی پذیرفتهمقاله

ی با تحلیل-پیشنهاد چارچوبی نو برای كتابشناسی توصیفی»( با عنوان 4345ای از عبدی و همکاران )، مقالهاست

را كه سبکی معیّن برای این دست پژوهشها در اختیار محقَّقان قرار داده است، میتوان « تأكید بر دیدداه انتقادی

 قسم آثار میتواند برای تحقیقاتی كه بشکل فرانقدی بمثابج اقدامی ارزنده برای حلَّ این معضل پژوهشی دانست. این

ی نقدی بر كتابشناس»ای با عنوان پژوهیها انجام میشود، نیز بمثابج نقشج راه قلمداد شود؛ همچون مقالهبر مقاله

 ( تألیف كرده است.4346كه حقیقی )« ادبیات داستانی معاصر فارسی

 شناسی آثار ادبیکرد فرانقدی همج این آثار در باب مقالهساحت مشترک تحقیقات فوق با جستار پیش رو، روی

است. درعین حال تفاوت و تمایز جستار حاضر با موارد فوق در موضوع تازۀ آن است؛ چه پژوهشهای پیشین به 

ركز ای متماند و ازآنجاكه كتاب موردنظر بر شاعری همچون نظامی دنجهن رداخته پژوهیفرهنگ نظامینقد كتاب 

یکی از شاعران برجستج ایران با اعتبار جهانی و دامنج تأثیردذاری وسیع است، نقد كتاب نوروزی را نیز از  است كه

 اهمیت برخوردار میسازد. 

 

 بحث و بررسی

 پژوهیمعرفی كتاب فرهنگ نظامی
نتشارات نسخه در ا 6555( و جلد دالینگور در 61x47صفحه، با ابعاد وزیری ) 434در  4344این كتاب كه به سال

برای یک نوبت چاپ شده، در واقع رسالج دكترای نویسندۀ آن، زینب نوروزی در رشتج زبان و  علمی و فرهنگی

 در نظامی هب مربوط فارسی مقاالت توصیفی- تحلیلی بررسی»ادبیات فارسی دانشگاه شیراز است كه تحت عنوان 

)ش.( تألیف و دفاع شده است. در تحقیق 4395و به راهنمایی محمّدحسین كرمی به سال « (4355-4395)ایران 

بندی موضوعی، زمانی و ها و فهرستها مالحظه كرده، دردآوری شده و با طبقهمقاله كه نوروزی در نمایه 545مزبور

الفبایی مرتَّب شده است. وی ابتدا مضامین عمدۀ هر مقاله و منابع اصلی آن را ذكر كرده و س س به ارزیابی مقاله 

ست. در موارد ضروری، تأثیرات و پاسخهایی كه برای مقاالت وجود داشته، مطرح شده است. رسالج نوروزی پرداخته ا

از نُه فصل تشکیل شده است. فصل نخست مقدّمه و كلیات طرح تحقیق را روشن میسازد. س س هفت فصل پیاپی 

االسرار مقاله(، مخزن655از كلیّات خمسه )آید كه هركدام به اثری از آثار نظامی متوجّه است و به ترتیب عبارتند می

مقاله(، 37مقاله(، اسکندرنامه )17مقاله(، هفت پیکر )56مقاله(، لیلی و مجنون )444مقاله(، خسرو و شیرین )17)

مقاله(. در فصل نهم برخی مشکالت تحقیق، پیشنهادهایی برای ارتقای تحقیقات در آثار 9و دیوان اشعار نظامی )

و نیز تجزیه و تحلیلهای آماری قرار دارد. رسالج موردبحث با همین نظم موضوعی و تنها با این  نظامی در آینده
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بصورت 4344تفاوت كه فصل تجزیه و تحلیلها از انتهای رساله بعنوان مقدّمه، به آغاز كتاب منتقل شده، در سال 

 كتاب منتشر شده است. این كتاب موضوع بررسی جستار حاضر قرار دارد.

فصولی كه عمدتاً رویکرد توصیفی دارند، مهمترین بخش كتاب از منظر تحلیلی را میتوان مقدّمج ارزشمند  سوای

ای هآن دانست كه طی آن، نویسنده با كمک جدولها و نمودارهایی كه ذكر كرده به مقایسه و تجزیه و تحلیل داده

 آمده از فصول بعدی پرداخته است.بدست

مجلَّه نام برده شده  94و درصد مقاالت منتشرشده در مجلَّات است و در آن از  جدول شمارۀ یک حاوی تعداد

پژوهی بوده از كل( فعّالترین مجلَّه در انتشار مقاالت نظامی %9,4مقاله ) 54با  ارمغاناست. طبق این جدول، مجلَّج 

جموعج مقاالت را : هفده(. جدول شمارۀ دو تعداد و نسبت درصد مقاالت منتشرشده در م4344است )نوروزی، 

المللی نهمین سدۀ تولَّد همراه با نام دردآورندۀ آنها ذكر كرده است. طبق این جدول، مجموعج مقاالت كنگرۀ بین

از كل(، بیشترین مقاله را در حوزۀ مورد بحث  %64,5مقاله ) 469حکیم نظامی )تبریز(، به كوشش منصور ثروت، با 

پژوهی كه در كتابها ل شمارۀ سه تعداد و نسبت درصد مقاالت نظامیمنتشر كرده است )همان: بیست(. در جدو

ویک(. سه كتاب و در هر كتاب یک مقاله مالحظه میشود )همان: بیست 41مندرج است، ذكر شده و طبق آن، 

مند به ای میان ناشران مقاالت كرده، فهرستی را هم از مجموع ناشران عالقهحال كه مقایسه جدول مزبور درعین

 پژوهی در اختیار خواننده میگذارد كه ارزش آن را افزون ساخته است.نظامی

رسانی به همین ترتیب، جدولهای دیگری نیز در بخش مقدّمج كتاب نوروزی مذكور است كه هریک كاربردهای اطَّالع

 61تیان با و تحقیقی دارد. جدول چهار مربوط به نویسنددان مقاالت است و نشان میدهد به ترتیب، بهروز ثرو

پژوهان در حوزۀ مقاالت هستند. جدول پنج نشان میدهد مقاله برترین نظامی 65مقاله و حسن وحیددستگردی با 

اند. جدول شش معرَّف جنسیت از مقاالت را تألیف كرده %4و نویسنددان خارجی  %44نویسنددان ایرانی 

اند. جدول هفت رویکرد زمانی دارد و معرَّف آن زن بوده %4از آنها مرد و  %41نویسنددان است و معلوم میکند 

مقاالت منتشر  545از كلَّ  %56,5پژوهی معادل بیشترین تعداد مقالج نظامی 4375-4371است كه در برهج زمانی 

شده است. در این باب نموداری هم رسم شده كه بر همین مطلب دواهی میدهد. جدول هشت مقاالت را به دو 

آنها پس از انقالب اسالمی منتشر شده است.  %75,4پیش و  %64,1كی از آن است كهدروه تقسیم كرده و حا

 كلَّیّاتبندی و معلوم میکند كه نقد جدول نُه مقاالت را بر اساس توجّه خای به اثر یا آثاری از نظامی طبقه

(، %9,1)االسرار  مخزنترتیب ( محوریترین موضوع برای پژوهنددان بوده است. پس از آن به%11,4مقاله )655با

( %4,1)دیوان نظامی ( و %4,4)اسکندرنامه (، %9,1)هفت پیکر (، %4,3)لیلی و مجنون (، %64,3)خسرو و شیرین 

بندی كرده است. طبق این جدول و قرار دارند. جدول دَه مقاالت را بر اساس موضوعات جزئی هریک از آنها طبقه

 یش از سایر موضوعات محل توجه محققَّان بوده است. نمودار پیرو آن، معرَّفی نظامی و آثار او ب

ای همزمان بین موضوع جزئی و اثری از نظامی كه دربارۀ آن تحقیق شده جدول یازده دوبعدی است و مقایسه

بیش از سایر آنها بررسی شده است.  خمسهاست، انجام میدهد و طبق آن، معرَّفی نظامی و آثار او با توجّه به كلیات 

زده تا هجده همین مسئله را به تفکیک آثار در جدولی مستقل ذكر كرده است. جدول نوزده نشان جداول دوا

ا پژوهی رهای غیرتخصّصی، مجموعج مقاالت و كتابها و مقاالت نظامیمیدهد مجلَّات تخصّصی ادبی بیش از مجلَّه

 سی وچهار(.-در خود دنجانده است )همان: بیست ویک

؛ زیرا خواننده را با این مطلب آشنا میکند كه غالب مقاالت، موضوعی مستقل جدول بیست نیز ارزشمند است

ویک زبان مقاالت مقاالت را شکل میدهند. در جدول بیست %49اند و نقد و پاسخ به نقد )مجموعاً( كمتر از داشته
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اند. در جدول تهآنها زبان دفتاری را به كار بس %5مقاالت زبان نوشتاری و تنها  %45بررسی شده و طبق آن، 

آنها  %3غیرانتقادی و فقط  %47ودو موضع نویسنددان مقاالت نسبت به نظامی معلوم شده است؛ بنحوی كه بیست

دو بار %5,4بار، یک  %43,7وسه دفعات چاپ مقالج واحد را معلوم كرده و طبق آن، انتقادی هستند. جدول بیست

 %47,5بررسی شده است. بر اساس این جدول، در 61متن در جدولاند. تناسب عنوان با سه بار چاپ شده %5,1و 

وپنج منابع داخلی و خارجی چنین نیست. آخرین جدول با شمارۀ بیست %6,5آنها عنوان و متن متناسب است و در 

فاقد  %15,4مقاالت صرفاً به منابع فارسی مراجعه داشته و مهم آنکه  %19مقاالت را مقایسه كرده و نشان میدهد 

 سی و هفت(.-منبع هستند )همان: سی و چهار

 

 پژوهیمحاسن فرهنگ نظامی

آید، موضوع آن است. ای كه از محسنات كتاب نوروزی بشمار مینخستین و مهمترین جنبهاهمیت موضوعی اثر: 

پرداختن به نظامی دنجوی بعنوان شاعری صاحب سبک مشخَّص كه در ایران و جهان شناخته شده و تأثیردذار 

ه است، موجب میشود اثر نوروزی نیز واجد اهمّیّت شود؛ زیرا به هر روی محلَّ مراجعج كسانی قرار میگیرد كه بود

به آن شاعر ممتاز توجّه دارند. در این مسیر، شناساندن مقاالتی كه در باب شخصیّت، زنددی و احواالت و آثار 

 جهان است. های ادبی ایران ونظامی نوشته شده، خدمتی شایسته به سرمایه

 

انتخاب بازۀ زمانی معلوم برای انجام تحقیق و محدود ساختن مشخّص و مناسب بودن بازۀ زمانی پژوهش: 

مقاالتی كه در این بازه منتشر شده نیز بر ارزش تحقیقی این فرهنگنامه افزوده است. نوروزی پایان بازۀ زمانی 

 سال واقع شده،شیم كه دفاع او از رسالج دكتریش در پژوهش را بدرستی بردزیده است. چنانچه توجّه داشته با

طبیعتاً زمان آغاز فعالیّتهای تحقیقی او حدّاقل سه سال قبل از آن بوده است. فاصلج باقیمانده بین این دو تاریخ 

همان زمانی است كه به پژوهشگر فرصت میدهد تا مقاالتی را بدست آورد كه در حال ثبت در مجلَّات و نمایه شدن 

برای 4395صورت )یعنی انتخاب سالهای پس از ستند و این امر حکایت از هوشمندی مؤلَّف دارد؛ چه در غیر این ه

انتهای دورۀ مطالعاتی(، ممکن بود مقاالت مهمّی ازدست برود كه در این بازه قرار دارند، ولی در اختیار محقَّق 

 اند.نبوده

 

مضامین »ای كه ثبت كرده، ابتدا بخشی ذیل عنوان مقالهنوروزی ذیل هر بحث از موضوعات اصلی مقاالت: 

آورده و در آن محتوای هر مقاله را بصورت موجز بیان كرده است. این مطالب در شناساندن موضوع مقاله « اصلی

مراجعه به مقالج موردنظر هم میتواند دریابد كه نویسنده چه  بسیار كارآمد است؛ بنحوی كه خواننده بدون نیاز به

چندان دویای محتوای آن نیست، ارزش  طالبی را مطرح كرده است. این شگرد درمورد مقاالتی كه عنوان آنم

( دربارۀ 4375آبادی )تألیف عزیز دولت« زوانو-زوازو»ای تحت عنوان دوچندانی پیدا كرده است. برای مثال مقاله

 است؛ ولی برای كسانی كه بر آثار نظامی مسلَّطتأثیر زبان كردی و نیز زبان كهن آذری بر زبان شعری حکیم دنجه 

نباشند، عنوان نمیتواند از پیش روشن كند كه مقاله در چه موضوعی تألیف شده است، امّا توضیحات مؤلَّف 

 (.643: 4344فرهنگنامج مزبور این مطلب را آشکار میسازد )ر.ک: نوروزی، 

از به آن دیده كه آرای انتقادی خود را نیز دربارۀ نویسندۀ كتاب هرجا نیشناسی: رویکرد انتقادی به مقاله

آورده است. این آرای انتقادی هم شامل محسنات « اشاره»ای كه ثبت میشود، بیان كند، آن را نیز ذیل بخش مقاله



 644/ پژوهیتحلیل انتقادی ساختار و محتوای فرهنگ نظامی

 

و نقاط قوّت شاخص مقاله و هم دربردیرندۀ ایرادات و نواقص آن از ابعاد ساختاری و محتوایی است. برای نمونه 

( چنین است. نوروزی 4315تألیف رشید یاسمی )(« 3تقلید ادبی: لیلی و مجنون مکتبی )»ای تحت عنوان همقال

ای است كه دربارۀ در بخش اشاره، ابتدا خوانندۀ خود را متوجّه این امر میسازد كه مقالج مزبور نخستین مقاله

ن صورت درفته است. او س س دربارۀ زبا لیلی و مجنونچگونگی تقلید مکتبی شیرازی از نظامی دنجوی در خلق 

غیرعلمی یاسمی كه داه به توهین بر مکتبی شیرازی نزدیک شده، روشنگری كرده و از آن انتقاد میکند. نوروزی 

ز بندی را نیز ااشکاالت ساختاری مقالج مزبور و از جمله كاستی در ذكر منابع و مآخذ و یا اشکاالتی در پارادراف

 (.159-154: 4344اطبش را از این موارد آداه ساخته است )ر.ک: نوروزی، قلم نینداخته و مخ

 

« تأثیرات و پاسخها»یکی دیگر از محسنات محتوایی كتاب نوروزی ذیل بخش بررسی تأثیرگذاری مقاالت: 

. تشکل درفته است. در اینجا نویسنده در موارد ضروری به آثاری توجّه كرده كه دربارۀ یک مقاله تولید شده اس

عبارت دیگر، هرداه محقَّق دیگری مقالج موردنظر را نقد كرده و یا پژوهشی تازه را متأثَّر از آن مقاله تألیف كرده، به 

، نشانی آن اثر نیز ضبط شده است. این شگرد خلَّاقانج نویسنده باعث میشود «بخش اشاره»در پایان توضیحات 

كند، آسانتر بتواند آثار بعدی را بشناسد و احتماالً در همان  ای كه قصد دارد یک موضوع خای را پیگیریخواننده

لیلی و مجنون نظامی و »ای با عنوان بندی و تشریح مقالهكتاب دربارۀ آن مطالعه كند. مثالً در پایان فهرست

(، دربارۀ مقالج دیگری یادآوری شده با عنوان 4316از محمّدجعفر محجوب )« مجنون و لیلی امیرخسرو دهلوی

( كه با توجّه به مقالج محجوب و در پاسخ به آن تألیف شده است 4374از محمّد ریحانی )« لیلی در آیینج واقعیّت»

 (.174-176: 4344)ر.ک: نوروزی، 

هریک از مقاالتی كه درمورد نظامی و آثارش نوشته شده، به هر روی مأخذ یا مآخذی بررسی منابع مقاالت: 

ند. یکی مآخذ اصلی كه محور كلَّیّت مباحث را شکل میدهد و دیگر منابع فرعی كه دارد. این منابع دو دسته هست

در موضع محدودی از مقاله محلَّ توجّه قرار درفته است. نوروزی طی بررسی هر مقاله پس از آنکه مضامین اصلی 

ه ده را از مراجعه بذكر كرده است. این رویکرد خوانن« منابع اصلی»مقاله را توضیح میدهد، قسمتی را تحت عنوان 

ای با عنوان نیاز ساخته است. برای مثال، ذكر شده كه مقالهاصل مقالج مزبور برای مطَّلع شدن از مآخذ آن، بی

تصحیح  خسرو و شیرین(، دو منبع اصلی دارد: 4374نوشتج كتایون مزداپور )« خسرو و شیرین در دو روایت»

 (.373: 4344( )ر.ک: نوروزی،4474حیح انتقادی برتلس )، تصشاهنامج فردوسی( و 4344بهروز ثروتیان )

 

نویس ذكر منابع را فراموش كرده، نوروزی در مواردی كه محقَّق مقالهنگاری: نقد كاستی مقاالت از نظر منبع

افسانج آب حیات در اسکندرنامج نظامی و روایات دیگر »ای با عنوان به این مطلب اشاره كرده است؛ مثل مقاله

منابع خارجی بخوبی معرَّفی »( كه نوروزی در پایان آن مینویسد: 4376از بهمن سركاراتی )« اسکندر داستان

« نظامی ذكر نشده و این از ارزش مقاله كاسته است اسکندرنامجاند، امّا نشانی منابع فارسی مثل شده

 (.559: 4344)نوروزی،

 

اب موردبحث آن است كه مقاالت را بر اساس محتوای یکی از ویژدیهای ارزشمند كتبندی محتوایی مقاالت: طبقه

پژوهی جستجو ای كه موضوعی خای را در مقاالت نظامیبندی كرده است. این امر باعث شده خوانندهآنها دسته

ندی موضوعی بمیکند، بساددی آن را بیابد. در این كتاب، هر فصل به بررسی یکی از آثار نظامی تعلَّق دارد. تقسیم
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 بندی میشود كه عبارتندصورت است كه مقاالت مربوط به هریک از آثار نظامی از چهارده منظر طبقهاین  مزبور به

، «مباحث تطبیقی»، «دستورزبان و زبانشناسی»، «مباحث ادبی، هنری و زیباشناسی»، «معرَّفی اثر نظامی»از: 

مباحث »، «مباحث روانشناسی»، «سیشنامباحث اجتماعی و جامعه»، «مباحث دینی، اخالقی، عرفانی و كالمی»

نقد »، «شناسی و تصحیح متننسخه»، «تحلیل ابیات»، «داستانهای اثر نظامی»، «شخصیّتهای اثر نظامی»، «علمی

 : پنج تا هشت(.4344)نوروزی، « مباحث متفرَّقه»و « ایو بررسی كتابها و مقاالت مربوط به آن اثر حکیم دنجه

 

از  پژوهینظامی فرهنگدر معرَّفی كتاب های متعدّد در تشریح و تحلیل: ایهكاربرد جدول و نمودار و نم

های كار، دادهجداول و نمودارهای متعدّدی نام بردیم كه نویسنده در بخش مقدّمج اثرش دنجانده و با این 

ی در دنجوشده دربارۀ تحلیلهایی از كمّ و كیف تحقیق پیرامون حکیم بندیارزشمندی را بصورت موجز و دسته

عبارت دیگر توضیحاتی كه میتوانست در صفحات متعدّد ذكر شود، در ساختاری اختیار خواننده قرار داده است. به 

ها به پیش و پس حركت و آنها را منسجم و روشن در مقابل دیددان مخاطب آمده و او بساددی میتواند بین داده

العه ای داده، كار مطپسندانهاینکه به ظاهر این كتاب جلوۀ محقَّقبا هم مقایسه كند. این رویکرد ساختاری عالوه بر 

را برای خواننده تسهیل كرده است. در كنار جداول و نمودارهای مزبور، یکی دیگر از خصوصیّات ساختاری باارزش 

ی ( منابع و مآخذ: فهرستی است برا4های آن است. در انتهای كتاب سه فهرست مندرج است. این كتاب نمایه

معرَّفی منابع و مآخذی كه نویسنده برای توضیحات خود بر مقاالت بکار درفته و در دو بخش فارسی و انگلیسی بر 

( نمایج عنوان 6ترتیبِ حرف اول نام خانواددی نخستین نویسنده مرتَّب شده است. به APAاساس استاندارد 

تیار خواننده میگذارد. این فهرست بر اساس شده در كتاب را در اخمقالج بررسی 545مقاالت: فهرستی است كه 

( نام نویسنددان: 3بندی شده است. تفکیک حروف الفبای فارسی دسته نخستین حرف از عنوان مقاله تنظیم و به

نمایج نویسنددان مقاالتی است كه نوروزی در كتابش بررسی كرده است. این فهرست نیز به تفکیک حروف الفبای 

 (.457-434: 4344است )ر.ک: نوروزی،  بندی شدهفارسی طبقه

 

 پژوهیكاستیهای فرهنگ نظامی

آنچه در ادامه میاید از یک سو حاكی از خطاهایی است كه در تألیف و تنظیم كتاب رخ داده و از سوی دیگر، 

هادات نپیشنهادی است برای اصالح كتاب در چاپهای بعدی آن و میتواند كتاب را از این خطاها عاری سازد. این پیش

 با دو رویکرد ساختاری و محتوایی مطرح شده است.

 

اند، نوروزی بعنوان مؤلَّف كتاب شرط كرده مقاالتی را كه چاپ مجدّد داشتهدقّت در مقاالت چاپ مجدّد: عدم

وان نهای مربوط به این موضوع تالشهای آماری نیز انجام داده، كما اینکه عمعلوم میکند. مهمتر اینکه او دربارۀ داده

است « تعداد و درصد مقاالت منتشرشده برحسب دفعات چاپ آنها»وسه در بخش مقدّمه جدول شمارۀ بیست

: سی و شش(. باوجوداین مالحظه میکنیم كه او در پیگیری و معلوم ساختن مقاالت با چنین 4344)نوروزی، 

الذَّكر آمده قابل كه در جدول فوق ویژدیی كنکاش كافی انجام نداده و این امر طبیعتاً موجب میشود آمارهایی

ز ا« نظامی اسکندرنامج در چینی كنیزک و ارشمیدس افسانج»ای با عنوان اعتماد نباشد. برای مثال، وی مقاله

( ذكر كرده 445-479)صصباقی  همچنان حکایت كتابدر  4374سال  كوب را منتشرشده بهعبدالحسین زرّین

)ش.( در شمارۀ هشت 4374سال ن مقاله خود چاپ مجدّد است و اصل آن به(، حال آنکه ای543: 4344)نوروزی، 
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ای به این مطلب نکرده و آن را از قلم ( چاپ شده و نوروزی هیچ اشاره46-453)صص فرهنگستان نامج مجلَّج

 انداخته است.

ش مقدّمه كاری ها در جداول و نمودارهای بخادرچه ذكر دادهدقّت در استقصای تام مقاالت بازۀ تحقیق: عدم

كننده است. برای نمونه، همان اندازه دمراههای خطا بههاست، درج دادهارزنده و موجب تسهیل دسترسی به داده

پژوهی در مجموعاً دَه مقالج نظامی 4345-4341طبق جدول شمارۀ هفت، مؤلَّف كتاب معتقد است در برهج زمانی 

: بیست و پنج(؛ لیکن با كمی دقَّت میتوان حدّاقل پانزده 4344ی، منابعی كه تعیین كرده، منتشر شده است )نوروز

های نورمگز و پورتال جامع علوم ( و یا حتَّی در سامانه4/719: 4319)افشار،  فهرست مقاالت ایرانیمقاله را در 

ی در پژوهخطا در تشخیص بسامد مقاالت نظامی %55( مشاهده كرد و این معادل sidانسانی، و جهاد دانشگاهی )

 آن برهج زمانی و موجب غیرقابل اعتماد بودن آمارها و تحلیلهای جدول مربوط به این مطلب است.

 و لیلی)خمسه  و نظامی دربارۀ»ش.( با عنوان 4366همچنین حدّ فاصل زمانی مقالج محمّدجعفر محجوب )

، «نظامی مجنون و لیلی: استاند یک آمدن پدید داستان» با عنوان (4313)ناتل خانلری  تا مقالج پرویز («مجنون

حدّاقل شش مقالج دیگر منتشر شده كه نوروزی به آنها ن رداخته و همین عامل باعث ضعف در دزارشهای او در 

 مجنون و لیلی» با عنوان (4334)جوزجانی  این باب است. مقاالت مزبور عبارتند از دو مقالج پیاپی از یعقوب واحدی

و  (4)مکتبی  مجنون و لیلی» با عنوان (4315)، سه مقالج پیاپی از رشید یاسمی «(6و ) (4)امیرخسرو  و نظامی

 لیلی و مجنون و نظامی مجنون و لیلی» تحت عنوان (4316)ای از محمّدجعفر محجوب و مجدّداً مقاله(« 3( و )6)

 .«دهلوی امیرخسرو

شده توسّط مؤلَّف كتاب است؛ بعنوان ییناز سوی دیگر، داهی مقاالتی در تحقیق آمده كه خارج از بازۀ زمانی تع

محمّد  به تألیف« تجلَّی آیات قرآنی در شعر نظامی»نمونه با مراجعه به اصل مقاله معلوم میشود تحقیقی با عنوان 

را برای مقاله ثبت كرده است )ر.ک: نوروزی،  4371منتشر شده، ولی نوروزی تاریخ 4391علوی مقدّم به سال 

4344 :693.) 

 

خطا در توالی زمانی مقاالت نیز بارها رخ داده است. در این موارد ت در رعایت توالی زمانی تحقیق: دقّعدم

یا مقاالتی را پس از تنظیم كلَّ اثر یافته و آن را در محلَّ نامناسب درج كرده باشد. برای  احتمال دارد نوروزی مقاله

و مجنون منتشر شده، ابتدا مقالج محمّدحسین  مقاالتی كه دربارۀ لیلی« مباحث تطبیقی»نمونه، ذیل قسمت 

اوه و س س مقالج ك «نظامی مجنون و لیلی با او مجنون و لیلی مقایسج و شیرازی مکتبی» با عنوان (4395)كرمی 

ذكر شده است  «جامی و نظامی مجنون و لیلی در آهوان و مجنون حکایت به نگاهی» با عنوان (4375)دوهرین 

 (.146-141 :4344)ر.ک: نوروزی، 

منتشر شده آورده، ولی بعد از آنها و بدون توجّه به  4375در همین قسمت، نویسنده چند مقاله را كه پس از سال 

لیلی ( »4316ای از چندین دهج پیش ذكر كرده است: محمّدجعفر محجوب )نظمی كه خودش تعریف كرده، مقاله

نظمیها كه در چندین (. این بی174: 4344: نوروزی، )ر.ک« و مجنون نظامی و مجنون و لیلی امیرخسرو دهلوی

پژوهی را دچار اختالل كرده است. برای نمونه جای دیگر كتاب نیز وجود دارد، ترتیب زمانی روند مقاالت نظامی

دو تندیس و دو تندیسگر: دذری دذرا در كوی لیلی و مجنون نظامی و »نژاد با عنوان ای از رضا انزابیابتدا مقاله

ای از جالل منتشر شده، درج دردیده و س س در همان قسمت مباحث تطبیقی، مقاله 4374كه به سال « ولیفض

ودو سال یعنی بیست 4351آمده كه در سال « لیلی و مجنون، ویس و رامین و تریستان و ایزوت»ستَّاری با عنوان 
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مچنین در قسمت بررسی دستورزبان (. ه179-195: 4344پیش از مقالج مزبور منتشر شده است )ر.ک: نوروزی، 

میرسد، امّا پس از آن  4376، پیشرفت روند زمانی مقاالت به سال مخزن االسرارو زبانشناسی مقاالت مربوط به 

(. نکتج قابل توجّه اینکه جابجاییهای نامطلوب مزبور 634-645درج شده است. )ر.ک: همان:  4353مقاالتی از سال 

ث تطبیقی یا مباحث زبانی( رخ داده است، والَّا با تغییر بخش، بازدشت به آثاری كه در یک بخش واحد )مثل مباح

 پیشتر منتشر شده است، كامالً پذیرفتنی بود. 

ال به س «اجمالی معرَّفیهای» ای با عنوانشاهد دیگری از اشتباه در ثبت سال نشر مقاالت چنین است كه مقاله

چاپ شده، ولی نوروزی تاریخ را به خطا  پژوهش آیینج مجلَّج 67بخش در شمارۀ توسّط جویا جهان 4373

سیرجانی به  اكبر سعیدیاز علی «دناه عذر»( و یا مقالج 594: 4344ثبت كرده است )ر.ک: نوروزی،  4395سال

را  4347خطا، سال به پژوهیفرهنگ نظامیمنتشر شده، امّا مؤلَّف  دانش نشر شمارۀ سه مجلَّج در  4344سال 

پنج  در اجتماعی مباحث»ای با عنوان (. نیز با مراجعه به اصل مقاله555ضبط كرده است )ر.ک: همان، برای آن 

را برای آن ثبت كرده  4395است، امّا نوروزی 4375اكبر ترابی معلوم میشود كه سال نشر آن از على «نظامی دنج

 (.445است )ر.ک: همان، 

 

مسئلج دیگر عدم رعایت الگوی واحد در ثبت سال نشر ت: عدم رعایت الگوی واحد در ثبت سال نشر مقاال

ای با عنوان انتشار را بصورت كامل ضبط كرده، ولی داهی مثالً در ثبت مقاله مقاالت است. نوروزی غالباً سال

: 4344)ر.ک: نوروزی، « 49»مینویسد 4349اهلل اصیل، به جای حجّت از «دنجوی نظامی اندیشج در ناكجاآباد»

 این امر اساساً ازلحاظ روش تحقیق نیز پذیرفتنی نیست.(. 544

 

 كننده باشد، اشتباه در ثبتیکی از خطاهای مؤثَّری كه میتواند برای خواننده دمراهخطا در ثبت عنوان مقاالت: 

عنوان مقاله است. این امر را ادرچه میتوان بساددی جزو خطاهای تای ی دذاشت )هرچندكه وجود خطای تای ی 

كار پژوهشی پذیرفتنی نیست(، وقتی باعث میشود خواننده نتواند مقاله را در فهرست درست بیابد، هم در 

 یفتأل ، به«دنجوی نظامی حکیم اسبعه»ای با عنوان آفرین میشود. برای مثال خواننده توقَّع دارد مقالهمشکل

( در نمایه، ذیل 15: 4344نوروزی، آمده )ر.ک:  خمسه( را كه در بحث از كلیّات 4349چهاردهی ) مدرّسی مرتضی

« س»بوده، طبیعتاً ذیل حرف « سبعج حکیم نظامی دنجوی»بیابد، لیکن چون عنوان صحیح آن « الف»فهرست 

 (.465بندی شده است )همان، دسته

 

 های متعدّد شده، نام ویکی از مواضعی كه نویسندۀ كتاب دچار اشتباهخطا در ضبط نام نویسندگان مقاالت: 

خانواددی نویسنددان مقاالت است. این خطاها صورتهای مختلف دارد. مثالً در نمایج نویسنددان فقط  نام

(؛ 431است )ر.ک: همان، « اكبرعلی»مالحظه میشود كه اسم كوچک او « ترابی»با نام خانواددی  اینویسنده

هم وجود دارد )همان، « ترابیسیّدمحمّد »ای دیگر به اسم درحالیکه در متن تحقیق، مقاالتی از نویسنده

(، 437مالحظه میشود )همان، « عبدالرَّحمن عبادی»ای با نام (. همچنین در نمایج نویسنددان نویسنده614و634

 (.534است )همان، « عمادی»حال آنکه نام خانواددی صحیح این نویسنده 

رخ دادن خطا در آن دونادون است. جنبج دیگر ضبط ناقص اسم نویسنددان است كه موارد آن متعدّد و صورتهای 

معرَّفی »مؤلَّف مقالج « سیّدامیرمحمود انوار»در نمایج نویسنددان نیز نام برخی مؤلَّفان كامل ثبت نشده است؛ مثل 
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ضبط شده و یا مقالج « محمود انوار»( كه به اسم 4376« )كتاب هیئت منظوم و ارتباط آن با بیتی از حکیم نظامی

« وصال»است كه نوروزی به خطا،  (4376)« وصال عبدالوهّاب نورانی»از  «نظامی مجنون و لیلی از بیتی توضیح»

 (.554: 4344را بعنوان نام خانواددی وی آورده است )نوروزی، « نورانی»را بعنوان نام كوچک و 

« همایون»یسنددان ( را هم در متن و هم در نمایج نو4346« )هفته در هفت پیکر»ای با عنوان نیز نام نویسندۀ مقاله

(، درحالیکه با مراجعه به اصل مقاله معلوم میشود نام كامل این  434؛519؛ 515: 4344ثبت كرده است )نوروزی، 

كه در دو بخش متوالی  «نظامی شهرآرمان بر مروری»است. نیز مقالج « زادۀ كرمانیهمایون صنعتی»نویسنده 

« پناهی سمنانی»تألیف شده، امّا نوروزی فقط به ذكر  (4375) «سمنانی محمّداحمد پناهی»منتشر شده، توسّط 

اكتفا كرده است. نکتج قابل توجّه اینکه الاقل در این مورد، اسم كوچک نویسنده بر نوروزی معلوم بوده، زیرا در 

ن را (، ولی در متن تحقیق چندین بار آ431: 4344نمایج نویسنددان آن را بشکل كامل ذكر كرده )ر.ک: نوروزی، 

 (.576؛ 574؛ 544بصورت ناقص آورده است )همان، 

رخ داده است. « زاده دزفولیصدرالدّین ظهیراالسالم»همانند این خطا بارها درمورد نویسندۀ دیگری با اسم كامل 

(، ولی در مقاالت متعدّد او كه در جای جای متن 437نام و مشخَّصات كامل او در بخش نمایه وجود دارد )همان، 

(، نام وی به اشکال دونادون و بصورت ناقص ضبط شده است )همان، 555آمده، به جز یک مورد )همان،  كتاب

45،446 ،697 ،164 ،554،555 ،531 ،535 ،597 ،455.) 

در مواردی هم مشاهده میشود كه نوروزی در امر درج نام نویسنددان مقاالت، یکدستی و هماهنگی را رعایت 

ه او در مجموع، نام و نام خانواددی نویسنددان را بشکل كامل ذكر میکند، در بعضی مواضع نکرده است. مثالً با آنک

 «ادواردویچ برتلس یودنی»به ذكر حرف نخست اسم كوچک و اسم میانی ایشان بسنده كرده است؛ برای مثال 

: 4344نوروزی،  آورده است )ر.ک:« برتلس، ا.ی.»را بصورت « نامهتصحیح یک بیت شرف»( مؤلَّف مقالج 4365)

597.) 

بخشی از آن را بعنوان نام كوچک و بخشی  پژوهیفرهنگ نظامیداهی نام خانواددی نویسنده دوبخشی است. مؤلَّف 

اشد راه عشق را هم عشق ب»دیگر را بمثابج نام خانواددی نویسندۀ مقاله ثبت كرده است. برای مثال، نویسندۀ مقالج 

( است، ولی 4374« )زاده درجیرمضان ابراهیم»شخصی به نام « و جامیحل: ارزیابی لیلی و مجنون نظامی 

 (.144: 4344آورده است )ر.ک: نوروزی، « زاده درجیابراهیم»نوروزی آن را بصورت 

ه ای باشد كه خواننده را دچار اشتباآوردن عناوین برای اشخای در متون علمی پذیرفته نیست و ادر این خطا بگونه

ستشرق ممهین »یح محقَّق كند، تأثیر منفی مضاعف بر تحقیق خواهد داشت. در كتاب نوروزی در تشخیص نام صح

( است. افزودن رتبج 4341ای از حسن وحید دستگردی )عنوان مقاله« پرست )پروفسور ری کای چکسلواكی(نظامی

داده است  ای كه مالحظه میشود، اشتباهی است كه رخدانشگاهی و ملیّت این مستشرق، آن هم بگونه

را بصورت « های حکیم نظامیتقریظ برنامه»ای با عنوان (. همچنین او نام نویسندۀ مقاله433: 4344)نوروزی،

ضبط كرده كه با روش تحقیق تناسبی ندارد و اساساً ذكر رتبج علمی نویسنددان « پروفسور ورما، متخلَّص به شاكر»

 (.666در این قسمت صحیح نیست )ر.ک: همان، 

یگر از خطاهایی كه بسیار نمود نامطلوب در اثر نوروزی یافته، اشتباه در درج بخشی از عنوان مقاله به جای یکی د

ه شان پو مالحظه میشود ك لیان نام نویسنددان آن است. در تاریخ ادبیات شرق دور، دو عاشق به نام جوئین تای و

به  (4376)ای با نام هوبین دائو ن دارد و نویسندهداستان عشق آنها شباهتهایی با داستان دلداددی لیلی و مجنو
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ای كه با اصل ماجرا آشنا نیست، آن پرداخته است، لیکن درج مشخَّصات مقاله بشکل زیر موجب میشود خواننده

 دو عاشق چینی را جزو نویسنددان مقاله بشمار آورد:

هوبین  (، وLin Chung Kao Chiuشان پو چین ) لیان ، (Jvyyn Taiجوئین تای ) ،«نظامی مجنون و لیلی»

 اهتمام به دنجوی، نظامی حکیم تولَّد سدۀ نهمین المللیبین كنگرۀ مقاالت (، مجموعجZhubyn Gaoدائو )

 (.144: 4344)ر.ک: نوروزی،  443-6/444، صص4376 تبریز، دانشگاه تبریز، ثروت، منصور

م خانواددی نویسنددان خارجی میتوان مشاهده كرد. های متعدّدی از خطا در نام و نابعالوه در این كتاب نمونه

( 4375) «نظامی حماسج در كبیر اسکندر تصویر: پیغمبر و حکیم و فاتح»ای با عنوان برای مثال نویسندۀ مقاله

( كه اساساً 595: 4344كریستوفر بوردل است، حال آنکه نوروزی آن را هان كلود بوردل ثبت كرده )نوروزی،  یوهان

ی است. یادآوری میشود كه در همین مثال، شمارۀ نشریه و صفحاتی كه مقاله در آن منتشر شده نیز شخص دیگر

: پیغمبر و حکیم و فاتح» ،(4375) .كریستوفر یوهان بخطا ثبت شده است. شکل صحیح به این صورت است: بوردل،

-44صص اسفند، تا آذر ،34مارۀش معارف، مجلَّج سعادت، اسماعیل ترجمج ،«نظامی حماسج در كبیر اسکندر تصویر

13. 

سوای نویسنددان خارجی، داهی هم نوعی خطا در ثبت و ضبط نام نویسنددان ایرانی مالحظه میشود كه عجیب 

های ارزشمندی را در كتابش فراهم آورده، مینماید. برای نمونه از نوروزی بعنوان محقَّقی بادقَّت كه چنین داده

ای ای كسی را به جای نام و نام خانواددی او درج كند. برای مثال، مقالهو مرتبهبعید مینماید كه مشخَّصات شغلی 

 توسّط محمّد «شاهنامه در اسکندر داستان با مقایسه در اسکندرنامه در دنجوی نظامی حکیم نوآوری»با عنوان 

: 4344دارد )نوروزی، جای تأمّل « زادهمبارز آكادمیسن علی»تألیف شده كه ذكر نام او بشکل  (4376)زاده علی

545.) 

ها مشاهده میشود و این در صورتی است اشتباهاتی نیز در ثبت نشانی مقالهمتنی: خطا در ثبت ارجاعات درون

 ای ارجاعاتكه نوروزی خود به اهمّیّت دقَّت در باب نشانیها واقف است و بارها در كتاب خویش بر اینکه نویسنده

ر های این خطا را تقریباً دا نقصانی در آن دیده نشود، تأكید ورزیده است. نمونهمطالب را دقیق ذكر كرده باشد ی

 سراسر كتاب میتوان یافت، مثل: 

: 4346)نوروزی، « ناكجاآباد جستجوی در پیر دنجه پایپابه( »4373تهرانی ) شمارۀ صفحات مقالج محمّدحسن

599 ،) 

الدّین از میرجالل «ایران ادب در اسکندر دوچهردی»مقالج جابجایی در شمارۀ مجلَّج و شمارۀ پیاپی آن، همچون 

ثبت شده  4است، امّا شمارۀ پیاپی 44پیاپی و فرهنگی كیهان مجلَّج4كه صورت صحیح آن شمارۀ (4376)كزَّازی 

 (،591كه كامالً غیرمنطقی است )همان، 

، صص 4395ج آیینج پژوهش، شهریور،مجلَّ»بخش از جویا جهان« معرَّفیهای اجمالی»ای با عنوان نیز، نشانی مقاله

مجلَّج »( كه با مراجعه به اصل مقاله معلوم میشود صورت صحیح آن 594: 4344ثبت شده )نوروزی، « 635-633

است. البتَّه باید دقَّت كرد كه اینها دو چاپ مختلف « 44-91، صص4373، مهر و آبان، 67آیینج پژوهش، شمارۀ 

 رۀ مختلف یک مجلَّج واحد نیست، بلکه موردی واحد است.از یک مقاله در دو تاریخ و دو شما

 

 گیرینتیجه
كه در واقع رسالج دكتری  پژوهیفرهنگ نظامیدر این جستار پس از معرَّفی ظاهری، ساختاری و محتوایی كتاب 
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 وزینب نوروزی بوده است، ارزش افزون این اثر مطرح شد كه مربوط به پرداختن به نظامی دنجوی، شاعر نامدار 

پژوهان میشود. انتخاب بازۀ تأثیردذار سدۀ ششم هجری است. این امر موجب اهمّیّت كتاب نوروزی برای نظامی

زمانی مشخَّص برای انجام تحقیق و محدود ساختن مقاالتی كه در این بازه منتشر شده و درنظر درفتن مجالی 

ای افزوده است. ذكر مضامین اصلی هر مقاله برای یافتن مقاالت در دست انتشار بر ارزش تحقیقی این فرهنگنامه

نیاز كرده است. نویسندۀ كه در كتاب ثبت شده، خواننده را از مراجعه به مقالج موردنظر برای درک موضوع آن بی

ای كه ثبت میشود، بیان كرده است. این آرای انتقادی كتاب هر جا نیاز دیده، آرای انتقادی خود را نیز دربارۀ مقاله

مل محسنات و نقاط قوّت مقاله و هم دربردیرندۀ ایرادات و نواقص آن از ابعاد ساختاری و محتوایی است. هم شا

یکی دیگر از محسنات محتوایی كتاب نوروزی ذكر آثاری است كه دربارۀ یک مقاله تولید شده و باعث میشود 

ع ثار بعدی را بشناسد. در این كتاب منابای كه قصد دارد یک موضوع خای را پیگیری كند، آسانتر بتواند آخواننده

نیاز كرده است. بعالوه هر اصلی مقاالت نیز بر خواننده معلوم شده و او را از مراجعه به اصل مقاله در این باب بی

متنی یا ذكر بخش منابع و مآخد قصور ورزیده، تعیین شده است. یکی جا نویسندۀ مقاله در آوردن ارجاعات درون

بندی كرده است. به ارزشمند كتاب موردبحث آن است كه مقاالت را براساس محتوای آنها دسته از ویژدیهای

ای عبارت دیگر، هر بحث از كتاب خود به چهارده زیرمجموعج موضوعی تقسیم شده است. این امر باعث شده خواننده

حقیق های تذكر مهمترین یافته پژوهی جستجو میکند، بساددی آن را بیابد.كه موضوعی خای را در مقاالت نظامی

از مسیر بررسیهای آماری در جدولها و نمودارهای متعدّد به خواننده كمک میکند نمایی كلَّی از روند ابعاد مختلف 

دانج كتاب نیز منبع ارزشمندی در اختیار خواننده های سهپژوهی را بساددی در اختیار داشته باشد. نمایهنظامی

 ابع و مآخذ، عنوان مقاالت و نام نویسنددان است.قرار داده كه شامل من

در كنار محسنات این كتاب، خطاهایی در تألیف و تنظیم آن رخ داده كه ذكر آنها در واقع بمنزلج پیشنهادی برای 

اصالح كتاب از ابعاد ساختاری و محتوایی در چاپهای بعدی است: عدم ذكر برخی مقاالت و عدم استقصای تام 

ر برهج زمانی مشخَّص چاپ شده و نیز عدم توجّه به چاپ مجدّد بعضی مقاالت و همچنین ذكر مقاالتی كه د

رسانی به مخاطب در این ابواب و شدۀ تحقیق هستند، موجب نقص در اطَّالعمقاالتی كه خارج از بازۀ زمانی تعیین

ها انجام شده است. خطا در فهنیز باعث غیرقابل اعتماد شدن برخی محاسبات آماری است كه با توجّه به این مؤلَّ

توالی زمانی مقاالت نیز بارها رخ داده كه موجب سردردمی خواننده میشود. در این موارد احتمال دارد نوروزی 

یا مقاالتی را پس از تنظیم كلَّ اثر یافته و آن را در محلَّ نامناسب درج كرده باشد. نیز داهی سال انتشار  مقاله

شدۀ تحقیقات علمی برای درج سال نشر آثار رعایت نشده داهی الگوی واحد و پذیرفته مقاالت بخطا ثبت شده و

است. از دیگر اشتباهات این تحقیق خطا در ثبت عنوان دقیق مقاله و درنتیجه قرار درفتن در محل اشتباه در نمایج 

افزودن عنوان مقاله به نام مربوطه، خطا در نام و نام خانواددی نویسنددان مقاالت، از جمله ثبت ناقص آنها، 

 دستی و الگوینویسنده، ذكر رتبج علمی و یا شغل و حرفج نویسنددان در محل درج نام ایشان، عدم رعایت یک

پذیرفتج پژوهشی برای ضبط نام نویسنددان، خطا در تشخیص نام صحیح نویسنددان، و اشتباه در اسمهای شبیه 

ها، از جمله شمارۀ مجلَّج موردنظر، اشتباهاتی نیز در ثبت نشانی مقالههم بخصوی دربارۀ نویسنددان خارجی است. 

شمارۀ صفحات درج مقاله، خطای كلَّی در ثبت جزئیات نشانی مقاله و... مشاهده میشود و این در صورتی است كه 

را  مطالب ای نشانینوروزی خود به اهمیت دقَّت در نشانیها واقف است و بارها در كتاب خویش بر اینکه نویسنده

 دقیق ذكر كرده باشد یا نقصانی در آن دیده نشود، تأكید ورزیده است.
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د جزو آثار ارزشمنپژوهی فرهنگ نظامیدر نگاهی كلَّی به مجموع محسنات و كاستیهای این كتاب، میتوان دفت 

ری قابل واند اثشده در چاپهای آتی، میتتحقیقی در حوزۀ كتابشناسی ادبیات فارسی است كه با رفع نواقص مطرح

 اعتماد برای پژوهنددان این حوزه باشد.

 

  نویسندگان مشاركت

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی  در بمصوّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ جرسال از مقاله این

 این اصلی طراح و هداشت هبرعهد را رساله این راهنمایی آقای دكتر سیدجواد مرتضایی .استشده استخراج مشهد

 شنق نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر نوانعب سیدعلی رضوانیآقای . اندبوده مطالعه

  .استبوده پژوهشگر دو هر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در. اندداشته

  قدردانی و تشکر

دانشکده ادبیات و علوم  پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود شکرت مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 .نمایند اعالم دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه فردوسی مشهددانشگاه انسانی 

 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 تحقیق این .دارند رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 تعارض دزارش مسئولیت .است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شدهااجر اخالقی مقررات و قوانین كلیج طبق

 ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، سئولم نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع احتمالی
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