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Abstract 

Any scientific research to come to the truth must have a method or set of 
methods.Researchers in various sciences have written extensively on research methods 
 ,and on how to write a scientific work. One of these books is Manahij al-Bahth al-Adabiو
written by Yousef Kholaif, one of Arabic literature professors at Cairo University. The 
present article seeks to review this book using a interested descriptive-critical approach 
and to examine the form and content of that. Given that the author is interested in 
methodology in scientific researchs,she chose this book 

 The results of this studyindicate that this book has its merits and disadvantages Its 
advantages include classification of materials from the roots of methodological science in the 
West, general literature and Arabic literature,  deticate a chapter to the thesis, An unbiased and 
wise criticism of the method of research in Some of the works in ancient and contemporary 
Arabic, And cite numerous examples for each of the methods, Ontology in Chapter Four. The 
disadvantages of this book are: print, edit and sometimes syntax errors, non-compliance of the 
book's title with the author's intentions, mismatches chapter titles with its content, mismatch list 
of contents with content, no resource list. 
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 شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، نقدنامۀ زبان و ادبیات عربی
 189 -169، 9911 پاییز و زمستان، دوم(، سال اول، شمارة نامۀ علمی )مقالۀ پژوهشیدوفصل

 یوسف خُلَیف اثر مناهج البحث األدبي کتابنقد و بررسی 
  *زهره ناعمی

 چكیده
ر اث مناهج البحث األدبيها تبعیت کند. کتاب ای از روشهر پژوهش علمی از روش یا مجموعه

های تحقیق و شیوۀ تدوین اثری علمی یوسف خُلَیف در زمرۀ آثاری است که در حوزۀ روش
است. مقالۀ حاضر در صدد است با روش توصیفی ـ انتقادی، این کتاب را از نظر نوشته شده 

 شناسی دردهد. با توجه به عالقۀ نگارنده به مباحث روششکلی و محتوایی مورد نقد قرار 
دهد کتاب علمی، کتاب یادشده برای نقد انتخاب شد. نتایج پژوهش نشان می هایپژوهش

شناسی در بندی مطالب از علم روشمذکور دارای محاسن و معایبی است: از محاسن آن طبقه
های طرفانۀ روشنامه؛ نقد بیغرب تا ادبیات عربی؛ اختصاص فصلی به شیوۀ تدوین پایان

ها، ارائۀ مأخذشناسی هایی برای آنمعاصر عربی؛ و ذکر نمونه پژوهش در برخی از آثار قدیم و
ایرادات چاپی، ویرایشی و گاهی نحوی؛ عدم هماهنگی فصل چهارم، و از معایب این کتاب در 

ها با محتوای آن؛ عدم مطابقت میان عنوان کتاب و اهداف نویسنده؛ عدم مطابقت عنوان فصل
 رست منابع است.فهرست مطالب با محتوا؛ و عدم وجود فه

ــف خلیف،  : نقد کتاب، علم روشهاواژهکلید ــی، روش تحقیق در ادبیات، یوس ــناس مناهج ش
 .البحث األدبي
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 مقدمه. 9
هایی است که بتواند از طریق آن به حقیقت دست یابد. روش هر علمی نیازمند روش

ذهنمان  ای کهمسئلهمند برای  پژوهش علمی به این معناست که بتوانیم راهی علمی و نظام
 های(. پژوهش99. ص ،9191 همکاران، کار گیریم )عبیدات واست، بهرا مشغول کرده 

 . نیستند مستثنی قاعده این از ادبی
 یلغت به معنا در منهاج. دارد وجودمنهاج و منهج  نهج، کلمۀ سه عربی زبان در
 یقتحق سوی به روشن راه ترینساده منهجو  روشن و مستقیم راه نهجمشخص،  یابرنامه
 به پژوهشگران ی،پژوهش علم در. استبه هر سه واژه  یازمندن علمی پژوهش. است

 (مرسوم)منهاج  مشخص ایبرنامه کردن دنبال با و خود)نهج فکری(  یخط فکر واسطۀ
 دیابن دست حقیقت کشف به توانندمی( علمی)منهج  علمی روش کارگیریبه با و
 (.957 .ص ،5000 الدویدری،)

 مناهجکه کتاب  استنوشته شده  یاتدر ادب یقدر رابطه با روش تحق یمنابع فراوان 
 و لعهمطا هاسال حاصل کتاب یناز آن دسته است. ا یفخل یوسف ۀنوشت األدبي البحث
 مرحلۀ در ادبی پژوهش هایروش درس تدریس و هادانشگاه در خلیف یوسف تجربۀ

 مطالب در ربیشت تعمق فرصت وی و ماند ناتمام وی، وفات با که است تکمیلی تحصیالت
 راتاب ک این یف،خل یوسففرزند  یف،خل میّاست  گفتنی. نیافت را کتاب موضوعات و

 . استناشر سپرده  به، 9117سال  یعنی پدر، وفات از پس سال دو

 پژوهش روش و هدف. 9ـ9
 انتقادی و توصیفی روش اساس بر شدهیاد کتاب بررسی و نقد مقاله، این نگارشاز  هدف
و  یآن را از نظر شکل ی،علم طرفییب یترعا یناست در ع یدهکوش نگارنده. است
 قرار دهد. یابیمورد ارز ییمحتوا
 یانیاپ جمالت که است ضروری نکته این ذکر ثر،ا ینا ۀو نقد عادالن یبه منظور داور 

 شدۀویرایش و نهایی صورت کنونی، شدۀچاپ شکل با کتاباز آن است که  یمقدمه حاک
 است، تهیافن را آن محتوایی و شکلی ویرایش فرصت نویسنده متأسفانه و استآن نبوده 

 ویاندانشج فرزندانم، به شکل همین با را کتاب این آنکه رغمعلی ــ من: گویدمی که آنجا
 یکه به زود خواهمیــ از خداوند م کنممی تقدیم قاهره دانشگاه تکمیلی تحصیالت
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 ف،ی)خل گردانم محقق را دارم و داشته دوست آنچه تا بچرخد مرادم وفق بر روزگارچرخ 
 (.91ـ99. صص ،9117

 پژوهش هایپرسش. 1ـ9
 :است یلبه سؤاالت ذ گوییپاسخ پی در حاضر پژوهش

 است؟ یبیو معا اسنچه مح یدارا یاز نظر شکل األدبی البحث مناهج کتاب .9

 دارد؟ نواقصی و محاسن چه محتوایی لحاظ به یادشده کتاب .5

 تحقیق پیشینۀ. 9ـ9
 نجاما مذکور کتاب نقد بر مبنی پژوهشی تاکنون یسنده،نو وجوهایجست به توجه با

نقد کتاب در علوم  دربارۀ را فراوانی مقاالت توانیم وجوجست اندک با اما است، نشده
 حوزۀ در امامقاله خارج است.  ینا حوصلۀ از هاآن یکه ذکر همگ یافتمختلف 

به موارد  توانمی جمله آن از که است گرفته صورت هاییپژوهش علوم، در شناسیروش
 :کرداشاره  یلذ

 رب تأکید)با  اجتماعی و انسانی علوم در پژوهش عملی و نظری مبانی کتاب نقد» ـ
 نامۀهشپژو همدانی، مصطفی ،«(ییدر منطق ارسطو یمتقس نظریۀ اساس بر ساختاری نقد

و  ینظر مبانی. کتاب 9919، 5 مارۀ، ش91 دورۀ ،انسانی علوم هایمتون و برنامه یانتقاد
 تحقیق روش درسی متن دالور، علی تألیف یو اجتماع یپژوهش در علوم انسان یعمل
 یارساخت ی،مقاله به نقد شکل یندر ا یاست. همدان انسانی و اجتماعی علوم هایرشته در

نوان و با ع یکدیگربا  هافصل هایعنوان یهمخوان عدم. است پرداخته اثر این ییو محتوا
ع، محتوا و مناب روزرسانیبه لزوم اسالمی، فرهنگ با مباحث برخی همخوانی عدم ،کتاب

 .است مقاله این در ساختاری و محتوایی هاینقد ترینمهماز 
 هایکتاب انتقادی ارزیابی اساس بر ادبی هایپژوهش علمی ماهیت تحلیل و نقد» ـ

 نامۀهشپژو ی،بارفروش یانیو هاله ک رضوانیان قدسیه ،«فارسی ادبیات در تحقیق روش
مقاله،  ینا یسندگان. نو9917، 5 مارۀ، ش99 ۀدور ،انسانی علوم هایمتون و برنامه یانتقاد

 هاییبررس یجاند. نتاقرار داده یرا مورد بررس یفارس یاتدر ادب یقروش تحق ده کتابِ
با  یقروش تحق یینبه تب کتاب، ده مجموع از کتاب دو تنها هاز آن است ک یها حاکآن
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 با گامیهم سمتحرکت به بیانگرمسئله  یناند که اپرداخته یاتدر ادب یانتقاد یکردرو
 .  است یدر علوم انسان یشناختروش تحول
 هایبرنامه و متون انتقادی نامۀپژوهش ساداتی،کالته احمد ،«9 ضدروش کتاب نقد» ـ
 ازجمله 9ضد روش  یفی؛ک یقتحق روش کتاب. 9919، 5 مارۀ، ش91 ۀدور ،انسانی علوم
 هایادایمپار شناسیارزش و شناسیمعرفت شناسی،هستی مبانی بر که است هاییکتاب

 مثبت متن، روانی و بودن تهویراس نظر از را کتاب مقاله، نویسندۀ. است مبتنی تحقیقاتی
 ترینمهم از که کندمی وارد یراداتیا بدان ییو محتوا یموارد شکل یگراما در د داند،می
 .است کتاب عنوان در ضدروش مفهوم بودن آمیزابهام هاآن

 صفا، یمحمد احمد ،«کاربردی شناسیزبان در تحقیق روش و اصول کتاب نقد» ـ
 ینا در. 9919، 6 مارۀ، ش91 دورۀ ،انسانی علوم هایبرنامه و متون انتقادی نامۀپژوهش

و  یلدر ابعاد شک یاثر هاشم کاربردی شناسیزبان در تحقیق روش و اصولمقاله، کتاب 
 ثبتم شکلی نظر از رامقاله، کتاب  ۀاست. نگارنددر معرض نقد قرار گرفته  ییمحتوا

ا هآن ینترکه از مهم داندیم ینواقص یآن را دارا ییاما به لحاظ محتوا کند،می ارزیابی
 ینا یهاتعداد فصل عدم انطباق یزدرس، و ن ینعدم انطباق محتوا با سرفصل مصوب ا

 .است آموزشی ۀکتاب با طول دور
 نامۀپژوهش ی،نقو محمدرضا سید ،«ینید مطالعات شناسیروش کتاب بر نقدی» ـ

 شناسیروش کتاب. 9911، 2 مارۀ، ش50 دورۀ ،انسانی علوم هایبرنامه و متون انتقادی
 حتواییم و شکلی نقد مورد مقاله این در قراملکی،فرامرز  اثرنو(  یری)تحر ینیمطالعات د

 از را آن و کندمی ارزیابی مثبت شکلی نظر از رامقاله، کتاب  یسندۀ. نواست گرفته قرار
آن  یکتاب با محتواعنوان اما معتقد است  داند،می ارزشمند فنی و محتوایی لحاظ

 .دهدمی ارائه یشنهاداتیناهماهنگ است. لذا پ
 نامۀهشپژو همدانی، مصطفی ،«یفیک یقاتتحق یشناسکتاب روش نقد و بررسی» ـ

 شناسیروش. کتاب 9916، 5 مارۀ، ش97 دورۀ ، انسانی علوم هایبرنامه و متون انتقادی
 ناسی،شجامعه هایرشته در درسی متن عنوانبه ایمان محمدتقی نوشتۀ یفیک یقاتتحق

ر مقاله عالوه ب ینا ۀ. نگارندگیردمیاستفاده قرار  مورد... و شناسیروان شناسی،جمعیت
 نیز و اتکلی فصل و مقدمه افزودن. است پرداخته یزآن ن ییاثر، به نقد محتوا ینقد صور

 ت.نامبرده اس ۀمقال یانتقاد یجو نتا یشنهاداتپ ازجمله مذکور کتاب جامع ویراستاری
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 قیکتاب روش تحق یمورد مطالعۀ حقوق علم در شناسیروش بر انتقادی نظری» ـ
 نامۀپژوهش حاکمی، محمدامین و نوروزی خلیل تسلیمی، محمدسعید ،«در علم حقوق

 یقتحق روش. کتاب 9917، 2 مارۀ، ش99 دورۀ انسانی، علوم هایبرنامه و متون انتقادی
 مفاهیم: است ذیل مباحث شامل جاوید محمدجواد نوشتۀدر علم حقوق به زبان ساده 

 .یعلم مقالۀ نگارش اصول و نامهپایان تدوین چگونگی و تحقیق فرایند ای،پایه
لم حقوق ع یدگاهاثر از د ینا ییو محتوا یو نقد صور ینامبرده به بررس مقالۀ یسندگانِنو

 اند. پرداخته
 و متون انتقادی نامۀپژوهش ،«همدانی مصطفی آمیخته، تحقیق روش کتاب نقد» ـ

 روشاست بر کتاب  یمقاله نقد ین. ا9911، 2 مارۀ، ش50 دورۀ ،انسانی علوم هایبرنامه
 تدریس انسانی علوم و اجتماعی هایرشته در درسی متن عنوانکه به آمیخته تحقیق

 کتاب محتوایی و صوری ساختاری، نقد به انتقادی پژوهش این در همدانی. شودمی
 یراب یفتأل ۀاز واژ لفمؤ استفادۀ نویسنده، نقدهای ترینمهم از. است پرداخته مذکور

 است.  تألیفیـ  یاترجمه یاثر
 نتقادیا نامۀپژوهش یلی،مراد اسماع ،«ساده زبان به تحقیق روش کتاب تحلیل و نقد»ـ 
به زبان ساد،  یقتحق روش. 9917، 5 مارۀ، ش99 دورۀ ،انسانی علوم هایبرنامه و متون

 و حقیقت روش تا است کوشیده آن ۀنویسند کهاست  یعنوان کتاب ی،صادق یممر نوشتۀ
 اسماعیلی. کند تبیین یفارس یاتزبان و ادب ۀرشت یاندانشجو یرا برا نویسینامهیانپا یمبان
 و ضمن اشاره به است یدهکتاب اهتمام ورز ینو نقد ا یبه بررس یانتقاد مقالۀ این در

 هاییاستاز ک ی،فارس یاتزبان و ادب ۀتمرکز بر رشت ،تر از همهمثبت در آن و مهم هاینکته
 .است گفته سخن نیز محتوا و صورت در آن

 اثر  نویسندة. 1
 یۀدر شهر اسکندر 9155در سال  قاهره، دانشگاه فقید استاد خلیف، عبدالقادر یوسف

دانشگاه  ازخود را  یارشد و دکتر یکارشناس کارشناسی، درجۀ یآمد. و یامصر به دن
 (.www.kingfaisalprize.org)کرد  اخذقاهره 
 گروه ریاست از شد؛ حاضر مختلفی هایخود، در منصب یعلم یدر طول زندگ او
 الیع مجلس در ادبی مطالعات انجمن در عضویت تا گرفته قاهره دانشگاه در عربی زبان
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 ۀشعر مؤسس جایزۀ امنای هیئت عضویت شعر، تشویقی انجمن در عضویت فرهنگ،
سال  در یو نیز(. یانیپا صفحۀ ،9117 یف،)خل یمانی ۀو مؤسس ینسعود البابط یزعبدالعز
 یپژوهش ادب یزۀو در همان سال، جا یعرب یاتدر ادب یصلملک ف یجهان یزۀجا 9191

را از آنِ خود کرد  یاتدولت در ادب یزۀجا 9119سال  دردانشگاه قاهره و 
(www.kingfaisalprize.org.) 

 رالعص في الصعالیک الشعراء: از نداعبارت که است مانده جایبه متعددی آثار وی از
 ،والصحراء الحبّ شاعر الرمة ذو ،الکوفة في الشعر حیاة ،العرب عند المثالي الحبّ ،الجاهلي
الشعر العربي في العصر  تاریخ ،الجاهلي الشعر في دراسات ،والحدیث القرآن في دراسات

 .األدبي البحث مناهج ،العباسي العصر في العربي الشعر تاریخ ،اإلسالمي
 ۀمؤسس ییدر گردهما یو پس از سخنران 9112 ژانویۀ 55 تاریخ در سرانجام وی
 (.2. ص ،9117 یف،را وداع گفت )خل یدر قاهره، دار فان یصلملک ف

 اثر معرفی. 9
 دارالثقافة انتشارات سوی از 9117 سال در خلیف یوسف اثر األدبي البحث مناهج کتاب

 . است رسیده چاپ به( 59×96) وزیری قطع با و قاهره در
 نآ به مربوط شناسۀ اطالعات که است عنوان صفحۀ جلد، از بعد کتاب اول صفحۀ

کتاب اطالعات. است نشده گرفته درنظر آن برای مجزایی صفحۀ و آمده جا همین در نیز
 ،(فحهص میانۀ در) نویسنده ،(صفحه باالی در) کتاب نام ذکر به صفحه این در شناسی

 در تأمل با اما ،کرده بسنده( صفحه پایین در) آن تماس شمارۀ و آدرس ناشر، چاپ، سال
 9117 سال در نظرمورد کتاب شودمی روشن است، نوشته خلیف یوسفمیّ که ایمقدمه
 .است رسیده چاپ به صفحه 927 در و باراولین برای

 آغاز لیفخ یوسفمیّ مقدمۀ از که است عربی زبان به کتاب اصلی متن است، گفتنی
 .دارد ادامه شود،می ختم مطالب فهرست به که کتاب انتهای تا و

  آن اصلی موضوعات و اثر علمی ساختار. 4
 و هالفص شامل که طوریبه باشد، داشته کاملی محتوایی ساختار است الزم پژوهشی هر

 (.990. ص ،5091 المحمودی، علی سرحان) است استوار آن بر پژوهش که گردد مباحثی
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 : است ذیل مباحث شامل آن اصلی موضوعات و حاضر کتاب علمی ساختار
 یعنی 9116 سال در و صفحه سه در ،«تحیة و تقدیم» عنوان با خلیف، میّ مقدمۀ ـ
 چگونگی دربارۀ کاملی اطالعات که است شده تنظیم اثر، چاپ از قبل سال یک

 از مقدمه زیرا دهد،می قرار خواننده اختیار در حاضر کتاب تألیف و گیریشکل
 وامحت فراگیری برای را خواننده و رودمی شماربه درسی تألیف هر اجزای ترینضروری

 در توجه قابل هاینکته از(. 976. ص ،9996 لپیونکا،) سازدمی آماده مطالب جزئیات و
 در تصرفی و دخل هیچ بدون را کتاب کندمی اذعان خلیف میّ که است آن مقدمه این

 ژۀوی فردی هر نوشتاری و کالمی سبک که این اعتبار به و هاجمله یا و هاعبارت متن،
 او نزد امانت به که آوردمی شماربه علمی سندی را آن و است سپرده چاپخانه به اوست،

 اند،پژوهشگران و خوانندگان که آن، صاحبان به را امانت چاپخانه، به آن سپردن با و مانده
 .است برگردانده

 .است آمده خلیف یوسف گفتارپیش خلیف، میّ مقدمۀ از بعدـ 
به  هافصل این در نویسنده که استچهارگانه قرار گرفته  هایفصل مقدمه،از  پسـ  

 نامهیانپا ینتدو شیوۀ و عرب نزد پژوهش هایروش غرب، در یشناسموضوع علم روش
 . است پرداخته

 .است شده وردهچهارم، فهرست مطالب آ فصل از پس و کتاب انتهای در است گفتنی
 کرد: یمچهارگانه کتاب را به دو دسته تقس هایفصل توانمی

 و پردازد؛می مناهج مبحث به که است سوم و ماول شامل سه فصل اول، دو دستۀ
 یندوت شیوۀ و علمی پژوهش مبحث به گیرد،دربرمی را چهارم فصل تنها که ومد دستۀ

 .دارد اختصاص نامهیانپا
 شناسیروش آن عنوان و(، 95ـ92. صص) صفحه 97اول کتاب، مشتمل بر  فصل
 لمع این هایریشه بررسی به فصل این در نویسنده. است( البحث مناهج)علم  پژوهش

 .پردازدمی غرب در
 پژوهش هایروش آن وعنوان(  61ـ99. صصصفحه ) 99 شامل کتاب، دوم فصل

 علوم پژوهش هایروش به فصل این ابتدای در نویسنده. است( األدبی البحث)مناهج ادبی
 هایوشر تأثیر و انسانی علوم به درنهایت و ادبیات، در هاآن تأثیر و طبیعی و تجربی

 .پردازدمی ادبیات در علوم این پژوهش
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 فصل، این عنوان. است شده تنظیم( 906ـ62. صص) صفحه 19 در کتاب سوم فصل
 به فصل این در نویسنده. است( العرب عند البحث)مناهج عرب نزد پژوهش هایروش

 آن زا هایینمونه ذکر و عربی یاتادب یمقد هایعصر در عربیـ  ادبی هایپژوهش بررسی
 .پردازدمی

 این عنوان. است شده نوشته( 926ـ907. صص) صفحه 11 در کتاب چهارم فصل
و  ینوتد شیوۀ به فصل این در خلیف یوسف. است( عملیة دراسة) عملی پژوهش فصل،

 .است داختهپر یدانشگاه نامۀیاننگارش پا

 اثر ارزیابی و نقد. 5
 :است اثر محتوایی نقد و شکلی نقد بخشِ دو شامل بخش این

 اثر شكلی نقد. 9ـ5
 ویرایشی و دستوری اصول آرایی،صفحه جلد،. 9ـ9ـ5

  وایمحت فهم امر، این که است پیچیدگی و تکلف از دور به و روان شیوا، نویسنده قلم
 رفته کاربه قلم حجم همچنین. کندمی تسهیل دانشجویان ویژهبه خوانندگان برای را کتاب

 تاب،ک آرایی. صفحهبیندنمی آزار مطالعه هنگام به خواننده چشم و است مناسبکتاب  در
 شودمی دیده آن در ایراداتی چینیحروف لحاظبه اما. است ساده آن جلد طرح و مناسب

از قصور چاپخانه  یکه ناش ایویرایشی و دستوری هایغلط به توانمی جمله آن از که
 ۀو آوردن هم یراداتا همۀ به پرداختن که است واضح. رداست، اشاره ک ینیدر حروف چ

خواهد  بسندهپژوهش خارج است، لذا تنها به ذکر چند نمونه  ینا ۀها از حوصلنمونه
 شد.
 عشای ایرادات دیگر از و است؛ «ی» از «».. یدر کتاب، افتادگ یعشا یراداتاز ا یکی 
 لمهک به زائد حروف افزودن یا و کلمات، برخی از نقطه یا حروف افتادگی به توانمی

 وجه رسدمی نظر بهکه  69 ۀدر پاراگراف آخر از صفح «کلما» کلمۀ مانند کرد، اشاره

 ذاه دراسة عرفتها التي المناهج کلّ هي لیست قبل من قلنا وکلما»است  «کما» آن یحصح
 .« ...األدب



 362   یوسف خُلَیف اثر مناهج البحث األدبي کتابنقد و بررسی 

اشاره کرد که  90 صفحۀ پایانی پاراگراف به توانمی زمینه این در دیگر هاینمونه از
هذا الصورة شهد القرن السابع عشر تلک  علي»: استاستفاده شده  «هذا»از  «هذه»  یبه جا

 «أذهان» ۀکه همزه در کلم 79 صفحۀ یدر انتها یا «األرسطي المنطق يعل یةالثورة الفکر
ذکر  «أنّما» صورتبه «إنّما» 71 صفحۀ اول سطر در نیز است؛ آمده «إذهان» صورتبه

 .استشده 

 اثر و اهداف آن  مقدمۀ. 1ـ9ـ5
 که پژوهش ۀدربار یکل اطالعاتیگذاشتن  یشبه نما یاست برا جایی درحقیقت مقدمه

 ،5095 الشامی،)محمد  کندمی هدایت آن سمت به را او و گیردمی قرار خواننده اختیار در
 یبرا رسدمی نظربه که است شده تنظیم صفحه 2در  یفخل یوسف مقدمۀ (.56. ص
 و مناسب است.  یصفحه کاف 927با حجم  یکتاب

 دنبال را هدف دو است، کرده ذکر مقدمه در نویسنده آنچه اساس بر حاضر کتاب
 که( 99. ص همان،) علمی پژوهش دیگری و ها،روش و مناهج: از اندعبارت که کندمی
 همچنین. است داده اختصاص دوم هدف به را آخر فصل و اول هدف به را فصل سه

 هب که داندمی استوار اصل سه بر را خود کتاب مقدمه، از دیگر جایی در خلیف یوسف
 :کندمی اشاره هاآن به ذیل ترتیب
 پژوهش، در شناسیروش علم تاریخ در عرب دانشمندان نقش تاریخی بررسی. 9
 منهج، و روش تئوریک بررسی. 5
 اتادبی در نامهپایان تدوین شیوۀ به بخش این در که ادبی پژوهش در عملی کار. 9
 (.95. ص همان،) پردازدمی عربی
 اول اصل رب را دوم اصل کتاب، نویسندۀ بود بهتر حاضر، کتاب بندیفصل به توجه با
 بررسی و سوم، فصل در عرب، نزد در پژوهش شناسیروش بررسی زیرا کرد،می مقدم
 .است شده انجام دوم و اول فصل در غرب در علم این تاریخی سیر و آن تئوریک بخش

 رد کتاب این کندمی ادعا مقدمه از جمله نخستین در خلیف یوسف است، گفتنی
 متمایز تحقیق روش حوزۀ در سابق هایکتاب از و است جدید کامالً موضوع و شکل
 صلفی شکری نوشتۀ األدبیة الدراسة مناهج کتاب به خود، مدعای اثبات برای او. است
 و ودخ کتاب در گراعینیت و موضوعی رویکرد آن، با را خود کار تفاوت و کندمی اشاره
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 لعلماءا مناهج هایکتاب به همچنین. داندمی فیصل کتاب در تطبیقی ـ تاریخی رویکرد
 مندور حمدم اثر العرب عند المنهجي النقد روزنتال، فرانتس اثر العلمي البحث في المسلمین

 هایبررسی موضوع را ادبی پژوهش هایروش کتاب، دو هر است معتقد و پردازدمی
 و یشلب احمد اثر رسالة أو بحثا تکتب کیف کتاب دو به ادامه در وی. اندنداده قرار خود

 بیان هب تنها کتاب دو این گویدمی و کندمی اشاره ملحس ثریا اثر الجامعیة البحوث منهج
 ظرمدن را شناسیروش علم و پرداخته پژوهشی کار تدوین و نگارش در تئوری مباحث

 . اندنداده قرار
 یوسف وفات از قبل سال 2 و 9191 سال در شاذلی عبدالسالم که است حالی در این
 چاپ به الحدیث العربی األدبی البحث مناهج فی النظریۀ األسس عنوان با کتابی خلیف
 در آن تطبیق و مختلف علوم هایروش و مناهج بررسی به آن در که است رسانده

 مورد را معاصر ادبی هایپژوهش و انسانی علوم ارتباط و پرداخته ادبی هایپژوهش
 از غربی اندیشۀ با آن ارتباط و عربی اندیشۀ و فکر به وی نیز. است داده قرار بررسی

 اژۀو از معاصر عربی ـ ادبی مناهج برای وی است گفتنی. پردازدمی عربی نهضت زمان
 مکتب نمایندۀ را حسین طه شناسی،روان مکتب نمایندۀ را عقّاد و کندمی استفاده مکتب
 دکنمی معرفی اجتماعی مکتب نمایندۀ را مندور محمد سپس و موسی سالمه و تاریخ

 (.9191 الشاذلی،)
 که الیح در کند،نمی اشاره کتاب این به خلیف یوسف که است آن توجه قابل نکتۀ 
 بیهش حاضر کتاب به آن، رویکرد بودن موضوعی ویژهبه مباحث برخی در کتاب این

 ازجمله. اردند تفاوتی شاذلی کتاب با حاضر کتاب که نیست معنا بدان این البته است؛
 دیمق ادبیات در پژوهش روش بحث به خلیف پرداختن کتاب، دو بین بارز هایتفاوت

 تنها پیداست، نامش از که طورهمان شاذلی کتاب که حالی در است، عربی معاصر و
 تفاوت دو، آن بین مشترک نقاط وجود با لذا است، کرده بررسی را عربی معاصر ادبیات

 . است طبیعی کامالً کتاب دو در موضوع به پردازش شیوۀ در
 بودن آموزشی به مقدمه در نویسنده که است آن کتاب، مقدمۀ در دیگر تأمل قابل نکتۀ

 هرسال و نامهپایان تدوین شیوۀ به را کتاب چهارم فصل اما کند،نمی ایاشاره اثر این
 هک پردازدمی مطلب این به مقدمه در کتاب نگارندۀ که نماند ناگفته. دهدمی اختصاص

 رسد؛می کتاب این نگارش زمان از قبل سال 99 به تحقیق روش زمینۀ در وی هایپژوهش
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 دانشجویان برای درس این تدریس منظوربه او از کویت دانشگاه که زمانی یعنی
 رپژوهشگ عنوانبه را خود تجارب همچنین وی. آورد عملبه دعوت تکمیلی تحصیالت

 ابکت این نگارش در قاهره، دانشگاه در دکتری و ارشد کارشناسی دانشجویان راهنمای و
 . گرفت درنظر آموزشی کتاب عنوانبه را آن توانمی دلیل همین به. داندمی مؤثر

 نمودارها و هاجدول مطالب، فهرست. 9ـ9ـ5

 و اصلی هایعنوان با را خواننده تا است آن مطالب فهرست کتاب، اجزای ترینمهم از
 انتهای در حاضر کتاب در مطالب فهرست(. 92. ص التا، بوحوش،) سازد آشنا آن فرعی

 اختنپرد از قبل. نیست کتاب در موجود هایعنوان از کاملی نمایۀ البته که است آمده آن
 کتاب که است ضروری نکته این ذکر فهرست، این در موجود ایرادات و نواقص به

 گرایش و است ضعیف بسیار بندیعنوان و فصل هر در مطالب بندیدسته نظر از موردنظر
 والیت گاهی که طوریبه سرتیترهاست، و درشت هایعنوان سمت به بیشتر نویسنده
 . شودمی کنندهخسته خواننده برای ها،ریزعنوان فقدان و مباحث

 :دارد ایراداتی جنبه چند از کتاب در مطالب فهرست
 منهجال ،النفسي المنهج ،التاریخي المنهج مانند دوم فصل در هاعنوان از برخی حذف .9

 .الجمالي المنهج و االجتماعي

 مطالب فهرست در یادشده، فصل دو متن در که سوم و اول فصل ذیل هایعنوان .5
 .شودنمی دیده

 .مطالب فهرست از چهارم فصل کامل شدن حذف .9

 ذکر به اکتفا و فصل هر ذیل در یادشده هایعنوان صفحات شماره ذکر عدم .1
 . کتاب مقدمۀ نیز و هافصل آغازین صفحه شمارۀ

 ها،جدول قالب در گفتاری اطالعات درآوردن تصویربه اینکه وجود با همچنین
 لپیونکا،) است شده توصیه درسی متون در ارتباطی هنری مثابۀبه نمودارها و هاشکل
 است حالی در این. است نمودار و جدول فاقد حاضر کتاب اما ،(591ـ599. صص ،9996

 . است شده نوشته قاهره دانشگاه در دانشجویانش برای کتاب این خلیف گفته به که
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 اعالم و منابع فهرست. 4ـ9ـ5
 حاضر کتاب. است مصادر و منابع فهرست علمی، هایپژوهش در مهم اجزای دیگر از

 منبع 19 حدود به کتاب متن در نویسنده اینکه رغمعلی. است اعالم و منابع فهرست فاقد
 یفهرست اما است، کرده نقد کتاب متن در را بسیاری هایکتاب و داده ارجاع پاورقی در
 موارد از خود امر، این که است نکرده ارائه کتاب انتهای در خود استفادۀ مورد منابع از

 ای و کتاب این از ترپیش آثار که است حالی در این. شودمی محسوب کتاب ضعف
 .دارند منابع فهرست غالباً آن، عصرهم

 اثر محتوایی نقد. 1ـ5
 درسی برنامۀ هایسرفصل با محتوا تناسب. 9ـ1ـ5
 تداش انتظار تواننمی لذا است، رسیده چاپ به مصر در نظرمورد کتاب که جاییآن از

 اینکه خصوصدر اما باشد، شده تدوین ایران در عالی آموزش وزارت اهداف با مطابق
 باید ،نه یا کرد تدریس دانشگاه در آموزشی و درسی منبع عنوانبه را کتاب این توانمی

 و قتحقی روش درس برای شدهتعیین هایسرفصل با کتاب چهارم فصل تنها گفت،
 شدهارائه مطالب اوالً اینکه به توجه با اما دارد، خوانیهم کارشناسی دورۀ در مأخذشناسی

 زایاج از برخی ذکر عدم و جزئیات به نپرداختن و کلیات ذکر سبب به فصل این در
 و ستا قدیمی کتاب این ثانیاً و نیست کافی مطالب، فهرست و چکیده مانند نامهپایان
 شیوۀ مانند نیست، سازگار امروزی هایشیوه با است کرده ارائه نویسنده که ایشیوه طبعاً

 استفاده تدریس برای کتاب این از تواننمی لذا اطالعات؛ آوریجمع شیوۀ یا دهیارجاع
 . کرد

 در سمینار و نویسیمقاله تحقیق، روش درس هایسرفصل با حاضر کتاب همچنین
 گفته فوق پاراگراف در که دالیلی. ندارد خوانیهم ارشد کارشناسی دورۀ در ادبی مسائل

 خطی خنس تصحیح و تحقیق شیوۀ آن، بر عالوه و کندمی صدق نیز درس این برای شد،
 مانند خلیف یوسف همچنین. نیست کتاب این بحث مورد است آمده هاسرفصل در که

 فقط و است نکرده ایاشاره نویسیپروپوزال شیوۀ به تحقیق، روش هایکتاب از بسیاری
 پروپوزال اجزای از برخی به دهدمی شرح را نامهپایان در مقدمه تدوین شیوۀ که زمانی

 البته که کندمی اشاره نامهپایان مقدمۀ اجزای عنوانبه بلکه پروپوزال، عنوان با نه
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 در ریستد شایستگی کتاب این لذا،. نیست کافی خصوص این در نیز وی توضیحات
 یدرس کمک کتاب عنوانبه آن از توانمی و ندارد را ارشد کارشناسی و کارشناسی دورۀ

 . کرد استفاده

 آن فهرست و عنوان با اثر محتوای مطابقت. 1ـ1ـ5
 و پژوهشگر تالش دهندۀنشان زیرا است، آن محتوای گویای پژوهشی، اثر هر عنوان
 سعودی) است آن از او شدن دور یا نزدیک و مسئله کردن اجرایی در وی توانایی میزان

 ساده آنکه رغمعلی عنوان انتخاب که است دلیل همین به(. 57. ص ،9115 الخضیری، و
 هک کرد استفاده واژگانی از باید عنوان در زیرا است، دشوار بس کاری رسد،می نظربه

 ألدبیا البحث مناهج حاضر کتاب عنوان. باشد اثر در مطرح موضوعات تریناساسی معرّف
 به آن، مطالعۀ با خواننده اما است، ادبی پژوهش در هاروش بررسی کنندۀتداعی که است
 هاآن ابییریشه و هاروش مبحث به پرداختن بر عالوه حاضر، کتاب که رسدمی نتیجه این
 نشده ایاشاره بدان عنوان در که کندمی دنبال نیز را دیگری مبحث ابتدایی، فصل سه در

 و نامهپایان تدوین و نگارش شیوۀ ندارد، خوانیهم عنوان، با که افزوده مبحثِ این. است
 اینکه به توجه با همچنین. است شده پرداخته بدان چهارم فصل در که است مأخذشناسی

 سخن آن تاریخی سیر و مبانی مناهج، هایریشه از اول فصل سه در خلیف یوسف
 و یةالجامع الرسائل إعداد یا و أصولُها ،نشأتُها مانند کلیدی کلمات از بود بهتر گوید،می

 اصلی عنوان ذیل در است مرسوم تحقیق روش هایکتاب از بسیاری در که آن شبیه
 زا را خواننده اصلی، عنوان کنار در کلمات دست این از استفاده زیرا کرد،می استفاده
 .کندمی ترآگاه کتاب محتوای
 مطالب تفهرس از چهارم فصل شد، اشاره تفصیل به اثر شکلی نقد در ترپیش کهچنان

 نویسنده اهتمام عدم. ندارد خوانیهم محتوا با فهرست این لذا،. است شده حذف نیز کتاب
 امر روش، بر عالوه مقدمه در وی که است حالی در فهرست، و عنوان در فصل این به

 .شمردمیبر کتاب اهداف از یکی را پژوهش

 اثر در مطالب انسجام و منطقی نظم. 9ـ1ـ5
 ربخشاث و کارآمد دانشگاهی کتاب ویژگی صدیک از یکی کتاب هر منطقی بندیفصل
 مطالب فهرست و عنوان با محتوا تناسب دربارۀ آنچه(. 99. ص ،9915 منصوریان،) است
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 مؤثر نآ انسجام و اثر محتوای نظم بودن منطقی در تواندمی شد، گفته موردنظر کتاب در
 .شود عمرتف باید شدهیاد نواقص رسدمی نظربه هدف، این شدن محقق منظور به لذا. باشد

 رد نویسنده. است( البحث مناهج)علم  پژوهش شناسیروش کتاب، اول فصل عنوان
 لمع گیریشکل از ابتدا وی. پردازدمی غرب در علم این هایریشه بررسی به فصل این

 و روش ییبه منطق ارسطو سپس. گویدمی سخن اروپا نهضت عصر در شناسیروش
و با آغاز عصر نهضت اروپا در قرن  کندیاشاره م یآن بر قرون وسط یطرۀو س یو یاسق

 عنیی ریاضی و طبیعی علوم هایروش ظهور و تابو این دنبه شکسته ش یالدی،م شانزده
 نچو دانشمندانی که کندمی اذعان و پردازدمی استردادی و استداللی استقرایی، روش

 هرچند. داشتند مؤثری نقش هاروش یندر ظهور ا 9دکارت و 5گالیله ،9بیکن فرانسیس
 دانچن آنبا عنوان  رسدمی نظراما به است، الزم و مفید خوب، بسیار فصل این مباحث
 در یشناسروش علم تحول سیر به آن در شدهحمباحث مطر یشترب یراز نیست، سازگار

 گمان فصل این عنوان دیدن با خواننده و است نشده ذکر عنوان در که پردازدمی غرب
 هاو انواع روش یفتعر ی،شناسبه علم روش صرفاً آن، در دارد قصد یسندهکه نو کندمی

روش  اژۀو از صفحه دو در تنها فصل، این ابتدای در خلیف یوسف است گفتنی. بپردازد
علم در غرب  ینا هاییشهو سپس وارد ر آوردیم یانبه م یشناسو منهج و علم روش

 و طورهت نشأته، البحث، مناهج علم به فصل این عنوان تغییر رسدمی نظربهلذا  شود،یم
 است.  یضرور أعالمه

 ندهیس( است. نواألدبي البحث مناهج) ادبی پژوهش هایروش کتاب، دوم فصل عنوان
 هایشپژوه بر تجربی و طبیعی علومپژوهش  هایروش سیطرۀ به فصل، این ابتدای در

 علم قوانین بیقدر جهت تط 1بوو سنت تالش به راستا ینو در ا کندمی اشاره ادبی
 رب طبیعی تاریخ ناهجم یقدر جهت تطب 2تن تالش ادبیات، بر آن هایروش و شناسیگیاه

. کندیاشاره م یاتبر ادب یندارو نظریۀ یقتطب منظوربه 6برونتیر تالش درنهایت، و ادبیات
 ستمیقرن ب یدنو فرارس یالدیم نوزدهم قرن از گذر با که پردازدمی مطلب این به گاهآن
 علوم به اهیتاًم ادبیات که رسیدند نتیجه این به یپژوهشگران ادب ی،علوم انسان یشرفتو پ

 هاروش یزن و ینقواعد و قوان یدبا ا،. لذتجربی و طبیعی علوم به تا است ترنزدیک انسانی
 یخی،تار چهارگانۀ مناهج به سپس وی. کند استمداد انسانی علوم از را خود مناهج و
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 از هایینمونه ها،آن از یک هر برای و پردازدمی زیباشناختی و اجتماعی شناختی،روان
 . کندیذکر م یعرب یمقد یاتادب حوزۀ درمعاصر  هایپژوهش

که  ــ فصل این در ادبی یهادر پژوهش یقتحول روش تحق سیر یانتوجه به ب با
ود ب بهترــ  دهدیخوانندگان قرار م یاررا در اخت یدیسودمند است و اطالعات مف یاربس
 یی،وس. از شدیاستفاده م وأنواعها تطورها األدبي البحث مناهجمانند  ترییقدق هایعنوان از
 ادبیات از فارغ و کلی شکلرا به یپژوهش ادب یداست،پ عنوانش از که طورفصل همان ینا

 در شدهنوشته آثار از ادبی مناهج عدر بحث انوا یسندهاما نو است، کرده یبررس یعرب
 هک است حالی در ین. اکندمی استفاده آثار این مندیو روش یمعاصر عرب یاتادب حوزۀ
 منظور به لذا. استاختصاص داده شده  یعرب یاتدر ادب تحقیق هایروش به بعد فصل
 منتقل، عدببه فصل  هانمونه ینا بودبهتر  ها،فصل مطالب در بیشتر هماهنگی و نظم ایجاد

 .شدمی یبر فصل مربوط به آن خوددار هاآن تقدیم از و
امل ک پوشانیهم دانست، وارد دوم فصل عنوان به توانمی که بزرگی ایرادات از یکی
از  یجزئ یداست که عنوان فصل با یدر حال ینفصل با عنوان کتاب است. ا ینعنوان ا

 ایهعنواناز  یرترشامل و فراگ یدعنوان کتاب باشد و واضح است که عنوان کتاب با
 .یابد ییرفصل تغ یناست که عنوان ا یلذا ضرور ،باشد هافصل

. است( العرب عند البحث مناهج) عرب نزد پژوهش هایروش سوم، فصل عنوان
ر ب یمبتن یاز پژوهشگران غرب برخی اظهارات کردن رد ضمن فصل، این در نویسنده

 هاژوهشپ بررسی به شناسی،روش مبحث در غربی عقل به نسبت عربی عقل ماندگیعقب
ها پژوهش ینا تمامو معتقد است که  پردازدیم یمقد هایعصر در عربی ادبیات حوزۀ در

 یرحرت ۀبوده است، به رشت آن مؤلف مدنظر که خاصی روش اساس بر و هستند گراروش
 ایهاندیشه و ارکه بتواند افک یدندنرس یجامع ۀآن زمان به فلسف یاما علما اند،درآمده

 .کند تبدیل نظری علمی به را آنان
 یعرب میاز آثار قد یبه برخ مفصل شکلفصل، به ینمباحث ا ۀدر ادام یفخل یوسف 

و  یوطیس المزهرِ ی،ابو الفرج اصفهان االغانیِ ی،ابن سلّام جمح الشعرای طبقاتمانند 
 ثارآ این بودن روشمند اثبات به را سوم فصل از صفحه 56 و پردازدیم یثعالب الدهرِ یتیمة

 .دهدمی اختصاص
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 اما هاست،ها و شرح کامل روش پژوهش در آنفصل، ذکر مثال یننقاط مثبت در ا از
 هایپژوهش و آثار از فقط هانمونه که شودمی روشن فصل، این بدر مطال یبا اندک تعمق

 معاصر آثاردر فصل دوم،  یسندهاست که نو یدر حال ین. ااست شده انتخاب عربی قدیم
در قدم اول، فصل سوم  یسندهبهتر بود نولذا  است؛ کرده یرا بررس یعرب یاتادب حوزۀ در

در  رموردنظ مطالب و کردمی تقسیم عربی معاصر آثار و عربی یمرا به دو بخش آثار قد
 . یابد یشتریتا کتاب نظم ب آوردمیعنوان خود  یلفصل دوم را ذ

 فصل این در خلیف یوسف. است( عملیة دراسة) عملی پژوهش چهارم، فصل عنوان
 لۀمرح از را آن مختلف مراحل وپرداخته  یدانشگاه نامۀپایان نگارش و تدوین شیوۀ به

 ۀمرحل یعنی یانیم مرحلۀ در اینکه ضمن است، کرده رذک ینتدو مرحلۀ تا موضوع انتخاب
 است داده قرار مدنظر نیز را محدودی مأخذشناسی و شناسیکتاب اطالعات، آوریجمع

 درخصوص را هایینکته فصل، انتهای در و شودمی محسوب فصل این محاسن از که
 دارند، ایمنطقی نظم فصل این در مطالب. کندمی یادآوری دانشجویان به نامهپایان نگارش

 جودو کمبودهایی و نیست جامع و کافی است، آمده فصل این در چهآن رسدیاما به نظر م
 :از اندعبارت که دارد
 انتخاب موضوع. مرحلۀ در مسئله و سؤال میان تفاوت به پرداختن عدم ـ
 یمروزا شیوۀ به زمان آن در شاید البته که نویسیپروپوزال شیوۀ به پرداختن عدم ـ

 هیطرح اول ۀدر کتاب خود، دربار یمثال، جودت رکاب برای ؛معمول و مرسوم نبوده است
 شباهتی و نیست کافی توضیحات این اما کند،می ارائه توضیحاتیکه همان پروپوزال است 

(. 96ـ91. صص ،9115 الرکابی،) ندارد شود،می شناخته پروپوزال عنوانبه امروزه آنچه به
 گفت وانتمی و پردازدمی امر این به محدود بسیار خلیف و رکابی مانند نیز جبوری یحیی
 (.92ـ95. صص ،9119 الجبوری،) کندمی تکرار را آنان سخن
 . و فهرست مطالب یدهمانند چک نامهپایان در اساسی اجزای از برخی بهپرداختن  عدمـ 

 وی داریامانت و نویسنده طرفیبی رعایت. 4ـ1ـ5
 که فییباشد و خود را در مقابل تکل آراسته یاخالق یلها و فضابه ارزش یدبا پژوهشگر

 این یتتوجه به اهم با(. 51. ص ،5099أحمد،  ید)الس داندمسئول ب بیند،یم دوشش بر
 الًکام و یترعا راو عدالت  طرفییجانب ب یگران،در نقد آثار د خلیف یوسف مسئله،
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 با اینکه رغمیعل یکنل است، کردهعمل  کالمیدور از رکاکت  بهو  مدارانهاخالق
 ساییفرقلم زهحو ین... که در او فیصل شکری ضیف، شوقی چون مشهوری نویسندگان

. ناگفته استاستفاده نکرده  یق،روش تحق ۀدر حوز آنان آثار از اما بوده عصرهم اند،کرده
 ضیف شوقی آثار سایرمثال به  برای یفخل یراز دانست، عامدانه تواننمیامر را  یننماند ا

به  و کندیمختلف و... اشاره م عصرهای در عربی ادبیات تاریخ مانند دیگر هایزمینه در
 .زندنمی حرفی وی األدبي ثالبحاما از کتاب  پردازد،یها ماز آن ینقد برخ

 ،5096)ماجد،  کند یخوددار یگراندر نقل و اقتباس از د کردن خطا از باید پژوهشگر
. دارند نظراتفاق آن بر پژوهشگران همۀ که است امری علمی داریامانتلذا  ،(29. ص

 ژوهشپ در استفاده مورد منابع به دادن ارجاع موضوع به را بخشی خود کتاب در روزنتال
 دگویمی سخن تفصیل به هایینمونه ذکر با آن اهمیت درخصوص و دهدمی اختصاص

 خلیف یوسف علمی داریامانت درخصوص (.951ـ999. صص ،9169)روزنتال، 
 بدان پانوشت در کرده،استفاده  یگراناز آثار د کهاز کتاب  ییدر هر جا یگفت، و توانمی

 کلش دو به ارجاعات این. کندینم یرویپ یخاص یعلم شیوۀ از البته که است داده ارجاع
 یانضمن ب یسندهنو یگاه یا استبه منبع ارجاع داده شده  یماًمستق یا: است شده انجام
 کهست ا گفتنی. دهدمی ارجاع منابع به بیشتر اطالعاتکسب  یخواننده را برا ی،مطلب

آن  در یجرا شیوۀ آیدمی نظرهب و نیست زیاد کلی طوربه کتاب این در ارجاعات تعداد
 ینا یدمؤ دوره، آن در متدولوژی و تحقیق روش هایکتاب به نگاهی. استزمان بوده 

 . ستادعا

 جدید منابع به ارجاع جهت از اثر اطالعات و هاداده روزآمدی میزان. 5ـ1ـ5
 که اول دست و قدیمی هایکتاب. کندیپژوهشگر از دو دسته از منابع استفاده م غالباً

 است گرفته صورت آن با زمانهم که منابعی و شده قبل از زمان پژوهش آنجام معموالً
 (.70ـ61. صص ،9170 الطاهر،)جواد 

 :کرد تقسیم دسته دو به توانمی را اثر این در استفاده مورد منابع
 .است ادبی و علمی تحقیق روش ها،آن اصلی موضوع که منابعی .9
 است. یمقد دورۀ ویژهبه عربی یاتکه موضوع آن مربوط به ادب منابعی .5
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 در کتاب هشت است، کردهدر کتاب خود استفاده  یسندهکه نو کتابی 19 مجموع از
 .گیرندیم یدوم جا ۀدر دست یهاول و بق دستۀ

 ندهنویس که رفتمی انتظار است پژوهش و روش که کتاب اصلی اهداف به توجه با
 یف،ض یوقش از األدبي البحثمثل  هاییاستفاده کند. کتاب ینهزم یندر ا بیشتری منابع از

 ربيالع األدبي البحث مناهج في النظریة األسس فیصل، شکری از األدبیة الدراسة مناهج
 البحث جمنه جبوری، یحیی ازالنصوص  یقالبحث وتحق منهج ی،شاذل عبدالسالم از الحدیث
 .است پژوهشگران اهتمام مورد نیز تاکنون که... و الطاهر جواد علی از األدبي
 و رودمی شماربه یقروش تحق ینۀدر زم یمیکتب قد از موردنظر، کتاب چند هر

به منابع زمان خود  دهیارجاع نظر از اما کرد، مقایسه 59قرن  هایکتاب با را آن تواننمی
 .است ضعیف نیزقبل از زمان خود  و

 اثر علمی ارزش و نوآوری. 6ـ1ـ5
 یفمعر یدجد کامالً موضوع و شکلکتاب، اثر خود را در  مقدمۀ ابتدای در خلیف یوسف

 این در دیگر هایکتاب از را آنو  داندمی گراعینیت و موضوعی را آن روش و کندیم
 از لقب تا شدهچاپ هایاز کتاب یبرخ مطالعۀ با مقاله ینا نگارندۀ. داندمی متمایز حوزه
 ظرین اصول بیان در حاضر کتاب که رسید نتیجه این به( خلیف وفات)سال  9112 سال

 ألدبيا البحث ها،کتاب این مشهورترینِ از. ندارد هاکتاب دیگر با چندانی تفاوت پژوهش
 وی زا ترکامل بسیار و رسیده چاپبه خلیف کتاب از قبل که است( 9175) یفض یشوق

 و ربغ در شناسیروش یخیتار یرمثال، س برای. است پرداخته شناسیروش مباحث به
 طوربه است، پرداخته بدان صفحه 17 در و دوم و اول فصل در خلیف که چهارگانه مناهج
صفحه  66و در  «مناهج»با عنوان  یفض یدر فصل دوم کتاب شوق ترمفصل و ترکامل
 (.912ـ71. صص ،9175 ضیف،) استآمده 

پژوهش نزد عرب  هایروش بررسی به که سوم فصل الیهالب در خلیف همچنین
 اما ،پردازدیم ینبو حدیث همچنین و ادبی متون سندشناسی مبحث بهاختصاص دارد، 

موضوع اختصاص  ینبه ا «األصول» نام با را( 599ـ919. صص) کاملی فصل ضیف شوقی
 .کندمی یآن را بررس یفخل از ترکامل یارو بس دهدیم
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 هایابکت نیز گرددبرمی نامهپایان تدوین شیوۀ به که کتاب چهارم فصل درخصوص
 ازجمله است؛ نشده دادهارجاع  هاآن از کدام هیچ به که شده نوشته خلیف از قبل متعددی

 العلمیة البحوث منهج(، 9115) یاثر جودت رکاب األدبي البحث منهجبه کتاب  توانمی
اثر احمد  رسالة أو بحثا تکتب کیف(، 9160ملحس ) الفتاحعبد یانوشته ثر الجامعیین للطالب

( 9119) جبوری وهیب یحیی نویسندگی به النصوص تحقیق و البحث منهج ،(9171) یشلب
 شینیبه آثار پ یدیجد هاینکته نظر،اثر مورد نویسندۀ که است حالی در ین. اکرد اشاره

 وجود نیز دیگر هایکتاب در که است همان آمده، فصل این در چهاست و هر آن یفزودهن
 .است داشته

 مقدمه،  در خود ادعای رغمعلی خلیف یوسف کتاب شد، گفته آنچه به باتوجه
ابل ق ۀنوآوران ۀندارد و از جنب یسینو نامهیانو پا یشناسروش ۀدر حوز یدیجد هاینکته

را  اشاره کرد و آن بدانراستا  یندر ا توانمی که اینکته تنها و نیست برخوردار توجهی
 هایکتاب دربارۀاست که  یمفصل یهادانست، نقد یپژوهش و ۀنوآوران ۀتنها جنب
 یتموفق. استداده  انجام یعرب یاتادب یمقد عصرهای ویژهبه یادب عصرهای در مختلف

 یعرب یمقد یاتادب ۀدر حوز ویبه تخصص  یمکتب قد ویژهبه هاکتاب نقد در وی
 مطلب است.  ینگواه ا یآثار و ایهعنوان. گرددیبرم

 نتیجه. 6
 :از اندحاضر عبارت یانتقاد مقالۀ از برآمده نتایج
 .است یرایشیو و ینحو یراداتا یدارا یاز نظر شکل األدبی البحث مناهج کتاب ـ
 قیروش تحق زمینۀ در هایکتاب دیگر از متمایز را آن کتاب، مقدمۀ در نویسنده ـ

 یبسیار در کتاب این دهدیحاضر نشان م ۀمقال ۀنگارند هاییکه بررس یدر حال داندیم
 قدیم ننویسندگا آثار نقد آن، یازندارد و تنها امت یتفاوت یگرد هایکتاب با موضوعات از

 آن برآمده است. عهدۀ از خوبیبه نویسنده که است

 .است جدول و نمودار فاقد کتاب ـ

کتاب و عنوان آن مطابقت  یو با محتوا استو نابسامان  آشفته مطالب فهرست ـ
 یزو ن هافصل هایعنواناز  یو حذف برخ یستکه در متن ن هاییعنوانندارد. افزودن 

 .هاستیآشفتگ ینا جملۀ از فهرست از تابحذف کامل فصل چهارم ک
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 .است منابع فهرست فاقد متن، در منابع از استفاده رغمعلی کتاب، ـ

و  یکارشناس ۀدر دور یقروش تحق هایدرس هایسرفصل با حاضر کتاب ـ
در  سیتدر یبرا یمنبع مناسب یلدل ینو به هم ندارد خوانیهم یرانا درارشد  یکارشناس

 استفاده یدر کنار منبع اصل یمنبع کمک درس عنوانبه آن از توانیو م یستدانشگاه ن
 .کرد

 شأته،ن البحث، مناهج علم به فصل عنوان است بهتر اول فصل محتوای به توجه با ـ
 .یابد تغییر أعالمه و تطوره

 نقد. است نشده رعایت کامل طوربه سوم و دوم فصل در مطالب منطقی نظم ـ
 هایهشپژو بررسی به که سوم فصل به یدبا عربیمعاصر  یاتمربوط به ادب هایکتاب
 .شود منتقل پردازد،می عرب نزد در ادبی

 کتاب ضعف موارد از امر، ینهمان عنوان کتاب است که ا دقیقاً دوم فصل عنوان ـ
 .رودمی شماربه گذاریعنوان در

 شود؛می دیده آن در هایییاما کاست دارد، یخوب منطقی نظم کتاب چهارم فصل ـ
آموزش  فقدان و نامهپایان اجزای تبیین در مطالب هرستو ف یدهمانند عدم پرداختن به چک

 .نویسیپروپوزال اصول

 در و است کرده عمل عادالنه و طرفانهیب کامالً دیگران هایکتاب نقد در نویسنده ـ
 به و کرده رعایت را داریامانت جانب ها،آن از اقتباس و مصادر دیگر از استفاده صورت

 .است داده ارجاع هاآن

 ها نوشتپی

1. Francis Bacon 

2. Galileo 

3. Descrates 

4. Sainte Beuve 

5. Taine 

6.  Brunetiere 
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