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  قیروش تحق ۀمنزل  نوشتن به
  *سیدبیوک محمدی

  
  دهكيچ

م ينك يق ميما تحق هكق و نوشتن يحقت ةرابطرمورد نوشتن محدود هستند مانند د يسنت يها نگرش
رده كـ ق را ثبت يج تحقينتا م تايسينو يم ميا ردهكدا يه پكا ر يسپس شناخت .شويمآگاه  و ميبدانتا 
ـ م تـا  يسـ ينو يما مـ : هكنيبر ا يمبن. ميده مين نگرش را ارائه يس اكدر نوشته حاضر ع. ميباش اد ي
ـ  رونـد  يـك ه كـ بل ،سـت ين يكيانكروند م يكه نوشتن كرا يز ،ميريبگ د و يـ بـاز تول  ،يريادگي

ـ  متن نوشته شدهدر ضمن آن عمل نوشتن و  .ت استيخالق ـ ر زيثأت اش  در آمـوزش نگارنـده   يادي
توانـد در آمـوزش    يم يشنين بيچن. رود ق به شمار مييروش تحق ةپس نوشتن به منزل. ندك يفا ميا

ـ ن منظر دينوشتن از اهنگامي كه . ار اثرگذار باشدي، بسمندند ار نوشتن عالقهكهمگان كه به  ده ي
. نـد ك يبـدان اشـاره مـ    ،مقالهن يا يها  افتهي ؛است يگوناگون سودمند يردهاكارك يادار ،شود يم

ـ جد يهـا  افـق  شفكق، روند يق و ادامه تحقيتحق ةمنزل نوشتن به: ند ازا ها عبارت ن آنيتر مهم د ي
ت يـ نير و عكـ ل احساس به فيشتن، تبدياز اعماق ذهن خو يو آگاه يشناس و مطالب، خود يركف

ـ جـاد بسـتر جد  يت و ايخالق، اركدادن به احساسات و اف هـا، جامعـه و    هگـرو  كد جهـت در ي
ـ  يشـنهادها يپ ن راستاي، در ااست ازمندين نيتمربه شرفت در نوشتن يپ. فرهنگ  يدر انتهـا  يعمل

   .ندكمجهز  سودمند نوشتن، يردهاكاركبه  فرد را  اندتو يدر صورت اجرا م مقاله
  شـف، ك، نوشـتن و  يق، نوشـتن و خودشناسـ  يـ ق، نوشـتن و روش تحق يروش تحق :يديلكگان  واژ

  .ركان في، نوشتن و جريفكيق يتحقنوشتن و 
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  مقدمه
  : طرح موضوع

دانش و  یعنیبشر  ین دستاوردهایتر ه بدون آن بزرگکرا یز ،اغذ و قلم استکن اختراع بشر یتر بزرگ
 نـونکا. ودر یخ فراتـر نمـید و تمدن از دوران ماقبل تـاروش یمنتقل نم یبعد یها فرهنگ او به نسل

بـه ارتباطـات  یل ارتباطات شفاهیو تبد) یباسواد(اندن و نوشتن ه خوکچنان است  ت نوشتن یاهم
عـالوه بـر  یالن اجتمـاعکدر سطح . شود یوامع محسوب مشرفت جیار توسعه و پین معیاول ،یتبک

جوانـان اشـاره ان یـدر مژه یو، بـیو گروه یت نوشتن در سطح فردیتوان به اهم یت نوشتن، میاهم
ق و یتشـو اتـوان بـ یت دارد میـشـف خالقکق و ینوشتن در امر تحقه ک ییردهاکارکبا توجه به . ردک

الن بـه کـله در سـطح ین وسـیبهتر سوق داد و بد یا ندهیآ یسوآنان را به  ،آموزش جوانان به نوشتن
  .ردکتوسعۀ جامعه خدمت 
 منزله دهد، به یل میام، رسانه و مبداء تقلیپ ِی ه ارتباطات را به رابطۀ سه وجهک ینوشتن در نگاه
روح  یتا حد ابزار بـ. گرفته نشده است ین نگاه، نوشتن جدیدر ا. گردد یم یام تلقیرسانه و حامل پ

  .ز هستیام نید پیه نوشتن، مرحلۀ تولک یدر صورت. افته استینیز تنزل  یکیانکم
ه در کـرا یواضح است، ز یدین دیل چنیدل. نندک یبه نوشتن نگاه م یشناختباییید زیبرخی از د

ح اسـت، ید صحین دینوشتن با ا. ق شده استیتلف) رمان( یات داستانیوسته با ادبینوشتن پگذشته 
، آثارشان را  ین نگرشیدانشمندان به سبب چن. ده استیانجام ییها تیجاد محدودیاما در عمل به ا

جـه یدر نت. انـد ارائـه داده یشـناخت بایییو بـدور از آثـار ز یو بـه اصـطالح علمـ یصورت رسـم به
رغم  قات خود را بـهیجۀ تحقینت آنان. شده است یریپذ ، محدود و بدور از انعطافیعلم یها هنوشت

مسـاعد آمـوزش انشـاء و  ین جـّو یچنـ. انـد ر جـذاب نوشـتهیـق، به زبـان غیداشتن استعداد تحق
  .ستیان نیآموزان و دانشجو به دانش یسندگینو

ق یـمـا تحق: هکـاسـت  گونـهنیق و نوشـتن ایـتحق ۀرابطـو  یقات علمیانشاء تحق ینگرش سنت
گاهیبدانتا م ینک یم  ق رایـج تحقینتاهم تا  ،میسینو یم میا ردهکدا یه پکرا  یسپس شناخت شویم؛ م و آ

د یـه نگـرش جدکـ یدر صورت. قرار بدهیمجامعه ل کمحققان و م، هم برای استفادۀ یرده باشکثبت 
بـه فـرد  هـا، م و نوشته بـه عنـوان دادهیریبگاد یم تا یسینو یما م: هکن است یبر ا ینتدرباره نوشتن مب

  سـندهینو  تّیـخالق تـا نـدک یمـ کمکعمل نوشتن  در رد ویاد بگی یدیمطالب جد تا ندک یم کمک
ه در کـ بر ایـن عقیـده هسـتندسندگان خود یاما نو این موضوع دالیل بسیاری دارد، . وفاتر گرددکش

  .شود یفعال م )ز نقش داردیسنده نیت نویشخصه در آن ک(ت ید و خالقیضمن نوشتن روند باز تول
از  ،مینک یه تجربه مک یجاناتیاحساسات و ه ما :ندا هارش ّلنگ اظهار داشتکمز و همیام جیلیو
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س آن گفتـه کـخـود را ع ۀتجربـ معمـولمـردم در حالـت  بیشـتر. رنـدیگ ینشـات م یات بدنکحر
. خـورد یدلـم بهـم م م،شـو یم یعصـبان یه وقتکشود  یگفته م مردم عادیمثًال توسط . انگارند یم

خـورد،  یدلم بهم م یوقت: دیگو ین گفته را میا سکع James−Lang theoryنگ ک ـ مزیه جینظر
ه کـنینـه ا(ترسـم  یم ،نمکـ یفـرار مـ یه وقتـکـتوان گفت  یا به همان صورت می. شوم یم یعصبان

د یـبا م،یبنگره ین نظرید ایاگر به نوشتن از د .)Linszey,1985,379(.) نمک یترسم پس فرار م یم
اد ی یه وقتکن ینه ا(دهد  یاز نوشتن به من دست م یجانیرم و هیگ یاد میسم ینو یم یه وقتکم ییبگو
انـد و  نـه سـخن گفتهین زمیه در اک یاظهارات بزرگان). سمینو یام، م ردهکتجربه  یجانیام و ه گرفته
ها اظهـار  در مصـاحبه یو اجتماع یژه علوم انسانیو به یمختلف علم یها نهیه در زمک یسندگانینو

 یریگ ادیـر و کـان فیـار انـداختن جرک ر نوشتن در بهیثأت. داردت ین برداشت سنخیاند، با ا ردهکنظر 
ه کـز است یانگ جانیقدر مهم، واضح و ه دانسته، آن یه فرد قبل از اقدام به نوشتن نمکد یمطالب جد

  . نندک یم یخوددارافراد از نوشتن  داردتعجب  یجا
  

  :قیتحق ۀنیشیپ
ات یـو ادب ع اسـتیبـد یموضـوع )ماسـت در نظره ک یبدان معن(ق و نوشتن یتحقۀ ه رابطکاز آنجا 

ه کـگـردد  ین موضـوع میمطالب مربوط به نوشتن بر محور ا ،آن وجود ندارد ۀبار در یعیچندان وس
ن جنبـه یـالبته ا. میآور صورت نوشتار و گزارش در ق را بهیتحق یها افتهیا چگونه یم و یسیچگونه بنو

روند و با قصـد ۀ منزل ه نوشتن بهکنیا یعنیس آن است، کموضوع ما برع .ستیاز نوشتن موضوع ما ن
قابـل ه کـ یاتیـآن، ادب  وه بـرعـال. اسـت کمار ین موضوع بپردازد بسیه به اک یاتیادب. است یریادگی

ق و یـلـذا رونـد تحق. نندک یم برخوردگر یبا همد ،ق مایع مورد تحقن موضوییح و تبیبا توض یبررس
نجا از نظر خواننده یا آنچه در. ستینه نین زمیتون در ام یر مطالب حاضر، جدا از روند بررسیتفس
  . ق استینظرات و تجارب دو گروه از نوشتن در عمل تحق ،گذرد یم

بـه  را »قیـروش تحق لـۀمنز نوشتن به« خصوصتجارب خود در ه ککسانی است  آراء گروه اول
ن مقـاالت یتر تبطن و مریتر د مهمیشا: است ن قراریآنها بدتجارب اهم  هک اند ر در آوردهیرشته تحر

ن بـا عنـوا) Laurel Richardson )2003,499−541 چاردسـونیاثـر الرل ر ،ن موضـوعیـا ۀباردر
 یتلقـ ییهـا داده ۀمنزلـ بـه نوشته خود راسنده، ین مقاله نویدر ا .باشد» روش پژوهش یک: نوشتن«
 .Elizabeth Adams Stر ییزابت آدامز سن پیالبه نام  یگریر دکمتف. ردیگ یاد میه از آنها کند ک یم

Pierre  )2002 (ن یچن ،تجارب خود در نوشتن ۀدربار» یالتیوه نوشتن ایش«با عنوان  یا در مقاله
، یفکی یقیتحق ینوشتارها   ردکارک ۀباره درکند ک یمجاب یا یرسازیش و تصویبحران نما :دیگو یم
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الـه  سـنده، نعمتینو »نوشتن ۀبار نگارانه در مردم یتامالت«گر با عنوان ید یا مقاله. نو داشت ینگاه
ن مقـاالت نقطـه یـدر ا. استمختلف نوشتن پرداخته  یردهاکارکبه  ،)١٧٣−١٨۴، ١٣٩١( یفاضل
  . ردیگ ین نوشتن صورت میدر ح یریگ دایه آموزش و کز وجود دارد ین  کمشتر

تجارب مشابه گـروه آنان . اند ه مورد مصاحبه قرار گرفتهکاظهارات کسانی است  ،آراء گروه دوم
تاب و مقاالت ک یلفان داراها از مؤ ن مصاحبهیا در. اند ان گذاشتهیبا ما در م را اند و آنها باال را داشته

  اثر نوشتن بر آمـوزش و خـود ۀربارخود را د اتیه تجربکخواسته شد ) مقاله ١٠ب و تاک ۴حداقل (
ه ک یا گونه تجربهق و هریروش تحق ۀمنزل و روند نوشتن به یریادگیاطالعات، جهت  ۀنوشتار به منزل

   . نندکف یما تعر یند را برانه دارین زمیدر ا
در نوشـتن  ید بـر چگـونگکیـتا دارد،وجـود ه کـ یا نـهین زمیتـر مهـم یعلوم اجتماع ۀحوزدر 

 یلـکطـور  بـه در عصـر حاضـر .باشـد یم "وه نـویگزارشات بـه شـو ارائه  ینگار مطالعات مردم"
ه پسـت کـ ین معنـیبد: برخوردار است یخاص یها تیاز مز ،ینگار و گزارشات مردم ینگار مردم
چشم ما را به  post structuralism ییگرا از آن به نام مابعد ساختار یگریژه تنوع دیو سم، بهیمدرن
 ،subjectivity تیزبان، ذهن یی، مابعد ساختارگرایطین شرایدر چن. رده استکد باز یجد یها افق

 ،ندکس کقت را منعیه حقکست ین نیزبان ا یاصل ۀتکن. ندک یق میو قدرت را تلف یسازمان اجتماع
مختلـف در  یهـا گفتمان هـا و  زبان. نـدکد یـرا تول یقـت اجتمـاعیو حق یمعنـه کن است یاه کبل

ه قابـل کـدهنـد  یم ییدام معناکبه هر . کند میم یا را به قطعات مختلف تقسیدن ،زبان یک ۀمحدود
ف شده یو قدرت چگونه تعر یاجتماع یها ه سازمانکدهد  یزبان نشان م. ستندیگر نیل به همدیتقل

مختلـف  یها و فهم زبان به عنوان گفتمان کدر. شوند یما چگونه ساخته و پرداخته م یها تیو ذهن
ل یدان تقال و تجسـس تبـدیجهان، زبان را به م یو سازمانده ید معنیتول یب برایرق یها و سازمان

شده توسط  یآور تاب گردکمقاالت دو  ۀمجموع ۀدربار).  Richardson, 2003,510(رده است ک
  . اند ابل توجهق (Denzin and Lincoln, 2002, & 2003)ن کنین و لیدنز

 ۀشود، امـا رابطـ یافت میفراوان  ،موضوع رتبط بانده و نسبتًا مکن مطالب پرایهمچن ،اتیدر ادب
 یبـرا یا نمونـه در دانشـگاه لنـدن برنامـه یبـرا .رسد ید به نظر میبع یمکآنها با موضوع مورد نظر 

در  یرکـف یهـا تیّ ه فعالک ،ن و نوشتن خالقانه وجود داردیبر تمر یقات مبتنیق و توسعه تحقیتشو
 Kreistenدر  یـرکسـتن یرکبه نام  یشعر استاد ۀنیمثًال در زم. ردیگ یگوناگون را در برم یها نهیزم

Kreider ش چنـد یگـرا ردر آن بـ .شـعر مشـغول اسـت ۀنوشتن خالقان ۀدربار یا به نگارش رساله
 ییق در محتـوایـقرار دادن تحقبر  یعنی ند؛ک یمد کیأت ارک خاللدر  یاجتماع ۀر شدیو درگ یا رشته
دن بـه یرسـ یبـرا Linda Candy یندکندا یل .دهد یل مکد را شیجد یها ن نوشتاریدان تمریه مک
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 یضـرور ،نـهیدر آمـاده سـاختن زم هـا را ردکامـد آن عملیرد و پکـن، عملیتمـر ،ت و دانشیخالق
   .اند ندارد، فراوان یارتباطبه موضوع ما چندان  هکات یل ادبین قبیا. داند یم

  
 قیروش تحق
  : قیهدف تحق

هـا و  ه ثبت دادهک ،دارد یمتعدد یردهاکارکه نوشتن که نشان دهد کن است یا ن مقالهیا یلکهدف 
ه نوشـتن کـق، بلیج تحقیثبت نتا ینوشتن نه به معن گریبه عبارت د. آن است ییها از موارد جز افتهی

طـور  بـه. رود ی، به شمار م)سندهینو(نهفته در درون محقق  یها دهیشف اکق و یروش تحق ۀبه منزل
  . است یشف و خودشناسک، یریادگیروند ق و یتحق ینوشتن نوع یلک
  

  : قیتحق سؤال
ۀ یـو بـر پا یافتـد؟ و چـه عناصـر ین امر چگونـه اتفـاق میم و ایریگ یاد میما در ضمن نوشتن چه 

 یآموزش یها امدیدهد و چه پ یم یدر خالل نوشتن رو ییها سندگان، چه رخدادیدام نوکات یتجرب
  .ندک یم یاریدن به هدف باال ین سوأالت ما را در راه رسیدارد؟ جواب به ا

  
   :اطالعات یآور روش گرد

استفاده از منـابع (، یاسناد: اول  .دیگرد یآورجمع  اطالعاتن هدف از دو منبع، یدن به ایرس یابر
ه کـاسـت  یآور ادیـالزم به ). سندینو یه مک یرانکمتف(، یا مصاحبه: دومو ) یا تابخانهکا ی یاسناد

ل اجتنـاب از یـاز آنها به دل یرا بخش اعظمیشتر است، زیب ه عنوان شدهکها از آنچه  تعداد مصاحبه
ل مـا یـه و تحلیـه منبع اطالعات ما افراد هستند، اما واحد تجزکن یبا ا. اند ده گرفته شدهیرار، نادکت

 lived  ینجـا تجربـه بـه معنـیدر ا. ه در ضـمن نوشـتن محقـق شـده اسـتکـافراد اسـت  ۀتجرب
experienceتـب، مقـاالت و گزارشـات کسـندگان یه نوکـشود  یگفته م یارک، به احساسات و اف

  .نامند یخود م یزندگ یواقع ۀاز تجرب یاند و آن را بخش داشته یعلم
  

  :قیروند تحق
ه کـ یسپس بـه مـوارد خاصـ. شود ینوشتن پرداخته م خالل ق دریبه موضوع تحق یلکطور  بهابتدا  

 اشـاره یشناسـ و خود یدرمـان ار نهفتـه، روانکـاف یریادگیـ ند مثـلک یم کمکروند نوشتن به آنها 
ان یو در پام پرداخت یخواهار نو کجاد افیادر  نوشتن ر یل در تأثیدخ یآنگاه به عوامل نظر. گردد یم
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  .شود یتفا مکوشتن ان ۀنیدر زم ییها هیبه توص
  

  نوشتن یها ردکار ک
  ق در ضمن نوشتنیتحق

توان  یه مکنیست اما ایای ن آموزد، سخن تازه یم ییزهایفرد موقع نوشتن، چاینکه : آموختن با نوشتن
دان یـم یمـتن نـوع ،ن نگـرشیـدر ا. ای اسـت سخن تازه ستیق نگریروش تحق ۀمنزل به نوشتن به

 یبـرا ییها ل و فرصـتیتخ یبرا ییها ها، عرصه در آن .شوند یم یداده تلق یها نوع ق و نوشتهیتحق
  . شود یجاد میاجوالن فکر 

  : دیگو یاو اشاره شد، م آراء ه در باال بهکچاردسون ینام ر به یرکمتف
ه کـرا  یزیخواهم چ یرا میسم ز ینو یم. را بدانم یزیخواهم چ یسم برای اینکه مینو یمن مـ 

. ردن هـم هسـتکـشـف کسـت، یف نیه نوشتن فقـط توصـکاموزم زیرا یدانستم، ب یقبًال نم
ردن و نوشـتن کـر کـه فکـرا  ییسازد تمـام فضـاهایه مرا قادر مکاست  یق بدو یتحق ینوع
رم و یـگیاد مینم، ک یر مکسم، فینو یه مک یدر حال. دهد درنوردمیجوالن در آنها را م ۀاجاز 

  .(Richardson, 2003; 57)دهم یر مییتغ یادیز  یزهایام را دربارۀ چنگرش

  :دیگو ی، مزابت آدامزیقول ال  چادسون بهیدر ادامه ر
گر جلو ید یدانیه در مکشود یفراهم م یطیشرا... مردم نگارانه  یهاداده یپس از گردآور  ـ
. نمکـ یروش پـژوهش اسـتفاده مـ ۀمنزل من از نوشتن به م بر متن، کحا  ین فضایدر ا. میرو

ــابرا ــ لمــات مــتن را بهکن، یبن ــ داده ۀمنزل ــ نوشــتن را به ۀهــا، و تجرب ــداوم گــردآور  ۀمنزل  یت
  .(Adams, 2002; 57)ابد ی یق ادامه میب، تحقینم و به همین ترتیب یاطالعات م

شود؟ به هنگـام نوشـتن  یر میپذ انکبا نوشتن ام ین امریچگونه چن: رکفان یبه راه انداختن جر
دا یـپ یآنها جـواب یشود برا یسنده مجبور میو نو ده استیه قبًال نرسکرسد  یم فرد به ذهن یسؤاالت

ز یـر برانگکـتف یهـا چ و خمینگارش، فرد را بـه پـ ندیفرآ. اندازد یم راهر را به کان فینوشتن جر. ندک
هـا  شـود ناهمواری یرسد اما وقتی آب در آن جـاری م مانند زمینی که هموار به نظر می .شاندک یم

  . شوند معلوم می
م، ینـکم و انشاء را شـروع یسین جمله را بنویم اولیه اگر بتوانکم یردک یر مکف در دوران نوجوانی

ل که مشـکـنیه عمـل نوشـتن بـا اکـرا یز .نهفته است یتین امر، واقعید در ایشا. شود یه آسان میبق
سـد  یطلب  مالکوسواس و  :د زبانیاز اسات کییبه قول . دارد یم را بر یذهن یترمزها یاست، تا حد

تنهـا  یبه عبـارت. ابدی یم ادامهان نوشتن یجر و ندکش ین سد را میاقدام به نوشتن ا .راه نوشتن است
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موانع مشاهده  از یکی ینوشتن حت. سازد ین موانع نوشتن را بر طرف میتر از بزرگ یکینوشتن عمل 
  . سازد یز  برطرف میرا ن) عدم دقت و شاخت موارد مهم جهت دقت(

  :استیار گوینه بسین زمیاز تجارب خودم در ا یکی
جهـت  یق، اسـتادیـدر درس روش تحق. ا دانشـجو بـودمیکـدر آمر  یش وقتـیپ یها سالـ 

 پـس از رده و کـرا انتخـاب  یت اجتمـاعیـموقع یـکه کف از ما خواست یلکن و انجام تیتمر 
افــه، کســا، یلکمثـل (را  ییقـرار بــود جــا. میســیحضـور در آن محــل، مشـاهدات خــود را بنو

م و تماشـا ینیم و بنشـینـکانتخاب ...) ستگاه اتوبوس و یاط دانشگاه، ایح  ابان،یرستوران، خ
، بعـدها یف آسـانیـلکم چـه تیردکـر کمـا اول ف. میسیم آن را بنوینیب یآنوقت هر چه م. مینک

مـا را بـه شـناخت  تنهاییه مشاهده به کم یدیفهم. است یلکار مشکه چقدر کم یه شدمتوج
م، یخود در مشـاهده شـد یها م متوجه ضعفیردکشروع به نوشتن  هنگامی که .رساند ینم

م یتوانست هنگام ان شد، آنیم نمایردک یست توجه میبا یه مک یاتکم و نیردکخود را اصالح 
  .    دیمان مشخص گردیق برایارزش نوشتن به منزله روش تحقه کن شد یچن. میسیبهتر بنو

چـون بـا . میه بـدانکـم ینـک یق مـیما تحق. دانستن است ؛م، نوشتنییگو یه مکن است یچن
گاه را بـه مـا  هـا خألنوشـتن . اسـت زیـن قیـتحق یپس نوشتن نوع .میرس یم یدانستن به آ

م یردکـ یر مـکه فکم یشو یو متوجه مم یدان یه چقدر نمکم یدان یشتن مبا نو ،شود یادآور می
  .میدان یه چقدر مک

  :ن گفتیچن) پوش اهیس یآقا(خ علم یاستاد محقق تار یک 
گـران در یا دی را در نظر نگرفته بودم و یاتکه قبًال چه نکفهمم  یم ،سمینو یه مک هنگامیـ 

 یرو  یراز  یایر کز نا و یس ه ابنکن یبر ا یمبن یمثال در اظهارات شفاه یبرا. رندیگ ینظر نم
ن یخـواهم چنـ یسـم و مینو یم هنگـامی کـهاما . شود یار اغراق میاند، بس غرب اثر گذاشته

متوجـه  هنگـام نم؛ آنیب یمـ یخینم، خود را ملـزم بـه آوردن اسـناد و شـواهد تـار کب ییادعا
 ۀائـًا ار یـعمـوم رواج دارد و ثانذهن ه در کنبوده است  ین پررنگیه موضوع اوًال به اکشوم  یم
تصـور . بـرد یار بـاال میحداقل دقت مرا بس ،نوشتن. ستین ین سادگیبه ا ییها مین تعمیچن
  .داشته باشند ین تجاربیز چنیر محققان نینم ساک یم

ات، یـاسـتاد ادب یو مطالعـات فرهنگـ یپژوهشـگاه علـوم انسـان یات عملیتر فرزاد عضو هکد
  : دیگو یدر دانشگاه مس آن یات و تدریشناخت ادب ۀنیفات در زمیصاحب تأل

امًال کـموضـوع  ینم و وقتک یر مکها راجع به آن ف مدت ،رسد یبه ذهنم م یموضوع یـ وقت
ارم کـم بـا افیها هه نوشـتکـنم یب یمـ آن هنگام. نمک یم مشخص شد، شروع به نوشتن میبرا

 ارمکـشـوم اف یل شـدند، در ضـمن آن متوجـه میت تبـدیـار بـه رواکاف یرا  وقتیز . فرق دارند
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و  یار قو یاست بس یر کرسم، ف یه پس از نوشتن بدان مکرا آنچه یز . رده استکر ییتغ یلیخ
  . رده استک کمکآن ) ییوفاکبه ش یعنی(ه نوشتن به انفالق کپخته، 

  :دیگو یم کو پزش فاتیصاحب تال، فلسفه دانش آموخته زاده، نیتر معکدگر از ید یمثال
و البتـه گنـگ، از  یلـک یم معلـوم اسـت طرحـیبـرا هکـ یزیقبل از اقدام به نوشتن تنها چ ـ

محکـم کـردن . سـتیم مشـخص نی، اضـالع مسـئله بـرایچ رو یواقع به ه در . مطلب است
اورم، صرفًا به هنگام مبـاردت یتوانم ب یم میاثبات مدعا یرسد برا ینظر م  ه بهک یاستدالالت

ش یه پـکـابم ی یبسا در م چهبه هنگام نوشتن . ندک یدا میم صراحت پیه براکبه نوشتن است 
. پنداشـتم یه مکـتر از آن اسـت  یانًا قو یا احیتر  ار سستیبس ،م در ذهنیها از نوشتن داشته

هـا و  یژگیذهـنم را بـه دسـت و یه محتـواکـام  ردهکـن را تجربـه یـت نوشتن ایمن در موقع
ه کـشـاند ک یمـ ییمرا بـه جاهـا یسپرم و پس از آن زبان نوشتار  یم یانات زبان نوشتار کام
 ۀه قسـمت عمـدکـرد کـقـت مـرا مـتفطن ین حقیـا. ام از آن نداشـته یش از نوشتن تصور یپ

ق از یـان تحقیـب یبـرا یابزار  صرفًا  یزبان نوشتار . ردیگ یل مکن نوشتن شیپژوهش، در ح
  .زند یآن را رقم م ی وهیق و شیه خود حدود و ثغور تحقکبل ،ستیش انجام گرفته نیپ

  

   :نوشتنر در کر محمل فییتغ 
ل یـن دلیـبه ا ن رخداد،یا دیشا. وجود دارد ،نوشتن در رکف محمل رییتغ رخداد یبرا بسیاریل یدال

در  .دشـو یم نیگزیگر جـاید یبا محملمحمل زمان ، شود یل میگفتار به نوشتار تبد یه وقتکباشد 
ل بـه یبـدتان کـم ،ر به صورت نوشتار در آمده اسـتکه فکزبان است و حال  ،گفتار محملۀ مرحل

ت شـده یـتثب یه حـالتکـ(ان کـمگذرا داشت،  یه حالتکزبان  یه جاه بکن یا یعنی. شود یمحمل م
  .یینمامراجعه  به آن یتوان یم ینکاراده ه هر وقت کند ک یدا میپ )دارد

   :اتیان استاد ادبیپورنامدار یتر تقکبه قول د 
ات خود را به مطلب یخصوص یشود، تنش نوشتار  یت میان در نوشتن تثبکمحمل م یوقت ـ

ه کشود  یرد و باعث میگ یگوش را م ین جهت چشم جایبه هم. ندک یل میو مخاطب تحم
شـف ک ییزهـایجـه چیدر نت. ر قـرار دهـدیثأوۀ نوشـتن ذهـن را تحـت تـیلمات و شـکل کش
ه کـ ،اسـت یردن بـا معنـکخلوت  ینوشتن به نوع. ستین نکر نوشتن ممیه در غکشود  یم

  .  شود یز میه نفس نکیاست و باعث تز اضت یر  ینوع
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  : شف در ضمن  نوشتنک
  : نو در نوشتن یها دهیسب اک
، یفاضل. ک. نمونه ر یبرا(رار شده است کران بارها تکتوسط متف ؛ردن استکشف که نوشتن ک نیا

ده یـن پدیـوز او اسـرار و رمـ) هاارکسازو( ها سمیانکم یباره ما را با بعض نیدر ا تّدبر). ١٧۵؛١٣٩١
موقع نوشتن چه  ه درکم یاگر بدان: ندک یف مین توصیچنات یاستاد ادب یک. سازد یالعاده آشنا م فوق
. ده اسـتیچیپ یه نوشتن روندکرا یست، زیه چرا نوشتن آسان نکم یفهم یوقت م آن ،افتد یم یاتفاق

بـه  ین تصورینوشتن با چن. دانند یه مکاست  یزیثبت آن چ ،ه نوشتنکنند ک یان تصور میدانشجو
زار یـرده و احتمـاًال از نوشـتن بک یتیفاک یو ب یقدرت یجه فرد احساس بیر نتانجامد و د یست مکش

  .خواهد شد
د بـه نوشـتن یـبا ؛میسـتدان یمـ  ه قـبالً کـاست  ای اندیشهد یم نوشتن تولینکر که فکن یا یبه جا

ه چـه کـم یابی یما در م ،نوشتندر ضمن . ردیگ یشف در آن صورت مکه کرد کنگاه  یروند ۀمنزل به
م و ین مفـاهیبـ ید، ارتباطات جدیجد یها دهین ایچنهم.میید بگویم و چگونه باییم بگویخواه یم

م و ینک یم کردن، درکر کرا در ضمن نوشتن عالوه بر فیز .مینک یشف مک را دیجد یساختن معانراه 
افتـد و  یار مکـاش به  تیفرد خالق ،ه در روند نوشتنکنکته ن یشف اک.)Scaff, 2013(م یآموز یم
بـه  شـروع یوقتـ. دهـد یبه فـرد م یبخش یآزاد ؛ احساسندک یدا میپ وجود راتش فرصت ابرازکتف

د یدانسـت یه نمکـچـه را  آن ،دیـابی یمـ یفرصـتن ین بـیدر ا د ویدان ینمز را ید، همه چینک ینوشتن م
 ،دیـردکشـروع  یه وقتکست یرا معلوم نیز .شود یزتر میجان انگینوشتن ه ،دگاهین دیاز ا. دیاموزیب

   . افتید یدست خواهاز موضوع،  یدیتازه و جد یایدام زواکرد و به کد یشف خواهکرا  یاتکچه ن
   :است  گفت یادیفات زیلأت یه داراکمطلع  یفرد

ل مواجهه بـا مـوارد کده در ذهن من به شین پدیا. نمک یشف مکنوشتن هنگام من در  یبلــ 
ه قبل از شروع ک ینوشتن، من با موارد هنگامه در کرا یز . ردیگ ینشده، صورت م ینیش بیپ

 ییها نهیر منتظره مرا به زمیخورم و همان موارد غ یاند؛ بر م م نبودهیها به نوشتن جزء برنامه
  .شوند یده میشف نامکه در زبان معمول، کند ک یم یرهبر 

تـر کد(ت یرینـه مـدیدر زم یتاب و مقـاالتکو مؤلف و مترجم  یاجتماع نه علومیدر زم یمحقق
  :ن گفتین باره چنیدر ا )یابنکد تنیحم

. نمکـ یلش را مـیا و مسـایـن دنیـسم، احساس آرامش و فارغ بـودن از اینو یه مک یـ هنگام
 یاز درون ذهـن و روحـم در زمـان یموجود ییت خاطر دارم، چو گویسرشار از رضا یاحساس

ه بعد از کباشد،  یه مناسبید تشبیمان شایدرد زا. دیایرون بیب دیمان نوازاد بایمقرر همچون زا
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 یم، پنـدار یگو یام را م آن موجود خلق شده؛ نوشته. ال به دنبال داردیخ یآن آرامش و راحت
  .یباشد و تو خالق آن یه فرزندت مک

ل جمالت و کبه ش ینوشتاره اظهارات کن است یح ایتوض یکد؟ ده یده رخ مین پدیچگونه ا
ه کـ شود یگر مید یها موضوع یمعان یلمات خود باعث تداعکمشاهده  ،باشد یلمات مکل کشدر 

ه کـاست  روشن ،ن مطلبیا درستی و نادرستی نظر از  صرف. رخ داده است یشفکرس  یبه نظر م
  . ه استیردن شبکشف که به کدارد  یتیّ ن خاصیعمل نوشتن چن

ان آنهـا یـاز م. نـد ا آور بوده ار نـویبسـ یشناس دمژه مریبه و یدر علوم اجتماع  ،یکالسکران کمتف
 ید، و لـویـت، مارگارت میک، روث بندکیالوسیسالو مانیچون برات یشناسان معروف توان انسان یم

م و وبــر و یهــاکس، دروکچــون مــار یشناســان مشــهور ن طــور جامعهیهمــ. اســتراوس را نــام بــرد
دارند  یعیبد یها همه نوشته فرام، یکو ار دیگموند فرویمز، زیام جیلیچون و یروانشناسان مشهور

ردن و نوشـتن کارکـه در خـالل کـانـد، بل امدهیبدسـت ن یق خاصـیـتحق  از روش یرویه ضمن پک
ا کـشتر از دانش اتیل بیه نوشتن، به تخکجا  از آن. نندکجاد یاند اثر نو و ماندگار خودشان را ا توانسته

ات و یشــفکافتــد، لــذا  یار مکــل بــه یــشــتن تخه در نوکــو از آنجــا ) ١٧٨و١٣٩١، یفاضــل(دارد 
  .    نوشتند یهمه نوآوران معموًال م. دهد یدر نوشتن رخ م یفراوان یها یآور نو

  
  : با نوشتن یخودشناس

، یاطالعـات، سـازمانده یبـه گـردآور )یگـرید ۀدیشناخت هر پد یمثل تالش برا( یشناسدخو 
ت یگونـه شـناخت خـود و وضـع ا هـریـ یشناسـ خود دن بـهیرس یبرا. از داردیها ن ر آنیر و تفسیتعب
نوشتن نه تنها به سهولت انجـام  کمکز به یار نکن یا. مینه هستین زمیق در ایازمند تحقین ،شتنیخو
سامرسـت . گـردد یان میـخودش نما یبرا ،باره خودفرد در یها از ناشناخته یاریه بسکشود، بل یم

ق نوشـتن ی، اگر از طرینک یق نوشتن تنفس نمیاگر از طر: دیگو یم Somerset Maughamموآم 
ن یـدر ا. از نـداردیـرا فرهنگ ما بـه آن نیس، زی، پس ننویخوان یا آواز نمی ینک یت را بلند نمیصدا
ر یـافـت؛ در غی دسـت یخودشناسـ ید بـا نوشـتن بـه نـوعیـه باکـت قت نهفته اسـین حقیا ،گفته

  .ندارد یا دهینوشتن فا صورت، نیا
ن یز دارد چنیات نیادب یشناس درباره جامعه یفاتیه تالک) یتابکتر احمد کد(شناس  تیجمع یک 
  :گفت

را  یزیش چیم و بکنم، ک یند، چون احساس مک یجاد مینفس ا نوشتن در من اعتماد به   ـ 
  .ام ردهکخلق 
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ه مولفـان معتقدنـد کرا یز .د نشده استکیأبه اندازه نوشتن ت یچ امریه به یشناس در متون خود 
گـاه  یایـفـرد را از زوا ،به سئواالت عنوان شده دادن یتبکالت و جواب کمش نوشتِن ه ک روح خـود آ
  :  نمونه یبرا. سازد یم

انسـان از  یه بـا آزادسـاز کهستند  یمدع یپردازان انتقاد هینظر . است یشیـ نوشتن خوداند
شه یخش اندب یین روند رهایا. ابدی یش میانسان افزا یقت، آزادیذب در حقکم یسلطه مفاه

ن یـدر ا دن اسـت، یشیافتن اندیند تجسد یو چون نوشتن فرآ. ... دیش نامیتوان خوداند یرا م
  ). ١٣٩١،١٨٣، یفاضل(د یز نامیش نیند خوداندیتوان نوشتن را همان فرآ یصورت م

  :ن گفتینه مسائل زنان است، در مصاحبه چنیه محقق در زمک یخانم
نم و از آن یـه هسـت، ببکـگونـه   را آن یه زنـدگکـاد گرفتم یم یها ـ در خالل مطالب و نوشته

چه مثبت یرا از در  یزندگ یها تیواقع. نمکاموزم و استفاده یشتر بیب یدرباره زندگ. لذت ببرم
گـران را یشـتن و هـم درون دیبـا تجربـه خـود هـم درون خو. آورم یر بجـاکبنگرم و نماز ش

  .اش قرار دهمکنکنم و مورد یبب یخوب به

 .سـندیدارنـد بنو یلکه اگر مشکنند ک یه میتوصبه مراجعان خود شناسان و مشاوران اغلب روان 
ا دو یـ یـکه در عمـل کـرا یز. نندکدا یراه حل پ  ۵ −۶م کل خود دست کمش ینند حتمًا براک یسع
نـد ک یبه آسانی به ذهن خطور نم یحل بعد راه ۴−۵د اما نوشتِن ینک یادداشت می یآسان حل را به راه

اند،  اغـذ نوشـتهک یه روکـ یقبلـ یهـا حل لنجار رفتن با موضوع و مرور راهکر و کتف  یمکو پس از 
 ۀنـیبه قول محققی در زم. رسد یبه نظر من کممد، یجد یها حل راهرسد و  های جدید به فکر می راه

. و پنهـان اسـت یـکاز وجودمـان تار یم چـون بخشـیسـینو یمـا م«یریمسائل زنان، خـانم نصـ
ق یشـف حقـاکافت و یدر یمان برایها زهیم تا انگیسینو یما م یوانگه. مینکدا یم تا آن را پیسینو یم
  .  »ان گرددینما) ق مغفول واقع شده استیعم یر پوستیه زک(

 ؛ردکد یشف خواهکدرباره خودتان را  یاتکد، نیسیدرباره خودتان بنو گرانیمانند دهم اگر شما  
گاه ه ک   . اند در درونتان نهفتهه کد یدانست یو نم دینبودقبل از نوشتن، آ

   
  : رکل احساس به فیتبد
ه نوشـتن کـآن اسـت رسـد،  یاز خود م یشتریه انسان در هنگام نوشتن به شناخت بک ن امریل ایدل

ل کبـه شـ یاحساسـ یوقتـ .ه فرد دارد گذراسـتک یرا احساسیز. ندک یل میر تبدکاحساس را به ف
. گردد یل میماندگار تبد یرکفآن وقت آن احساس از حالت گذرا خارج شده به  ؛دیآ یتوب درمکم

 ،معمـوًال احسـاس. آورد یدر م یل نوشتارکو به شند ک یت میریجانات خود را مدیه نوشتن بافرد 
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درسـت توانـد  یا عاشق است نمی یه عصبانک یشخص .ندک یخود محصور م ۀفرد را در آن محدود
ه آن احسـاس نوشـته شـد چـه کـ ی، اما وقتـ)جانات استیاحساسات و ه ریه اسکچون (ند کر کف
 یبـرا. ه ثبت شده اسـتک شود یم یتلق یرکه فکبل د،یآ یبه حساب نمآن احساس گر ید شود؟ یم

  :مثال
توانند رابطه  یهستند چگونه م یزن و مرد عصبان یوقت: مشاور خانواده مجرب یکـ به قول 

ردن احساسـات خـود را بـا کـه با صـحبت ک آن یه به جاکن است یروش ا یکنند؟ کبرقرار 
نوشتن نامـه بـه شـما . دیسینامه بنو ییاو در تنها ید برایتوان ید، میان بگذار یهمسرتان در م

ه نگـراِن ناراحـت شـدن کـ د، بـدون آنیـنکه به احساسات خودتان گـوش کدهد  یفرصت م
ز کـر خـود را متمر کـد فیـتوان ید، مینک یآزادانه احساسات را ابراز م یوقت. دیطرف مقابل باش
  . اهدک ینامه نوشتن از شدت احساسات منفی م. دیتر باش نموده و با محبت

تان  ه احسـاسکـن یه هنگام نوشتن، عالوه بر اک یابید درمید، ینکها عمل  هین توصیاگر شما به ا
حال . ونددیپ یحال به وقوع م ،رده بودکتان خطور ن به ذهن نوشتنه قبل از ک را یمطالب، ندک یر مییتغ

بعـد از نگـارش موضـوعاِت قابـل . زنـد یذهن فقط حول محور چند موضوع قابل دسـترس دور نم
ه کـ اسـت ینگـارش عملـ. سـازد یان میـپنهـان را نما یها ر راهیافتد و سا یار مکدسترس، ذهن به 

ق اختصـاص یـتحق یها افتـهیو ها  ه فقط به انتقال دانسـتهک ینه عمل ،اندازد یار مک ها را به تیخالق
ز یـن یدرمـان و روان یتـوان در خودشناسـ یق میـعنوان روش تحق  ن صورت از نوشتن بـهیدر ا .دارد

 یهر نوعه کرد کتوان فراتر رفت و عنوان  یم یحت. ردن استکتجربه  یه آن نوعکرا یاستفاده نمود، ز
ن ینوشـتن چنـه در کـرا یز. است یاز خودشناس یا مرحله ،یشناس جامعه و یشناس ق در مردمیتحق
  .نهفته است یتیخاص
  :  Gaston Bachelardشناس، گاستون باشالرد  به قول مردم 

) ویـتکآبژ ( ینـینحو ع م بـا آن بـهیینمـا یم یم و سـعینـک یر مکف یما دربارۀ موضوع یـ وقت
نظرمان، شتر از موضوع مورد یه بکم یهست یم، در واقع، در حال انتخاب و تالشینکبرخورد 

، یبـه نقـل از محمـد (سـازد  یم، فـاش میه هسـتکرا دربارۀ خود ما آنچنان  یشتر یق بیحقا
  ).٨٧، ص ١٣٧۶

  
  ت درضمن نوشتنیخالق
  : ر در نوشتنکافتن فیت ینیع

ه در سر انسـان کشود  یگفته م یا  دهیر معموًال به اکف. ستیر نکل احساس به فینوشتن فقط تبد
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دن به یت بخشینیپس عمل نگارش ع. ندک یدا میت پینینوشته شده است عه ک یرکاما ف. وجود دارد
ه فرد بـا ک یلیه به همان دالکبل ،شود یو ساده انجام نم یپکار به صورت کن یاما ا. ز هستیار نکاف

ار خـود را کـانـد اف ردهک یه سعک ییها آن. ابدی یز میامل نکر در روند آموزش تکف ،آموزد ینوشتن م
ر در سـر او بـوده، کـه به صورت فک یا دهیااغذ آمده است با ک یبه رو هک یا دهیدانند ا یم ،سندیبنو

افتـه و یمبسـوط، سـازمان  یافته، مخلوط با احساسات و دومیمختصر، سازمان ن یاول. دارد تفاوت
توانـد  ینه مین زمیدر ا یمثال. ز هستین ییت جادوین خاصیچن یرانوشتن دا. منسجم است یرکف
  .دا باشیگو

  :یعیاحمد سم یبه قول اهل قلم، آقا 
ان تـازۀ یم، اما بینداشته باش ید یر جدکه ما فکن است کمم یسندگیاز اوقات در نو یـ بعض

. شـود ید مطـرح میـدر پرتـو معلومـات جد یمیر قـدکـرا همـان فیـنده است؛ ز یر، خود زاکف
المـات کدر م یعیاحمـد سـم(سـازد  ید را فراهم میر در پرتو جدکنوشتن فرصت قرار دادن ف

  ). یشفاه

  
بـا عنـوان  یا در مقالـه یو .رده استکن تجربه یچن Adrienne Richچ ین رین گفته را آدریا 

م یه مفـاهکـنـد ک یبحـث مـ» د نظر متونیتجد ۀمنزل نوشتن به: میشو یها زنده م ه ما مردهک یوقت«
ن مقالـه یـدر اچ یر. الزم است یات دوران پدرساالریادب یها شدن یق آمدن به شرطیفا ید برایجد

از  یبعضـ یو نامگـذار یمیباره اصالح متون قـددر ییهمآ در گرد یر ابتدا به صورت سخنرانه دک(
ل کجـاد شـیااو،  هـدف. نـدک ید مـکیتأ همردان یها نگرشبر اصالح  ،)گشتزنان ارائه  یها جنبه
. ز مردان آزاد اسـتیه یها اهپس از انجام اصالحات، از نگمتون ه در آن کاز نوشتار است  یدیجد
 ،آن زبـان یو زبان مردانه و استنباطات ضـمن یمعمول، قواعد اخالق یها ها از عرف ن در آنیچن هم
  ).Rich, 1995, 35(ست ین یخبر

ن یدن بـه چنـیو نوشتن را راه مناسب رساه کن است یمهم ا ،ین اظهاراتیزه چنینظر از انگ صرف
ه در کـ ؛ندک یم هدایتد یجد یما را به واد ،انهیگرا اصالح ینگاه هم با نوشتن آن. شمارد یم یهدف
ت یهدا یدیق جدیروش تحق یبه سو یمیقد یا نسخه ینو از رو ینوشتار یبر مبنا یر جدکآن تف

  . ندک یم
ت یـنیع یرکـبـه ف یا ه نوشـتهکـ هنگـامی. هسـت نیـز ردنکـمستند  ،ه نوشتنکتوان گفت  یم

  .ندک یندگان ماندگار میآ یمستند و برابخشد در همان حال آن را  یم
  : یاله فاضل به قول نعمت 
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ش را ین راه، وجـود خـویـننـد و از اک یسـند، خـود را مسـتند و ثبـت مـینو یه مک یسانک... ـ 
دارتر یـسـد، مانـدگارتر و پاینو یشـتر میه بکـ یا ز جامعهین نسبت نیبه هم. سازند یجاودانه م

 یو ماندگارسـاز  یه نقـش نگهـدار کـست، بلیجاد ارتباط نیا ین رو متن صرفًا برایاز ا. است
  ).  ١٣٩١،١٧٧، یفاضل(دار است  ز عهدهیها، احساسات و امور را ن دهیا

ار و احساسـات افـراد مـورد کـدن به افینت بخشیات و عیثبت واقع ،قیتحق یردهاکارکاز  یکی
روش  ۀمنزلـ نوشـتن بـه گـرِ یقـش دتوان بـه عنـوان ن یرد نوشتن را مکارکن یرو ا نیمطالعه است، از ا

  .    ردکق قلمداد یتحق
  

  یفکیقات یتنوع ارائۀ گزارش در تحق
طـرف و  یصـطالح باو استفاده از زبان بـه  یگزارشات علم یه ارائۀ رسمکشد  یدر گذشته تصور م

نـه ین زمیه در اکنو  یبا توجه به نگاه اکنون. ندک یتر م تر و با ارزش یا علمها ر آن ،یبدون بار عاطف
ه حتمـًا کـسـت یالزم ن ،قـاتیها و گـزارش تحق ه نوشـتهکرسد  ین به نظر میمطرح شده است، چن

 ییجـاین تعصـب بیا. مند شمرده شود خواننده را سر ببرد تا ارزش ۀروح باشد و حوصل یو ب کخش
 ییادعاا یم یسیلف بنوکت یا ساده و بیم و یار ببرکر اول شخص مفرد به یم اگر ضمینکر که فکاست 

ت پسـت کیاکاز شـ یچاردسون وقتیر. میا را ارائه نداده یق خوبیم، گزارش تحقینکبزرگ را مطرح ن
  :دارد توجهته کن نیبه هم یند تا حدکیسم صحبت میمدرن

 ییا نوگرایگفتمان، سنت   ه، روش،یچ نظر یه. ت استکیا کسم، شیپست مدرن یـ محور اصل
ن نـوع یـدر ا. ت باشـدیـو داشـتن حـق مرجعبـودن  قـت جهانشـمول یحق یحق نـدارد مـدع

در  ینوع ننـد، بـهکیقت را میا تصاحب حقی یدان قتیحق یه ادعاک ییها آن ۀت، همکیا کش
معمـول  یهـا سـم، روشیمدرن پست .هستند یاسیس یانیا جر یخدمت منافع گروه، فرهنگ 

گاهیرس  . ر باشـندیه نقدپـذکـنـد ک یمـ یرا معرفـ ییها ه روشکند، بلک ینم یرا نف یدن به آ
Richardson, 2003; 500).(  

  
ه کـدهـد  یسنده اطالعات میباره نو قدر در آن همان یل نوشتارکم شیخوان یرا م یا نوشته یوقت

 یچادسـون بـر مبنـایبنـا بـه گفتـه ر یقـیهـر تحق یهـا ه دادهکـرا یز. گر آن است انیخود نوشتار ب
 یمـدار ، قومیۀ اجتمـاعیبرچسب، سرما یۀ، نظریاجتماع تکاملل یاز قب  methphore یا استعاره
را سازمان داده و بر  یار علمک ها استعاره. گردد یم یه، سازماندهریو غ یاجتماع یبند هی، الیفرهنگ
هـم هسـت،  یارزشـ یگذار هیپا ینوع ،ها افتهی کو در ین گونه سازماندهیا. گذارند یر میثأر تیتعاب

هـا  روش ۀ، همیین محتوایدر چن. ت داردیگر ارجحید یبه نوع یسازمانده یه نوعک نیا ،یبه عبارت



      ٧١    منزلۀ روش تحقیق  نوشتن به

 raveshshenasi87 Sm 27-11-95   فحه بندي مقدماتيص 87شناسي  مجله روش

ن منـوال یبـه همـ. قرار ندارد یدر موضع ممتاز یچ روشیه. رندیگیقرار م کسان مورد شیکطور  به
  . رودیر سؤال میس زکا برعیز و ین» اتیادب«بر » علم«ت یارجح

  :یعیبه قول احمد سم
گـزارش جـزء . شـود یه آغاز مکست یطرح ن یا اجزایان پژوهش یگزارش در پا یار انشاکـ 

گزارش . ل گزارش هدف عمده  استکعرضۀ اطالعات به ش یگاه یار است، حتک یاساس
. سـتیجـدا ن یگر یاز پرداختن به د یکیشوند و پرداختن به  یر میناپذ ییگر جدایدیکار از کو 

سـت یچ مـت آنکه حکـد بیاندیشـید یـه در گـزارش نخواهـد آمـد باکـد یـنک یمـ یار کـاگر 
  ). ١٣٨٠؛١٣۴، یعیسم(

م، در ینـام یات میـه مـا آن را  ادبکـچه  از آن یاریه اوًال بسک شود رهنمون میها ما را  ن بحثیا
گاهکرند یگ یمقرار  یموارد ۀحوز ق خود را بـه یتحق یها افتهیم یتوان یًا ما میو ثان دهند یم یه به ما آ

تر اسـت، ارائـه  م مناسـبینـک یر مـکـه فک یا وهیات مستند و به هر شی، ادبیات داستانیصورت ادب
از  کیشده اسـت حـا یه مورد بحث محافل علوم اجتماعکو هنر  یفکیقات یتحق یخوان هم. میده

 یدیل جدکش ۀگونه ارائ همان. ار داردکانتقال اف یدر چگونگ یر فراوانیل نوشتار تاثکه شکآن است 
نـو  یارکـنـو، اف کیتوانسته است با نوشتن در سبه کاست  یا دهنسیات نویاز ذهن کیحا ،از نوشتار

ن یا. ار گرفته شودکات به ید ادبیتواند در تول یم یهنر یها تیه چگونه خالقکم ینیحال  بب. ندیافریب
 یرهایار خود را از زنجکم و افیق بنگریعنوان روش تحق  ما به نوشتن به هکن است کار هنگامی ممک

  .  مید باشد، برهانیست و چگونه بایچ یرش علمه گزاکنیبر ا یتعصبات گذشته مبن
م جهـان، یتوان یه در آن مکند ک یرا فراهم م یا ط تجربهیق، شرایمنزلۀ روش تحق نوشتن به

و  ینـیاستاندارد و سفت و سـخت ع یها ه چگونه نوشتنکم ینیبب. مینکرا ساخته و پرداخته 
ایـن عنـوان امـور را سـهل و سـاده    نوشتن بـه. ندک یرا محدود م ی، ما و علوم اجتماعیعلم
سـنده، بـه او ارائـه یردن نوکـتـر  یو غن یر یادگیـ یرا بـرا یگوناگون یها ه راهکانگارد؛ بل ینم
  .(Richardson, 2003; 500)دهد  یم

نوشـت، گزارشـات علـوم  یتر دیـجد یها وهیها را به شـ توان آن یه مک یان گزارشات علمیدر م
ه اغلـب کـسـت ین ین امـر تصـادفیـا. طور خاص قرار دارد به ،ینگار مردمم و طور عا ، بهیاجتماع

روش  کتـببه  ینه نگاهین زمیدر ا .ن حوزه قرار دارندیدر ا ،طرافداران نوشتن خالق و متفاوت علم
 یشناسـ قـات مردمیه روش عمده در تحقک یفکیق یروش تحق در آنها .ن استینشانگر هم ،قیتحق

 Denzin and. ک. نمونـه ر یبرا(اند  ردهکد کیتا یید نهاینوشتن در تولاست به موضوع تنوع و اثر 

Linconn, 2002, 2003 .(م ینـک یتلقـ یف فرهنگـیرا توصـ ینگـار ماگر مرد)کو مـ یاسـپردل 
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نگاران بـه  مردم. یف شفاهیف، همان نوشتن است و نه توصی، منظور از توص)٢۴، ١٣٨۶، یوردک
از . اغذ و قلمک ،خود محققشان منحصر بود به  قیرشته ابزار تحقن یا یکالسکران دوران کژه متفیو
از آن محسـوب  یا بخشـیـ ،ردیـگ یقـرار م یف فرهنگیه در درون توصکچه  نوشتن تمام آن ،رون یا
  . ن چارچوب قابل مالحظه استیشود در هم یم

  :یوردک کمو  یبه قول اسپردل
نوشتن داستان، رمان و  یخوب برا، داشتن فرصت یمردم نگار  یگر براید ینفع جنب یکـ 
دقت  د بـهیـاو با. ز باشـدینگار خوب ن د مردمیسنده خوب باینو یک. گر استیا هر موضوع دی

فاتش، ید در توصـیـه باکـ نیـتر ا و مهم. ندکها را مشاهده و ثبت  دهیط، حوادث، رفتار و ایشرا
  ). ١٣٨۶،٢١(ها و اعمال آنها را باورپذیر جلوه دهد  تیشخص

. ات خود ادامـه خواهـد دادیبه ح ،ه متنکرد کتوان تجسم  یمگونه  نیا را  یفکیقات یتحق ندۀیآ
را  یو ساختار متن از چارچوب صفحات نوشته شده فراتـر خواهـد رفـت و ابعـاد مختلفـ یاما معن

، روش »نوشـتن«مثابـه  د مـتن بـهیـات و تولین ادبیه هرگونه مرز بکب ین ترتیبد. کشف خواهد کرد
  .خواهد شد یتلق کدرپژوهش و 

  
  یبند بحث و جمع

ن امـر یـا  ؛میرین مقاله عنوان شد بپذیه در اک یق را بدان معنیروش تحق ۀمنزل اگر موضوع نوشتن به
، یفـکیقات ینندگان تحقک دیژه تولیو ، بهندگانسید را در برابر نویجد یها عمق و افق ،به ظاهر ساده

د و یشـمند با عالقه یار خودشناسکنمونه اگر به  یبرا. ندک یباز م یهنر یارهاک یو حت ینگار مردم
 ید سـاختارهایـار نه تنهـا شـما را از قکن یا ید،سیار خود بنوکباره تجارب و احساسات خود را در

گـاهک، بلسازد یمعمول رها م د یـده یانجـام مـه کـ یارکـشـتن و یبـاره خودر یه در ضمن آن به آ
ا یـد هـر روز یـنک یه سعکشود  یه میلذا توص. دارد یریتأثن یز چنین یوگرافینوشتن ب. دید رسیخواه
ار هم درباره خودتـان و هـم کن یبا ا. دیدتان بپردازر خویف و تفسیان به توصیروز در م یک حداقل

  .د آموختید خواهیات جدکن ،ارتانکباره در
 یاتکـو نق یشـف حقـاکشـوند،  یه در موقع نوشتن در برابر فرد باز مکد یجد یها منظور از افق

گاه نبوده است ه فرد قبل از اقدام به نوشتن از آنکاست  ت یـدن بـه خالقیپس نوشتن، روش رس. ها آ
  .ه در دسترس عموم قرار داردکاست 
و   یت در امــر تحقیــق بــه همــراه داشــتن ارزش علمــّیــت خالقیــعــالوه بــر اهمن، یچنــ هم  

 انـد، تبطگر مریدیکـآن بـه  یهـا زا و بخشه همۀ اجک یتیّ لکعنوان  ق بهیتحق ، نگاه بهیریپذ انعطاف
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زیرا اتخاذ نگرش کلی به تحقیق و نگاه جامع نسبت . ردیگ یم د قرارکیمورد توجه و تأ یطور ضمن به
جـایی کـه همـۀ  ،گیـرد ت می، بلکه این امر از واقعیت نشـأنیست قهیتابع سلبه روند تحقیق امری 

گونه نیز قابـل  یابد و آن که حیات در کلّیتی تجّسم میجا  از آن. اند عناصر به نوعی به همدیگر مرتبط
  .درک است، پس تالش برای شناخت آن نیز باید چنین باشد

  :)Dewey, 1934(قول جان دیویی   در خاتمه به
های ساختمان، ساختار و کار، هر سـه بـر یـک  شناختی نیست که واژه این یک تصادف زبان

تـو » سـاخت«اسم » ساختن«زیرا بدون معنای فعل . دفرآیند و نیز محصول نهایی اشاره دارن
  .خالی خواهد بود

  
  شنهاداتیپ

و  ی، دانشـگاهیرسـتانیآموزش به جوانان دب یتوان برا یه مکرا  یم مواردینک یم ین بخش سعیدر ا
هـا  ر آنیسم تاثیانکه مکن است کمم ن،نندگاکاستفاده . مینکبیان ، باشدخود استادان سودمند  یحت

ه از کـطـور  همـان یعاد ممرد. ندیشرفت خود بهره جویراه پها در  توانند از آن یاما م ،نندکن کرا در
 ییهـا روش. نـدکرا روشن  یالمپ ،دیلکبا زدن  دتوان یس مکاما هر  ،ار برق خبر ندارندک یچگونگ

 پـس. اند د واقع شـدهیر عمل و تجربه مفاند د فوق قرار گرفته یها بحث یشود بر مبنا یشهاد میه پک
  . اند قابل استفاده شیها برا آن روش  ا نه،یداند  یها را م سم آنیانکه فرد مکن ینظر از ا صرف

  :باشد یم یآور ادیته قابل کنچند پیشنهادات قبل از شروع به ارائه   
گاه: نوشتن؛ شناخت است ــ   گاه  یها یلذا همۀ سودمند. دهد یم ینوشتن به ما آ آ

گاهیالملل نیب یو حت یو هم اجتماع یهم در سطح فرد. بودن را در خود دارد  یرهاییالزمه تغ ی، آ
  .سازد یاز را فراهم مین نینوشتن ا. است ید انسانیمناسب و مف

ه نوشـتن کـد یـگو یم   Somerset Maughamسامرست موآم . بخش است آرامش ؛نوشتن ــ
ه لـذت کـآنـان . ر نهفتـه اسـتیارناپـذکان یقتیحق ،مانهکیح ن گفتهیدر ا. ن استکین تسیتر بزرگ

ه کـهمـان طـور . بخشـد یه نوشتن به آنـان آرامـش مکدانند  ین میچن هم ؛اند ردهکنوشتن را تجربه 
ند روبـرو هسـت یلکه با مشـک ین خود و افرادیۀ روانشناسان و مشاوران به مراجعیتوص مشاهده شد

ه ما هم بـه شـما یتوص. دننکدا یپ یل خود نیز راه حلکمش یبرا د وسند تا آرام شونیه بنوکن است یا
  .  ن راستا استیدر هم
د یـنکشروع  چطورد یدان یه نمک نیااز  با ترس و اضطراب همراه است؛ه ینوشتن در مراحل اول ــ
ه کـ ن اسـتیـابـه شـما ۀ ما یتوص. دیداشته باش یراداتید و اینکه اشتباه ک نیااز . ختم کنید جاکو به 
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  .دیشو میمند  آن بهره یاید و از مزاینک ن عادت میوقت به نوشت زد آنیتان بریها د تا ترسیسیبنو
ه بارهـا در طـول کـ یا تـهکن. بخش بودن آن اسـت همانا لذت ،ت نوشتنین مزیتر د بزرگیشا ـ

ننـده کمـن ارضـاء  ینوشتن برا«ه کن است یا د نشده استکیأتاد یز ان شد ویب یطور ضمن مقاله به
پـاداش . د تجربـه نمـودیـه باکبل ،ردکف یتوان توص یذ نمیاز لذا یاریلذا نوشتن را مثل بس .»است

آن  خواهند  میاند باز ردهکه لذت آن را تجربه که آنان کل ین دلینوشتن همان خود نوشتن است و به ا
  . دیاد دهید و آن را به جوانان ینکن لذت شروع به نوشتن یتجربه ا یشود برا یه میتوص. نندکرار کرا ت

پـس اگـر . ننـدک یر مـکـل قلم خـوب فاه. نندکر کتوانند خوب ف یسند نمینو یه نمک یافراد ــ
  .معموًال داناتر هم هستند  ،تابک انمولف. دیسید حتمًا بنویباش یر واقعکمتف یکد یخواه یم

ه کـبودنـد  یها افراد مصاحبهها و  یدر بررس. ازمند شجاعت استیشتن نه نوک نیا یانیته پاکن ـ
ژه یـو اند، بـه ه به نوشتن مشغولک ییها همۀ آن ۀز در تجربیما ن. ردندکاز نوشتن را گوشزد ین شین پیا

هـا و  ه بـه ترسکـم یافتیـشـجاع  یسـند افـرادینو یت درون خود میار خالق و رضاکه به ک ییآنها
ندگان یار توانستند دانش خود را به آکن یو با ا  اند، دادهمه اند و نوشتن را ادا ق آمدهیاضطرابات خود فا

 .انتقال دهند
منـد  آن بهره یایـتـا از مزام یانجـام دهـ یناتیو چه تمر میسیه چطور بنوکن است یال اؤحال س

 :تواند سودمند افتد یه در صورت اقدام مکگردد  یارایه م یشنهاد عملیچند پاکنون م؟ یشو
سپس آن را  ،ردهکشروع به نوشتن  یرا از مقطع یمثًال داستان. دینکرا تمام  یمه تمامیداستان ن.١
و مجنون را از  یلیمثًال داستان ل  .دینکه است تمام ده در داستان رخداکچه  تر از آن متفاوت یبه طرز
  .دیاش ده د و به نحو دلخواه خود خاتمهیسیاز نو بنو ، وسط
و  ینـونکالت جامعـه که مشکد ینکف یرا توص یا امعهج. دینکپا بوتوی یکشروع به نوشتن  .٢
. نداشـته باشـدرا  ...)اد یـو اعت یالهبردادکا، ی، قتل، فحشا، دروغ و ریمثل دزد( یل اجتماعیمسا
  .دینکمشخص  یین ضمانت اجرایاعمال قوان ید و برایسین بنویش قوانیبرا

ف یتوص یا آن را در نوشته یا منظره یپس از انتخاب و تماشا. دینکف یرا توص ییبایمنظرۀ ز .٣
  .دیینما

ان خـود یا آشـنایـل یـرا از فام یفرد خاص. دینکف یل را توصیاز افراد فام یات فردیخصوص .۴
  .دیسیحداقل دو صفحه بنو او  یتیشخص یها یژگیو د و راجع بهینکانتخاب 
حـداقل دو صـفحه و ا در د سرگذشت خود رینک یسع. دیسیخودتان را بنو یزندگ ۀخچیتار .۵
  .دیسیج صفحه بنوثر پنکحدا
 رباغـه ووورتاژ، اعدام مجرمان، ازدواج با دخترخاله، خـوردن گوشـت قکمثل (را  یموضوع .۶
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  .دیسیآن دو صفحه بنو تأیید و یا رد رده درکانتخاب ...)  ل وزن به اجبار قانون ویتقل
ها  هیتوص ند خواند،را خواه  تو آن مرگاز ه بعد کدر آن نامه . دیسیبه فرزندان خود بنو یا نامه. ٧
  . دیآور شو ادیح خود را به آنان یو نصا
ه کد ییبگواز شما خواسته به او  ید دوستینکفرض . دیا مشاوره بدهید ینکحت ینص یسکبه  .٨

  .دیسیبنو به او خود را یها ح و مشاورهینصا. ندکازدواج  یچگونه فرد ا نه و یا اینکه بایند کازدواج ب
د یا دهیرًا دیه اخکرا  یلمیف. دینکف یتعر یسک براید یا دهیا دید یا دهیه شنکرا  یداستان ۀخالص.٩
  .  دینکف یتعر یدوست برایخالصه آن را  یا نامه یرده و طکد انتخاب یا دهیو پسند
لطفـًا شـما در سـه . نـدکقـه صـحبت یان ده دقیس جمهور قرار است در جمع دانشجویرئ. ١٠

  .دینکه یته یسخنران شان متن یا یصفحه برا
 از جوانــان و نوجوانــان اســتفاده و یارتبــاط نینــو یها وهیشــ و ابزارهــا ورود بــه توجــه بــا .١١
 تجـارب، ،یپژوهشـ−یعلمـ یدسـتاورها افـراد ردکـ شـنهادیپ تـوان یم یارتباط نینو یها یفناور
 لـبقا در نینو یها یفناور قیطر از را موارد لیقب نیا از و ها نوشته دل خاطرات، اشعار، ها، شهیاند

  .نندک ینگهدار و ثبت...  و تیسا وب ها، وبالگ
  

  



                        ١٣٩۵تابستان / ٨٧ش/ ٢٢س/ شناسی علوم انسانی روش   ٧۶

  raveshshenasi87 Sm 27-11-95   فحه بندي مقدماتيص 87شناسي  مجله روش

  
  منابع

  
درجوامـع  ینگـار ، مردمیپـژوهش فرهنگـ، )١٣٨۶( یوردک کم. د ویویمز ودیج. پ یاسپردل .١

 .، تهرانیو مطالعات فرهنگ ی، پژوهشگاه علوم انساندهیچیپ
در  یشـناخت و انسان یجامعـه شـناخت یهنر، جستارها یمردنگار، )١٣٩١(، نعمت اله، یفاضل .٢

  . ا، تهرانکی، انتشارات فخرا ات و هنرینه ادبیزم
  .١٣٨٠ یز نشر دانشگاهک، تهران، مرن نگارشییآ، )یالنیگ(، احمد یعیسم .٣
شـماره  نامه فرهنـگ» یقات فرهنگیدر تحق یام ارزشکنقش اح«) ١٣٧۶( کوید بی، سیمحمد .۴

  . ٨۶−٩۵، ص ١٣٧۶، سال هفتم تابستان ٢۶
5. Denzin, K. Norman and Yvonna S. Lincoln (editors), (2003) Collecting and 

Interpreting Qualitative Material, Sage Publications, London,  

6. Denzin, K. Norman and Yvonna S. Lincoln (editors), (2002) The Qualitative 

Inquiry Reader, Sage Publications, London. 

7. Dewey, John, (1935.50),Art as Experience. Minton Balch, New York. 

8. Kreisten Kreider http://www.kreider−oleary.net| Lindzey, Gardner, et al,(1985), 

Psycology. Worth Publishers. New York,  

9. Richardson, Laural.  (2003) "Writing: A Method of Inquiry”, in Norman Denzin 

& S. Yuonnas Lincoln (eds); Collecting and Interpreting Qualitative Data. 

Sage Pub. London, (2003). pp. 499−541. 

10. Rich, Adrienne (1995). On Lies, Secret, and Silence. W. W. Norton & Company. 

pp. 33–108. 

11. Schaff, Joe; Writing as Process, International School of Tianjin, China 2013.  

12. Somerset Maugham, wwww.goodquates .com 

13. Somerset Maugham,  http://www.creativityandcognition.com 

14. St.Pierre Adams, Elizabeth; "Circling the Text: Nomadic  Writing Practices'' in 

Denzin and Lincoln, The Qualitative Inquiry Reader. (Sage Publications, 

London 2002), pp. 51−69. 

 
 
  


