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ایشان در جایی از .  بودم…چندي پیش در یک همایش علمی شاهد سخنرانی یکی از استادان دانشگاه           
و بـراي نـشان دادن نظـر خـود در بـاره آن      » استفاده دانـشجویان از اینترنـت  «سخنرانی خود در ارتباط با موضوع   

شـاید  .  »دانند هاي جستجو در اینترنت را هیچ نمی اصالً، به طور کلی، خیلی از مواقع دانشجویان شیوه        «: مودندفر
امـا، بـه کـار بـردن تعـدادي      . در نظر نخست، این جمله چندان جلب توجه نکند و براي برخی از ما عادي باشـد          

د با رویکرد علمی و منطقی نسبت به رخدادها تواند در تضا صفت و قید که از بار تأکیدي آن اطالع نداریم، می      
عـده اي  . براي برخی و یا بیشتر ما استفاده از این رویکرد در صحبتهاي شفاهی عادي شده اسـت     . و مفاهیم باشد  

گونه واژه ها و عبارتها، بدون توجه به وزن و تأثیر آنها در انتقال  از ما نیز در تألیفات و آثار پژوهشی خود از این  
شاید در همین نوشته من نیـز چنـین رویکـردي وجـود داشـته باشـد کـه               .  به خوانندگان استفاده می کنیم     مفاهیم

به بیان دیگر، برخی از ما به شکل ناخودآگاه از صفتها و قیدهاي توضیحی و  . ناخودآگاه از آن استفاده کرده ام     
احـساس  . ۀ مـورد اسـتفاده مـا نارساسـت    کنیم بدون آنهـا، جملـ   کنیم، زیرا تصور می یا تأکیدي بسیار استفاده می   

بـه  . هاي معمولی به اندازة کافی رسا نیست و ناچاریم از صفتها و یا قیدهاي کمکـی اسـتفاده کنـیم         کنیم واژه   می
راستی، منشأ و دلیل وجود چنین رویکردي در گفتارها و نوشتارهاي ما چیست؟ آیا زمینه هـاي فرهنگـی باعـث       

 ادب فارسی کارایی و تأثیر خود را از دست داده است کـه ناچـاریم بـراي انتقـال     این امر شده است؟ آیا زبان و 
مفاهیم به مخاطب خود از صفتها و قیدهاي تأکیدي استفاده کنیم؟ متون و آثار گذشته نقش عمده در ایـن کـار        

ه و دارنـد؟  بر چنـین رویکـردي تأکیـد داشـت    » انشا و آئین نگارش«دارند؟ نظام آموزشی ما و برخی درسها مانند   
  . تواند به بهبود نگارش و گفتار جامعه ایران بویژه جامعه دانشگاهی کمک کند یابی این مشکل می ریشه

. توجه به بار تأکیدي و وزنی که هر واژه یا عبارت در جمله دارد، یک اصل ضـروري در نوشـتن اسـت           
مـثالً از نویـسنده بـه    (دي بـه فـرد دیگـر    چنانچه هدف از گفتار و نوشتار برقراري ارتبـاط و انتقـال مفهـوم از فـر             

باشد، این امر باید به درستی و بدون کم و کاست یا اغراق صورت ) خواننده، از خبرنگار یک رسانه به مخاطب   
به کار بردن واژه ها و عبارتهایی که موجب بزرگنمایی، اغراق، قطعیت بیش از اندازه و به دور از واقعیت . گیرد
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هایی از قبیل  دانیم که واژه براي مثال، آیا می.  با عقالنیت در تضاد است و در محیطهاي علمی جایی ندارد       باشد،
و مانند آنها باید از نظـر میـزان شـدت تأکیـد، بـه      » اصالً، کامالً، صد در صد، به طور کلی، اکثراً، همواره، هیچ     «

شود و باید اسـتنباط و تفـسیر انجـام      پژوهش ارائه می  این امر بویژه هنگامی که نتایج یک        . درستی استفاده شوند  
آمیز یا تضعیف  در مورد به کار بردن کلمات و عبارتها با قطعیت و یا به صورت اغراق. گیرد، بسیار اهمیت دارد   

بریم، حـساسیت   باید نسبت به هر واژه، صفت و قیدي که در نوشته هاي خود به کار می       . شده، باید احتیاط کرد   
از سوي دیگر، خوانندگان و داوران متون نیز نسبت به استفاده غیر واقعـی و غیرمنطقـی از واژگـان          . شیمداشته با 

بیش از حد وصفی حـساسیت دارنـد و آنهـا را مـصداق غیـر علمـی بـودن و ذهنـی بـودن پدیدآورنـدگان آنهـا             
توانـد    مقاله یـا پایـان نامـه، مـی    ها در یک نوشتۀ علمی، مانند   گونه واژه     وجود حتی تعداد اندکی از این     . دانند  می

شاید، افزون . را بی ارزش نماید) در واقع، آن کار علمی(تأثیر منفی بر ذهن خوانندگان باقی گذارد و آن نوشته 
بـه ایـن مـسئله مهـم بپـردازیم      » روش تحقیق«بر درسهایی چون آئین نگارش و مانند آن، بتوانیم در درسی چون      

. شـود   منطقی و واقع بینانه نسبت به مفاهیم و وضعیتهاي مورد بررسـی، تأکیـد مـی     زیرا در این درس، بر رویکرد     
هاي بـه دسـت آمـده را     کنیم، داده براي گرفتن پاسخ استفاده می) مثالً لیکرت(اصوالً، هنگامی که از طیف رتبه    

بـراي مثـال،   . منیز باید در گستره طیف مربوط تحلیـل و تفـسیر کنـیم و نمـی تـوانیم خـالف آن را اعمـال نمـایی            
تـوانیم بگـوییم    دهنـدگان نظـر مثبتـی نـسبت بـه موضـوع مـورد پرسـش دارنـد، نمـی           پاسخ% 55هنگامی که مثالً  

بنابراین، نگاه پژوهش مدار، دقیق و واقع بینانه به ما حکم مـی کنـد   . چنین نظري دارند» دهندگان  اکثریت پاسخ «
گونـه   از ایـن رو، وظیفـه اسـتادان مـدرس ایـن     . منعکس کنـیم گونه که هست ـ نه کم نه زیاد ـ   که واقعیتها را آن

هـا و دوري   هـا، هـدایت کـردن دانـشجویان بـه درك روح علمـی نوشـته        نامه درسها و نیز استادان راهنماي پایان     
  .گزیدن از رویکردهاي ذهنی و احساسی است

  
 


