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 چكيده

هها    ثر از اندیشهه أی است کهه تته  های باازجمله کت 1ضدروش  ؛روش تحقیق کیفیکتاب 
شناسهی   و ارزش  شناسهی  شناسهی  تررتهت   . تمرکز کتاب تبانی هستیاستبلیکی و نیوتن 

و پراگماتیسهم     نیسهتی یپارادایم اثبهاتی  تفسهیر   انتقهاد   تم    پنجها  تحقیقاتی ) پارادایم
کتهاب ششهنایی    ۀدههد نویسهند   کتاب از نثر  روان برخوردار است و نشهان تهی  . این است
شتیزبودن تفههوم   تبانی تحقیقات کیفی دارد. باوجوداین  کتاب با تسائلی چون ابهام اب یکاتل
تطبیقهی و  ههه   در عنوان کتاب  خله  تباثهپ پهارادایمی انتقهاد  و تهاری ی      «ضدروش»

زیاد از تفاهیم و ترکیبهات تفههوتی    ۀقیق کیفی  استفادها ذیل پارادایم کلی تح کردن شن جمع
شور  داده  بها   یهابی )یها جمهع    ب ه  داده  نداشهتن  ها  تناسب شده و نپرداختن به شن ترجمه

هها  تحقیهق تواجهه اسهت.      تاندن توضوع اسهتراتی   تر از همه تغفول عنوان کتاب  و تهم
قهات کیفهی ایهران دارد. در    کتهاب کهارکرد و جایههاه خهاد خهود را در تحقی       همهه  بااین

وضریت ترلی توجه به تنطق و پارادایم تحقیق  تمرکز بهر تمایزهها  تیهان انهواع ت تله       
و   هها  عملهی از انمهام تحقیقهات ترتبهر کیفهی       یابی بهه نمونهه   روش تحقیق کیفی  دست

هها  ترلهی    هها  علمهی در سهطه جههانی از ضهرورت      تالش برا  چاپ یاتته  درنهایت
 در ایران است. تحقیقات کیفی

.  تحمدپور  تحقیقات کیفی  پارادایم1 ضدروشکتاب شتوزشی ها: کليدواژه
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اند کهه کمهک    تحریر درشتده ۀی در علوم انسانی به رشتهای بانزدیک به یک دهه است که کت
تحقیقات شناسی  روش»توان شن را گفتمان  طور کلی تی به واند  زیاد  به ترویج گفتمانی کرده

ی در علوم اجتمهاعی گفتمهان جدیهد    قرن ثضور غالب تحقیقات کمّ ناتید. برد از نیم «کیفی
طریقهی تتفهاوت.    اتا بهه   تالشی است برا  بازگشایی تسیر  از تولید دان  و تررتت ترتبر

درستی به شن اشاره کهرده   به 1ضدروش کتاب  ۀطورکه نویسند همان  علوم اجتماعی در ایران
 اسهت  بهوده  «... ... بهر  تهأثیر »یها   «ثر بهر ؤعواتل ت»پارادایم  ۀقرن تحت سلط این نیماست  در 
ها  اجتماعی  درپی شناسایی راهی جدید بود که بتواند پدیده . بنابراین 02: 1932)تحمدپور 

را به طریقی دیهر توردتحلیل و بررسی قرار دهد. این راه جدید بازگشایی تسهیرهایی نهو از   
 بود که تناسبی با پارادایم توجود نداشت. تحقیق و پیوه 

گهذار    نام «تحقیقات کیفی»عنوان  بااین راه جدید همان چیز  بود که در اصطالح کلی 
شن بی  از همه به این اتهر   ۀانهیز. ابهام و تناقش شد که البته اصطالثی است پرابهام و تناقشه

بهاتی را ذیهل یهک اصهطالح     هها  تحقیهق غیراث   روش ۀشود که این گفتمهان همه   تربوط تی
پهارادایم   رسهد. تهثال    تی نظر که چنین برداشتی ناصواب به شورد؛ درثالی تی «تحقیقات کیفی»

هها    عنوان روش با توان ها  تحقیق ترکیبی ذیل پارادایم پراگماتیسم را نمی انتقاد  یا روش
شههود.  نمههیی نیسههت  کیفهی هههم تلقهی   پههارادایم انتقهاد  کمّهه اگرچهه  تحقیهق کیفههی شورد.  

پارادایم رئالیستی )که در ایران چندان توردتوجه قرار نهرتته است  نیهز وجهود     دیهر ازسو 
ها  تحقیهق   سر  روش براین  یک ی تلقی کرد و نه کیفی. عالوهتوان شن را کمّ دارد که نه تی

ز ا  تاری ی دارند و به قبهل ا  ها سابقه ذیل روش تحقیق کیفی شورده شده است که این روش
هها    روش به برد تربهوط اسهت. تهثال     1312 ۀگیر  گفتمان روش تحقیق کیفی از ده شکل

هها    . روششتده است 912تا  943  اه هصفحدر  1ضدروش که در کتاب   تاری ی تطبیقی
نیهز دیهده     اسپنسهر  و چون کنت هم  گرا تاری ی تطبیقی ثتی در تطالرات اندیشمندان اثبات

تهوان شن   گردد که نمهی  ها  تارکس و وبر برتی تاری ی شن به ترالیتها   شده است و زتینه
 د.کررا با گفتمان ترلی روش تحقیق کیفی خل  

ی که بهذریم  نهاه تا به تحقیقات کیفی شاتل تحقیقهات غیرکمّه   یادشده ۀاز ابهام و تناقش
است که ثدود یک دهه است گفتمان شن درثال پیشهرتت در تحاتهل علمهی و دانشههاهی     

چهاپ رسهید کهه     ا  بهه  تصنیفی یا ترجمهه  ها  باسر  کت شور است. در این یک دهه یکک
هها    طراثهی پهیوه    تنهد  ها کتاب ارزش ترین شن کرد. تهم یادشدهکمک زیاد  به گفتمان 

 شن را شهر نهی  ن 1914 است که در سهال  جمۀ ثسن چاوشیاناثر نورتن بلیکی با تر اجتماعی
شود که ایهن کتهاب ارتبهاطی بها      وان کتاب چنین برداشت تیظاهر و از عندرد. البته کرچاپ 
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تحتوا  شن ترتب  با نههاه پهارادایمی بهه تحقیقهات اسهت.       اتاها  تحقیق کیفی ندارد   روش
بهرد   بهرا  پهی   را اجمالی چهار استراتی  پیوهشهی توجهود    طور به چهارم این کتاب تصل

ایهن چههار    ۀتررتی و بحپ دربهار  است. بلیکی قبل از تررتی کردهدان  در علوم اجتماعی 
 چههار اسهتراتی  پیوهشهی    ۀتر دربهار  برا  بحپ تلسفی تمثیلی ا  استراتی  پیوهشی تقدته

هها    گویی بهه پرسه    ها  بدیلی برا  پاسخ ها  پیوهشی روش استراتی  .است ارائه کرده
اسهت و  ها تستلزم تنطهق تحقیقهاتی خاصهی     دهند. هریک از این استراتی  پیوه  ارائه تی

گیهرد. ایهن    تهی  بهر  شناختی را در شناختی و تررتت از تفروضات هستی خصوصی ترکیب به
 ۀتراثلی برا  سهاختن تررتهت دربهار    ۀها دیدگاهی به واقریت اجتماعی و تمموع استراتی 

گران باید یک یا چند اسهتراتی  پیوهشهی    دهند. پیوه  ب شی از واقریت اجتماعی ارائه تی
تهر در تباثهپ    . این کتاب اگرچه کمها  پیوه  پاسخ دهند وانند به پرس را برگزینند تا بت

یدن علم  تنطهق  د سزایی در بحپ پارادایمی هتحقیق کیفی توردتوجه قرار گرتته است  سهم ب
 ها رویه: تبنایی ۀنظری کیفی؛ تحقیق روش صولا کتاب  چنین دارد. هم شناسی و روش  تحقیق

ترجمه و تنتشر شد که تته بابی شهد تها    1911اشتراوس و کوربین در سال  ۀنوشت ها شیوه و
ا  ششهنا   زتینهه  ۀاساتید و دانشمویان تحصیالت تکمیلی با تبانی و اجرا  روش تحقیق نظری

ترجمهه و   درشتهد  بهر پهیوه  کیفهی    با عنهوان   1911شوند. کتاب اووه تلیک نیز در سال 
دو البتهه  ا  دارد.  تحقیق کیفی جایههاه برجسهته  ها   چاپ شد که ازثیپ پرداختن به روش

 ها  پارادایمی تحقیق نداشتند. جد  به تناقشه یکتاب اخیر نهاه
پهارادایمی  کهه گفتمهان تحقیهق کیفهی بازگشهایی شهده بهود  کتهاب تبهانی           وضریتیدر 
. ایهن کتهاب    1911)ایمان  تنتشر شد ی و کیفی تحقیق در علوم انسانیها  تحقیق کمّ روش
هها  پهارادایمی تیهان     و تناقشهه   تبانی پهارادایمی تحقیهق  تنطهق تحقیهق     توردابی درتته ب
تبهانی   :کتاب تشهتمل بهر دو ب ه  اساسهی بهود     این ها  ت تل  تحقیق بود.  شناسی روش

و پراگماتیسم )ب   اول  و تررتهی چنهد     ی  کیفی  انتقاد ها  تحقیق کمّ پارادایمی روش
عنهوان   بها  کتاب دو سال برد با عنوان و ویرای  جدیداین روش تحقیق کیفی )ب   دوم . 

صهورت تملهد    چاپ رسید و ب ه  دوم شن نیهز بهه    به روش تحقیق در علوم انسانی ۀتلسف
 . 1931)ایمان  ا  چاپ شد جداگانه

در سهال   یادشهده دو سال برهد از چهاپ ن سهت کتهاب      را 1ضدروش  کتابتحمدپور 
خصهود زتهانی کهه     هبین دو کتهاب وجهود دارد؛ به   ها  تراوانی  رد. تشابهتکچاپ  1932

. بررسهی کردنهد  با تأکیهد بهر تحقیقهات کیفهی      را تحقیق ۀنویسندگان توضوع تنطق و تلسف
 ههها  اجتمههاعی طراثههی پههیوه کههه تضهها  علمههی توضههوع پههارادایم در کتههاب  درثههالی
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تن کتهاب دیههر  از نهور    1931طور جد  دنبال نکهرده بهود  در سهال       را به1914 )بلیکی
نیهز دو   . اخیهرا   1931)بلیکی  ترجمه شد ها  تحقیق در علوم انسانی پارادایمبلیکی با عنوان 

ی و رویکردهها  کمّه   کتهاب  و ها  پهیوه  اجتمهاعی   روشکتاب الورنس نیوتن با عنوان 
این دو کتهاب نیهوتن     درواقع.  1934 ؛ نیوتن1939)نیوتن  ترجمه و چاپ شده استکیفی 
 1ضهدروش  ا  از تباثهپ پهارادایمی در کتهاب     هستند کهه ب ه  عمهده   ی های باهمان کت

برتبنا  شن قرار گرتته است. البته الزم است اشهاره شهود کهه بها نههاهی غیرپهارادایمی و بها        
را  شناسی علوم سیاسهی  روشثقیقت کتاب نیز ا  زیاد از رویکردها  نیوتن و بلیکی  تاصله

ازجملهه پدیدارشناسهی و     کیفهی  یههای  گاهدیهد  اسهت  نهوعی تهالش کهرده    تنتشر کرد که به
تدرنیسهتی   و پست  کاو  شناسی  گفتمان ها  زبان شناسی هرتنوتیکی و برخی دیهر از روش

 . 1911)ثقیقت  طور تبسوطی توضیه دهد لحاظ تلسفی و به را در این کتاب به
بهر   است که با نهاه پارادایمی و تتمرکز  تند ارزش ها  بایکی از کت 1ضدروش کتاب 

تهر از همهه تتهأثر از     کهه بهی   هها  تحقیقهاتی نوشهته شهده اسهت        تضادها  بین پهارادایم 
هها    کتاب تناقشه این   تمرکزعلتهمین  . بهاست طور خاد نیوتن ها  بلیکی و به دیدگاه

شناسهی تحقیقهات کیفهی     و روش  شناسهی  شناسی  تررتت هستی بررسی تسائلپارادایمی و 
  1914بلیکهی )  هها  اجتمهاعی   طراثی پهیوه  برد از کتاب   دطورکه اشاره ش . هماناست
 ی و کیفههی تحقیههق در علههوم انسههانیههها  تحقیهق کمّهه  پههارادایمی روشتبههانی  ههها  کتهاب 
ی هستند که تنطق تحقیق را بها تأکیهد بهر    های بااولین کت وجز 1ضدروش    و 1911 )ایمان
 ارزیابی شهکلی و تحتهوایی کتهاب    هدفْ ثاضر ۀتقال در ها  پارادایمی دنبال کردند. تناقشه

 .است 1ضدروش 
 

 بیيازنقد و ار .2

معرفيوتوصیفاثروارزیابيشکليآن8.1
 شناسهی کیفهی   تنطهق و طهرح در روش  با زیرعنهوان   1ضدروش  ؛روش تحقیق کیفیکتاب 

 ن سهتین بهار  شناسی از دانشهاه شیراز است کهه   التحصیل جاتره تألی  اثمد تحمدپور تارغ
رد. این کتاب بها سهه گفتهار جداگانهه و     کچاپ  1932در سال  را شن شناسان انتشارات جاتره

گفتهار  ههم بهه     تصل طراثی شده است که البته نویسنده در پایان کتاب پس دوازدهدرقالب 
عنهوان   بها  اسهت  یادشهده ت کتاب قوّ ۀکتاب اضاته کرده است. گفتار ن ست که درواقع نقط

تصهل ن سهت شن    ؛دارد  ارائه شده است کهه دو تصهل   «عمده ها  رحط و تلسفی ها  بنیان»
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و پراگماتیسهم اسهت.     نیسهم یپهارادایم اثبهاتی  تفسهیر   انتقهاد   تم     پنجبر تررتی  تتمرکز
بهر   طور خاد تتمرکهز  و به یادشدهها   ها  تیان پارادایم تحتوا  این تصل ورود به تناقشه

ا   رود ب ه  عمهده   که انتظار تی . درثالیاستیم اثباتی ها با پارادا ر پارادایمهیدها   تناقشه
از تطالب این ب   به پارادایم تفسیر  که عنوان کتاب را با خود دارد ت صیص داده شهود   

به این پارادایم ت صیص یاتتهه اسهت. ب ه       15تا  41  اه هاز صفح  صفحه هشتثدود 
طورکهه عنهوان    همهان   قرار دارد. درواقهع گرایی  ا  از تباثپ این گفتار ثول نقد اثبات عمده
نقدها  وارد بر پهارادایم رایهج را در نیمهی از    است است  تحقق خواسته  1 ضدروشکتاب 

ثمم گفتار اول نشان دهد. اگرچه در گفتار اول به تررتی پهارادایمی پرداختهه شهده اسهت      
نده نههاهی  و نویسه  استصفحه  سیزدهتصل دوتی هم در این گفتار ترری  شده که ثدود 

 داردو تاثدود  ههم تراینهدها  انمهام تحقیهق کیفهی        کلی به روش تحقیق کیفی  ابراد شن
  .119 -122 :1932تحمدپور )

کهه چههار    اسهت شاتل چهار تصهل  «کیفی یابی داده ها  رویه»گفتار دوم کتاب با عنوان 
نهد  ا ها عبهارت  است؛ این روش بررسی کردهدر تطالرات کیفی را شور  داده  روش عام جمع

له  در ایهن ب ه  از    ؤها  غیرواکنشی. ت از: تشاهده  تصاثبه  روش گروه ترکز  و روش
 هدر تطالرهات کیفهی نشهان داد    را هها  کارکرد و کهاربرد شن  و ها کتاب تنطق هرکدام از روش

 شده را نشان داده است. ها  است راج ها  تریین اعتبار داده روش  چنین است. هم
اسهت و   بهر شه  تصهل    که تشهتمل  است«کیفی تحقیق ها  یاتت ره»ابگفتار سوم کت

نههار   روش تحقیهق    ند از: تهردم ا ش  روش عام تحقیق کیفی تطرح شده است که عبارت
تطبیقهی  و تحقیهق   هه  ا   روش تاری ی زتینه ۀنیستی  نظرییپدیدارشناختی  روش تحقیق تم
بهه کتهاب اضهاته کهرده اسهت کهه       گفتهار  ههم    که تؤل  پس عملیِ تشارکتی. درنهایت شن

 .استگفتار  ا  از تطالب کتاب تحور پس خالصه
طرح جلد کتاب تتأثر از تفهوم ضدروش است که بهی  از همهه تهوردنظر نویسهنده     . 1

ی هها  کمّه   یک ضد و درتقابل روش تثابۀ ها  کیفی را به نویسنده روش  بوده است. درواقع
 ۀتثابه  ح جلد کتاب ش  تل  سفید پراکنده )بهترض گرتته است. بر این اساس  در طر پی 

انهد و یهک    سمت راست جلد نشان داده شهده  دهد  به جهتی است که پارادایم اثباتی نشان تی
ی نشهان  است کهه پهارادایم کمّه    جهتی ۀتثاب )به یادشدهها   تل  قرتز پررنگ برخالف تل 

ان به این تسئله پهی  تو سمت چپ درثال ثرکت است. با دقت در طرح جلد تی دهد  به تی
تقابهل )ضهد     ۀهها  تحقیهق کیفهی را در نقطه     روش اسهت  برد که نویسهنده تهالش داشهته   
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 «ضهد » ۀی تررتی کند. در پشت جلد التین کتاب نیز نویسنده برا  کلمها  تحقیق کمّ روش
استفاده کرده است که در ب ه  نقهد تحتهوایی ایهن     « against» و نه «counter»از لغت التین 

 خواهد شد. بررسیتوضوع 
اگرچهه    رسد که کتاب از ویرای  ادبی خوبی برخوردار اسهت  نظر تی لحاظ ادبی  به به

اثرشدن رسهابودن تهتن    ها باعپ کم نظمی تتنی و تنطقی پاراگراف عمله برا  نوشتن و بی
طهور خهاد لغهت تنهی در      لغات و به ۀترجم ۀزتین ها در شده است. باوجود تضاد دیدگاه

بر نظر و دیدگاه خود ترادل لغهات   تبتنی است و اجتماعی تحقق تالش داشته علوم انسانی
تحققهان و اسهاتید   « grounded theory» لغهت  ۀکه در ترجم درثالی ند. تثال کگزین  را جا 
  «تبنها  داده ۀنظریه »  یا «بنیاد داده ۀنظری»ها  ت تل  در شهر تهران از عباراتی چون  دانشهاه

دانشهاهی و گفتمان ثاکم بهر   ۀبه تمرب کنند  تحمدپور باتوجه استفاده تی «تبنایی ۀنظری»یا 
نیهز   «تمینیسهتی »است؛ بهرا    استفاده کرده «ا  زتینه ۀنظری»کیب دوران تحصیل خود از تر
گزینی نبوده است. ایهن درثهالی اسهت کهه      و درپی واژه است به همین ترتیب عمل کرده

ترریه  شهده    «تحقیهق اقهداتی  »عنهوان   باو احصیل که در تحل ت «action research» برا 
تههم در ایهن کتهاب     ۀاستفاده کرده است. نکت «تحقیق عملی تشارکتی»است  تحمدپور از 

یرنی هر   برخوردار است یادشدهها   یابی سانی دقیقی در ترادل این است که کتاب از یک
هها    و ایهن از وییگهی   سان تورداستفاده قرار گرتته اسهت  طور یک ترادلی در کل کتاب به

 شن است. ۀبرجست
هها و   ظاهر  کتاب که بسیار جد  است این است که برخی از تهدل   اه یکی از اشکال

در گفتهار   ها نشده اسهت؛ تهثال    شتده است که در تتن ارجاعی به شن ییاه هدر صفح ها جدول
تشه ص   هها. درواقهع    و تدل ها ر جدولهیدو   03 ۀصفح 1؛ تدل 01 ۀصفح 1اول جدول 

تربوط به کدام ب   از تتن است. این اشهکال   ها ها و جدول نیست که ب   اعظم این تدل
ا هه  هبرا  اتزای  ترداد صهفح  تق  ها کند که این جدول چنین برداشتی را به ت اطب القا تی

خهوبی   ها بهه  یا تدل ها گونه نیست و جدول عمل ایندرکه  د  درثالیارناند و کاربرد  ند شتده
این اتر باشد کهه   ۀتمکن است القاکنند  دیهر تواند گویا  تطالب درون تتن باشد. ازسو  تی
دههی بهه    چهاپ برسهاند و ترصهت ارجهاع     بهه  تسهرع  بهه کتاب را است ل  تالش داشته ؤت

 و الهوها را نداشته است. ها جدول

 

تحلیلمحتوایياثر1.1
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شهناختی سهه    پارادایمی تهالش دارد ابتهدا تبهانی روش    ۀگرتتن تناقش ترض این کتاب با پی 
نهاهی نیز به تبانی پهارادایم   پارادایم رایج )اثباتی  تفسیر   انتقاد   را بازگشایی کند. البته نیم

 هها   بار کته هه یدشناسی ترکیبی تحقیق  دارد. سهم ایهن کتهاب درکنهار     پراگماتیسم )روش
بهر   طور خاد  تمرکز سزاست. به هکیفی در ایران بزدن به گفتمان تحقیقات  نویسنده در داتن

ایهن   هها  بار کته هیدچون  . هماستاین کتاب  ۀها  برجست تنطق و پارادایم تحقیق از وییگی
 ند.کا  جدید به پیوه  باز  کتاب نیز توانست برا  دانشمویان تحصیالت تکمیلی دریچه

چهون   جاکه ههم  رسید  ازشن چاپ   به1911این کتاب دو سال برد از کتاب ایمان )اگرچه 
 ه اسهت   تنتشر شهد 1934 ؛1939  و نیوتن )1931ی که از بلیکی )های باو کت یادشدهکتاب 

گهویی بهه    کهه درپهی پاسهخ    اسهت تنهد   تسهئله   اثر است  به تلسفه و تنطق تحقیق پرداخته
جاکهه پهارادایم غالهب     هها  دانشههاهی اسهت. ازشن    شهناختی در پهیوه    ها  روش چال 

تهرض تقهاوم    ی بهوده اسهت  یهک پهی     قرن اخیهر کمّه   در علوم اجتماعی طی نیمتحقیقات 
  شهود  ی خهتم تهی  ها  علمی بهه روش کمّه   علم و روش ۀشتد که هم وجود درتقابل تغییر به

هها    تالشی بود کهه نشهان دههد پهارادایم     1ضدروش گونه نبود. کتاب  این که عمال  درثالی
 اند. ب درتقابل هم ظاهر شدهرقیتنزلۀ  به چنین  هم و ندتحقیق تتکثر
ی کسهی بهه تبهانی    هها  تحقیهق کمّه    بودن روش غالب ۀکه در دور درثالی  دیهر ازسو 

 هها   بار کته هه یدگرایی  توجه نکرده بود  این کتهاب درکنهار    ها )اثبات پارادایمی این روش
پهارادایمی  بر تبهانی   ی تبتنیها  تحقیق کمّ تته بابی شدند که نشان دهند ثتی روش یادشده

  ساز   اسهتفاده از نظریهه   که درعمل دنبال ترمیم عبارتی  این و تنطقی خاد خود هستند. به
گیر  تصادتی هستیم  ریشه در بنیادهایی دارد که در پارادایم علم نهاده شهده اسهت.    و نمونه
ترض تقاوم به تغییهر  بهود کهه علهم را      شکنی از پی  نیز درپی نوعی یخ 1ضدروش کتاب 
داد.  هها تقلیهل تهی    شور  و تحلیهل داده  هها  جمهع   ی را به تکنیکی و روش کمّروش کمّ به

 شتوزشی و پیوهشی در کشور است. یتوضوع کتاب ضرورت نظر  ازاین
. اسهت ابتکار نویسنده در نوشتن کتهاب  نوعی خالقیت و  ۀدهند تحلیل تحتوایی اثر نشان

  چنهین  نهد. ههم  کبا استفاده از تنابع روزشتد تطالب خود را ارائهه   است نویسنده تالش داشته
ا   گونهه  اصهطالثات تنهی و التهین را بهه    اسهت  دهد که نویسنده تالش داشهته   اثر نشان تی
 ساز  کند اگرچه به تقصود نائل نشده است. خالقانه ترادل

شور برخی  تالله بر کتاب این است که کتاب دچار نوعی تکرار شدوارد  اهاز انتقاد یکی
توضهیحات غیرتهرتب  در برضهی     ۀها  و ارائه  نظمی تنطقی درون و بین پاراگراف تطالب  بی
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ا   گونهه  ده نتوانسهته بهه  ندهد کهه نویسه   شده نشان تی توارد شده است. دقت در تطالب ارائه
بهدون   هاو تصهویر  هها  ا  از جهدول  ند. ب   عمهده کتنطقی و تنسمم تطالب خود را ارائه 

دیههر    . ازسهو  اسهت تتنی است که گویا  نوعی عملهه بهرا  نوشهتن کتهاب      رونارجاع د
کتاب نهوعی   ۀگان گفتارها  سه نظر  کتاب وجود ندارد و ازاین ۀگان ارتباطی بین گفتارها  سه

را  هها  بین پارادایم ۀکه گفتار ن ست تلسفه و تناقش درثالی ؛راه دارند هم گسی تهی را به ازهم
سو  ثمم عظیمی از تطالب  طور ناگهانی ذهن ت اطب را به گفتار دوم به  تطرح کرده است
دهد. به همین نسبت نیز گفتهار سهوم  دوبهاره     ها  کیفی سوق تی شور  داده با توضوع جمع

تنطقهی در ایهن    ی. اگر ب واهیم شاهد نظمه استنوعی بازگشت به انواع روش تحقیق کیفی 
چراکه قاعهده ایهن     شود جا ه  گفتار دوم و سوم جابجا دایرسد ب نظر تی سه گفتار باشیم  به

انهواع روش    بردهها و درنهایهت   د؛ از تلسفه  به تررتی راهوش است که از کل به جزء ثرکت 
تاند و تحقق ناگزیر  نوعی ابتر باقی تی شور  داده. در این ثالت نیز البته تطالب کتاب به جمع

 ییهابی ب شه   توان گفت که ب   داده هاهی تتفاوت تیند. با نکها را نیز ارائه  بود تحلیل داده
اشهاره   دکهه بایه   . ضهمن شن شتد تی 0 ضدروشکتاب است که بهتر بود در کتاب  اغیرترتب  ب

لحاظ ساختار  و تنطقهی بهتهر از گفتهار ن سهت و گفتهار سهوم تقصهود         شود گفتار دوم به
د گفتهار ن سهت   و نیاز ت اطب را پاسخ گفتهه اسهت؛ هرچنه    است دست داده نویسنده را به

کهه دراداتهه   ه وجود دارد ن. نقدها  تحتوایی دیهر  نیز در این زتیاستتقصود اصلی کتاب 
 است.  گرتت  اتا قبل از همه ورود به عنوان تبهم کتاب ضرور توردبحپ قرار خواهد

تناقض اسهت. عنهوان بهی     ثال ت برا  این کتاب بسیار تبهم و درعین «ضدروش»عنوان 
 ۀسهلط  درتهورد کار  یک تحقق کیفی درجایهاهاز همه ناشی از نوعی سوگیر  ذهنی نویسنده 

ا  خالقانهه   گونهه  نویسهنده بهه    اسهت. درواقهع    ییرنی پهارادایم کمّه    پارادایم غالب تحقیق
روش درشتی تهه و بها چنهین     ۀی را بها یهک تفههوم در تلسهف    گیر  دانشمندان غیرکمّ توضع

ی هها  کمّه   روش  خالقیتی عنوان کتاب را انت اب کرده است. این درثهالی اسهت کهه اول   
  ها  غالب در بسهیار  از علهوم اجتمهاعی و پزشهکی هسهتند و ایهن اتهر        چنان روش هم

ی اسهت   که پارادایم غالب در کشور پهارادایم اثبهاتی و کمّه    این  چنین شمول است. هم جهان
کرد که عنوان اثهر خهود را در واکهن  بهه      نوعی واکن  اثساسی در نویسنده ایماد تی دنبای

 بهذارد. «ضدروش»پارادایمی  ۀاین سلط
  را از تیلسهوف علهم   «ضهدروش »کهه تفههوم    است کتاب اشاره کرده ۀنویسنده در تقدت

 ۀدر اندیشه  «against» اتا قبل از شن تهالش کهرده توجیهه کنهد کهه       الهام گرتته است  تایرابند
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بها نقهد    اسهت  و تهالش کهرده  ادارد.  «علیهه »است و ترنا   «ضد»تایرابند تتفاوت از تفهوم 
توجیهی بهرا  عنهوان    «علیه»جا   به «ضد»گون در ایران و استفاده از تفهوم  ها  ناهم ترجمه

ههم  ا  ژورنالیستی انت اب شده و  عنوان کتاب هم با رویه  رسد نظر تی کتاب خود بیاورد. به
ی در پهارادایم کمّه   ۀسلط را درتورد نویسنده ۀتالشی بوده تا واکن  ناخودشگاه یا شاید شگاهان

علمی ناصواب اسهت. تحقهق     اه ا  در توضوع علمی ایران نشان دهد و چنین رویه ۀجاتر
اسهت نهاراثتی خهود را ابهراز      «ثر بهر ؤعواتل ت»پارادایم  ۀکه تضا  علمی تحت سلط از این
 «ضهد »ب شوردن تفههوم  تهالش داشهته ایهن نهاراثتی را درقاله      علته همین و باست کرده 
 دهد. خوبی نشان به

کننهده نیسهت.    چنهدان قهانع   «ضهدروش »توجیه نویسنده در استفاده از تفههوم    چنین هم
دارد و  «ضهد »نویسنده در تقدته اشاره کرده که کتاب ضدروش تایرابند تفهوتی تتفهاوت از  

شهکلی   و عنوان کتهاب را بهه  اا  تتناقض گفته که  گونه به  دیهر سو دهد. از تی «علیه»ترنا  
تایرابند به عاریه گرتته اسهت. بمانهد کهه توجیهه ایهن تنهاقض        Against Method گونه از الهام
چنان الینحل باقی تانده اسهت  اتها تحلیلهی کهه نویسهنده از کتهاب ضهدروش تایرابنهد          هم
طورکهه از ترنها     همهان  «ضدروش»چراکه  ؛رسد نظر نمی دهد  چندان درست به تی دست به

شناختی است. کتهاب تایرابنهد از    وترج تررتت ترنا  هرج شید به تایرابند برتی ۀشن و نیز تلسف
یک نهاد اجتماعی اسهت.   تنزلۀ و بر علم بهاتند   اهانتقاد ۀدهند به برد نشان 121 ها  هصفح

 دکهه نبایه   کنهد  درثهالی   دان را تحهدود تهی  تنطق و تمربه تحققان و اندیشمن  ازنظر تایرابند
تایرابنهد توردنقهد    ۀتوجود در تلسف ۀشد طور کلی  نهاد علم یرنی نهاد ترری  چنین باشد. به

 جد  قرار گرتته است.

بهر   طلبهی خهود تبنهی    نههاد علهم از ادعاهها  برتهر      دبایه   بپذیریم تایرابند را ۀاگر تلسف
شمول که توردتواتق ن بهان برا  تبیین تسائل اسهت  دسهت بهردارد و بهه      هایی جهان شیوه
 تاننهد  تررتتی نیهز  ۀتوان گفت که هر یاتت ر نهادها تقلیل پیدا کند. بر این اساس  تیهیدسطه 
ههایی هسهتند کهه     رثالی است که تحقیقات کیفهی روش اعتناست. این د قابل ها  علمی یاتته

را ا  تتفهاوت تسهائل    هستند که با دریچه یمی تتفاوتضدروش نیستند  بلکه خود روش عل
نهاجور   ا  وصهله  «ضدروش»گفت که طرح عنوان  دند. با پذیرش این توضوع بایکن تیتبیین 

وتهرج   ترنها  پهذیرش ههرج    چراکه پذیرش ضهدروش بهه   ؛ها  نویسنده است به این کتاب
علم تهدرن ترهال    ارچوبهشناختی است. این درثالی است که تحقیقات کیفی در چ تررتت

ها زد. برخالف ادعا  نویسنده در طهرح دیهدگاه    توان برچسب ضدروش به شن هستند و نمی
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کهه   تهر از شن  رسهد عنهوان کتهاب بهی      نظهر تهی   بهه  «ضد»تایرابند و توجیه استفاده از تفهوم 
و تاثهدود    اسهت ه بر دیدگاه اثباتی شدپارادایمی وارد تایرابند  باشد  تتأثر از نقدها  برون

 .است ی در ایرانها  اثساسی نویسنده به تضا  غالب تحقیقات کمّ نیز واکن 
 اسهت ه این است که کتاب تبتال به تکرار و شوردن تطالب غیرتهرتب   شددیهر انتقاد وارد

گهویی و تکهرار در    همهان  این است که نویسنده بدون واهمه بهه ایهن   ۀدهند نشان  که درواقع
هها ناشهی از تیهل در برضهی      اب دست زده است. درواقع  این شسهیب ها  کت برخی از ب  

کننهد. تالشهی اسهت کهه نهوعی       تهی تهالش  زایهی اثهر    ضه اتت برا  نویسندگان است که 
تهر را دنبهال    بهی    اهه  هب ترداد صهفح زایی علمی ازطریق ظاهر قطورتر و درقال تشروعیت

است. زتانی که هدف اتهزای    توسره کند و البته وییگی تولید دان  در کشورها  درثال تی
تکهرار و واردکهردن   شهود:   تهی ل  خواسته یا ناخواسته تبتال به دو تشکل ؤاست  ته هصفح

هها  ت تلفهی از کتهاب     رب . تکرار یکی از نقاط بارز این کتاب اسهت. در ب ه    تطالب بی
ر نویسهنده د  تکرار وجود دارد و در برخی توارد عین همان تطلب تکرار شهده اسهت. تهثال    

 031  اهه  هو عین همان تطالب را در صفح را ترری  کرده استنیسم یگفتار اول پارادایم تم
در  در توصی  پارادایم تفسهیر  عینها    14تا  41  اه هتکرار کرده است. تطالب صفح 912تا 

تکرار شده اسهت. تکهرار توضهوع اتیهک و اتیهک در تصهل اول و        913تا  915  اه هصفح
گیر  در گفتار دوم و برخهی   ها  نمونه نهار . تکرار روش تکرار تضاع  شن در تصل تردم

ذههن    دیههر  کاهد و ازسهو   از زیبایی ظاهر  تی  سو از تصول گفتار سوم. این تکرار ازیک
 یچ توجیهی برا  چنین کار  نیست.که ه کند؛ ضمن شن ت اطب را خسته تی

بر تکرار خواسته یا ناخواسهته بهه    عالوه تحقق زتانی که هدف چاپ کتابی قطورتر است 
کهه   شورد که یکی دیهر از تشکالت این کتاب است. درثهالی  شوردن تطالب غیرترتب  رو تی

   سهت ساختار کتاب تربوط به تبانی پارادایمی روش تحقیق کیفی است  تحقق در تصهل ن 
صفحه به پارادایم برساختی تفسهیر  )کیفهی     تق  هفت  که درواقع تصل اصلی کتاب است

تدرنیسهم   به تباثپ پراگماتیسم و پسهت   31تا  51صفحۀ از   و بیست صفحه است پرداخته
 . نکتهه ایهن اسهت کهه تطالهب     اسهت اهداف کتاب  اشن غیرتربوط ب ۀپرداخته که ب   عمد

 اسهت هها  نظریهه    تر از همه تناسب کتاب نظر  است که بی تباثپ  هعمدطور  به یادشده
نویسنده نیمی از تباثپ را به تررتی پارادایم اثباتی و نقهد شن اختصهاد     چنین تا روش. هم

رتت تحقق ب   اعظهم تطالهب    داده که ثمم زیاد  است. این درثالی است که انتظار تی
بپردازد. توضوع شوردن تباثهپ نظهر     تصل اول را به تحقیقات کیفی و تبانی پارادایمی شن
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خاد درتهورد   طور ها پرداخته شده نیز به روش ۀغیرتربوط در گفتار سوم که به ارائ یو گاه
 و تحقیقات تمینیستی نیز تکرار شده است.  ا  زتینه ۀنهار   روش نظری تردم

لحهاظ   تطالهب در ایهن کتهاب چهه بهه      ۀبر کتاب این است کهه ارائه   شدهدیهر ایراد وارد
نهوعی   تهورد . درنهدارد لحاظ تتنی در هر گفتار و تصل انسهمام تنطقهی    ساختار   و چه به

شور  داده  و سههوم )و  روش بههه جمههع ۀچههرخ  ناگهههانی از گفتههار اول بههه دوم )از تلسههف
نظمهی   ن نیهز گهاهی دچهار بهی    بحپ شد؛ اتها کهل تهت    پی  از اینبازگشت به انواع روش  

 کرد را ترری  تی شناختی در گفتار اول تررتت دکه نویسنده بای   درثالیاست. تثال  ساختار 
اسهت    را ترریه  کهرده   شهناختی  یک پهاراگراف تررتهت  در  031 ۀصفحدر در گفتار سوم 

را ترریه   تفسهیر   ههه   پارادایم برسهاختی  دوبارهکتاب  913تا  915  اه هنویسنده در صفح
اسهت. تحقهق در    در این ب   تررتی شهده  این پارادایم که تش ص نیست چرا کرده است

نویسهد   نهار  با عبارتی عاطفی تی تبیین و ترمیم در تردم و اوج بحپ پیراتون جایهاه نظریه
شناسهی در   شناسهی و جاترهه   ر غیرعلمی در اکثر تحقیقات انسانسفانه این تصور بسیاأتت»که: 
رسد برضی از تطالهب   نظر تی ه . ب041 :1932تحمدپور ) «د دارد ...دانشهاهی تا وجو ۀجاتر
قبلهی    ۀشد ها  ترجمه تی  ۀ)تمموع است داشتهها را  شنویسنده از قبل ن است وگون  ناهم

 .ستا  گونی با عنوان یک ب   در شن ب   جاساز  شده هم علت به و صرتا 
 ؛اسهت  پهاراگراتی  ارتباطی تنطقی برون بیها  ساختار  تربوط به  نظمی یکی دیهر از بی

  . تهثال  ندارنهد دیههر   بدین ترنا که تطالب ذیل هر توضوع یا عنوان پیوستهی تفهوتی با یک
نظمهی   اسهت  تصهداق روشهنی از بهی     که به پارادایم اثبهاتی پرداختهه    91تا  90  اه هصفح
پسهااثباتی را  هه  در این ب   تبانی پارادایم اثباتی هپاراگراتی است. نویسنده تالش داشت برون
کهل تهتن دچهار     و درستی به تبانی پسااثباتی پرداختهه نشهده اسهت    که به د. ضمن شننکارائه 
گرایهی   اثبهات  ۀگسی تهی است. در این چهار صفحه نویسنده برهد از ارجهاع بهه تلسهف     ازهم

شناسههی   شناسههی  روش ترتیههب بههه هسههتی ههها  برههد  بههه )پههاراگراف اول   در پههاراگراف
شناسی پرداختهه اسهت.    شناسی  و انسان هستی  شناسی تررتتشناسی   روششناسی   تررتت
نویسهنده   وهها وجهود دارد    نظمی بهین ایهن پهاراگراف    طورکه تش ص است نوعی بی همان

در ب ه  پهارادایم انتقهاد  از     ا  نظمهی تتنهی   ند. چنین بیکها را تنسمم  شنتا تالش نکرده 
گفتار اول نیز تشهود است. تحقق ضمن تررتی اندیشمندان و تبهانی تلسهفی ایهن پهارادایم      

ت تل  پارادایم انتقاد  اختصهاد داده    اه ها  برد  را به این ترتیب به توضوع پاراگراف
تنطهق   شناسهی   شناسهی  ههدف پهارادایم  انسهان     شناسی  روش شناسی  تررتت است: هستی
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 . اگرچه ب شی از توضوعاتی کهه  51 -15همان: ) تررتتو اخالق   شناسی  پارادایم  ارزش
هایی دارد  انسماتی تنطقی بر تباثپ ثهاکم نیسهت    پوشانی هم است در این زتینه ارائه شده

و   شناسهی اسهت   شناسی است  کهدام ب ه  تررتهت    داند کدام ب   هستی و ت اطب نمی
طهور   شناسی پهارادایم انتقهاد  بهه    که در این ب   روش ضمن شن شناسی. کدام ب   ارزش

 بسیار ضریفی توضیه داده شده است.
ۀ گهزار  پاراگراتی  نیز تشهود است. عموتا  نظمی درون ها )بی نظمی در برخی پاراگراف بی

شود. این گهزاره   ست که نوشته تییی ااه هترین جمل اول یک پاراگراف علمی یکی از ثساس
تهرتب  بها ایهن گهزاره      یدکه تماتی جمالت برد  با قبل ترتب  باشد  ضمن شن ۀبا گزار دبای

ن ست س ن اصهلی   ۀروال این است که در یک پاراگراف گزاره یا جمل  طور کلی باشند. به
پهاراگراتی زتهانی اتفهاق     نظمهی درون  ثول همین گزاره باشد. بهی  داست و تابقی تطالب بای

نظمهی   . بهی وجهود نهدارد  در درون یهک پهاراگراف    ا  ی توضوعیاتتد که چنین پیوسته تی
 90 ۀ  در صهفح ها نیز وارد شده اسهت. تهثال    گاهی به درون پاراگراف 1ضدروش  تطالب در
بهر   شناسی تبتنهی  پارادایم اثباتی ازنظر هستی»: است شناسی پارادایم اثباتی شتده هستیدرتورد 
. این پارادایم بر ایهن تهرض اسهتوار اسهت کهه      گرایی سطحی  است واقع گرایی )عمدتا  واقع
تهأثیر قهوانین و    کش  و بررسهی وجهود دارنهد کهه خهود تحهت       ها  قابل سر  واقریت یک

جها    نویسنده بهه  .«با تأکید بر اصالت تحی  ...  رو تغییرند. ازاین ها  طبیری غیرقابل تکانیسم
هها    رادایم اثبهاتی گهزاره  گرایهی سهطحی در پها    گرایی و واقع ترری  و توضیه درتورد واقع

 ن ست ندارد. ۀبرد  را به توضوع اصالت تحی  تربوط کرده که ربطی به گزار
تهوان شن   ها  نادرست است؛ چیز  کهه تهی   کتاب در برخی توارد تبتال به تفسیر و تبیین

پهارادایم اثبهاتی شتهده اسهت:      بهارۀ در پاراگراتی هم تلقی کهرد. تهثال    نظمی درون را نوعی بی
شهود  ترتقهد اسهت     نیهز خوانهده تهی    “شهناختی  گرایهی روش  جمع”پارادایم اثباتی که گاه »

تهوان   هها تهی   علهل هسهتند کهه بها بررسهی شن      تأثیر طیفی از عواتل و ها  انسانی تحت کن 
جهها ترریهه  نادرسههتی از   . در ایههن90 همههان:) «درتوردشههان شههناخت ثاصههل کههرد و ...

بهدین   «شهناختی  گرایهی روش  جمهع »ه شهده اسهت.   دست داد به «شناختی گرایی روش جمع»
توانیم ازطریق شناخت اتراد به تههم   تقلیل به اتراد نیست و نمی ترناست که کلیت جاتره قابل

شهناختی   گرایهی روش  معتوان گفت که ج درست و ترتبر دست پیدا کنیم. با چنین نهاهی تی
نویسهنده   . Bunnin 8002) ردوجود دا نیز ها  ههل و تارکس که انتقاد  هستند در دیدگاه
تنظور نقهد پهارادایم رقیهب بهر پهارادایم اثبهاتی        را به «نظر  تریین عدم» عنوان 40 ۀدر صفح

چهه درابتهدا نویسهنده     عنوان نیست. شناین توضیحاتی که شتده تربوط به  وتطرح کرده است 
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تتفهاوتی در  هها    به شن اشاره کرده است تربوط به این نقد تحققان کیفی اسهت کهه دریچهه   
اسهت. ب ه     شورده شدهپذیر  پوپر  تبیین واقریت وجود دارد. در ب   دوم توضوع ابطال

اتها نویسهنده     است «عدم تریین نظر »ناتربوط به توضوع  و ب   دوم کاتال  ن ست تقریبا 
شناسهی پهارادایم    خواهد روش زتانی که تی 11 ۀرده است. در صفحا  تستفاد ک چنین نتیمه

کهدام از تباثهپ      ههیچ 0: 1332 شده )ههارو   داده   جز رترنس ارجاعرا بررسی کند انتقاد 
  به تسهئولیت  ههدف   راجع شناسی انتقاد  نیست و عموتا  شده ترتب  با توضوع روش تطرح

 ها  اجتماعی است. و نق  تررتت انتقاد  در دگرگونی
تنهابع تتکثهر التهین    بهردار  از   تتون ت تله  و تهی    ۀدیهر اشکال این است که ترجم
توضهیه و   هها  برخهی از شن  ها  تفهوتی زیاد  ارائه شهود و  باعپ شده که تفاهیم و ترکیب

هاسهت.   ترین شن کاو  از تهم و پس  ها  قیاس  استقرا  استفهام . استراتی داده نشوندتفصیل 
 و انهد  صهورت ابتهر رهها شهده     کهه بهه   است ها  دیهر  نیز تطرح شده اتا تفاهیم و ترکیب

شهناختی   گرایهی روش  گرایهی سهطحی و جمهع    واقهع  نیازتند توضیه و تفصیل اسهت. تهثال   
   انفصهال و  15 :همهان گرایهی تهاری ی )      واقع91 :همانها  نوتوتتیک )    تبیین90 :همان)

هها    . هرکهدام از ایهن ترکیهب   هها     و برخی تفاهیم ترکیبهی در جهدول  31 :همانبازخورد )
 اند. فصیل است که رها شدهتفهوتی نیازتند توضیه و ت

است کهه بهه    ینکتاب ا یندر ا  و البته جد ییتحتوا  اه اشکال از یکی که این درنهایت
 توضهوع . کنهد  یو رهها ته   است دهنکر ترری  را ها و شن است کرده ورود ها  بحپ استراتی
کهه از   یکتهاب زتهان   یهن دارد. در ا یکهی بل  شرا در ریشهه  همه از بی  تحقیق ها  استراتی 

 یسهنده اتا تنظهور نو   شتده تیان به س ن نیز ها استراتی  این از شتده  تیان س ن به یینتب ۀیوش
ها ارائه نشده است. اگر در عنوان کتاب عنوان طراثی تحقیق کیفی نیاتهده بهود  انتظهار     از شن

شیهد    تیهان تهی   اتا زتانی که از طراثی تحقیق کیفی س ن بهه   رتت ها نمی توجه به استراتی 
 دارند که در کتاب به شن توجهی نشده است.نیاز توجه و تبیین  به ها نیز استراتی 
 

 ارزيابی نهايی .3

ها  اخیهر بهه بهازار     تند است که طی سال ارزش ها  بایکی از تردود کت 1ضدروش کتاب 
کتاب تررتی تنطق تحقیقهات کیفهی بها نقهدها      این کتاب راه پیدا کرده است. هدف اصلی 

بهراین  نویسهنده تهالش کهرده      . عهالوه اسهت یرنی پارادایم اثباتی   پارادایمی به رویکرد رایج
  لحهاظ تحتهوایی   ند. بهکنیستی را هم بازگشایی یو تم  ها  انتقاد   پراگماتیسم تنطق پارادایم
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ا  از  و ب ه  عمهده   اسهت ور خهاد نیهوتن   طه  بلیکهی و بهه    تهأثیر شرا  این کتاب تحهت 
جاکهه توجهه    نیوتن شتده اسهت. ازشن  ها  بای است که در کتیاه به ارجاعشن تشا  اه ارجاع

 وضهریت  ها  تحقیقات در یکی از ضرورت  خصود در تحقیقات کیفی هب  به تنطق تحقیق
خصههود  هبهه  ب شههی از نیههاز ت اطبههان گههو  توانههد پاسههخ ترلههی اسههت  ایههن کتههاب تههی

ق باشد. نقدهایی که در ایهن تقالهه   تحقی ۀتندان به تلسف و عالقه  گران شناسان  پیوه  روش
خصهود در توضهوع تنطهق و پهارادایم تحقیهق       ههها  کتهاب به    ا  از قابلیت اشاره شد ذره

 کتاب تبتال به تشکالت تحتوایی است.که رسد  تی نظر به  ن واهد کاست. باوجوداین

دسهت  تاند که نویسنده هرچهه در   المرارتی تی به دایرهًْ ضدروشلحاظ تحتوایی  کتاب  به
ها  ت تل  انت هاب   ی را برا  ب  های نانویسنده عنو  داشته در شن قرار داده است. درواقع

قرار داده است. این توضهوع باعهپ    ها ناداشته ذیل شن عنو به شن کرده و هرچه تی  تربوط
که به تکهرار و در برضهی    تر شن نظمی تنطقی در کتاب شده است و تهم گیر  نوعی بی شکل

جاکهه تطالهب تربهوط بهه تبهانی       ردن تطالهب غیرتربهوط انماتیهده اسهت. ازشن    توارد واردک
شهود ذههن ت اطهب     ند  شوردن تطالهب تکهرار  باعهپ تهی    هسهت پارادایمی ثقیل و س ت 

که توضوع اصلی کتهاب تنطهق و طهرح روش تحقیهق کیفهی       درثالی  خسته شود سرعت به
ههد درصهد نهاچیز  بهه     د صهفحه را تشهکیل تهی    112است  اتا در گفتار ن ست که ثدود 

تر تطالهب تربهوط بهه پهارادایم اثبهاتی برهد از شن        تحقیقات کیفی اختصاد یاتته است. بی 
ها  زیهاد  از کتهاب نیازتنهد بهازبینی      . به همین نسبت نیز ب  استپراگماتیسم و انتقاد  

 .استتتنی  یابی به انسمام درون تنظور دست به

صهورت تفصهیلی بیهان     شده بر پارادایم اثباتی بهنقدها  وارد ۀتهم این است که هم ۀنکت
  انهد. درواقهع   ها از چنهین انتقادههایی دور تانهده    ر پارادایمهیداند  این درثالی است که  شده

ه بهر  شهد وارد  اهه هها انتقاد  ر پهارادایم هیدسوگیر  علمی نویسنده باعپ شده که در تررتی 
ر هه یدها را تورداغماض قرار دهد. به همان نسبت که بر پارادایم اثباتی نقد وارد است بهر   شن

کهه پهارادایم کیفهی قهادر نیسهت قواعهد        نظهر طور خاد از این  ها نیز وارد است. به پارادایم
وساز کهالن نظهام اجتمهاعی قهرار      قواعد  که در خدتت ساخت  ندکپذیر و عام ارائه  ترمیم
 است.تحل نقد   گیرد

ی کهه بهه تبهانی و طهرح     های بااشاره شود که ضرورت دارد کت دتتناسب با این نقدها بای
و   شناسهی  شناسهی  تررتهت   روش تحقیهق )هسهتی   ۀنگا پردازند  تبانی سه تحقیقات کیفی تی

شناسهی   انسهان  ۀاضات گانه )به پنج  تبانی 1931زعم ایمان و کالته ساداتی ) شناسی  و به روش
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پهی  از  طورکهه   نند. همهان ک   را در ابتدا  تررتی هر پارادایم تحقیق ترری  شناسی و ارزش
شناسهی ارائهه    ها  پایانی کتاب ترریفی ت تصهر از تررتهت   اشاره شد  نویسنده در تصل این

 شوردهاین تبانی در تصل ابتدایی کتاب یها گفتهار اول    که ضرورت داشت درثالی ؛کرده است
بایهد  هاسهت کهه    شناسی تحقیقات کیفی یکی از ضرورت ترری  تبانی روش  د. بنابراینوش 

توردتوجه جد  باشهند. ایهن تفهاهیم     استتحقیق  ۀتنطق و تلسف درتوردکه  ییها بادر کت
  بدانهد تقصهود از   کند را تطالره تی درستی بازگشایی شوند تا ت اطب زتانی که کتاب به دبای

 این تفاهیم چیست.
بلیکهی و نیهوتن بهوده اسهت  نتوانسهته طرثهی از         تهأثیر شرا  تحهت ه نویسندجاکه  ازشن
کهه توجهه بهه     درثالی ؛و نبوده استااصلی  ۀند یا درواقع دغدغکتراتب تررتت ارائه  سلسله
هاست که در تهدل   ها در تحقیق نیز یکی دیهر از ضرورت تراتب تررتتی و جایهاه شن سلسله
  به شن اشهاره شهده اسهت. نکتهه ایهن      1939داتی )  و ایمان و کالته سا1931 ؛1911ایمان )

توان شن را یک الههو    است که تدل ایمان در رویکردها  بلیکی و نیوتن نیاتده است و تی
تراتهب تررتهت    ابتکار  در توجه به تبانی پارادایمی تحقیق تلقهی کهرد. اگهر تهدل سلسهله     

و واقریهت در شن نشهان داده     بینی  پارادایم  نظریه  تدل طراثی شود و جایهاه تلسفه  جهان
اگهر    چنهین  رو به جلو برداشته خواهد شد. هم یدر توجیه تبانی پارادایمی تحقیق قدت  شود

و ...  که در تهدل ایمهان و کالتهه      شناسی شناسی  هستی شناسی )تررتت ارتباط ارکان روش
توانسهت بهرا     بهتر تهی   گرتت   شتده است در این کتاب توردتوجه قرار تی1939ساداتی )

 دارد. اطی بین این بنیادها  تررتت وجودت اطب روشن کند که چه ارتب
شناسی نکرده است. شهاید شوردن   ی به توضوع تفاوت روش و روشینویسنده هیچ اعتنا

تکنیکهی   ا  یهابی در تحقیقهات کیفهی تسهئله     است. داده علتیابی  به همین  گفتار دوم )داده
جدا از تکنیک اسهت. در سهطحی    یشناسی توضوع روشاست  این درثالی است که بحپ 

توضوعی که بها بنیادهها  پهارادایمی     تنزلۀ شناسی  به باالتر  نویسنده نتوانسته به ارتباط روش
. اسهت ه شهد وارد  اهه شناسی بپردازد و این یکی دیهر از ایراد دارد  با توضوع روشارتباط 

درستی تهم کننهد  کهه    ایم تا تکنیک بهتحققان زتانی خواهند توانست روش را از سطه پاراد
تکنیک تمایز قائل شهوند   تنزلۀ توضوع سطه باال و کالن با روش به تنزلۀ شناسی به بین روش
گیهر    ی از نمونهه ها  کمّ که در روش که ارتباط شن دو را تتوجه شوند. یرنی این تر شن و تهم

ی دارد که درپی قوانین عهام و  شناخت ریشه در تبانی روشو شود )روش   تی تصادتی استفاده
 بایستی برا  تحققان روشن شود. و شناسی  شمول است )روش جهان
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خصود در کتهابی کهه    هنیست  ب پذیر پراگماتیسم توجیه ۀتمرکز خاد نویسنده بر تلسف
شناسی ترکیبی در شن تورداشاره واقع نشده است. در برخی توارد ایهن تلسهفه پررنهگ     روش

هها  تحقیهق    چنهدان جایههاهی در پهارادایم   رسد  تینظر  که به درثالی نشان داده شده است 
 تنزلهۀ  جا  چنین تمرکز  نیازتند توجه به پارادایم انتقهاد  بهه   ندارد. این درثالی است که به

ههایی   نهار  انتقاد  و رگهه  نیسم و تردمیها  رایج است. پارادایمی که در تم یکی از پارادایم
ضهرورت دارد    تدرنیستی ترال است. بر این اساس تحقیقاتی پستاز شن نیز در رویکردها  

ند و اگر تبنها  کهار نویسهنده ایهن اسهت کهه ایهن        کجد  به این پارادایم  ینویسنده توجه
دادن  تهر بهه شن و نشهان    چنان ذیل پارادایم کیفی قرار گیرد  نیازتنهد توجهه جهد     پارادایم هم

 .استتبانی پارادایمی انتقاد  
توضوع طرح تحقیقات کیفی در عنوان کتهاب تطهرح شهده اسهت  توجهه بهه       جاکه  ازشن
صورت کلی و گنگ بهه   ها  تحقیق یک ضرورت است. چیز  که در این کتاب به استراتی 

 دشهود  بایه   شن پرداخته شده است. زتهانی کهه توضهوع طراثهی تحقیهق کیفهی تطهرح تهی        
هها  اسهتقرایی  اسهتفهام  و     تی خوبی توضیه داده شهوند. اسهترا   ها  ترتب  نیز به استراتی 

ستی یپارادایم تمین»نوشته که  55 ۀتر  است. نویسنده در صفح کاو  نیازتند توضیه بی  پس
. تقصهود نویسهنده از   «کنهد  کاو  استفاده تهی  و پس  از هر چهار تنطق قیاس  استقرا  استفهام

توان از ههر   چهونه تی ؟جا همان استراتی  است  اتا سؤال این است که چهونه تنطق در این
 :پارادایم اثباتی شورده اسهت  تورددر  چنین هم ؟چهار استراتی  در انمام پیوه  استفاده کرد

ا  اسهتفاده   ترضهیه  هه  توان از هر دو استدالل استقرایی و اسهتدالل قیاسهی   در این پارادایم تی»
 ؟ی کماستات کمّ . سؤال این است که جایهاه استقرا در تحقیق99 :1932تحمدپور ) «نمود

ها تهوارد   کنند. این ا  قلمداد تی ترضیه ه قیاسی  اشتباه البته به  تحققان شن را که عموتا  درثالی
هها نپرداختهه و بها     هها  تحقیهق اسهت کهه تحقهق بهه شن       تهم و اساسی در بحپ اسهتراتی  

تبیهین در  » :پارادایم انتقهاد  شورده اسهت   توردساز  از کنار توضوع گذشته است. یا در ساده
تواند گاه از استقرا و قیهاس   دارد  اتا تی کاو  تکیه بردها  استفهام و پس اهبر ر تحقیق عمدتا 
شتده اسهت   1 ضدروشهایی که در کتاب   . با نهاهی به استراتی 50 :همان) «نیز استفاده کند

ال ایهن  ؤنهد  سه  توانند از هر چهار استراتی  بهره ببر تی یادشدهیابیم که هر سه پارادایم  درتی
 ها در استراتی  تحقیق چیست؟ است که پس تفاوت تیان پارادایم

 

 گيری نتيجه .4
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 سهزایی داشهته   هبساز  تفاهیم پارادایمی تحقیق نق   در برجسته 1ضدروش  کتاب ۀنویسند
تایرابنهد   ۀبها الههام از اندیشه    «ضهدروش »کتاب عنوانی تبهم دارد. تفههوم    است. باوجوداین

هها  تحقیهق    ها  تحقیهق کیفهی را درتقابهل روش    انمام شده است و تحقق خواسته روش
 تنزلهۀ  به علم و روش علمی بهه  ی نشان دهد. این درثالی است که دیدگاه تایرابند عموتا کمّ

شههناختی را  وتههرج تررتههت نهههرد و نههوعی هههرج شههک و تردیههد تههی ۀدیههد یههک نهههاد بههه
کنهد.   ا انهدکی خواننهده را خسهته تهی    ه به تکرار در برخی توضوع شناسد. ابتال تی رسمیت به

هها  در ایهن کتهاب کهه توضهوع شن       شور  داده ها  جمع یابی )شیوه داده ۀکه ارائ درنهایت شن
بلیکی و نیهوتن برهد    ها  باطور کلی  اگرچه کت ها  تحقیق است  توجیهی ندارد. به پارادایم

نیسهت. در   1ضهدروش  نیهازبودن از کتهاب    ترنا  بی از چاپ این کتاب تنتشر شدند  این به
وضریت ترلی توجه به تنطق و پارادایم تحقیق  تمرکهز بهر تمایزهها  تیهان انهواع ت تله        

و   هها  عملهی از انمهام تحقیقهات ترتبهر کیفهی       یهابی بهه نمونهه    روش تحقیق کیفی  دست
هها  ترلهی    هها  علمهی در سهطه جههانی از ضهرورت      تالش برا  چهاپ یاتتهه    درنهایت

 تحقیقات کیفی در ایران است.
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