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  شناسي تحقيقات كيفي روشكتاب بررسي و نقد 

  *مصطفي همداني

 چكيده
هـاي    ميـان، روش   ايـن  در. هاي علمي اسـت   رشته روش تحقيق از دروس بنيادي در همة

تـري قـرار    و مورداقبـال بـيش   انـد  گيـري يافتـه   هاي اخير رشد چشم  كيفي تحقيق در دهه
سفانه سهم متون دانشگاهي ما در اين حوزة نوپديـد بسـيار نـاچيز اسـت.     أاما مت ،اند  گرفته

نگاشـته شـده و    بـاره  ايمـان درايـن  محمـدتقي  ليف أت شناسي تحقيقات كيفي  روشاب كت
سفانه نقايص أاما مت ،ها را تدوين كند  توانسته است بسياري از مباحث مربوط به اين روش

  ليف وجود دارد.أو محتوايي متعددي در اين ت ،صوري، ساختاري
پژوهة فرارو كه با روش اسنادي و تحليلي انجام گرفته است، با هدف خدمت به ارتقـا  

ها اشكال موجـود،    را به بوتة نقد نشانده و با تبيين استداللي ده   ليف يادشده آنأو تصحيح ت
خصوصاً برخـي   را هايي از كتاب  و محتوايي مجدد بخش ،لزوم ويرايش صوري، ساختاري

نهاد كرده  اختصاص دارد پيش» تحليل گفتمان«ها و نيز فصل هفتم آن كه به   نمودارها و مدل
نهاد اصالحي ضميمه كنـد.   خود را در هرمورد با پيش ده انتقاداتكراست. اين پژوهه سعي 

دهـي تقسـيم ارسـطويي و ارائـة      معرفي ساختار منطقي نگارش براساس سـازمان  ،چنين هم
  كاربرد آن در نقد ساختاري كتاب، از دستاوردهاي ابتكاري اين تحقيق است.

  .تقي ايمان شناسي تحقيقات كيفي، محمد روششناسي، منطق تقسيم،  روش ها: واژه دكلي
  
  مقدمه. 1

شناسي، فلسفة روش   در حوزة پاراديم لف و مترجم كتب و مقاالت مهمؤم قي ايمانت  محمد
از  شناسـي تحقيقـات كيفـي     روششناسي تحقيقـات كيفـي اسـت. كتـاب       و روش ،تحقيق

                                                                                                 
 Ma13577ma@gmail.com ،ة قميحوزة علم ،فقه و فلسفه ةآموخت دانش *

 12/12/1395 ، تاريخ پذيرش:2/10/1395تاريخ دريافت: 



  1396، شمارة دوم، خرداد و تير هفدهم، سال هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش    158

در سـال تـدريس نويسـنده     سـيزده حاصـل  ليف ايشان است كـه  أترين و جديدترين ت  مهم
  نگاشته شده است. منبع التين چندصدبا استفاده از است و  دانشگاه شيراز

پس از ارزيابي در پژوهشـگاه حـوزه و دانشـگاه    را  شناسي تحقيقات كيفي  روشكتاب 
تـا (طبـق سـخن ناشـر در      كـرد يك متن درسي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر  منزلة به

تحصـيالت   ناسـي و بـراي دانشـجويان كارش  ابتداي كتاب) در درس روش تحقيـق كيفـي   
اجتمـاعي،    شناسـي، مـددكاري   شناسـي، روان  شناسي، جمعيـت  هاي جامعه تكميلي در رشته

بـر تـدريس در    مورداستفاده قرار گيرد. اين كتاب عـالوه و علوم تربيتي  ،مديريت، پرستاري
هـاي علمـي ازجملـه فرهنـگ و ارتباطـات        هاي يادشده، در بسـياري از ديگـر رشـته     رشته

هاي تحصيالت تكميلي دكتري نيز يك منبع مهم است و بـا    ه است و در آزمونمورداستفاد
ادامه (كه اين تفكيك در كتابيعني قبل از تجزية متن اصلي در قالب دو  ،احتساب سابقة آن

  .توضيح داده خواهد شد) و پس از آن بارها تجديدچاپ شده است
تحقيــق و نيــز  لــف محتــرم در حــوزة روشؤهــاي تخصصــي م  منــدي بــاوجود تــوان

ليف و نظارت ناقدانة ارزيابان پژوهشگاه حوزه أهاي ايشان در اين ت  ها و تالش  ورزي  انديشه
هاي متعددي است كه شايستة يك مـتن علمـي بـا      و دانشگاه، اين كتاب هنوز داراي اشكال

، ورمنظ  همين  اين جايگاه نويسنده و ناشر و هدف و رسالت و اقبال جامعة علمي نيست. به
شـدن در   ليف يادشده شكل گرفته است تـا بـا سـهيم   أاين نوشتار با هدف بررسي انتقادي ت

  ارتقاي آن، خدمتي به اين حوزة علمي انجام داده باشد.
و  ،بررسي موردنظر با روش اسـنادي و تحليلـي و در سـه حـوزة صـوري، سـاختاري      

ساختاري براسـاس منطـق   محتوايي انجام گرفته است و در نقد ساختاري، مبناي نظري نقد 
و كـرده اسـت   كه نويسنده اطالع دارد) نگارنده تـدوين   جا  بار (تاآن براي اولينرا ارسطويي 

  كار برده است. به
مبـاني پـارادايمي   نـام   بخش دوم از كتابي اصـلي بـه   شناسي تحقيقات كيفي  روشكتاب 

انتشارات پژوهشگاه  1390در سال است كه  هاي كمي و كيفي تحقيق در علوم انساني  روش
چاپ اين كتاب  1391اما در سال  ،استده كر چاپ آن را فحه ص 473در حوزه و دانشگاه 

رسـيد:   چـاپ   قالب دو كتاب جداگانه بـه متن آن با ويرايش و اصالحات، در متوقف شد و
  .شناسي تحقيقات كيفي  روشو  ،فلسفة روش تحقيق در علوم انساني

شناسـي تحقيقـات     روشرسي انتقادي، چاپ اول از كتاب نسخة مورداستفاده در اين بر
. كـرد وارد عرصـة علمـي   آن را پژوهشگاه حوزه و دانشـگاه   1391است كه در سال  كيفي
  اند.  معرفي شده 1هاي اصلي اين نسخه در جدول   بخش
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  1390، چاپ شناسي تحقيقات كيفي روشهاي اصلي كتاب  . بخش1جدول 
  تحقيق اقداميفصل چهارم:   لفؤگفتار م پيش

  تطبيقيــ  شناسي تاريخي  روشفصل پنجم:   پديدارشناسيفصل اول: 
  شناسي فمينيستي  روشفصل ششم:   نگاري  مردمفصل دوم: 
  تحليل گفتمان فصل هفتم:  بنيادي ةنظريفصل سوم: 

داند سه نكته را يادآور شود: اول، پژوهـة فـرارو مـوارد      نگارنده در پايان مقدمه الزم مي
 منزلـة  اند به  اشكاالتي كه ذكر شده است. بنابراين دست آورده كال را با استقرا و استقصا بهاش

بلكه دربردارندة همة انتقاداتي است كه نگارنده در روند بررسـي كـل كتـاب     ،نمونه نيستند
نتايج حاصل از استقراي كـل كتـاب، كمـك زيـادي بـه       ،آورده است. روشن است  دست به

بلكـه در   ،اسـت  به ايراد اشكاالت دست نزده فقط، اين قلم دومد. كر اصالح كتاب خواهد
علت فقدان مجال  ، نويسنده بهسومگزين را نيز ارائه كرده است.  نهادهاي جاي هرمورد پيش

ست (كه در حد يك مقاله است) نتوانسته است محاسن اين كتاب را كه مقتضاي آداب نقد ا
  كند.  لف محترم عذرخواهي ميؤماز  نظر  اين و از در مقاله درج كند

 

  تحقيق ةپيشين. 2
اين كتاب تحقيقـي انجـام نشـده    مرور ادبيات اين حوزة خاص نشان داده است كه در نقد 

هاي تحقيق كمي  مباني پارادايمي روشيعني  ،اما دو اثر منتشرشده در نقد كتاب مادر است،
پيشينه، موردنقد و بررسي قـرار   لةمنز به ،وجود دارند كه الزم است و كيفي در علوم انساني

گيرند و نقاط اشتراك و افتراق پژوهة فرارو و اين دو تحقيق نيز مشخص شود؛ مخصوصـاً  
اي از انتقادات اين ناقدان هنوز هم بر اين محصـول    كه ازنظر نگارندة اين سطور نيز پاره  اين

  جديد وارد است:
نوشتي متين به نقـد صـوري و     ه در كوتهمقالة خسرو باقري استاد دانشگاه تهران كالف. 

پرداختـه   هاي تحقيق كمي و كيفـي در علـوم انسـاني    مباني پارادايمي روشمحتوايي كتاب 
هـا در ايـن كتـاب ماننـد اصـالح        سـازي   بـازنگري در برخـي معـادل    .تـا)   (باقري بي است

ظر نگارندة ايـن سـطور   و ... ازن ،»مليأت«با » بازتابي«گزيني  ، جاي»ليتل جان«با » جون  ليتل«
انـد.    لـف محتـرم قـرار نگرفتـه    ؤسفانه در تقطيع جديد موردتوجه مأهم موجه هستند كه مت

هاي ويرايشي ايشان از نقاط مشترك تحقيق نگارندة اين سطور و ايشان است كه البته   اشكال
لكه فراتر از ب ،است دهكرتر ارائه  تحقيق فرارو، اشكاالت ويرايشي را با استقرا و انسجام بيش
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ارو بـه  تر پژوهة فر تر اقدام كرده است. توجه بيش  ها به نقد صوري كتاب در سطح وسيع  آن
 دومين نقطة افتراق اين دو تحقيق است. نقد ساختار و محتواي كتاب

را توصيف  يزدان منصوريان، استاديار دانشگاه تربيت معلم تهران كه اين كتاب ةمقالب. 
را تفصيلي فصـول كتـاب    صورت تر به اين مقاله بيش .)1390وريان است (منص و نقد كرده

هـا    تـرين آن   ده كـه مهـم  كـر و در چنـد بنـد انتقـاداتي اصـالحي ارائـه       معرفي كرده اسـت 
تـوجهي بـه متـون      وكـم  1990تـا   1970هـاي    لـف بـه سـال   ؤاغلب منابع م دادن اختصاص

 است. 2000هاي كيفي پس از سال   روش

نتقاد اخيـر ايشـان وارد نيسـت؛ زيـرا گرچـه روزآمـدي منـابع يكـي از         ا ،ازنظر نگارنده
هاي ارزيابي محتوايي كتاب درسي دانشگاهي است و كتاب درسي دانشـگاهي بايـد     شاخص

)، 196 - 195: 1387ترين اطالعات علمي مربوط به موضوع را دربرداشته باشـد (رضـي     تازه
كـه كُنـد و غيـر از     ،تحقيـق و امثـال آن  رات نو در مباحث روش يبه روند خاص تغي باتوجه

منبـع   شصتهايي چون پزشكي و امثال آن است، وجود   هاي شاخه  رات موجود در يافتهيتغي
(مقارن با زمان نشر كتاب)  2011تا  2000هاي   در فهرست منابع اين كتاب كه مربوط به سال

صوري و ساختار منطقـي     ايشان تصحيح ،چنين كند. هم  هستند، روزآمدي كتاب را موجه مي
  است و تحقيق فرارو سعي كرده است اين كمبود را جبران كند. كردهن را بررسي كتاب
 

  هاي تحقيق  يافته. 3
گيـرد: نقـد صـوري، نقـد       در سه محور انجـام مـي   كيفي شناسي تحقيقات  روشنقد كتاب 
  و نقد محتوايي. ،ساختاري

  
 نقد صوري 1.3

 اند از:  محورهاي نقد صوري كتاب عبارت

 اشتباهات تايپي 1.1.3
دو بـار  ...» شـود    نظران ارجمند تقاضا مي  از استادان و صاحب«جملة » سخن پژوهشگاه«در 

ارائه شده  2هات تايپي در جدول   ر اشتباگيدرسد اشتباه تايپي باشد.   نظر مي تكرار شده كه به
است؛ گرچه براي كتاب درسـي،   كتاب داراي عيار بااليي نظر  اين كه بسيار كم هستند و از

  اغماض نيست. در اين حد نيز قابل
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  . اشتباهات تايپي كتاب2جدول 
  درست    نادرست

  قرار گرفته بود    )72: 1391(ايمان  ه بودفتسطر آخر: الزارسفلد قرار گ
  نظريه بنيادي    )3، جدول 91(همان:  نادييب ةنظري

    )101(همان:  دود تحقيقاني استحيكي از م
 معدود تحقيقاتي

  

  ها  ابهام در ساختار برخي جمله 2.1.3
  اند از:  اين اشكال در دو بخش از كتاب وجود دارد كه عبارت

هاي انتقادي،   آن است كه بسياري از تحليل ]از تحليل گفتمان انتقادي[انتقاد سوم «الف. 
ي، از سـخنان  هـاي انتقـاد    گردنـد. در بسـياري از تحليـل    از متون اجتمـاعي اسـتخراج مـي   

» گردند  ميها (منابع نوشتاري) استفاده   هاي روزنامه  و گزارش ،مداران، منابع حاكميتي سياست
اند. فعـل    اين دو جمله، هم ابهام دروني دارند و هم به هم مرتبط نشده .)225: 1391(ايمان 

 نيز نادرست است.» گردند  مي«
ابي تحقيق كيفي در چند شماره ارائه در بخشي از فصل سوم كه نظر كرسول در ارزيب. 

ها   هاي آن  ها بايد ويرايش شوند؛ زيرا تكرارهايي در اول و آخر جمله   شده است، كل شماره
» نمايـد   مـي  ارائـه مدل نظري درقالب شكل يـا ديـاگرام را    ةارائ«اند:   نوشته وجود دارد؛ مثالً

ر شده است. چهار جملة ديگر در اين در اول و آخر جمله تكرا» ارائه«) كه كلمة 94همان: (
 بخش نيز داراي همين اشكال هستند.

 نقد ساختاري 2.3
) عبـارت اسـت از چگـونگي اتصـال موضـوعات براسـاس الگوهـاي        structureساختار (
ساختار منطقـي   .)48: 1384؛ آرمند 82: 1372 و آندرسون دهي منطقي (آرامبراستر سازمان

انــه در ارزيــابي و نقــد كتــاب درســي دانشــگاهي گ  هــاي پــنج  درســت يكــي از شــاخص
) و يكـي از  48: 1384ثر در يـادگيري (آرمنـد   ؤ) و يكي از عوامل م200، 2: 1387  (رضي
)؛ زيـرا  13: 1392صد ويژگي كتاب دانشگاهي كارآمد و اثـربخش اسـت (منصـوريان     يك

ثر اسـت  ؤنوعي نظم در متن است و اين نظم در درك بهتر محتـوا مـ   منزلة مندي به ساخت
كارگيري  شود فراگيران بتوانند فهم و درك و يادسپاري و به  ) و باعث مي49: 1384(آرمند 

كنـد    ) و نيـز كمـك مـي   82: 1372و آندرسون اطالعات خود را افزايش دهند (آرامبراستر 
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روش منطقـي ارائـه كننـد     و مطالـب خـود را نيـز بـه     بـد ديدگاه منطقي ايشان پـرورش يا 
 .)125: 1387زاده   (شيخ

االتي را طرح ؤمندي منطقي س اما ساختار منطقي چيست؟ احمد رضي در شرح ساخت
هـا    اند؟ نحوة چينش آن  بندي شده  هاي كتاب براساس نظام منطقي طبقه  ده است: آيا فصلكر
هاي هر فصل بـا موضـوع آن فصـل      با موضوع اصلي چگونه است؟ آيا زيرعنوان  ارتباط در

خـواني دارد    دهي مطالب بندهاي هر قسمت با كل آن قسـمت هـم   ازمانتناسب دارد؟ آيا س
طـور كلـي بـر انسـجام سـير فكـر        برخي هم در تنظيم منطقي، بـه  .)200، 2: 1387(رضي 

  .)107 - 106: 1386كيد دارند (لپيونكا أبعد ت ةاي به انديش  نويسنده و ربط انديشه
تر به  ر نگارش كتاب درسي شده، كمهايي كه به مراعات ساختار منطقي د  در بين توصيه

هاي فقدان   هاي ايجاد و نشانه  و چيستي خود آن و راه» ساختار منطقي«تحليل جزئي مفهوم 
ساختار منطقي در يك متن توجه شده اسـت. ايـن نوشـتار، سـاختار منطقـي اجـزاي مـتن        

» قـي تقسـيم منط «يعنـي   ،و ديگـر اجـزا) را در يـك حـوزة خـاص آن      ،ها  ها، فصل  (بخش
را مبنـاي تحقيـق خـود    » نظريـة تقسـيم  «، اصول منطق ارسطويي در هربا جويد؛ و دراين  مي

دانـان، ايـن نظريـه      طور كه در بحث بعد بيان خواهد شد، ازنظر منطـق  كند. همان  معرفي مي
بر روش سرشتي ذهن در درك است و با مراعات آن، فرايند مفاهمه ممكـن و آسـان    مبتني
شود و   دهي تقسيم ارائه مي در پژوهة فرارو ابتدا مباني نظري سازمان ،علت  نهمي  شود. به  مي

 سپس به نقد ساختاري كتاب براساس منطق تقسيم پرداخته خواهد شد.

 دهي تقسيم مباني نظري سازمان 1.2.3

و  شـود  ميازنظر منطق ارسطويي، فرايند درك معاني و مفاهيم در ذهن انسان با تقسيم آغاز 
حصـول شـده اسـت     انسـان قابـل  م است كه اين همه مفاهيم و معاني متكثـر بـراي   با تقسي
  .)123، 1: 1388  (مظفر

تقسيم بر دو گونه است: تقسيم كل به اجزا و تقسيم كلي به جزئيات. تقسيم كل بـه  
اجزا مانند تقسيم بدن انسان به سر و سينه و پا و غير آن؛ و تقسيم كلي به جزئيات مانند 

چـه در    بنـابراين، آن  .)56: 1373به انسان و غيرانسان (ابوالبركات بغدادي  تقسيم حيوان
شـود، تقسـيم كلـي بـه       از آن بحـث مـي   ،شـناختي اسـت    كه مباحثي مفهوم ،اين نوشتار

 .)129، 1: 1388مظفر آن را تقسيم منطقي ناميده است (مظفر  جزئيات است كه مرحوم
مقسم، يك مفهوم مشترك بين  منزلة ه: كلي بهترين ويژگي تقسيم منطقي اين است ك  مهم
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توانند متصف به آن عنوان كلـي شـوند     هركدام از جزئيات، مي بنابراينجزئيات است و 
توان هر كلي را بـر هركـدام از جزئيـات      ديگر، مي بيان ) و به48تا:   رازي بيالدين  قطب(

  .)129، 1: 1388حمل كرد (مظفر 
آيد كه ايـن مفـاهيم در     مي  وجود گيرد سه مفهوم به  مي وقتي يك تقسيم منطقي صورت

  .)123، 1: 1388اند (مظفر   نشان داده شده 1نمودار 

  
 )1388مفاهيم اصلي تقسيم (مظفر . 1 نمودار

گانـة    تقسيم منطقي داراي پنج قاعدة اصلي و برخي قواعد فرعـي بـر محـور مفـاهيم سـه     
  ر اين تحقيق موردنياز است، به اين شرح است:يادشده است. چهار قاعدة اصلي تقسيم كه د

عنوان مقسم بايد يك كلي (نه كل) باشد و اين اقسام بايد مصداق جزئي (نه جزء) الف. 
 .)81: 1404براي آن كلي مقسم باشند (فارابي 

يعني نبايد بتوان برخي از  ،)همانها بايد با هم تقابل داشته باشند (  تباين اقسام: قسمب. 
 .)170: 1376ام را ذيل قسم ديگر قرار داد (خوانساري اقس

جامعيت و مانعيت: تقسيم بايد همة جزئيات مقسم را شامل شود و چيزي را خارج ج. 
 .)127، 1: 1388كه همة اقسام با مقسم برابر باشند (مظفر  اي  گونه از آن دربرنگيرد؛ به

بـين و   قسـيم پرنـدگان بـه مرغـان شـب     بر مالك واحد باشد؛ مثالً ت تقسيم بايد مبتنيد. 
  .)171: 1376روزبين و مرغان دريايي غلط است (خوانساري 

 

 ساختاري كتاب براساس منطق تقسيم ياه اشكال 2.2.3
شناسـي تحقيقـات     روشهاي كتـاب    گفته در منطق تقسيم، برخي فصل  براساس مباني پيش

  داراي چند اشكال ساختاري به اين شرح است: كيفي
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 اشكال ساختاري فصل دوم 1.2.2.3

است، طرح دومي براي انجام تحقيق » نگاري  شناسي مردم  روش« ةدر فصل دوم كه دربار
» مراحـل اجـراي تحقيـق   «و » طرح تحقيق«نگاري ارائه شده كه اجزاي آن معجوني از   مردم
ث طرح اين سه بند در بح ،است. مثالً» طرح«اجراي تحقيق غير از » مراحل«كه  بااين ،است

 اند:  نگاري به دنبال هم ارائه شده  انجام تحقيق مردم
  .)64 :1391ايمان ها (  تحليل داده ،روش گردآوري اطالعات ،گردآوري اطالعات

يعني وحدت مالك در تقسـيم كـه در مبـاني نظـري بـه       ،جا قانون چهارم تقسيم دراين
ست اين سـه بنـد داراي وجـه    كه معقول ني معنا  اين  ضرورت آن اشاره شد وجود ندارد؛ به

اشتراكي باشند كه بتوانند هر سه در كنار هم اجزاي فرايند طـرح تحقيـق يـا حتـي مراحـل      
امـا   ،جـاي دارد » مراحـل تحقيـق  «در ذيل بحـث  » گردآوري اطالعات«تحقيق باشند؛ زيرا 

  جاي دارد.» طرح تحقيق«بلكه در ذيل عنوان  ،نيست» مرحله«يك » روش گردآوري«

 اشكال ساختاري فصل پنجم 2.2.2.3
تطبيقي است در چند ــ  شناسي تاريخي  لف محترم فصل پنجم را كه مشتمل بر روشؤم

يعنـي   ،ها كه اقسام منطقـي عنـوان فصـل     خشبزيربخش ارائه كرده است. مضامين اين زير
 3بندي مجدد در جـدول    شكل دسته نگارنده به وهستند، » تطبيقيــ  شناسي تاريخي  روش«
بـودن اجـزاي فصـل كـه      تا زمينة بهتري براي بررسي ميزان منطقي كرده استارائه ها را  آن

  درادامه طرح خواهد شد فراهم شود.

  هاي فصل پنجم  . ارائة سازمان محتوا در زيرفصل3جدول 
  ها براساس متن كتاب  فصلرزي  عنوان فصل

ش
رو

  
خي

تاري
ي 
ناس

ش
 

ــ 
قي
طبي
ت

  

 مقدمه
 ، مبنايي براي تحقيقتاريخ

 تطبيقيــ  تاريخيتحقيقات  ةپيشين
 تطبيقيــ  تاريخيمنطق تحقيقات 

 تطبيقيــ  تاريخيتحقيق  ةمراحل يك پروژ
 تاريخيو شواهد  ،ها، منابع  داده

 ها و چگونگي استفاده از منابع  محدوديت
 تطبيقيتحقيق 

 تطبيقيــ  تاريخيواحدهاي موردمقايسه در تحقيقات 
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د، زير برخي از عناوين در جدول خط كشـيده شـده اسـت.    شو  طوركه مالحظه مي همان
است » تطبيقيـ  شناسي تاريخي  روش«ها با عنوان فصل كه   نگاهي به اين عناوين و مقايسة آن

و نيز توجه به قانون اول و دوم تقسيم كه اقسام بايد جزئياتي براي مقسم باشند و تداخلي نيز 
 تاريخي«نهد كه: چرا گاهي از تعبير   فراروي خواننده مي ها را  با هم نداشته باشند، اين پرسش

؟ آيـا ايـن سـه    »تـاريخي «و گـاهي از قيـد   » تطبيقي«استفاده شده و گاهي از قيد » تطبيقيــ 
لف اين است كه اين سـه نـوع   ؤديگر هستند؟ براساس محتواي اين فصل، نظر م مرادف يك

يخي وجـود دارد كـه ايشـان حـدود پـنج      نام تار تحقيق جدا هستند؛ يعني نوعي از تحقيق به
نـوع دوم، تحقيـق تطبيقـي     .)136 - 132: 1391ايمان ( اند را شرح كرده صفحه فقط اين نوع

تـر   اند كـه البتـه كـم     اي نگاشته  لف محترم دو صفحه نيز دربارة آن مطالب ارزندهؤاست كه م
وع تحقيق عبـارت  سومين ن .)155 - 153همان: است ( را بررسي كرده كتابي اين نوع خاص

روش تطبيقـي   دادن تحقيـق تـاريخي بـه    كه همان انجـام » تطبيقيــ  تحقيق تاريخي«است از 
  .)147 - 136  همان:اند (  لف محترم يازده صفحه را به نوع سوم اختصاص دادهؤاست. م

در    سـاماني ارائـه   هخوبي ناب به 5تحليل ذكرشده در بند قبل، به ضميمة نگاهي به جدول 
ـــ   بحث تحقيق تاريخي، سپس بحث از تحقيق تـاريخي  ،كنند: ابتدا  ل را روشن مياين فص

و مجـدداً بحـث از    ،تطبيقي، مجدداً بحث از تحقيق تاريخي، سپس بحث از تحقيق تطبيقي
  .تطبيقيـ  تحقيق تاريخي

نهاد اوليه اين است كه اگر بنا باشد عنوان فصل تغيير نكند، ابتدا تحقيق تـاريخي و   پيش
تطبيقي ــ  مقدمه توضيح داده شوند و درنهايت، تحقيق تاريخي مثابة س تحقيق تطبيقي بهسپ
محتواي اصلي اين فصل توضيح داده شود؛ اما ظاهراً اصرار بر وجود عنـوان واحـد    منزلة به

به تفسير جداگانة مولف محترم از اين سه روش كـه   براي اين سه منطقي نباشد؛ زيرا باتوجه
قانون چهارم تقسيم كه در مباني نظري ارائه شد  منزلة شد، وجود مالك واحد به تر ارائه  پيش

بودن هر سـه بـراي آن كلـي، دشـوار      يعني جزئي ،در بين اين سه در كنار احراز قانون سوم
تنهايي اسـت و   به» تاريخي«و قيد » تطبيقي«غير از قيد » تطبيقيــ  تاريخي«است؛ چون قيد 

بهتر اين است كه  بنابراينو اين دو نيز هريك اخص از آن هستند و  كند  ها صدق نمي بر آن
  گونه اختصاص يابد. سه فصل جدا به اين سه

 اشكال ساختاري فصل ششم 3.2.2.3

اسـت. بخـش ششـم ايـن فصـل بـا عنـوان        » شناسـي فمينيسـتي    روش«فصل ششم در 
ـ    بر ارائة انواعي از روش مشتمل» هاي تحقيق فمينيستي  روش« ي و كيفـي ازجملـه   هـاي كم
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نگـاري و تحقيـق اقـدامي اسـت كـه همگـي داراي پسـوند          پيمايش و تحليل محتوا و قوم
وجود اين بخش در فصل ششم، سازمان فصل را بـا   .)186 - 180همان: فمينيستي هستند (

 دو اشكال منطقي مواجه كرده است:
بحثـي   »شناسـي   روش«معتقدنـد   فلسـفة روش تحقيـق  لف محترم در كتاب ؤمالف. 

است و از كساني كه ايـن دو را بـا هـم خلـط     » روش تحقيق«پارادايمي و غير از بحث 
دهي منطقي اين فصل  اما خود نيز در سازمان ،)39: 1393اند (ايمان   كنند شكوه كرده  مي

بـراي  » هاي تحقيق فمينيستي  روش«بودنِ  كه قسم اند. توضيح اين  اين دو را يكي انگاشته
دركنار قانون اول از قوانين تقسـيم كـه در مبـاني    » شناسي فمينيستي  روش«يعني  ،مقسم

(نه جزء) بـراي  » جزئي«نظري ارائه شد، اقتضا دارد اين دو يكي باشند؛ زيرا اقسام بايد 
معنا كه مقسم مانند انسان است كه يك مفهوم مشترك بين جزئيـات    اين  مقسم باشند به

تواننـد متصـف بـه آن      هركدام از جزئيـات، مـي   نابراينبچون علي و تقي و .... است و 
لف ؤتر نگارنده با م  مورد را به بحث اساسي  اين نهاد اصالحي در عنوان كلي شوند. پيش

ــطالح      ــة دو اص ــاب درزمين ــوايي كت ــد محت ــرم در نق ــي  روش«و » روش«محت » شناس
 كنيم.  مي موكول

(در نـوع  » محتواي فمينيستيتحليل «هاي روش فمينيستي چون   برخي زيرعنوانب. 
، تحقيق كيفي »پيمايش فمينيستي«كه اين عنوان مطلق شامل كمي نيز هست) و   كمي آن

لـف  ؤمطرح شـوند و اگـر م  » شناسي تحقيقات كيفي  روش«نيستند كه در كتابي با عنوان 
وش ها در ايـن دو ر   هاي گردآوري و تحليل داده  كه روش اينمنظور  محترم ادعا دارند به

ها و رويكردهاي فمينيستي باشـند و    ثير انديشهأت ممكن است (يا حتمي است) كه تحت
اند، بايد اين ادعا را براساس تعاريف موجـود در    آن را روش كيفي قلمداد كرده بنابراين

  شناسان از اين دو نوع تحقيق اثبات كنند.  عرف علمي روش

 اولين اشكال ساختاري فصل هفتم 4.2.2.3
، به تحليـل  اند نوشتهصورت مشترك  بهساداتي  ايمان و كالتهآن را فتم كتاب كه فصل ه

گفتمان اختصاص دارد. چيدمان مباحث در اين فصل داراي اشكاالتي ازنظر منطـق تقسـيم   
كند.   پژوه و فراگير را با تعارض و سردرگمي در صيد معنا مواجه مي  دانش ،است كه درنتيجه
شدن زمينه براي نقد و بررسـي سـاختار منطقـي فصـل در      فراهم منظور بهاجزاي اين فصل 

 است.   ارائه شده 4جدول 
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 . ارائة سازمان اجزاي فصل هفتم كتاب4جدول 

  ها  عناوين زيرفصل  عنوان فصل

مان
گفت

يل 
تحل

  

  مباني تحليل گفتمان
  شناسي تا تبارشناسي  فوكو؛ از باستان

  تحليل گفتمان انتقادي
  . ون ليوون3.1
  . پاول گي3.2

  . نورمن فركالف3.3
  شناسي تحليل گفتمان  روش

  تحليل گفتمان فوكويي
  . روش تبارشناختي فوكويي4.1.1

  تعادل الف) تعادل و عدم
  ب) حاشيه و متن

  شناسي تحليل گفتمان انتقادي  روش
  هاي تحليل گفتمان  ضعف

تمان انتقـادي پـس از فوكـو آغـاز شـده      لفان محترم در اين فصل معتقدند تحليل گفؤم
 ،ديگـر  ازطـرف  .)200همـان:  كاوي فوكو اسـت (   يافتة گفتمان  ) و توسعه198: 1391ايمان (

ها را دو نوع كلـي    و آن اند تحليل گفتمان انتقادي را دركنار تحليل گفتمان فوكويي قرار داده
را بيـان   ه نمـاي كلـي فصـل   ) و در ابتداي فصـل كـ  194همان: دانند (  از تحليل گفتمان مي

تحليل «و » تحليل گفتمان فوكويي«دن كر اند كه اين فصل، متكفل مطرح  چنين نوشته اند كرده
طبق اين اظهارات، اين فصل بايد داراي دو زيرعنـوان   .)192همان: است (» گفتمان انتقادي

، 4جـدول   عام و اصلي باشد: تحليل گفتمان فوكويي و تحليل گفتمـان انتقـادي؛ امـا طبـق    
كـه    دارنـد و حـال آن  » شناسي تا تبارشناسي  فوكو؛ از باستان«سخن از  4لف در زيرفصل ؤم

تواند تيتـري شـود     طبق قانون اول تقسيم و قانون چهارم، نام يك شخص ازنظر منطقي نمي
ارز و قسـيم بـراي دو     باشـد و نيـز هـم   » تحليـل گفتمـان  «يعني  ،كه قسم براي عنوان فصل

باشد؛ زيرا » تحليل گفتمان انتقادي«و » مباني تحليل گفتمان«يعني  ،پيش و پس آنزيرعنوان 
بلكه مفاهيمي علمي و غيرمرتبط با نام شـخص فوكـو    ،ها نام شخص نيستند  مقسم و قسيم

نام شخص، نه جزئي براي عنوان فصـل (قـانون اول) خواهـد شـد و نـه       بنابراينهستند و 
 5در جـدول   ، علـت  همـين   ها (قانون چهارم) است. به  مداراي وحدت مالك تقسيم با قسي

  تغيير يابد.» مباني تحليل گفتمان فوكويي«نهاد شده است اين عنوان به  پيش
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هم خورده و البتـه   1قسم كه رقم  منزلة  به» روش تبارشناختي فوكويي«تكرار  ،يننچ هم
ست؛ زيرا قانون اول تقسيم در منطق ا  بي» تحليل گفتمان فوكويي«دومي ندارد در ذيل عنوان 

كه اوالً، براي ايجاد رابطة كلـي و جزئـي بـين مقسـم و      آن مراعات نشده است. توضيح اين
ثانياً، اين قسم، توضـيح بـراي    ؛كم دو قسم وجود داشته باشد اقسام بايد در هر تقسيم دست

يرا اين رابطه غيـر  مقسم است و رابطة كليت و جزئيت مقسم و اقسام در آن وجود ندارد؛ ز
از ترادف است. كليت و جزئيت مانند انسان (كلي) و علي (جزئي) اسـت و تـرادف ماننـد    

نهاد شـده الزم اسـت    پيش 5طور كه در جدول  همان ، منظور  همين  انسان و بشر است و به
 تغيير يابد و عنوان» تحليل گفتمان فوكوييشناسي   روش«به » تحليل گفتمان فوكويي«عنوان 

  نيز حذف شود.» روش تبارشناختي فوكويي«
بـا رنـگ    5نهادي دربرابر هريك از عناوين اولية متن در جدول  مجموع اصالحات پيش

  نهادي ارائه شده است. زمينه در موارد پيش

  براساس قواعد تقسيم . بازآفريني منطقي برخي عناوين فصل هفتم كتاب5جدول 
  شده (براساس منطق تقسيم) عناوين تصحيح    عناوين موجود در كتاب

  مباني كلي تحليل گفتمان .1    مباني تحليل گفتمان .1
  مباني تحليل گفتمان فوكويي .2    شناسي تا تبارشناسي  فوكو؛ از باستان .2

  مباني تحليل گفتمان انتقادي .3    تحليل گفتمان انتقادي .3
 . ون ليوون3.1    . ون ليوون3.1
 اول گي. پ3.2    . پاول گي3.2

 . نورمن فركالف3.3    . نورمن فركالف3.3
 شناسي تحليل گفتمان  روش. 4    شناسي تحليل گفتمان  روش. 4

 شناسي تحليل گفتمان فوكويي  روش 1.5    تحليل گفتمان فوكويي 1.4
 حذف شود    . روش تبارشناختي فوكويي4.1.1

 تعادل الف) تعادل و عدم    تعادل الف) تعادل و عدم
 ب) حاشيه و متن    ) حاشيه و متنب

 شناسي تحليل گفتمان انتقادي  . روش4.2    شناسي تحليل گفتمان انتقادي  روش 2.4
 هاي تحليل گفتمان  ضعف. 5    هاي تحليل گفتمان  ضعف. 5

 دومين اشكال ساختاري فصل هفتم 5.2.2.3
اسـت. در ذيـل   » نمباني تحليل گفتما«در فصل تحليل گفتمان  1، عنوان 5طبق جدول 

مطلب وجود دارد كه در اطراف تحليل گفتمان انتقادي و تاريخچة آن    اين عنوان دو صفحه
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دو زيرعنـوان   ةلـف در ادامـ  ؤم ،است. اشكال اين محتوا در ذيل آن عنوان اين است كه اول
در  نبنـابراي انـد و    نوشته» تحليل گفتمان انتقادي«و » تحليل گفتمان فوكويي«يعني  ،جداگانه

بايد مباني كلي تحليل گفتمان را مطرح كنند و جزئيات هركـدام از ايـن دو    فقطاين مبحث 
» تحليل گفتمان انتقـادي «، طرح مباحث خاص دوم ؛نوع را به ذيل همان بحث موكول كنند

كنـد كـه تحليـل گفتمـان       در اين قسمت و ترك مباحث فوكويي چنين به ذهن متبـادر مـي  
لف بـه دو نـوع تحليـل    ؤكه م شود و حال آن  مان انتقادي خالصه ميمنحصراً در تحليل گفت

  گفتمان (انتقادي و فوكويي) معتقدند.

  سومين اشكال ساختاري فصل هفتم 6.2.2.3
لف محترم در فصل هفتم كه مربوط به تحليـل گفتمـان اسـت، ابتـدا مبـاني تحليـل       ؤم

سـوم گفتمـان    ةر مرحلـ و د   اسـت  گفتمان و سپس تحليل گفتمان فوكويي را طـرح كـرده  
سوم، چهـار صـفحه بحـث تحليـل گفتمـان       ة. ايشان در مرحلرا تحليل كرده است انتقادي

اين اشكال كـه صـفحات طـوالني و     از اند. گذشته  انتقادي را بدون هيچ زيرعنواني ارائه كرده
)، 47: 1384ها ايجاد شود باعث خستگي مخاطب اسـت (آرمنـد     اي كه با عنوان  بدون وقفه

اين چهار صفحه داراي اشكال ساختاري هستند. براي اثبات اين اشكال، مضامين اين چنـد  
تا درادامه بـه بررسـي انتقـادي    است گذاري نگارنده ارائه شده   با عنوان 6صفحه در جدول 

  سازمان منطقي در اين چيدمان پرداخته شود.

 فتمهاي در فصل ه  . بررسي سازمان محتوا در يكي از زيرفصل6جدول 

عنوان 
  صلرفمطالب مندرج در زي  صلفزير

دي
نتقا
ن ا
تما
 گف

ليل
تح

  

 )198: 1391ايمان تحليل گفتمان انتقادي ( ةچند سطر در بيان تاريخچ
 )198همان: چند سطر در تعريف گفتمان (

 )199همان: چند سطر در اهميت متن و زمينه در هر نوع تحليل گفتمان (
 )201 - 200همان: چند تعريف در اين زمينه ( ةليل گفتمان و ارائمراجعة مجدد به تعريف گفتمان و تح
 )201همان: در تحليل گفتمان انتقادي (» انتقادي«شرح معناي پسوند 

  )202همان: بيان اهميت قدرت و روابط قدرت در تحليل گفتمان انتقادي (

بايـد  طبق قانون اول تقسيم منطقي كه در مباحث نظري گفته شد، مطالب اين زيرفصل 
تـوان    شوند. تقريباً مـي   محسوب » تحليل گفتمان انتقادي«يعني  ،جزئي براي عنوان زيرفصل
 ةنامند. انسجام يعني همة بندهاي يك بخـش بـا نكتـ     مي »انسجام«گفت اين اصل را امروزه 
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هاي موجود در يك بند بـا نكتـة اصـلي آن بنـد       اصلي آن بخش مرتبط هستند و همة جمله
 ةآرامي و نرمي به جمل كنند به  كه معناي يكتايي را دنبال مي ها درحالي  و جملهمرتبط هستند 

  .)114: 1386شوند (لپيونكا  بعد يا بند بعد متصل مي
تـر مراعـات شـده     لف محترم در اين زيرفصل كمؤسفانه اين اصل مهم در عبارات مأمت

تحليل گفتمان فوكويي يا مربوط به مباني  6است؛ زيرا مطالب شمارة دو تا چهار در جدول 
طور كلي است كه پيش از تحليل گفتمـان انتقـادي مطـرح     كم بحث تحليل گفتمان به دست
جاست نه اين مبحث؛ بلكه جاي خالي اين مباحث در آن   اند و جاي اين مباحث در آن  شده

تحليل «و » گفتمان«بخش، خواننده را با گسست منطقي در درك معناي مفاهيمي مهم چون 
مبتال كرده است و او اكنون در بحث تحليل گفتمان انتقادي كـه ربطـي   » فتمان غيرانتقاديگ

تر بر قيد  در اين بخش بايد بيش ،عالوه  شود. به  هم به عنوان ندارد، با اين مباحث مواجه مي
يعني تحليل گفتمان انتقادي با تحليـل گفتمـان    ،و توضيح آن و تفاوت اين تحليل» انتقادي«

  كيد شود.أت است ها را جداگانه طرح كرده لف آنؤكه م فوكويي
  
 نقد محتوايي 3.3

  شود:  اين بخش از نقد كتاب در چند محور زير ارائه مي

  ناشي از تقطيع كتاب اصلي ياه اشكال 1.3.3
طوركه در مقدمه گفته شد، اين كتاب محصول تجزية كتاب اصلي بـه دو كتـاب اسـت.     همان

دقيقـاً محصـول فصـل     شناسي تحقيقات كيفي  روشاست و كتاب  كتاب مادر داراي ده فصل
لـف  ؤپنجم تا فصل دهم از كتاب اصلي به اضافة فصل جديدي در تحليـل گفتمـان اسـت. م   

فلسفة روش تحقيق در محترم، چهار فصل اول را هم با افزودن فصلي نو در كتابي ديگر با نام 
ازي يك تجزية انفكاكي اسـت كـه در صـورتي    اند. بنابراين، اين جداس  جاي داده علوم انساني

يعني دو بخش واقعاً مجزا بـه   ،درست است كه وحدت كتاب از سنخ وحدت انضمامي باشد
داراي  يادشـده ها را از محل انضمام جدا كـرد؛ امـا كتـاب      هم چسبيده باشند كه بتوان بعداً آن

ـ  شناسـ   وحدت اتحادي است نه انضمامي؛ زيرا بسياري از مباحـث روش  الي  هي كيفـي در الب
فلسـفة روش تحقيـق در علـوم    هاي اول كتاب مادر است كه اكنـون در كتـاب     مباحث فصل

توانـد دو كتـاب توليـد كنـد و       ارائه شده است. بنابراين تجزية انفكاكي كتاب مادر نمي انساني
نتيجة اين انفكاك غيرمنطقي، چند عارضه در هر دو كتاب است كه در اين قسمت از مقاله دو 

 شود:  مي بررسياست  شناسي تحقيقات كيفي  روشاشكال كه محصول اين تقطيع در كتاب 
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  ...روش تحقيق ةفلسف با كتاب شناسي...  روشتداخل كتاب  1.1.3.3
جا  يعني در اين ،تداخل دارند ...فلسفة روش تحقيقباحث اين كتاب با كتاب سه مورد از م

كـه منطقـاً بايـد     ده و حـال آن جا ارائـه شـ   جاست يا در آن كه جايشان آن طرح شده و حال آن
  باشند:  جا اين

مورد اول، بحث اعتبار و پايايي در تحقيقات كيفي است كـه در فصـل سـوم از كتـاب     
و  4و  3كه طبق توضيحاتي كه در شمارة  اند با اين  تفصيل ارائه شده هب ...فلسفة روش تحقيق

يعنـي نقـد    ،در همـين بخـش  » فلسـفة روش «و » شناسـي   روش«لف از ؤدربارة تعريف م 5
فلسـفة روش  محتوايي ارائه خواهد شد، اين مطالب ازطرفي ربط مستقيمي با عنوان كتـاب  

شكل  لف گاهي بهؤاست؛ گرچه م ...شناسي  روشها كتاب   ندارند جايگاه منطقي آن ...تحقيق
است  شناسي اقدام كرده  كوتاه و موردي به طرح برخي مسائل اعتبارسنجي در مباحث روش

  .)31: 1391ايمان (
فلسـفة  لـف در كتـاب   ؤاست كـه م » شناسي  چيستي روش«مورد دوم، بحث بسيار مهم 

و » روش«از خلـط دو مفهـوم   در شرح اين مفهوم اهتمـام دارنـد و گـاهي     ...روش تحقيق
) و 148، 54، 39، 21: 1393كننـد (ايمـان     علمي ايران شكوه مـي  ةدر جامع» شناسي  روش«

 شناسي تحقيقات كيفي  روشدست مباحث ضروري هيچ حضوري در كتاب  كه اين  حال آن
 كه در ارتباط تنگاتنگ با عنوان آن هستند. ندارند بااين

شناختي   شناختي و هستي  يعني مباحث معرفت ،هاي فلسفي  فرض  مورد سوم، بحث از پيش
سـفانه  أامـا مت  ،)20: 1393لف، مربوط به فلسفة روش تحقيق هستند (ايمان ؤاست كه ازنظر م

هـا در    شناسـي   شـناختي تعـدادي از روش    شناختي و معرفـت   برخي مباحث مانند مباني هستي
 .)163، 105، 104، 5 :1391ايمان  بنگريد بهاند (  ارائه شده ...شناسي  روشكتاب 

  نشده تصحيح ياه ارجاع 2.1.3.3
لف در اين كتاب نادرست و مربوط به كتاب مادر هستند كـه  ؤم ياه سه مورد از ارجاع

  اند:  جاي گرفته ...فلسفة روش تحقيقيعني كتاب  ،اكنون در جلد دوم
ر رويكرد كيفي تحقيق طوركه د همان«اند:   است كه نوشته 47مورد اول، در وسط صفحة 

بلكه در تفكيك جديـد   ،كه بحث رويكرد كيفي در اين كتاب ذكر نشده  و حال آن» بيان شد
  .)146: 1393قرار گرفته است (ايمان  فلسفة روش تحقيقدر فصل سوم از كتاب 

در بحث ارزيابي اعتبار در تحقيـق پديدارشـناختي اسـت كـه      31در صفحة مورد دوم، 
كـه  » هاي اعتبار تحقيق كيفي كه در فصل سوم گفته شد بايد رعايت شـود   كمال«اند:   نوشته
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فلسـفة  يعنـي   ،در كتاب مادر وجود دارد و در تفكيك جديد در جلـد ديگـر  اين بحث نيز 
  .)182: همانقرار گرفته است ( روش تحقيق

» هـاي تركيبـي    فراينـدهاي تحقيـق در روش  «است كه به  90مورد سوم در آخر صفحة 
جـاي   فلسـفة روش تحقيـق  كه اين بحث در فصل چهارم از كتاب  آن اند و حال  دادهارجاع 

  .)254: همانگرفته است (

 فقدان مقدمه 2.3.3
ليف درسي است كه خواننـده را بـراي فراگيـري مطالـب     أوجود مقدمه از ضروريات يك ت

كه نكات بسيار سازي به اين شكل است   اين آماده .)176: 1386كند (لپيونكا   جزيي آماده مي
هـاي كلـي كتـاب،      لـف، هـدف  ؤها و باورهاي م  مهمي چون معرفي موضوع كتاب، ديدگاه

دهـي محتـوا، ارتبـاط كتـاب      بررسي تاريخچة مختصر موضوع، معرفي كتاب ازنظر سازمان
هـم انگيـزة دانشـجو     ،شوند، و درنتيجه  ر منابع و مانند آن در مقدمه مطرح ميگيددرسي با 

  .)420: 1387شود (شكوهي و ديگران   بد و هم يادگيري او تسهيل مييا  افزايش مي
و البته وجود مقدمه در هر فصل نيز يك  ،در اين كتاب هر فصل داراي يك مقدمه است

منتهـي ايـن مقـدمات     ،)421: 1387؛ شكوهي و ديگران 200:1387ضرورت است (رضي 
اي   كه اين كتاب به حوزه  خصوصاً اينكنند؛   براي كل كتاب پر نمي را جاي خالي مقدمة اوليه

لف، بسياري از مخاطبان آن را با ؤبه تصريح م بنا ،پرداخته است كه» شناسي  روش«يعني  ،نو
شناسي ارائه شـده    ها تعريف از روش  ده .)148 ،39، 1393:4گيرند (ايمان   اشتباه مي» روش«

گفتـار وجـود دارد    صفحه پيشالبته در اين كتاب، دو  .)110 - 106: 1388است (رضواني 
بـر   گفتـار مشـتمل   گفتار به جاي مقدمه نخواهد نشسـت؛ زيـرا پـيش    كه روشن است پيش

دهد و چـون در اغلـب مـوارد طـي       فلسفه و چرايي خلق اثر يا تأليف خود را توضيح مي
كنـد    شود در اين قسمت آن را بيـان مـي    مراحل كار تأليف با موانع و مشكالتي مواجه مي

تر از تقطيع  گفتار، بيش پيش ةلف نيز در اين دو صفحؤ) و م420 :1387ديگران  هي و(شكو
  اين كتاب از كتاب مادر سخن گفته است.

  لزوم تبيين دقيق مفاهيم بنيادي كتاب 3.3.3
اند كه نيازمند توضيح و تبيين هسـتند: تحقيـق،     كار رفته چهار مفهوم اساسي در اين كتاب به

طوركـه در بحـث قبـل     شناسي تحقيقات كيفـي. همـان    روشو ناسي، ش  تحقيق كيفي، روش
دربارة اهميت و جايگاه مقدمة كتاب و محتويات مقدمه گفته شد، اين توضيحات را بايد در 
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فرد ايجادشدن چـالش   ها و شايد علت منحصربه  ترين علت  مقدمة كتاب افزود. يكي از مهم
شـود و در مبحـث نقـد      ر مبحث بعد ارائه ميكه د» شناسي  روش«عميق اين كتاب با مفهوم 

نشدن دقيق ايـن مفهـوم    ساختاري (نقد ساختاري فصل ششم) نيز به آن اشارتي رفت تبيين
  يكي از مفاهيم بنيادي كتاب است. منزلة به

  شناسي  مفهومي و كاربردي اصطالح روش ياه اشكال 4.3.3
توضيح نداده است و خود نيـز در  شناسي را در مقدمة اين كتاب   لف محترم مفهوم روشؤم

مشكالت موجود در  ،آثار متعدد خود دربرابر آن مواضع گوناگوني اتخاذ كرده است. درادامه
  شود.  در دو بخش ارائه مي» شناسي  روش«اين كتاب دربارة مفهوم و كاربرد اصطالح 

  شناسي  مشكالت مفهومي اصطالح روش 1.4.3.3
در » شناسي تحقيـق   روش«و » فلسفة روش تحقيق«ني يع ،نظر ايمان درمورد دو مفهوم

مقابـل هـم قـرار گرفتـه اسـت. ايشـان در        ةو در نقطشده كلي دگرگون  طول يك دهه به
» روش«و  ،»تئـوري «، »شناسـي   روش«اند، سه مفهوم به نام   اي كه در دهة هفتاد نوشته  مقاله

بــر مباحــث  ناســي را مشــتملش  ) و در آن مقالــه، روش66: 1376كننــد (ايمــان   ارائــه مــي
هـاي غالـب را     شناسـي   كننـد و روش   ها را بيـان مـي    دانند كه زيربناي تئوري  اي مي  فلسفي
فلسـفة روش  امـا در كتـاب    ،)48 - 47: همـان اند (  و انتقادي ناميده ،گرايي، تفسيري  اثبات
انـد؛    تفصيل بحث كـرده  گرايي و انتقادي و تفسيري را به  گانة اثبات  هاي سه  پارادايم تحقيق

انـد را در آن    نام مباحـث فلسـفي ناميـده    به فلسفة روش تحقيقچه در كتاب   يعني دقيقاً آن
  اند.  شناسي ناميده  مقاله روش

دارانـي هسـتند:    لف هـر دو داراي طـرف  ؤهاي دهة هفتاد و هشتاد م  گذاري  البته اين نام
بنگريد اند (  ناميده» شناسي  روش«ش را كسان ديگر هم مباحث فلسفي در حوزة رو ،ازطرفي

؛ اعرابـي و بـوداليي   26: 1385خادمي  ؛128: 1389؛ كاوياني و زارعان 7: 1383پارسانيا  به
ديگر، برخي نيز با تعريف جديد ايمان از فلسفة روش تحقيق موافـق   ) و ازطرف37: 1390

همگـي در يـك موضـوع     )؛ اما اينـان 127 - 126: 1378اعرابي و رفيعي  بنگريد بههستند (
معناي جديدي كه ايمان  شناسي به  كدام سخني از روش  اشتراك دارند و آن اين است كه هيچ

اند؛   شناسي ناميده مصداق همان روش دانسته  ايمان روش را چه  ندارند و آن   است قصد كرده
ولـي   ،تندبه دو مفهوم (فلسفة روش تحقيق و روش تحقيق) قائـل هسـ   فقطمعنا كه   اين  به

شناسـي وجـود دارد     هـا تعريـف مختلـف از روش     كـه ده  ايـن  نبايد فراموش كرد كه درعين
چه در عرف علمي پس از جنگ جهاني دوم و عصر ما از   )، آن110 - 106: 1388(رضواني 
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؛ 141 - 140: 1385متبادر است، ارجـاع آن بـه فلسـفة علـم اسـت (نـاجي       » شناسي  روش«
  .)111: 1388رضواني 

ـ   جة اين تحليل ايـن اسـت كـه: اوالً، اصـل تفكيـك سـه      نتي ايمـان (فلسـفة روش،    ةگان
بلكـه خـود ايشـان (در دو دهـه)      ،و روش تحقيق) موردوفاق عـرف علمـي   ،شناسي  روش

خاص ايشان آن هم در دهة هشـتاد  » شناسي  روش«لف از اصطالح ؤنيست؛ و ثانياً، تفسير م
 بنابراينپژوهان نيافته است و   عرف علمي روشاست و نگارنده هيچ جايگاهي براي آن در 

دربــارة مفهــوم را لي ديــدگاه خــود يشــكل شــفاف و تفصــ لــف محتــرم بــهؤالزم اســت م
هاي مخـالف و موافـق خـود را      در مقدمة اين كتاب توضيح دهند و ديدگاه» شناسي  روش«

» شناسـي   روش«فهـوم  و انديشة مخالفان را نقادي كنند. البته ايمان دربـارة م  نندبندي ك  دسته
شناسي عبارت است از اصول نظـري و مباحـث كلـي      روش«اند كه:   گاهي يك سطر نوشته
)، اما روشن است اين مطلب كوتـاه دربـارة چنـين    21: 1393(ايمان  »استفاده از يك روش

بردي و مهمي آن هم با معناي جديدي كه ايشان از آن اتخاذ كرده و غير از معناي  مفهوم راه
نـه در كتـاب    فلسـفة روش تحقيـق  ارف است، و آن هم درج ايـن توضـيح در كتـاب    متع

در فقـدان بحـث    را توانـد اشـكال نگارنـدة ايـن سـطور       ، نميشناسي تحقيقات كيفي  روش
  تفصيلي از آن در مقدمة كتاب موردنقد مرتفع كند.

  شناسي  مشكالت كاربردي اصطالح روش 2.4.3.3
انـد.    تفـاوتي قائـل شـده   » روش«و » شناسـي   روش« لف محترم بينؤطبق مبحث قبل، م

ليف أ، كاربرد اين اصطالح در متن دو ت»شناسي  روش«مفهومي اصطالح  ياه گذشته از ابهام
نيـز داراي  » شناسـي تحقيقـات كيفـي     روش«و » فلسفة روش تحقيـق «يعني  ،لفؤمعاصر م

نهادن اين دو و  تفاوت  بي تهافت دروني است؛ بدين معنا كه گويا عملكرد خود ايشان نيز از
فلسـفة روش  لف محترم در كتاب ؤكه م  است. توضيح اين   ها با هم مصون نمانده  آميختن آن

، اصول نظـري و مباحـث كلـي اسـتفاده از يـك      »شناسي  روش«معتقدند در مباحث  تحقيق
ند هست» روش«ها و ابزارهاي گردآوري مربوط به حوزة   اما تكنيك ،شوند  روش مشخص مي

فرايند گـردآوري   ةمباحثي دربار ...شناسي  روشدر چندجاي كتاب  ،وصف )؛ اما بااينهمان(
) كه طبق آن 87 ،60 - 55 ،50: 1391ايمان ها وجود دارد (  ها و ابزارهاي گردآوري داده  داده

  اعتقاد بايد در كتاب فلسفة روش قرار گيرند.
قـاد ايـن اسـت كـه مباحـث      لف محتـرم از آن اعت ؤممكن است گفته شود مقصود م

بلكـه كليـت و    ،عنوان جزئي نظر ندارد هاي گردآوري به  شناسي به ابزارها و شيوه  روش
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 ،كـار رود  كند كه هر نوع ابزار چگونه و كجا بـه   ها را بيان مي  قواعد نظري استفاده از آن
توانـد    يـز نمـي  اما اين توجيـه ن  ،پردازد  به كاربرد جزئي استفاده از ابزارها مي» روش«اما 

اي كـه در    موجـه كنـد؛ زيـرا اوالً، مباحـث پراكنـده     » شناسـي   روش«از  را تعريف ايشان
 ،62 ،27 همـان:  بـه  گريدنبشناسي وجود دارد (  جاي اين دو كتاب در تفسير روش جاي

زنـي درسـت اسـت، الزم      كند؛ و ثانياً، اگر اين گمانه  ) بر اين تفسير تطبيق نمي120 ،88
طوركـه در   دست عمل كنند؛ زيرا معنا ندارد همـان  محترم در كل كتاب يك لفؤاست م

گيري طـرح شـود و در ديگـر      مبحث بعد گفته خواهد شد، در يك مورد بحث از نمونه
امـا در   ،موارد طرح نشود يا در موردي از ارزيابي (روايي و پايايي) تحقيق بحـث شـود  

  ر موارد بحث نشود.گيد
از  را لف محتـرم ؤتر تبيين دقيق رويكرد م حقيقت ضرورت بيشآري، اين اشكال نيز در

  كيد قرار گرفت.أتر از آن موردت  كند كه در مبحث قبل و پيش  زد مي گوش» شناسي  روش«

 شناسي  گيري در روش  بودن جايگاه نمونه نامشخص 5.3.3
تصـاص  گيـري اخ   نگاري است بحثي را به نمونه  شناسي مردم  لف در فصل دوم كه روشؤم

گيـري وجـود نـدارد كـه ايـن قسـم         ها نمونه  ر روشگيدآيا در  .)50: 1391ايمان اند (  داده
گيري شده است؟ اگر وجود دارد پس چه وجهي براي تـرجيح طـرح     مختص به ذكر نمونه

كـه    جا وجود دارد؟ خصوصاً ايـن  شكل ناقص در حد دو سه بند در اين هم به   اين بحث آن
هـا كـار نـدارد و مباحـث       بـه بحـث گـردآوري داده   » شناسي روش«ند لف محترم معتقدؤم

  .)21: 1393است (ايمان » روش«ها مربوط به بحث   گردآوري داده
يعنـي از بيـرون    ،شناختي  لف بفرمايند ما در حد كلي و با رويكرد روشؤممكن است م
ها همين است نـه    كنيم و غرض از طرح مباحث گردآوري داده  ها نگاه مي  به گردآوري داده

ها كه مربوط به حوزة روش است.   بررسي تفصيلي مراحل گردآوري داده منزلة از درون و به
  است، در بند قبل گفته شد.» گوني آن در كل كتاب ناهم«پاسخ اين ادعا كه 

  ها و نمودارها  سازي  نارسايي برخي مدل 6.3.3
) visualizationاطالعات كالمـي (  كردن در نگارش متون درسي توصيه شده است از تصويري

هـا اسـتفاده شـود تـا       اي اشكال و نمودارهـا و جـدول    هاي استعاره  هنر استفاده از گونه مثابة به
دارسازي متن را بيفزاينـد    ند و امكان معناكنديد  هاي ناملموس و انتزاعي را ملموس يا قابل  ايده

  .)94: 1387 ؛ نوروززاده و آقازاده284 –283: 1386(لپيونكا 
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 ها نتـوان نمـودن بـا بيـان      سال   چه يك ديده كنـد ادراك آن  آن
 (موالنا)

 اي سازي مطالب علمي دارد، هرگونه محتواي تصويري  البته با همة فضيلتي كه تصويري
يند فراگيـري كمـك كنـد كـه خـوب طراحـي شـده باشـد         اتواند به فر  درصورتي مي فقط

كل مجسم و برجسته و روشن و ساده كه باعـث سـرعت   ش ) و معنا به212: 1387  (رياضي
  .)463 - 461، 1: 1388درك مخاطب از مقصود شود ارائه شود (ساروخاني 

مند شود و   توجهي بهره كتاب ايمان موفق شده است از نمودارهاي ترسيمي به ميزان قابل
است رسانايي سفانه در سه مورد اشكال ترسيمي باعث شده أاين يك امتياز مهم است؛ اما مت

معنا در اين نمودارها دچار اشكال شود و در يك مورد نيز عنـوان نمـودار نارساسـت و در    
ايـن   ،يك مورد هم تبيين الزم دربارة محتواي آن نمودار در متن انجام نگرفته است. درادامه

  شوند.  موارد بررسي مي

  بنيادي ةيند نظرياترسيم نادرست فر 1.6.3.3
 )93: 1391ايمـان  انـد (   بنيادي از نموداري استفاده كرده ةم فرايند نظريلف محترم در ترسيؤم

  در اين تحقيق ارائه شده است. 2كه در شكل 

 

 )93: 1391بنيادي (ايمان  ةتحقيقاتي نظري ةچرخ. 2نمودار 

 ها و مدارك داده
 ها تحليل عميق داده

 اطالعات
 زيادتر

  مقايسة مداوم
  ويسين يادداشت

 گزارش ارتباطات

تبيين و تصفية مختصات
 ها مقوله

 اشباع
 نظري

 خير

بلي
 توقف فعاليت
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ايسة مداوم اسـت  به مق ها متكي  اند: تحليل عميق داده  ايشان در تفسير اين مدل نوشته
اي جـدا از مقايسـة مـداوم ارائـه       )؛ اما در نمـودار، تحليـل عميـق را مرحلـه    92 همان:(

ماهيـت   ،چنين كند. هم  اند. اين اشكالي مهم است كه مخاطب را كامالً سردرگم مي  كرده
يعني گزينش براساس يك انتخـاب دوحالتـه (بلـه، خيـر)      ،اين نمودار الگوريتمي است

مودارها الگوي خاص خود را دارند كـه همـة آن اصـول الگـويي در ايـن      است و اين ن
شـود و آن تعيـين مراحـل      به چهار اصل مهم اشاره مـي  فقطتبيين نيست و  نوشتار قابل
صـورت پرسشـي و خـروج     هاي انتخاب (گزينش يكـي از دو حالـت) بـه     دقيق گلوگاه

تعيـين دقيـق مقاصـد     هرنوع حاالت دوگانه از همين نقاط اسـت و در مرحلـة چهـارم   
بـه شـرح زيـر بـا اصـل اول و دوم و چهـارم        2سفانه نمـودار  أحاالت دوگانه است. مت

  نيست: منطبق

بلكه اسم براي شيء خارجي هسـتند و بايـد    ،مرحله نيستند» ها و مدارك  داده«الف. 
اي از يـك    كه حالت فعلي دارد تغييـر كنـد تـا مرحلـه    » ها و مدارك  آوري داده  جمع«به 
 يند باشد.افر

حـالتي بـين    منزلـة  بـه » ها  تحليل عميق داده«را پس از » اطالعات زيادتر«لف ؤمب. 
نيز مشـكل  » اطالعات زيادتر«كه  آن اند و حال  قرار داده...» مقايسة «و » ها و مدارك  داده«

را بـه  » خير«ايشان حالت  ،عالوه  يعني اسم است و حالت فعلي ندارد. به ،پيشين را دارد
از پنـديت   نقل لف (بهؤكه طبق تصريح م اند و حال آن  برگردانده» اطالعات زيادتر«همين 

آوري   نيافتن حالت اشباع نظري بايد به همان جمـع  ) در صورت تحقق92در جدول ص 
آوري و تحليـل    پس از جمع» اطالعات زيادتر«نام  اي به  د نه به مرحلهكرها برگشت   داده

 اند.  اين نمودار ارائه كرده ها كه در  عميق داده
آن را  ،انـد   درستي گلوگاه گزينش معرفـي كـرده    را به» اشباع نظري«لف گرچه ؤمج. 

 اند.  صورت پرسشي ارائه نكرده به

  استفاده شود. 3شود از نمودار   نهاد مي ها پيش  براي رفع اين اشكال
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  بنيادي ةنظريتحقيقاتي  ةچرخ. 3نمودار 

  دانش و قدرت ازديدگاه فوكو ةترسيم نادرست رابط 2.6.3.3
 رادانـش و قـدرت ازديـدگاه فوكـو      ةدر فصل هفـتم (تحليـل گفتمـان) نمـودار رابطـ     

اسـت   4صـورت شـكل    ده اسـت. ايـن نمـودار بـه    كرلف) ترسيم ؤساداتي (همكار م كالته
  .)212: 1391  ايمان(

  
 )212: 1391(ايمان  دانش و قدرت در ديدگاه فوكو ةرابط. 4ودار نم

 توليد مشروعيت

 فضاي گفتماني

 قدرت

 دانش

آوري  جمع
ها و مدارك داده

ها براساس  تحليل عميق داده
نويسي، مقايسة مداوم، يادداشت

  و گزارش ارتباطات

 تبيين و تصفية مختصات 
 ها مقوله

  :بررسي اشباع نظري
 شده است؟آيا اشباع نظري حاصل 

 بلهخير
توقف فعاليت
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  در اين نمودار چند اشكال وجود دارد:
فضاي قدرت و دانش به هم متصل هستند چون هر دو در فضاي آزاد اطـراف  الف. 

كه مقصود فوكو  اي ندارند و حال آن  قرار دارند و حيطة جداگانه» فضاي گفتماني«بيضي 
 است.» فضاي دانش«و » فضاي قدرت« و طراحان جدايي

طوركـه   دهـد؛ همـان    پيكان در نمودارها داراي معناست و جهتي را نشـان مـي  ب. 
پايين در اين نمودار معنادار اسـت. بنـابراين، اسـتفاده از پيكـان      باال و روبه پيكان روبه

گــذاري آن درســت نيســت و   كــردن بــه فضــاي گفتمــاني و نــام بــراي صــرف اشــاره
فضـاي  «انـد، بايـد     را بـدون پيكـان نشـان داده   » توليـد «و » مشـروعيت «كه طور همان

علت امكان  طور كلي در اين نمودار به ديگر، به هم بدون پيكان باشد. ازطرف» گفتماني
از » توليـد «و » مشروعيت«نوشتار در درون آن (وجود فضاي كافي) نبايد براي معرفي 

 خط هم استفاده كرد.
پايين است، يك عمل  روبه  باال و يكي جهات خود كه يكي روبه ها با كمك  پيكانج. 

 همـين   مانند فضاي گفتماني يـا قـدرت و دانـش؛ بـه     را، دهند نه يك شيء  را نشان مي
ها را تبيين كننـد؛ زيـرا معنـاي اسـمي       توانند آن  نمي» توليد«و » مشروعيت«تعابير  ،علت 

و » بخشـي   مشـروعيت « كـه  رسـد   مـي  رنظـ  دارند و داللت بر انجـام عمـل ندارنـد و بـه    
  تر هستند.  براي تفسير اين دو پيكان مناسب» سازي  علم«

  استفاده شود. 5شود از نمودار   نهاد مي به اشكاالت يادشده پيش باتوجه

  
  دانش و قدرت ازديدگاه فوكو ةرابط. 5نمودار 

يت
روع

مش
شي

بخ
 

 

فضاي 
 گفتماني

 قدرت
 

علم
زي

سا
 

   

       

 

 

 دانش
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  مان فوكوييترسيم نادرست مدل تحليل گفت 3.6.3.3
 را لف در اين فصل) مدل فوكوؤكار م ساداتي (هم در بحث تحليل گفتمان فوكويي كالته

  است.  نشان داده شده ارائه كرده 6شكلي خاص كه در نمودار  از تحليل گفتمان به
  

  
  )217: 1391 (ايمان. تبار سياسي يك دوره در نظر فوكو 6نمودار 

اند: در اين مدل، قدرت و دانش حـاكم دچـار     ان محترم در شرح اين نمودار نوشتهلفؤم
ديگـر   قدرت و دانش كه هركـدام بـه رقابـت بـا يـك      ةهاي پراكند  فروپاشي شده و گفتمان

  .)215همان: شود (  پردازند ايجاد مي  مي
نشـان داده  گفتمان نـو در نمـودار   » چند«اين نمودار داراي دو اشكال است؛ اول، ايجاد 

كه نمودار را از فشردگي كه خاصـيت ذاتـي   » ها  فشار حاشيه«، تكرار تعبير دومنشده است. 
جاي آن بايد از معرفي عالمـت فشـار در    نمودار است خارج كرده است، لزومي ندارد و به

  خارج از نمودار استفاده كرد.

 
 قدرت و دانش

  نامتعادل ذاتاً

 

 
  قدرت و دانش جديد

  و نامتعادل

 تولد

تبار سياسي 
 يك دوره

 ها فشار حاشيه ها شار حاشيهف

 ها فشار حاشيه ها فشار حاشيه

 

 

فروپاشي قدرت و دانش حاكم و ايجاد 
هاي پراكندة قدرت و دانش كه هركدام به  گفتمان

 .پردازند ديگر مي رقابت با يك
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  شود.استفاده  7شود از نمودار   نهاد مي اصالح اين نمودار پيش براي
  

  
  نهادي نمودار تبار سياسي يك دوره در نظر فوكو (منبع: نگارنده) . تصحيح پيش7نمودار 

  دهي نادرست به نمودار فركالف  عنوان 4.6.3.3
، اند كردهترجمه آن را ن محترم الفؤدر فصل هفتم (تحليل گفتمان) نمودار فركالف كه م

) درسـت  210همـان:  درمـورد آن ( » وجهي  نمودار سه«اما عنوان  ،ازنظر صورت دقيق است
لعي مانند ضدر اشكال چند» وجه«شود؛ زيرا   نهاد مي پيش» اي  اليه  نمودار سه«نيست و عنوان 

لع يا بعد، معنايي ضكه هر  اي  گونه هم به   رود؛ آن  كار مي دار مانند هرم به  حجماشكال مثلث يا 
صـورت   ها درراستاي بيان سه حيطه هستند كـه بـه    در اين نمودار، شكلرا تجسم دهد؛ اما 

 تر است.  مناسب» اليه«تعبير  ، علت همين  با هم در ارتباط هستند و به» عمقيــ  سطحي«

  نمودار مير و راجرز ةفقدان تبيين در ارائ 5.6.3.3
) فاقـد  220 - 219همـان:  اسـت (    ارائـه كـرده  » راجـرز «و » مير«لف از ؤدو نمودار كه م

اي توضيحات است كه اجزا   كه هر نمودار نيازمند پاره توضيحات تفسيري هستند و حال آن

تبار سياسي يك 
 دوره

  
 قدرت و دانش

  نامتعادل ذاتاً

فروپاشي قدرت و 
هاي پراكندة انايجاد گفتم دانش حاكم 

 قدرت و دانش

دانش قدرت و
  جديد و

  نامتعادل

   
دانش قدرت و

جديد و نامتعادل
   
   

  ها حاشيه فشار

. .  .  .  .  .  .  

. .  .  .  .  .  .  
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چون ايـن دو نمـودار    اي و روابط آن را توضيح دهد و اين ضرورت در نمودارهاي پيچيده
تر است. اساساً هنر نمودار ايـن اسـت كـه اطالعـات متنـي را       خصوصاً نمودار راجرز بيش

 كه ارتباطي با متن نداشته باشد. هد نه ايند  تجسم مي

 ر مالحظات محتواييگيد 7.3.3

برخي انتقادات محتوايي پراكندة ديگر نيز در اين كتاب وجود دارنـد كـه در ذيـل عنـاوين     
  گيرند:  ق قرار نميبسا

گانـة كتـاب     هاي هفـت   شود، در عنوان فصل  مشاهده مي 1طوركه در جدول  همانالف. 
اما بهتر است كل  ،وجود دارد» شناسي  روش«تعبير  فصل ششمو پنجم فصل  در عنوان فقط

دست باشند؛ يعني يا در اين دو مورد هم اين قيد حذف شود و يا در بقيـه هـم     عناوين يك
 افزوده شود.

» قـديمي «در تحقيق تاريخي، هر منبع » اول منبع دست«لف محترم در تعريف ؤمب. 
شود   اين تعريف نادرست است و هر قديم را نمي .)148ان: هماند (  اول انگاشته را دست
يك سند با دقت عقلي از لحظة قبل از اطالق ايـن عنـوان   » قدمت«اول ناميد؛ زيرا  دست

لف يا هر شخص ديگر تا آغاز تاريخ امتداد دارد و در تحليل تسامحي هـم از  ؤتوسط م
اول طبـق   از منبـع دسـت   تاريخ را شامل است. تعريـف صـحيح   قرن قبل تا قرون ماقبل

چگـونگي     عبارت است از منبعي كـه در آن  ،تعريف استادان روش، دالور و ساروخاني
وسيلة كسي كه در آن مشاركت داشته يا شـاهد آن بـوده اسـت     پيوستن پديده به وقوع به

لـف  ؤم ،گفتنـي اسـت   .)231، 2: 1388؛ سـاروخاني  98: 1392شود (دالور   گزارش مي
انـد    نظرآقايان دالور و ساروخاني استناد كرده دوم به و تبيين منبع دست محترم در تعريف

ــان   ــم هم ــزارش» شــاهدنبودن«و محــور تعريــف را ه ــده دانســته مســتقيم گ ــد   دهن ان
اول به اين متـون   اما معلوم نيست چرا در تعريف منبع دست ،)149 -148: 1391 ايمان(

اند و تعريفي نادرست بـا محوريـت     د نكردهاند استنا  مستقيم را قيد كرده» شاهدبودن«كه 
 اند.  دهكرارائه » قدمت«

كشور واحد تحليل است ... «اند:   لف محترم در بحث انواع تحقيقات تطبيقي نوشتهؤمج. 
 .)155 - 154همان: » (كند  تبديل مي متغيرفرد كشورها را به  به مشخصات منحصر ]محقق[و 

» سـازه «بلكـه بـا    ،عتقدند در تحقيق كيفي متغير نداريمكه ايشان در كتاب ديگر خود م بااين
 .)124: 1393سروكار داريم (ايمان 
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ال پاول گي در تحليل گفتمان ؤدر فصل هفتم كه بحث تحليل گفتمان است، هفت سد. 
شده است پاول گي بيسـت     بعد نوشته ة) و در سه صفح205: 1391ايمان (است ارائه شده 

وين كرده است كـه درقالـب شـش پرسـش ارائـه شـده اسـت        ال در تحليل گفتمان تدؤس
اين عبارت داراي ابهام است؛ زيرا ازطرفي اين شش پرسش همگي با شـش   .)208  همان:(

ال پيشين مشترك هستند و تضاد شش و هفـت در عبـارت يـك    ؤپرسش از همان هفت س
لـف  ؤم ديگـر،  نقل از يك محقق (پاول گي) درسـت نيسـت؛ و ازطـرف    نويسنده (ايمان) به

  ال تبديل شده است.ؤال پاول گي به هفت سؤاند چگونه بيست س  توضيح نداده
 

  گيري  نتيجه. 4
و  ،هاي صوري، سـاختاري   ليف ايمان نيازمند ويرايشأت شناسي تحقيقات كيفي  روشاب كت

محتوايي متعددي است كه اين مقاله در حد توان خود و با استقراي كامل و بررسـي دقيـق   
  پرداخته است. يادشدهنقد كتاب در محورهاي  كل كتاب به

  شود:  نهاد مي هاي تحقيق پيش  براساس يافته
اي در آغاز كتاب افزوده شود و محتواي الزم در يك مقدمـه كـه در ضـمن      مقدمهالف. 

و  ،»شناسـي   روش«، »پژوهش كيفي«، »پژوهش«اين مقاله بيان شد ازجمله مفاهيم چهارگانة 
تر اين است كه در ايـن مقدمـه،     در آن درج شود. از همه مهم» كيفيشناسي پژوهش   روش«

لف نيـز در كـل كتـاب بـه ايـن      ؤدقيقاً مشخص شود و م» شناسي  روش«با » روش«تفاوت 
تفاوت وفادار بماند به اين معنا كه اگر واقعاً تفاوت اين دو اثبات شد، هيچ بحثـي از روش  

مباحث كتاب نيز حقيقتاً مصـداق   يد و تمامشناسي است مطرح نشو  در اين كتاب كه روش
 باشند.» شناسي  روش«عنوان 

اي از   تاريخچـه  بـر  افزوده شود كـه مشـتمل  » كليات«فصلي در آغاز كتاب با عنوان ب. 
و نيـز   ،مطـرح شـده   فلسفة روش تحقيقگيري كيفي كه در كتاب   تحقيق كيفي، انواع نمونه

 ق كيفي (پايايي و روايي) باشد.قواعد كلي مباحث مربوط به ارزيابي تحقي
و  ،هـاي نارسـا    كتاب مجدداً ويرايش شود و در اين ويراستاري، اغالط تايپي، جملهج. 

غيرمنسجم بازآفريني شوند و مشكالت ناشي از تفكيك كتاب اصلي كه در اين نوشـتار بـه   
ر ترسـيم  ها اشاره شد و رفع اشكاالت ساختاري و محتوايي يادشده خصوصاً بازنگري د  آن

ميـان، فصـل هفـتم نيازمنـد تجديـدنظر ويـژه و         ايـن  نمودارها موردتوجه قرار گيرنـد. در 
 و محتوايي آن خيلي زياد است. ،هاي صوري، ساختاري  جانبه است؛ زيرا ابهام  همه
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  نامه كتاب
 ه اصفهان.دانشگا :، اصفهانالحكمهًْ   فى  المعتبر )، 1373( اهللا بن علي هبهًْ البركات بغدادي،  ابو

شناسـي علـوم     روش، »اسـتراتژي تحقيـق پديدارشناسـي   «)، 1390حسن بوداليي ( و اعرابي، سيدمحمد
 .68، ش انساني

هـاي فلسـفي،    درآمدي بر پـژوهش كيفـي: نگـرش   « )،1378( حميد رفيعي محمدعليو  سيدمحمد، اعرابي
 .22 - 21ش  ،مطالعات مديريتنامة  ، فصل»هاي گردآوري اطالعات شيوه ،ها روش

 ،هاي فلسـفي   پژوهش، »ها در تحقيقات علمي  شناسي نگاهي به اصول روش«)، 1376ايمان، محمدتقي (
 .165ش 

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. :، قمشناسي تحقيقات كيفي  روش)، 1391تقي (  ايمان، محمد
 دانشگاه.، قم: پژوهشگاه حوزه و فلسفة روش تحقيق در علوم انساني)، 1393تقي (  حمدايمان، م

تعلـيم و  هاشم فردانش،  ةمترج، »يتحليل كتاب درس«)، 1372( تي. اچ. آندرسون و آرامبراستر بي. بي.
  .33ش ، تربيت

 .14ش ، سخن سمت، »مالحظاتي در نگارش متون درسي«)، 1384( محمد، آرمند
، »هاي كمـي و كيفـي تحقيـق در علـوم انسـاني      مباني پارادايمي روشنقد كتاب « تا)، (بي سروخ، باقري

  سامانة نقد نقد، گروه علوم اجتماعي.، شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني
  > <http://shmoton.ir :بازيابي در

 .28، ش 7، دورة علوم سياسية نام ، فصل»سياسى ةانديششناسى و  روش«)، 1383پارسانيا، حميد (
شناسي علـوم   روشنامة  ، فصل»شناسي پژوهش در علوم انساني تحوالت روش« )،1385( خادمي، عزت
 .49ش  ،(حوزه و دانشگاه) انساني

  آگاه. :، تهرانمنطق صوري)، 1376خوانساري، محمد (
 رشد. :، تهرانر علوم انساني و اجتماعيمباني نظري و عملي پژوهش د)، 1392دالور، علي (

، عيـار پـژوهش در علـوم انسـاني    ، »سياسي ةشناسي فلسف درآمدي بر روش«)، 1388رضواني، محسن (
 .1  ش

كتـاب درسـي   در: ، »هـاي درسـي دانشـگاهي     هاي ارزيابي و نقد كتاب  شاخص«)، 1387رضي، احمد (
  سمت.، تهران: 1)، ج رسي دانشگاهيالمللي كتاب د  مقاالت همايش بين (مجموعه دانشگاهي

هاي سطح باالي شناختي و   چارچوب مرجع و نياز به پرداختن به مهارت«)، 1387رياضي، عبدالمهدي (
المللي كتاب   مقاالت همايش بين (مجموعه كتاب درسي دانشگاهي، در: »هاي درسي  فكري در كتاب
 سمت. تهران:، 1ج  )،درسي دانشگاهي

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات  :، تهرانهاي تحقيق در علوم اجتماعي روش)، 1388ساروخاني، باقر (
 فرهنگي.
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دهـي   هـاي سـازمان    اصـول و روش « )،1387(محمد حسينايي و اسـداهللا زنگـويي    ،فر، حسين  شكوهي
المللـي    مقاالت همايش بين (مجموعه كتاب درسي دانشگاهيدر: ، »محتواي كتاب درسي دانشگاهي

 سمت. تهران:، 1ج  )،درسي دانشگاهيكتاب 
كتـاب  در:  ،»گرايي  ساختار كتاب درسي دانشگاهي براساس ديدگاه سازنده«)، 1387زاده، مصطفي (  شيخ

 سمت. تهران:، 1ج  )،المللي كتاب درسي دانشگاهي  مقاالت همايش بين (مجموعه درسي دانشگاهي
 ، تهران: الزهراء.فى المنطق االلفاظ المستعملةق)،  1404فارابى، محمدبن محمد (

  انتشارات كتبى نجفى. :، قماالنوار  شرح مطالعتا)،   (بي محمدبن محمدرازي، الدين  قطب
هـاي تحقيـق در    نگاه مفهومي و فلسفي به برخي روش«)، 1389كاوياني، محمد و محمدجواد زارعان (

 .65 - 64، ش 16 ، سشناسي علوم انساني روش، »شناسي روان
ة مريم جـابر و ديگـران،   ، ترجمنحوة نگارش و تهية كتاب درسي دانشگاهي)، 1386مري الن ( لپيونكا،

 سمت.زيرنظر فريبرز مجيدي، تهران: 
 النعمان. :، نجفالمنطقق)،  1388مظفر، محمدرضا (

  .15ش ، سخن سمت، »يطراحي و تأليف كتاب درس ةها: شيو ها و تجربه نظريه«)، 1384( حسن، ملكي
كتاب مـاه  ، »هاي كمي و كيفي تحقيق در علوم انساني مباني پارادايمي روش«)، 1390يزدان (منصوريان، 
 .170، ش كليات

نگـارش و پـژوهش   ، »هاي دانشگاهي كارآمد و اثـربخش  صد ويژگي كتاب«)، 1392(منصوريان، يزدان 
 .29، ش كتب دانشگاهي

شناسـي علـوم    روش، »زشـي كشـور  نقدي بر آموزش روش تحقيق در نظام آمو«)، 1385ناجي، سعيد (
 .47، ش انساني
  دانشگاه تهران. :، تهراناالقتباس  اساس)، 1376( محمدبن محمدطوسي، نصيرالدين 

يادگيري از مـتن كتـاب درسـي؛ عامـل اثـربخش در فراينـد       «)، 1387نوروززاده، رضا و محرم آقازاده (
المللي   مقاالت همايش بين (مجموعه كتاب درسي دانشگاهيدر:  ،»يادگيري نظام آموزشيــ   ياددهي

  سمت. تهران:، 1ج  )،كتاب درسي دانشگاهي


