
 

 151ـ127 ص ،1393 بهار، 32، شماره پژوهش و نگارش كتب دانشگاهي

  
  
  

   روش تحقيق در علوم انسانيفلسفة كتاب نقد
  

    1*مصطفي همداني
  

  چكيده
وهـشگران  هـاي اخيـر مـورد اقبـال پژ          بنيادي در دهه   فلسفة روش تحقيق به عنوان يك مقولة      

د، بـسيار نـاچيز      نوپديـ  م متون دانشگاهي ما در ايـن حـوزة        سفانه سه قرار گرفته است؛ اما متأ    
 هـاي مغتـنم در     دكتر ايمان از كتـاب     تأليف    علوم انساني  ق در  روش تحقي  فلسفةكتاب  .است

اين حـوزه و داراي امتيـازات زيـاد و ابتكـارات متعـدد اسـت؛ امـا برخـي نقـايص صـوري،                        
ساختاري و محتوايي در آن وجود دارد كه اين نوشتار با هـدف اصـالح ايـن مـوارد سـامان           

 روش تحقيق   فلسفة«هوم بسيار مهم    بيين دقيق مف  از جمله نتايج اين تحقيق، لزوم ت       .يافته است 
. اي بـه آن نـشده اسـت        سـفانه كمتـرين اشـاره     أدر مقدمه كتاب است كه مت     » در علوم انساني  

 روش در كتاب، از ديگر نتايج       ة فلسف ةمباحث غيرمرتبط با مسئل    اي از  استدالل بر وجود پاره   
تبيـين دقيـق    انتقادي اين تحقيق است كه اين ضعف نيز يك محصول منطقـي بـراي فقـدان                 

ويرايش صـوري، سـاختاري و محتـوايي كتـاب خـصوصاً رفـع              . است»  روش ةفلسف«مفهوم  
اي از نمودارهــا، از ديگــر  مــشكالت ناشــي از تفكيــك كتــاب اصــلي و بــازنگري در پــاره 

  . پيشنهادهاي اصالحي اين تحقيق است
  
  ها دواژهكلي

  قي ايمان روش تحقيق در علوم انساني، محمد تفةفلسفه، نقد كتاب، فلس

                                                                                                                   
  )ma13577ma@gmail.com( قم  علميهاستاد حوزة سطح خارج فقه و فلسفه حوزة علميه ـ  آموختة دانش* 
  18/12/1392 :تاريخ پذيرش    21/10/1392 :تاريخ دريافت    
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  مقدمه
اسـتاد   تأليف   فلسفة روش تحقيق در علوم انساني     نقد و بررسي كتاب     اين نوشتار در راستاي     

اين اثر مهم، خدمتي بـه      تقي ايمان شكل گرفته است تا با سهيم شدن در ارتقاي            دكتر محمد 
  . علمي انجام داده باشداين حوزة

شناسـي،    يمار حوزة پـاراد   مترجم كتب مهم د   و   مؤلف   تقي ايمان، استاد،  دكتر محمد 
  آمـوزي در   هـا بـه علـم      حقيقـات كيفـي اسـت و سـال        شناسـي ت    روش تحقيـق و روش     ةفلسف

ته و پـس از آن نيـز همـواره          مباحث روش از استادان نامدار ايرانـي و خـارجي اشـتغال داشـ             
  كــردهو كارگــاه بــه شــاگردان تقــديم  تــأليف هــاي خــود را در قالــب تــدريس و آموختــه

  . است
 سـال تـدريس نويـسنده بـا     13 حاصـل  فة روش تحقيـق در علـوم انـساني     فلـس كتاب  

است و بر اساس سـخن آغـازين ناشـر، بـه            در دانشگاه شيراز     استفاده از چند صد منبع التين     
ــي در رشــته    ــشجويان تحــصيالت تكميل ــراي دان ــع درســي ب ــوان منب ــسف عن ــاي فل ــم، ةه  عل

مـاعي، مـديريت، پرسـتاري و        اجت  شناسـي، مـددكاري     شناسـي، روان    شناسي، جمعيت   جامعه
  .علوم تربيتي تدوين شده است

هاي كمي و كيفي  مباني پارادايمي روشصلي به نام اين كتاب، بخش اول از كتابي ا
 473ر  انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه د      1390 است كه در سال    ق در علوم انساني   تحقي

ب متوقف شـده و مـتن آن در    چاپ اين كتا1391اما در سال   رسانده است،   صفحه به چاپ    
  و روش تحقيـق در علـوم انـساني         فلـسفة  : جداگانـه بـه چـاپ رسـيده اسـت          قالب دو كتاب  

  . شناسي تحقيقات كيفي روش
لسفة روش تحقيـق    ف بررسي انتقادي، چاپ دوم از كتاب      مورد استفاده در اين      نسخة

 علمي وارد عرصة آن راهشگاه حوزه و دانشگاه  پژو 1393است كه در سال      در علوم انساني  
  :هاي اصلي اين نسخه به شرح زير است بخش.  استكرده

  سخن پژوهشگاه
  لفؤپيشگفتار م
  لفؤمقدمه م

  چيستي تحقيق و معرفت علمي: فصل اول
  هاي علم و تحقيقات علمي پارادايم: فصل دوم
  رويكردهاي تحقيق: فصل سوم
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  مقايسه رويكردها و معرفي رويكرد تركيبي تحقيق: فصل چهارم
  شناسي علم و فلسفه اسالمي روش: فصل پنجم

در پايان مقدمه از اينكه به علت فقدان مجال نتوانستم محاسن اين كتاب ارجمنـد را                
خـواهم و بـه      محتـرم عـذر مـي      مؤلـف    ه درج كـنم، از    كه مقتضاي آداب نقد است در مقالـ       

 تعليم زباني  وها تالش و تدريس و ترجمه و سالفرستم   ميي علمي ايشان درودجايگاه واال
  .ارمذگ  مباحث روشي را ارج ميو قلمي وي در حوزة

 بلكه در هـر مـورد،       ،الزم به ذكر است كه اين قلم تنها به ايراد اشكاالت دست نزده            
  . پيشنهادهاي جايگزين را نيز ارائه كرده است

  
  پيشينه تحقيق

يقـي انجـام نـشده       خاص نشان داده است كه در نقد اين كتـاب، تحق           مرور ادبيات اين حوزة   
هاي تحقيق كمي     مباني پارادايمي روش   اما دو اثر منتشر شده در نقد كتاب مادر يعني            ،است

 وجود دارنـد كـه الزم اسـت بـه عنـوان پيـشينه مـورد بررسـي قـرار          و كيفي در علوم انساني 
ايـن  اي از انتقادات اين ناقدان هنـوز هـم بـر              اينكه از نظر اينجانب نيز پاره      گيرند؛ مخصوصاً 

  :محصول جديد وارد است
نوشتي متين به نقـد صـوري و    خسرو باقري استاد دانشگاه تهران كه در كوته    مقالة. 1

ويرايـشي ايـشان از نقـاط       اشكاالت   برخي   .)تا باقري، بي  (ين كتاب پرداخته است   محتوايي ا 
تقرا و  مشترك تحقيق اينجانب و ايشان است كه البته اين تحقيق اشكاالت ويرايشي را با اسـ               

تـر اقـدام     ها به نقد صوري كتاب در سـطح وسـيع          انسجام بيشتر ارائه نموده؛ بلكه فراتر از آن       
طـة افتـراق تحقيـق      توجه بيشتر اين مقاله به نقد محتـوا و انـسجام آن، دومـين نق              . كرده است 

  . باقري استحاضر و مقالة
صـيف و نقـد    بـه تو  يزدان منصوريان استاديار دانشگاه تربيت معلم تهران كه مقالة. 2

 ايـن مقالـه بيـشتر بـه معرفـي تفـصيلي فـصول               .)1390منصوريان،  (اين كتاب پرداخته است     
هـا   تـرين آن    نمـوده كـه مهـم      كتاب پرداخته است و در چنـد بنـد انتقـاداتي اصـالحي ارائـه              

هـاي   تـوجهي بـه متـون روش     و كـم   1990 تا   1970هاي  به سال  مؤلف   اختصاص اغلب منابع  
هـاي   از نظر اينجانب نيـز روزآمـدي منـابع يكـي از شـاخص     .  است 2000ل  كيفي پس از سا   

ترين اطالعات علمـي مربـوط بـه         ارزيابي محتوايي كتاب درسي دانشگاهي است و بايد تازه        
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  خــصوصاً در مباحــث نوپديــدي  )196ـــ195: 1387رضــي، (موضــوع را در برداشــته باشــد 
   290 در بــين 2000اي پــس از هــ  منبــع مربــوط بــه ســال37 روش؛ امــا وجــود ةچــون فلــسف

همچنين اين مقالـه بـه تـصحيح صـوري و           . كند منبع خارجي، روزآمدي كتاب را موجه مي      
بررسي ساختار منطقي كتاب نپرداختـه و تحقيـق حاضـر سـعي كـرده اسـت ايـن كمبـود را                      

  .جبران كند
 

 هاي تحقيق يافته
  . پردازد كتاب مياين تحقيق ابتدا به نقد صوري و سپس نقد ساختاري و محتوايي 

  
  قد صوري ن)الف

از آنجا كه اين نقد تنها به بيان اشكاالت اختـصاص دارد و فرصـت بيـان محاسـن كتـاب را                      
هاي نقد صوري در اين تحقيق نيز نه عيناً بر اساس اصول نقد صـوري بلكـه بـر                    ندارد، حوزه 

  :ند ازا محورهاي نقد صوري كتاب عبارت. اساس نياز اين تحقيق ارائه خواهد شد
 
   تكرار. 1

نظـران ارجمنـد تقاضـا     ان و صـاحب از اسـتاد  «جملـة : »سـخن پژوهـشگاه   «در عبارات   تكرار  
 آغازين كتاب است دوبار تكرار شـده        ر اين بخش كه نخستين بخش از اجزاء       د» ...شود   مي

  .است
  

  هاي فهرست مطالب نارسايي. 2
ر عناوين، با شماره يا الفبا و نيـز  اند و ساي ها درشت شده  در فهرست مطالب، تنها عنوان فصل     

انـد و اشـكال     ها و حـروف الفبـا بـه دقـت مـشخص شـده              شماره. اند تورفتگي مشخص شده  
ها اين است كه چيدمان عنـاوين فرعـي در نيمـي از فـصل      شمارشي ندارند و تنها اشكال آن     

ر اسـت   دوم و سوم با حروف الفبا و در نيمه دوم اين دو فصل با كمك اعداد است كـه بهتـ                    
بيننـده را   و  ها در موارد متعدد داراي اشكاالت اساسي هـستند           اما تورفتگي . دست شوند  يك

 همتراز نيـست و در ذيـل همـين          2 با شماره    3فهرست فصل دوم، شماره      در: كنند گمراه مي 
» 6ــ 3«بـا   » 7ــ 3«در فصل سـوم،     . و بقيه همتراز نيست   » 2ـ3«با شماره   » 1ـ3«شماره نيز شماره    

  .نيستهمتراز 
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  سجاوندي غير تخصصي. 3
شـمول از    هـاي كـالن، سـاختاري و جهـان         در اين حالت، نظريه   «: به عنوان نمونه در عبارت     

) پـس از كـالن    ( مخفي نيست كه ويرگـول دوم        .)23 ص(» گيرند توضيح واقعيت شكل مي   
نيـز بـا    » كـالن سـاختاري   «،  »شمول جهان«درست اين است كه مانند      . زننده است  چقدر گول 

  .فاصله به هم بچسبند يمن
  

  هاي نامفهوم و فاقد ساختار جمله. 4
اين مختـصر مجـال     در  سفانه در موارد متعددي در كتاب وجود دارند كه          أ اين دو اشكال مت   

  . شود ها نيست و تنها به دو نمونه اشاره مي آوري آن جمع
ن بـه    برخـي اشـكاالت آ     دارد و ! ست كه پانزده سطر    يك بند در كتاب ه     :مورد اول 
  :اين شرح است

  
  

  نـد يدر فرا   آن    اگر چه اتفاق نظر بر عناصر و چگـونگي ارتبـاط          
  

   تسليم دنبال كيفي كه محققان به ولي تحقيق كيفي وجود ندارد؛
  

پيشنهاد تحقيق كيفي هستند يـا دانـشجويان تحـصيالت تكميلـي            
نگارنـد، نيازمنـد      كه رساله خود را بر اساس رويكـرد كيفـي مـي           

  ايـن افـراد  .  الگوي معين جهت ارائه تحقيق هستند    يك اسلوب و  
  

  كنند كه در ي را رعايت ميـبراي تحقيق خود يك ساختار معين
  

 شـناختي   مجموع همه ساختارهاي تحقيقات كيفي از تجـانس روش        
هـايي از سـاختار        اگرچه در ادامه بحـث، نمونـه        .برخوردار است 

رح مـسئله و    ها طـ   كيفي تحقيق ارائه خواهد شد؛ ولي در همه آن        
ــق وجــود دارد   ــاتي در شــروع تحقي ــده تحقيق ــده . اي ــسئله و اي م

  )192ص ... (تحقيقاتي 
  

در « اين عبارت هنوز داراي ابهام محتوايي اسـت؛ زيـرا مقـصود از               ، ويرايش به رغم 
مشخص » شناختي برخوردار است   مجموع همه ساختارهاي تحقيقات كيفي از تجانس روش       

در » اگرچـه «همچنين دوبار تعبير    . تغيير يابد » در بين «به  » جموعدر م «نيست مگر اينكه تعبير     
  .ابتداي اين بند و وسط آن وجاهت ندارد و دومي زائد است

ها آن

يكي از اين
دو حرف 
تعريف كافي

 .است

پاراگراف
جديد 
 باشد
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انديشند، به  در اين مرحله انديشمنداني كه در چارچوب نظم اسالمي مي          «:مورد دوم 
  » باشـد  كننـده ثبـات جامعـه اسـالمي        پردازنـد اجتمـاعي كـه تـضمين        هايي مي  طراحي نظريه 

جـايي   ه در اين عبارت، سردرگم شدن مخاطب براي درك معنا كه ناشي از جاب             .)303 ص(
  .است، نياز به توضيح ندارد» اجتماعي«و » پردازند مي«نادرست دو كلمه 

  
   بندهاي طوالني. 5

و جمالت طوالني مخاطب بايد اول جملـه را بـه خـاطر داشـته باشـد تـا بـه                     ها   در پاراگراف 
 و مخاطـب را خـسته   شـود   ميله سبب بار اضافي بر حافظهسئي ربط دهد و اين م  مطالب پايان 

 بندهاي طوالني، اشكالي بسيار مهم و جـدي اسـت كـه در              .)50ـ49: 1384آرمند،  (كند   مي
، در سـه بنـد      261 و   260 هاي  فحهصكل مطالب   نمونه،  راي  ب. زند جاي جاي كتاب موج مي    

  !استيك بند در حدود يك صفحه و نيم ، 6 و 5 هاي اند و در صفحه ارائه شده
  

  تيتر مباحث طوالني با يك تيتر و فاقد ميان. 6
هـا ايجـاد شـود باعـث       اي كـه بـا عنـوان       پژوهشگران معتقدند صفحات طوالني و بدون وقفه      

  عنـوان دارد 8 و حـداكثر    3ي حـداقل     و هر فـصل بـه طـور آرمـان          شود  ميخستگي مخاطب   
 مـورد    را بـه بحثـي طـوالني در        38 تـا    23 صـفحات قـدر    لـف عـالي   مؤ. )47: 1384آرمند،  (
اي فاقـد   اين بحـث پـانزده صـفحه    .اند اختصاص داده »شناسي معرفت علمي در ايران   آسيب«

 علمي با رهيافت    ةواسطه فيلسوف به حوز    مباحثي چون انتقاد از نزول بي      .هر گونه تيتر است   
نوان بنياد نظريه، بحث دانش عامه      سازي و مفاهيم به ع     فلسفي صرف، بحث از نظريه و نظريه      

 سـازي در بـين نظريـه و       مدل ةاعتبار همراه نظريه، فقدان مرحل     بي يا اعتبار به عنوان عنصر كم   
لـف در  ان پارادايم غالب در تحقيقات حوزة اقتصادي و اجتماعي از مباحث مؤ       واقعيت، فقد 

ايجـاد شـود، اشـكاالت      اين صفحات است كه تيتر الزم دارند و اگر براي اين مباحث تيتـر               
اين قسمت هم كه در ادامه ذكر خواهند شد خـود را نـشان               ساختاري و انسجامي مطالب در    

  . دكرها را اصالح خواهد  آن مؤلف ،داده
بحـث   ترين اشكال ساختاري در اين مباحث اين است كه محورهاي دروني اين            مهم

مطالب مطـولي مربـوط بـه        ث، در اواسط اين بح    ، مثال براي ؛طوالني تمايز مشخصي ندارند   
دهـد و طـوالني بـودن آن هـم بـر             شناسي يـاد مـي     نظريه مؤلف    گويا ؛نظريه درج شده است   

و گسستگي ارتباط آن با قبل از ذهن را شديدتر كـرده اسـت               پيچيدگي مطلب افزوده است   
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لف، انتقاد از فقدان استفاده فيلسوف از نظريـه و ابـتالي وي بـه دانـش                 ؤو حال آنكه قصد م    
  .اندعامه است و اين مباحث براي وي به عنوان مقدمه طرح شده

 نيـز از همـين عارضـه رنـج          138تـا    129بحث رويكـرد كمـي تحقيـق در صـفحات           
هايي ديگر از اين دست نيز در كتاب وجود          نمونه.  صفحه بدون عنوان فرعي    9برد؛ يعني    مي
  .دارد

  
  اغالط تايپي. 7
ي در  شده است، گرچه كم هستند اما براي كتـاب درسـ          ارائه   1  كه در جدول   اته ين اشتبا ا

  .اين حد نيز قابل اغماض نيست
  

  اشتباهات تايپي   1 جدول
 درست  نادرست

 .ال زائد استعالمت سؤ ← دانند؟ كنندگان مي مشاركت:  8، سطر 230ص 

 ...شناسي را با روش كه  نبايد روش ← ...شناسي را با روشي كه  نبايد روش: 5، سطر 21ص 

پذير است و مـردم       سيال و انعطاف   كامالً: 18، سطر   78ص  
 ...اين سياست را 

 ...مردم اين سياليت را ...  ←

  
 نقد ساختاري )ب

گانه در ارزيـابي و نقـد كتـاب درسـي دانـشگاهي              هاي پنج  ساختار درست، يكي از شاخص    
بـارت اسـت از   ع 1ساختار. ثر در يادگيري استو يكي از عوامل مؤ ) 200،  2: 1387 رضي،(

؛ 82: 1372آرامبراستر،  (چگونگي اتصال موضوعات بر اساس الگوهاي سازماندهي منطقي         
 تنظيم منطقي كتاب به عنوان يكي از يكصد ويژگي كتـاب دانـشگاهي              .)48: 1384آرمند،  

ثر ؤ؛ زيرا اين نظم در درك بهتر محتـوا مـ          )13: 1392منصوريان،  (كارآمد و اثربخش است     
شود فراگيران بتواننـد فهـم و درك و يادسـپاري و بـه      و باعث مي  ) 49: 1384آرمند،  (است  
و ديدگاه منطقـي ايـشان      ) 82: 1372آرامبراستر،   (گيري اطالعات خود را افزايش دهند     كار

 در ايـن    .)125: 1387زاده،   شـيخ (ا به روش منطقي ارائه كننـد        و مطالب خود ر    بدپرورش يا 
ن شدن نكات   نطقي متن و درك خواننده از متن و روش        ها در سازماندهي م   ميان نقش عنوان  

                                                                                                                   
1.  structure 
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  .)47: 1384؛ آرمند، 18: 1384ملكي،  (مبهم بسيار پررنگ است
سـاختار  : سـت كـه   ال اينجا  سـؤ  د،اكنون كه ضرورت تنظيم منطقي كتاب روشن شـ        

ــاخص     ــي از ش ــي، يك ــد رض ــست؟ احم ــي چي ــنج  منطق ــاي پ ــد   ه ــابي و نق ــه در ارزي   گان
وي در شـرح ايـن شـاخص        . دانـد  ت مـي  را بودن ساختار درسـ    كتاب درسي دانشگاهي را دا    

توان بـا مباحـث منطقـي       االت را مي   چهار سؤال از بين اين سؤ      كرده است،  االتي را طرح  سؤ
 ةانـد؟ نحـو   بنـدي شـده   هاي كتاب بر اسـاس نظـام منطقـي طبقـه      آيا فصل : در ارتباط دانست  

هـاي هـر فـصل بـا         رعنـوان ها در ارتباط با موضـوع اصـلي چگونـه اسـت؟ آيـا زي               چينش آن 
موضوع آن فصل تناسب دارد؟ آيا سازماندهي مطالب بندهاي هر قسمت با كل آن قـسمت                

» سـاختار منطقـي  «امـا آيـا الگـويي بـراي مراعـات      ) 200، 2: 1387رضي، (خواني دارد؟    هم
 وجود دارد؟

 ررا بـ ) ها و ديگر اجزاءها، فصل بخش( يك كتاب ءاين نوشتار، ساختار منطقي اجزا    
جويد؛ زيـرا معتقـد      مي» تقسيم منطقي « خاص آن يعني     حسب نياز اين تحقيق در يك حوزة      

باشد »  تقسيم نظرية «بندي كتاب بايد تابع اصول منطق ارسطويي در       بندي و بخش   است فصل 
و ري سازماندهي،   مباني نظ به  به همين منظور ابتدا     .  و فرايند مفاهمه ممكن شود     تا درك آن  

  .ري كتاب بر اساس منطق تقسيم خواهيم پرداختسپس به نقد ساختا
  

 مباني نظري سازماندهي تقسيم بر اساس منطق ارسطويي .1
ز نظر منطق ارسطويي، فرايند درك معاني و مفاهيم با تقسيم آغاز شده و با تقسيم است كه         ا

 .)123،  1: 1388مظفـر،    (ثر براي انسان قابل حصول شده اسـت       اين همه مفاهيم و معاني متك     
ها به اين معني كه تقسيم در كنار بيان امور متقابل و بيان امور شبيه به شيء و تعاريف و مثال                   

هاي تعليم است كه در تسهيل تصور مفيد است و زمينه را براي قيـاس    و استقراء، يكي از راه    
 بنـابراين، روش    .)87: 1404فارابي،   (كند  و ايجاد تصديق است فراهم مي      كه همان استدالل  

گفتنـي اسـت    . اسـت » تقـسيم «هـا    حصر به فـرد در تحليـل مفـاهيم و يـافتن تعريـف از آن               من
 در   بنابراين، تقـسيم داراي نقـشي مهـم        ؛تعريف، مبناي هر نوع استدالل و برهان علمي است        

   .)135، 1: 1388مظفر،  (فرايند توليد علمي خواهد بود
طوسـي،   (بـه جزئيـات   بـه اجـزاء و تقـسيم كلـي     تقسيم كل: تقسيم بر دو گونه است 

و يـا تقـسيم   ...  تقسيم كل به اجزاء مانند تقسيم بدن انسان به سر و سينه و پـا و             .)426: 1376
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قسيم حيوان به انسان و غير      تقسيم كلي به جزئيات مانند ت     . يك قطعه طال به چند قطعه ريزتر      
زئيـات   همچنين كلي يـك مفهـوم مـشترك بـين ج           .)56: 1373ابوالبركات بغدادي،    (انسان

 .)48: تـا رازي، بـي   ( آن عنوان كلي شـوند     توانند متصف به   كدام از جزئيات، مي    است و هر  
توان هـر كلـي را بـر هـر كـدام از جزئيـات حمـل كـرد                   پس در تقسيم كلي به جزئيات، مي      

اما . انسان حيوان است؛ چون انسان مصداق حيوان است  : يعني گفت ) 129،  1: 1388مظفر،  (
توان گفت انسان، سر است مگر مجازاً؛ چون مجمـوع اجـزاء بـا              زاء نمي در تقسيم كل به اج    

دهند يعني سر و سينه و شـكم و دسـت و پـا بـا هـم و مجموعـاً انـسان           هم تشكيل كل را مي    
 جزئيـات را تقـسيم منطقـي        تقسيم كل به اجزاء را تقـسيم طبيعـي و تقـسيم كلـي بـه               . هستند
كننـد و آن را     دانان از تقسيم منطقـي بحـث مـي          منطق .)129ـ128،  1: 1388مظفر،   (نامند  مي

 شـود يك كلي كه انتزاعـي اسـت مـي        انگارند كه موجب تفكيك مصاديق      عملي ذهني مي  
شـناختي    كـه مبـاحثي مفهـوم   ـ بر اين اساس آنچه در اين نوشـتار   .)168: 1376خوانساري، (

  .شود، تقسيم منطقي است  از آن بحث ميـاست 
  

  شود يزي كه تحليل ميعبارت است از چ: مقسم
  اموري كه محصول تجزيه هستند: قسم                      مفاهيم حاصل از فرايند تقسيم

  نام اقسام وقتي در مقايسه با هم لحاظ شوند: قسيم
  

  )1388مظفر، (مفاهيم اصلي تقسيم    1نمودار 
  

مفاهيم آيد كه اين     گيرد سه مفهوم به وجود مي      وقتي يك تقسيم منطقي صورت مي     
  .)123، 1: 1388مظفر، ( نشان داده شده است 1در نمودار 

گانه مذكور  تقسيم منطقي داراي پنج قاعده است كه اين قواعد مربوط به مفاهيم سه            
  :هستند

 جزئيـات مقـسم را شـامل شـود و چيـزي را              ةتقسيم بايـد همـ    : جامعيت و مانعيت  . 1
، 1: 1388مظفـر،    (م بـا مقـسم برابـر باشـند         اقسا ةماي كه ه  خارج از آن دربر نگيرد؛ به گونه      

127(. 
ه نـ (باشد و ايـن اقـسام بايـد مـصداق جزئـي             ) نه كل (عنوان مقسم بايد يك كلي      . 2

 .)81: 1404فارابي،  (براي آن كلي مقسم باشند) جزء
 يعنـي نبايـد     .)81: 1404فارابي،  (ها بايد با هم تقابل داشته باشند         قسم: تباين اقسام . 3
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و اين قانون خـود     ) 170: 1376خوانساري،  ( برخي از اقسام را ذيل قسم ديگر قرار داد           بتوان
 :داراي سه فرع است

 . تواند قسيم براي خود آن چيز باشد قسم يك چيز نمي ـ
 .تواند قسم براي خود آن چيز باشد قسيم يك چيز نمي ـ
 .)126، 1: 1388مظفر،  (ود به خودش و غير خودش تقسيم كردش چيزي را نمي ـ
 تقـسيم    مـثالً  .)127،  1: 1388مظفـر،    (شـد تقسيم بايـد مبتنـي بـر مـالك واحـد با           . 4

 .)171: 1376خوانساري،  ( روزبين و مرغان دريايي غلط استبين و پرندگان به مرغان شب
  .)171: 1376خوانساري،  ( از اعم آغاز و به اخص منتهي شودتقسيم بايد. 5

  
  اساس منطق تقسيماشكاالت ساختاري بر  . 2

 از نظـر تنظـيم      شناسـي تحقيقـات كيفـي      روشگفتـه در تقـسيم، كتـاب         بر اساس مباني پيش   
ها داراي چند اشكال ساختاري بـه        بندي محتوا و ايجاد عنوان    ها و نيز دسته    ها، زيرفصل  فصل

 :اين شرح است
ه از  ها در انسجام دادن بـه مـتن و درك خواننـد            ها نشان داده است عنوان     پژوهش. 1

 از  .)47: 1384؛ آرمند،   18: 1384لكي،  م (ثير فراوان دارند  أدن نكات مبهم ت   متن و روشن ش   
 روش فلـسفة «تـاب بايـد مباحـث مربـوط بـه      طرف ديگر، طبق اقتضاي عنوان كتاب، ايـن ك   

هـاي   يعني طبق قانون دوم تقسيم، هر قسم از زيرعنوان         ،را ارائه كند  » تحقيق در علوم انساني   
هـاي  اما نگاهي به عناوين فصل .اشته باشد كه اين عنوان كلي بر آن منطبق باشد   آن قابليت د  

كنـد كـه تنهـا دو فـصل اول و فـصل               ارائه شده است، روشن مي     صفحات قبل در  كتاب كه   
بحثي كامالً فلسفي نيست    » رويكردهاي تحقيق «ند و فصل سوم يعني      ا  آخر داراي اين انطباق   

و )  فلسفي ايـن دو فـصل بيـشتر خـواهيم پرداخـت            ةن صبغ در مباحث نقد محتوايي به بحرا     (
كنـد    روش ارائـه مـي  الي مطالـب كتـاب از موضـوع فلـسفة         هبـ در ال  مؤلف   طبق تعريفي كه  

شناختي  شناختي و معرفت   تنها بحث از مباني هستي    ) 39 و   31 ،29: 1392،   و ديگران  حسني(
فـسيرگرايي و انتقـادي     گرايـي، ت    فلسفي است كه در سـه ديـدگاه يعنـي اثبـات            يرويكردها
 . شود خالصه مي

تغيير » مباني فلسفي رويكردهاي تحقيق   «شود عنوان فصل سوم به       بنابراين پيشنهاد مي  
د تا محتويات فصل را هم بر اساس همين عنـوان           كن  ميرا ملزم    مؤلف   اين تغيير عنوان،  . كند

شناسـي را از     ش و از نگارش مباحث خارج از ماهيت فلسفي پرهيز كند و مباحـث رو              مطرح
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مقايـسه رويكردهـا و معرفـي رويكردهـاي         «همچنـين فـصل چهـارم يعنـي         . آن خارج نمايد  
و ثانيـاً   ) پـردازيم  له مي ئدر بند بعد به اين مس     (شود  نيز اوالً نبايد مجزا مطرح      » تركيبي تحقيق 

 البته بايد تـا حـدي كـه از    در ذيل همان مباحث رويكردهاي تحقيق جاي خواهد گرفت كه 
  .  مباحث فلسفي باشد طرح شودةداير

اي ريشه در تقطيع كتاب مادر كه در مقدمه اشاره           رسد اين اشكال به گونه    به نظر مي  
؛ زيـرا در    )و در مباحث آينده به اشكاالت ناشي از اين تقطيع پرداخته خواهد شد            (دارد   شد

 اما در تفكيك    اند شناسي و مباحث فلسفي هر دو بوده       ها ناظر به روش    كتاب مادر، اين فصل   
  .دو كتاب، اين جداسازي درست صورت نگرفته است

اي مجزا باشند كه همپوشاني  به گونه   بايد هاي كتاب  طبق قانون سوم تقسيم، فصل    . 2
از نظر مفهـومي و منطقـي   » رويكردهاي تحقيق«اما فصل سوم اين كتاب يعني       . نداشته باشند 

مقايـسه رويكردهـا و معرفـي    «يعنـي   داراي اطالق و عموميت است و مباحث فـصل چهـارم            
محترم در آغاز فصل سوم      مؤلف   عالوه به. شود  ميرا نيز شامل    » رويكردهاي تركيبي تحقيق  

هـا بـا     مباحث اين فصل شامل رويكردهاي كمي و كيفي تحقيـق و مقايـسه آن             : اند كه  نوشته
 . دان با اينكه بحث مقايسه را در فصل چهارم مطرح كرده) 124 ص(همديگر است 

بـودن اصـل موجوديـت ايـن دو فـصل در كتـاب فلـسفه                سؤال   بنابراين، فارغ از زير   
شـود فـصل سـوم و چهـارم در هـم          روش كه در نقد محتوايي ارائه خواهد شد، پيشنهاد مـي          

داراي چهـار بخـش اصـلي       » رويكردهـاي تحقيـق   «ادغام شوند و اين فصل جديد بـا عنـوان           
ــد ــ : باش ــاي كيف ــي، رويكرده ــاي كم ــي،   رويكرده ــي و كيف ــاي كم ــسه رويكرده ي، مقاي

 . رويكردهاي تركيبي
مقايـسه رويكردهـا و معرفـي رويكردهـاي         «لف محترم در فصل چهارم كه بـه         مؤ. 3

» كمي و كيفي تحقيقارزيابي رويكردهاي «اختصاص دارد، بحث اول را به     » تركيبي تحقيق 
تمايزهـاي مبنـايي     «و در بحـث دوم بـه      ) 222 ص(  ده جـدول اختـصاص داده      در قالب ارائة  
گفتـه   فـارغ از اشـكال پـيش       .)236 ص ( اسـت   پرداختـه »  كمي و كيفي تحقيق    رويكردهاي

درباره اصل اين فصل كه در نقد محتـوايي بيـان خواهـد شـد، ايـن دو بحـث هـر دو داراي                        
 :ندا اشكال منطقي

اوالً، هشت جدول از جداول موجود در بحث اول، ترجمـه از هـشت منبـع مختلـف                  
 عيني از كتب مختلف باعث شده است بسياري از مطالب درونـي ايـن               ة همين ترجم  است و 
 6 و   4 و   2ها در تحقيـق كمـي و كيفـي، در جـدول               نقش ارزش  ها تكرار شوند؛ مثالً    جدول
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 تكـرار  10 و 9 و   6 و   4 و   3 هـاي   تكرار شده است يا رابطه محقق و مورد مطالعـه در جـدول            
بارات عين هم و گاهي با عبارات مشابه است كه عبارات           اين تكرارها گاهي با ع    . شده است 

اي اسـت   كند مطلب تـازه  زنند؛ زيرا فراگير خيال مي     بيشتر به فرايند يادگيري لطمه مي     مشابه  
  .شودكند و در نتيجه سردرگم مي ها را درك نمي اما منطقاً تفاوت آن

 محتويـات جـدول     ةهمـ ها نارسا هستند يعني از طرفي شامل         ثانياً، عناوين اين جدول   
 ةهـا هـر دو نتيجـ      ايـن نارسـايي   . نيستند و از طرف ديگر تمايز كاملي با بقيه جـداول ندارنـد            

محتـرم نتوانـسته اسـت       مؤلـف     بـه طـوري كـه      ،هاست منطقي تشابه فراوان محتويات جدول    
  .مالك تمايزي براي اين جداول مختلف بيابد

» ي تحقيـق  رويكردهاي كمي و كيفـ    ارزيابي«ثالثاً، نگاهي به جداول بحث اول يعني        
هـا   تكند كه همگي بـه بيـان تفـاو         روشن مي ) 236ص(لف محترم   ييد آن به اعتراف مؤ    أو ت 

ال اينجاست كه چه جايي براي باز كـردن بحـث دوم آن هـم               اند؛ با اين وصف، سؤ     پرداخته
و تفـصيل كامـل همـان       » ي تحقيـق  تمايزهـاي مبنـايي رويكردهـاي كمـي و كيفـ          «با عنـوان    
ستند و ايـن    ها اجمال مطلب ه    ها با عبارات بيشتر وجود دارد؟ بر فرض كه آن جدول           جدول

انـد و  ال اين است كه اوالً آن جداول، سيزده صفحه را در برگرفته     ها، سؤ  مباحث تفصيل آن  
ن توضـيحات  آبر فرض كه . در ذيل هر يك نيز توضيحاتي كافي درباره جدول وجود دارد 

تواند همين توضيحات بخش دوم كه در حـدود بيـست صـفحه             مي  مؤلف هم ناكافي باشد،  
كه در بخش اول گفته شده است بـا         را  ها   تكرار بسياري از مطالب درون جداول و شرح آن        

  . حذف مكررات در همان بخش اول بگنجاند
در همگي به بيانات بسيار مشابه ) جداول(رابعاً، كل مباحث تمايزي در بخش دوم و اول 

اسـت نيـز وجـود      » رويكردهـاي تحقيـق   «ل قبل يعني فصل سوم كه با عنـوان          جاي جاي فص  
هـاي رويكـرد كيفـي       ويژگـي «به طور خاص، دو بحث مستوفا در فـصل سـوم يعنـي              . دارند
  . وجود دارند كه همان بيان تمايزات است» شناسي كيفي اصول محوري روش«و نيز » تحقيق

 اسـت و  » مـي و كيفـي تحقيـق      ارزيـابي رويكردهـاي ك    «خامساً، عنـوان بحـث اول،       
ارزيابي هر چيز در لغت يعني سنجش بهاي آن چيز و در عرف اصـطالحات علمـي معاصـر           

: 1383؛ انـوري،   199،  1: 1383معـين،   : ك.ر(هاي مثبت و منفي آن چيـز         ررسي جنبه  ب يعني
ستگي هم باشد اما آنچه شايـ     ها   تفاوت تواند ناظر به   ميگرچه هر ارزيابي     بنابراين،   .)328،  1

اسـت كـه    ي و كيفي    هاي رويكرد كم   محدوديتطرح در ذيل عنوان ارزيابي دارد، مباحث        
 )218ــ 210 و   146ـ138 ص(» رويكردهاي تحقيق «يعني  ) فصل سوم (سفانه در فصل قبل     أمت

هـا    باز هم تفاوت   ها در ارزيابي مطرح شود، بايد      اگر بنا باشد بحث تفاوت    . استقرار گرفته   
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هـا قـضاوت     هـا بـازگرداني شـوند و در مـورد آن            مثبت و منفي آن روش     هاي به عنوان جنبه  
  .ارزشي صورت گيرد

 ،كنـد    را ارائـه مـي     »ييفـ تحقيق ك ي يك   حايند طر فرا« در حالي كه     لف محترم مؤ. 4
ال  سؤ .)193 ص(  است  را نگاشته صفحه بحث اخالق در تحقيق كيفي       و نيم   بدون تيتر يك    

و يابـد؟    گونه با مباحث فلسفه روش تحقيـق ارتبـاط مـي          اينجاست كه اوالً اخالق تحقيق، چ     
لف يك تيتر مستقل در اين زمينـه ايجـاد نكـرده اسـت كـه بـه         ثانياً اگر ارتباط دارد، چرا مؤ     

هاي اخالقـي مربـوط     طور مستوفا به اين حوزه پرداخته شود؟ و ثالثاً اكثر مباحث اين توصيه            
با اينكه بحث در فرايند طراحي تحقيق       به تحقيقات كمي و مشخصاً روش آزمايشي است و          

كيفي است، پرداختن به اخالق در تحقيق كمي به هيچ وجه جـا نـدارد چـه رسـد بـه اينكـه               
 .اكثر مباحث با اين رهيافت باشد و كمتر ناظر به اخالق در تحقيق كيفي باشد

ها را  ، يكي از محدوديتهاي روش كيفي  از محدوديت بحث  در  قدر   لف عالي مؤ. 5
 دو صـفحه     و بـراي توضـيح ايـن محـدوديت،          اسـت   باط نظريـه و تحقيـق معرفـي كـرده         ارت

دهـد    شـرح مـي   ) نه در حد اشـاره مـورد نيـاز        (با جزئيات    بنيادي را      و نظريه  ياستقراي تحليل 
 تــازه وارد بحــث ارتبــاط نظريــه و تحقيــق در  215 و در ســطرهاي آخــر صــفحه )215ص(

  نه تنها كمتـرين كمكـي بـه پاسـخ بـه ايـن               و وجود آن دو صفحه      است پژوهش كيفي شده  
 .كند ي را گم ميمطلب اصل، حشو و زوائدكند بلكه به عنوان وجود نميسؤال 

 گانه رويكرد كمـي را چنـين شـمرده          پنج ءلف محترم در خالصه فصل سوم، اجزا      ؤم. 6
بنـدي    اين جزء  .)219 ص(ها   طالعات، تحليل اطالعات، يافته   آوري ا  نظريه، فرضيه، جمع  : است

آوري و    امـا جمـع    ،هـستند » اسـم «ها، همگـي     اوالً، نظريه، فرضيه و يافته    : داراي دو اشكال است   
ند و بـا    ا  بندي كه ناظر به افعال محقق است مربوط        تحليل، معناي مصدري دارند و بيشتر با مرحله       

 ثانيـاً، تعبيـر   . كنـد  آن سه همگون نيستند و ايـن نـاهمگوني، مخاطـب را دچـار سـوء درك مـي                  
 مؤلـف  .اين مفهوم نه با اجزاء سـازگار اسـت و نـه بـا مراحـل     ! داراي چه معنايي است؟ » ها يافته«

  اسـت   ، مرحله پـنجم را تعمـيم تجربـي ناميـده           محترم در متن كتاب كه اين مراحل را شرح داده         
 .ها است در خالصه، همان تعميم يافته» هايافته«كه گويا مقصود از ) 136 ص(

را ) بنـد دوم (يـك بنـد كامـل    ) 260 ص(ر يكي از مباحث كتاب لف محترم د ؤم. 7
 و حال آنكه     هاي كمي و كيفي اختصاص داده      به ارزش روش تركيبي و برتري آن بر روش        

است و قبل از اين بنـد و پـس از آن هـم همـين                » هاي تركيبي  روندهاي روش «عنوان بحث،   
 و معلوم نيست ايـن بنـد چـه     استموضوع يعني انواع روش تركيبي را مورد بحث قرار داده       

 .ربطي به قبل و بعد خود دارد
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رونــدهاي «ارم، بحثــي بــا عنــوان لــف محتــرم در يكــي از مباحــث فــصل چهــمؤ.  8
به طور كلي سه    «:  است   در ذيل آن نوشته     و )261ـ257 ص(منعقد كرده   » هاي تركيبي  روش

و در ادامه   ) 257 ص(» ست ا هاي تركيبي به شرح ذيل ارائه شده       استراتژي در رهيافت روش   
هـاي تركيبـي     راهبردهـاي روش  «بـا عنـوان     » هـاي تركيبـي    روندهاي روش «تراز با    بحثي هم 
 در خالصـة  .  اسـت  كه به شش راهبـرد در ايـن زمينـه پرداختـه           ) 271 ص ( باز كرده » تحقيق

و سخني از   ) 283 ص(هاي تركيبي وجود دارد       سه استراتژي در روش     است فصل هم نوشته  
 . گفته در متن فصل نيست برد پيششش راه

در » اسـتراتژي «در اين تنظيم مطالب يك اشكال مهم ديگـر هـم وجـود دارد؛ زيـرا                 
از طـرف ديگـر،     . در مبحـث دوم نيـست و التـين همـان اسـت            » راهبـرد «مبحث اول غير از     

محتواي دو مبحث مذكور يكي است با تفاوت در اجمال و تفصيل؛ بنابراين چه وجهـي در                 
رسـد   به نظـر مـي    ! اسازي با عناوين مترادف وجود دارد جز سردرگم كردن فراگير؟         اين جد 

هاي ترجمه شده بدون انسجام و       گونه ترجمه كردن منابع خارجي و سنجاق كردن بحث         اين
 .كند بازآفريني مجدد، دانشجو را با تعدادي فيش نامنسجم و تكراري مواجه مي

  در فـصل سـوم     » بي تحقيـق كيفـي    ارزيـا «: اردد» ارزيابي«لف دو عنوان با تعبير      مؤ. 9
 بـر   .)222 ص(در فـصل چهـارم      » بي رويكردهاي كمي و كيفي تحقيـق      ارزيا«و  ) 200 ص(

تر بيان شد، اين دو عنوان بايد به بحـث نقـاط قـوت و ضـعف            اساس معناي ارزيابي كه پيش    
عناي بررسي اعتبار و    بپردازند اما ارزيابي در فصل سوم داراي اين بار معنايي نيست بلكه به م             

بنابراين، بهتر است اين دو تعبير كـه فراگيـر را در مواجهـه بـا فهرسـت كتـاب                    . پايايي است 
كنند، يكدست شوند و از آنجا كه تعبيـر ارزيـابي بـراي بررسـي اعتبـار و                  دچار بدفهمي مي  

فليـك،  (انـد   پايايي در تحقيقات كيفي رايج است و ديگران نيز همين تعبير را بـه كـار بـرده           
محترم نيز وقتي به بيـان       مؤلف   و از طرف ديگر،   ) 339: 1392؛ ليندلف و تيلور،     407: 1388

هـاي روش كمـي    محدوديت«هاي كمي و كيفي پرداخته از تعبير   اط قوت و ضعف روش    قن
در » ارزيـابي «، بهتـر اسـت تعبيـر        )210 و   138 ص( نه ارزيـابي      است  استفاده كرده » و كيفي 

بررسـي نقـاط    «ي و كيفي در آغاز فصل چهارم نيـز بـه عنـواني چـون                هاي كم  بررسي روش 
 .تغيير يابد» ضعف و قوت رويكردهاي كمي و كيفي

ــم     . 10 ــي از مه ــدول يك ــتون در ج ــطر و س ــاوين س ــارش عن ــات در   نگ ــرين نك ت
هـا در    عنـوان سـتون   . كنـد  سازي است كه اختالل در آن جدول را از انتفاع ساقط مي            جدول

ايـن  . ، داراي اشكال اسـت    )229 ص(رم كه در ادامه ارائه شده است         در فصل چها   4جدول  
  :جدول به اين شرح است
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  گرا گرا و طبيعت هاي متعارض در پارادايم اثبات فرض عقايد و پيش   4جدول 
  )كيفي(گرا  پارادايم طبيعت  )كمي(گرا  پارادايم اثبات  ها درباره فرض عقايد و پيش

....  ....  ....  
  

 آن ستون يا سطر باشد در حـالي كـه در            ء يا سطر، بايد مقسم براي اجزا      عنوان ستون 
  :شود اين جدول به شكل زير بازآفريني شود پيشنهاد مي. عناوين مذكور هرگز چنين نيست

  
 )كيفي(گرايي  عقايد پارادايم طبيعت)كمي(گرايي  عقايد پارادايم اثبات ها  فرض عقايد و پيشموضوع 

....  ....  ....  
  
  نقد محتوايي )ج

  :شود اين بخش از نقد كتاب در چند محور زير ارائه مي
  
  روش تحقيقمفهومي فلسفةفقدان تعريف و تحليل . 1

به اندازة كافي مورد بحـث و        تأليف   را در ابتداي   تأليف   ليفي بايد مفاهيم اصلي آن    در هر تأ  
پردازد كه نو بودن  ميبررسي قرار داد؛ خصوصاً در كتابي كه به مباحث فلسفة روش تحقيق  

فلـسفة روش تحقيـق در تحليـل        . كنـد  حوزة موضوعي اين كتاب، اين ضرورت را بيشتر مي        
  . ارائه شده است2د كه در نمودار شو مفهومي به پنج مفهوم تجزيه مي

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  

  )نگارنده: منبع(» فلسفة روش تحقيق«حليل مفاهيم اوليه در مفهوم تركيبي ت   2نمودار 

 روشتحقيق فلسفه

 گانة اوليهيم سهمفاه.1

 روش  
تحقيق ش

رو
قيق  

تح
 

 اولين تركيب. 2
 )روش تحقيق: مفهوم نو(

  فلسفه  
روش تحقيق ش

رو
قيق  

تح
 

سفه 
فل

  

  دومين تركيب. 3
)فلسفة روش تحقيق: مفهوم نو(
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. ها با هم بپردازد    محترم به توضيحي دربارة اين مفاهيم و تعامل آن         مؤلف   ستالزم ا 
تـرين مفهـومي     ، مهـم  »فلـسفة روش تحقيـق    «در بين اين مفاهيم، مفهوم تركيبي نهايي يعنـي          

طـور كـه برخـي محققـان كـه           بـه ايـن معنـا كـه همـان         . است كه بايد مورد توجه قرار گيرد      
انــد ابتــدا بــه چيــستي ايــن دانــش و  ق ارائــه كــرده روش تحقيــةنوشــتارهايي در بــاب فلــسف

الزم است دكتر ايمان نيز دقيقـاً مـشخص         ،  )90: 1386صدوقي،  (اند   موضوعات آن پرداخته  
  .دهد االتي جواب مي و به چه سؤكنند كه فلسفة روش تحقيق چيست

ابعـاد ايـن      بايد ابعاد و خرده    مؤلف   پس از تبيين چيستي ماهيت فلسفة روش تحقيق،       
شناسانه مشخص   لع يعني فلسفي و روش    ضكاوانه شامل دو     زة علمي را در تحليلي مفهوم     حو

اثبات كنـد كـه هـر مبحـث از          مؤلف   ريزي شود و در واقع     كنند تا شالودة مباحث كتاب پي     
ص سبب شده   ياين نقا . كتاب، چرا و چگونه يك بحث فلسفي در حوزة روش تحقيق است           

راي بحران در صبغة فلسفي باشد كه در مبحث بعد به است فصل سوم و چهارم اين كتاب دا 
  .شودآنها پرداخته مي

  
   سوم و چهارمهاي  فلسفي مباحث فصل بحران در توجيه صبغة. 2

ســوم و چهــارم كــه بحــث هــاي  لــف در مقدمــه كتــاب، مباحــث فــصلبــر اســاس مباحــث مؤ
باحثي در  كند، همگي م   يها را ارائه م    رويكردهاي تحقيق كمي و كيفي و تركيبي يا ارزيابي آن         

 روش ةفلسف«اين مباحث را در كتاب  مؤلف و حال آنكه) 6 و 5 ص (شناسي هستند  روشةحوز
 روش تحقيـق، بحـث از       ةبـا اينكـه تـصريح دارد فلـسف        .  است جاي داده » تحقيق در علوم انساني   

 همچنـين   .)20 ص (شـناختي اسـت    شناختي و هستي    معرفت هاي فلسفي يعني مباحث    فرض پيش
و ) 182 ص(انـد    ايشان در فصل سوم مباحثي را در اعتبار و پايايي تحقيقات كيفي طـرح كـرده               

  شناســي اســت نــه مبــاني فلــسفي در روشخــود تــصريح دارنــد بحــث اعتبــار و پايــايي، بحثــي 
ــ20 ص( ــين بحــث .)21ـ ــد طراحــي« همچن ــق كيفــي فراين ــه حــوزة) 189 ص(»  يــك تحقي  ب

مباحـث پـارادايمي    اسـت  لف به صراحت معتقـد     مؤ و  مربوط است نه فلسفه روش     شناسي روش
كه رويكردهـاي تحقيـق اسـت داراي        را   اما مباحث فصل سوم و چهارم        اند،  داراي صبغه فلسفي  

 كه البته اين اظهارات مربوط به كتاب مـادر اسـت            ،)21 ص (داند ويكرد فلسفي و انتزاعي نمي    ر
براي جزء اول انتخاب نـشده بـود؛   »  روش تحقيقةفلسف«كه در آن تقطيعي صورت نگرفته و نام      

 . روش تحقيق است وجود داردةاما در هر حال، اكنون در همان جزء اول نيز كه فلسف
اين نكته را هم بايد در نظر داشت كه دكتر ايمـان، در طـول يـك دهـه نظرشـان در                     

و در نقطـه مقابـل هـم قـرار          شده  شناسي به كلي دگرگون      مورد فلسفه روش تحقيق و روش     
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، »شناسـي  روش«اند، سه مفهوم به نـام        نوشتهاي كه در دهه هفتاد      ايشان در مقاله  . ته است گرف
 در كه... و شناسي و فمينسيتي  و مباحث قوم) 66: 1376ايمان، (كنند  ارائه مي» روش«و » تئوري«

 در دهه هفتاد،    آن مقاله در  ) 161 و   35: 1391ايمان،  (نامند   شناسي مي  را روش  دهه هشتاد آن  
شناسي را مشتمل بر مباحث فلسفي       و نيز در آن مقاله، روش     ) 64: 1376ايمان،   (اند تئوري ناميده 

ــوريو ــاي تئ ــي   زيربن ــي م ــا معرف ــد ه ــان (كنن ــاي شناســي و روش) 47 :1376: ايم ــب را ه  غال
 يعني دقيقاً آنچه در اين كتاب       .)48: 1376: ايمان (دان گرايي، تفسيري و انتقادي ناميده     اثبات
  .اند شناسي ناميده د، در آن مقاله روشان ث فلسفي ناميدهمباح

 گذاري مباحث فلسفي در حـوزة       نام البته ايشان در مضمون آن مقاله دهه هفتاد يعني        
ــوان رو ــا عن ن ديگــر هــم ايــن دســت مباحــث را  ، تنهــا نيــست و كــسا»شناســي روش«ش ب

، خــادمي، 128: 1389، ؛ كاويــاني و زارعــان7: 1383پارســانيا،  (انــد ناميــده» شناســي روش«
 روش تحقيـق موافـق هـستند        ةو برخي نيز با تعريف جديد دكتر ايمـان از فلـسف           ) 26: 1385

شناسـي بـه معنـاي جديـدي آقـاي          اما سخني از روش   ) 127 و   126: 1378اعرابي و رفيعي،    (
انـد   شناسي ناميده مـصداق همـان روش دانـسته   چه دكتر ايمان روش دكتر ايمان ندارند و آن  

فلـسفه  «قائل هستند كه در مفهـوم       ) فلسفه روش تحقيق و روش تحقيق     (ي تنها دو مفهوم     يعن
 برخـي نيـز     .)130: 1378اعرابـي و رفيعـي،       (نظر جديد دكتر ايمان موافـق هـستند       با  » روش
شــناختي در آن علــم  رفــتشــناختي و مع  روش تحقيــق در هــر علــم را مبــاني هــستيةفلــسف
هـا تعريـف       اوالً ده   ولي نبايـد فرامـوش كـرد كـه         .)37: 1390اعرابي و بوداليي،     (اند دانسته

چـه در عـرف     و ثانيـاً، آن   ) 110ــ 106: 1388رضواني،   (شناسي وجود دارد   مختلف از روش  
متبـادر اسـت، ارجـاع آن بـه         » شناسـي  روش« جنگ جهاني دوم و عـصر مـا از           علمي پس از  

 اما آقـاي دكتـر ايمـان،    .)111: 1388؛ رضواني، 141 و   140: 1385ناجي،  (فلسفه علم است    
دانند كه سـطح فلـسفي را بـه سـطح            برزخي ميان مباحث فلسفي و روش مي      شناسي را    روش

  .)31: 1393،  و ديگرانحسني (كند يتجربي متصل م
 

  اشكاالت ناشي از تقطيع كتاب اصلي . 3
 . كتاب اصلي به دو كتاب اسـت  گفته شد، اين كتاب محصول تجزية   همانطور كه در مقدمه   

دقيقاً محصول   فلسفة روش تحقيق در علوم انساني     ر داراي ده فصل است و كتاب        كتاب ماد 
 وبنابراين، اين تجزيه يك تجزيه انفكـاكي اسـت          . چهار فصل اول است با افزودن فصلي نو       

در صورتي درست است كه وحدت كتاب از سنخ وحدت انضمامي باشـد يعنـي دو بخـش               
اما كتاب  . ها را از محل انضمام، جدا كرد       كه بتوان بعداً آن   كامال مجزا به هم چسبيده باشند       
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ي شناسي كيف سياري از مباحث روشمذكور داراي وحدت اتحادي است نه انضمامي؛ زيرا ب 
مباحث فلـسفي هـم در    اول كتاب ارائه شده است و برخي هاي نيمة در البالي مباحث فصل   

منطقي، چند عارضه در هر دو كتـاب   ير اين انفكاك غ   نتيجة. هاي نيمة دوم جاي دارند     فصل
 است كه در اين نوشتار به مشكالتي كـه        فلسفة روش تحقيق    و شناسي تحقيقات كيفي  شرو

  :شود  است پرداخته ميفلسفة روش تحقيقمحصول اين تقطيع در كتاب 
 بحـث اعتبـار و پايـايي در    ،فلـسفة روش تحقيـق   مباحث غيرمرتبط در كتاب    حضور

فلـسفة روش  فصيل در فصل سوم از كتاب  دست مسائل است كه به ت      تحقيقات كيفي از اين   
له پـرداختن، ربـط     ئارائه شده با اين كه از طرفي اين اندازه جزئي و مفصل به اين مس               تحقيق

 روش تحقيق بايد به طور      فلسفه روش ندارد و در بحث فلسفة      مستقيمي با عنوان كتاب يعني      
شناسـي   ديگـر جـاي منطقـي آن در كتـاب روش          ف  از طـر  . له پرداخته شود  ئكلي به اين مس   

هم به ضرورت طرح آن در  مؤلف طور كه در بند بعد اشاره خواهد شد، خالي است و همان 
 ).31: 1391 ايمان، (ناسي واقف هستندش شكتاب رو

لـف   نيز از همين دست مباحث اسـت كـه مؤ          »شناسي چيستي روش «بحث بسيار مهم    
 در شرح اين مفهوم اهتمام دارنـد و گـاهي بـه شـرح               قدر در كتاب فلسفه روش تحقيق      عالي

) 148ص(شناسـي    و گاهي تنها بـه شـرح معنـاي روش         ) 54ص(شناسي   معناي روش و روش   
 كنند اسي در جامعه علمي ايران شكوه مي شن ند و بلكه گاهي از خلط روش و روش        ا پرداخته

شناسـي   روشضـروري جايـشان در مقدمـه كتـاب     و حال آنكه اين دست مباحـث        ) 21ص(
 مگـر در حـد اشـاره، و         فلسفة روش تحقيق در علـوم انـساني        است نه كتاب     تحقيقات كيفي 

حال آنكه هـيچ حـضوري در كتـاب مـذكور ندارنـد و كـالً در كتـاب فلـسفة روش جـاي                        
اند نيز در بحـث      مانده  روش ةفلسفشناسي ديگر كه در كتاب       برخي مباحث روش  . اند گرفته

 . شداول از اشكاالت ساختاري ذكر
دي بـه ايـن      در معرفـي تئـوري بنيـا       :اند لف محترم نوشته  مؤ: ات تصحيح نشده  ارجاع

و حال آنكه اين بحث يعني تئـوري بنيـادي در كتـاب دوم    ) 32 ص( شود فرايند پرداخته مي 
. مطرح شده است نه كتاب اول كـه فلـسفة روش باشـد           » شناسي تحقيقات كيفي   روش«يعني  

 . كتاب اصلي استنادرستاشتباه هم ناشي از تفكيك اين 
هاي كمي و كيفي و  الزم است در اين كتاب، روش «: اند  نوشته 283همچنين در ص    

نظـر كـرديم زيـرا كتـب بـسياري       هاي كمـي صـرف   تركيبي را طرح كنيم كه از درج روش  
هاي تركيبـي را هـم بـه همـان شـش اسـتراتژي اكتفـا                 در روش . درباره آن نوشته شده است    

هـاي كيفـي     شناسـي  بنابراين تمركـز ايـن كتـاب بـر روش         . آن نو است  كرديم چون مباحث    
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. چون ايـن مباحـث در كتـاب فلـسفة روش نيـستند            ! اين است كه كدام كتاب؟     سؤال   »است
پـردازيم   شناسـي كيفـي مـي    مباني منطقي و روشدر جلد دوم به  : اند همچنين در ادامه نوشته   

 مباحث در كتابي مستقل با عنوان       اينكه جلد دومي براي كتاب فلسفه روش وجود ندارد و           
 . ارائه شده استشناسي تحقيقات كيفي روش

 وجود مقدمه در كتـاب از ضـروريات يـك         : رنگي ارتباط مقدمه و عنوان كتاب      كم
لپيونكـا   (كنـد ي آمـاده مـي   ئـ فراگيـري مطالـب جز    درسي است كه خواننده را بـراي        تأليف  
مــي چــون معرفــي موضــوع كتــاب، ار مهســازي، نكــات بـسي   عـالوه بــر زمينــه .)176: 1386
 مختـصر موضـوع،     هاي كلـي كتـاب، بررسـي تاريخچـة         دفلف، ه ها و باورهاي مؤ     ديدگاه

در مقدمـه   ... معرفي كتاب از نظر سازماندهي محتوا، ارتباط كتاب درسـي بـا سـاير منـابع و                  
مايـد   دانشجو را افـزايش دهـد و هـم يـادگيري او را تـسهيل ن                ةشوند، تا هم انگيز    مطرح مي 

 كتـاب مـادر     سفانه مقدمة اين كتاب، همان مقدمـة      أ اما مت  .)420: 1387،  شكوهي و ديگران  (
 خـاص آن كتـاب چـون        كه در مقدمة اين مقاله به آن اشاره شد است و مشتمل بـر مباحـث               

شناسي منطقاً در كتـاب دوم يعنـي         در حالي كه مباحث روش    . شناسي است   پارادايم و روش  
از طـرف   ! داي ندار   جاي دارند و اتفاقاً آن كتاب هيچ مقدمه        »فيشناسي تحقيقات كي   روش«

ز مفهـوم    هـيچ سـخني ا     فلسفة روش تحقيـق در علـوم انـساني         اين كتاب يعني     ديگر، مقدمة 
اين اشكال  . كه در عنوان جديد كتاب است ندارد      »  روش تحقيق  فلسفة«بسيار مهم آن يعني     

 .بررسي قرار گرفتاخير به تفصيل در اولين انتقاد محتوايي مورد 
 قرار گيـرد و     اوالً، تفكيك كتاب اصلي مورد بازبيني مجدد      : شود بنابراين توصيه مي  
شناسي تحقيقات   اين كتاب وجود دارد به كتاب روششناسي كه در مباحث مربوط به روش

ثانياً، فصل سوم و چهـارم مـورد وارسـي قـرار گيـرد و تنهـا مبـاحثي كـه                     . كيفي منتقل شود  
 كتاب بـه تناسـب عنـوان و محتـواي جديـد             ثالثاً، مقدمة . رند در آن بماند   سفي دا رويكرد فل 

و باالخص بحث   » قروش تحقي «،  »تحقيق«كتاب، خصوصاً معرفي مفاهيم اصلي كتاب يعني        
رابعـاً، ارجاعـات بينـامتني در        1.قرار گيرد مورد تجديد نظر    »  روش تحقيق  فلسفة«بسيار مهم   

  .قيق قرار گيرندهر دو كتاب هم مورد ويرايش د
                                                                                                                   

روش، (گانـه   شناسي به شكل اشاره و در حد بيان تفاوت اين مفهوم سه            البته ذكر مباحث مربوط به روش       .1
فلـسفة روش   «وشـتار يعنـي     كه به قصد تبيين بهتر مفهوم مورد نظـر در ايـن ن            )  روش ةشناسي و فلسف   روش
و نيز بيان جايگاه آن در مقايسه با مفاهيم همسو، كاري مفيد و بلكه الزم اسـت؛ زيـرا عـالوه بـر                        » تحقيق

كند؛ امـا ايـن مفـاهيم در ايـن        زاد هم جلوگيري مي    تبيين بهتر مفهوم مورد بحث، از اختالط با مفاهيم هم         
 .كتاب بيشتر حضور دارند و مفهوم اصلي گم است
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  گيري در مباحث فلسفه روش نامشخص بودن جايگاه نمونه
ــار روش دبحــث فلــسفة: لــف محتــرم ايــن اســت كــه نظــر مؤ شــناختي و   مبــاني هــستيةرب
انـواع   هـا كـار نـدارد؛ امـا ايـشان          بنابراين بـا گـردآوري داده     ) 20 ص (شناختي است  معرفت
ال اين است كه چرا در كتـاب   سؤ.)308 ص( اند با تفصيل بيان كردهگيري هدفمند را      نمونه

  اند؟ ه پرداختهش به تفصيل به اين مسئلفلسفه رو
 
 ها و نمودارها سازي نارسايي برخي مدل .4

اي اشكال و    هاي استعاره   هنر استفاده از گونه    به عنوان    1به تصوير درآوردن اطالعات كالمي    
ــون درســي توصــيه شــده اســت  نمودا ــا، در مت ــ283: 1386لپيونكــا،  (ره ــواعي از .)284ـ  ان
هـاي نـاملموس و    واننـد ايـده  ت مي... دار و چارت و هاي بصري از طريق جدول و نمو    نمايش

دارسازي متن بسيار    همچنين براي افزايش امكان معني    . انتزاعي را ملموس يا قابل ديد سازند      
  :آري .)94: 1387نوروززاده و آقازاده،  (مفيد هستند

هــا نتــوان نمــودن بــا بيــان ســال  ك آنآنچه يك ديده كند ادرا
 )موالنا(  

توانـد   اما هرگونه محتواي تصويري تنها در صورتي كه خوب طراحي شده باشد مي            
  .)212: 1387رياضي،  (مطالب زباني يادگيري را بهتر كنددر كمك به 
؛ امـا  استفاده كندترسيمي به ميزان قابل توجهي  موفق شده است از نمودارهاي  مؤلف

  :شود ها داراي اشكاالتي هستند كه به اين موارد پرداخته مي از اين مدلبرخي 
) 22 ص(اسـت   » سلسله مراتب معرفتي در توضيح واقعيـت      « كه مشتمل بر     1مدل  . 1

ترسـيم  » گرايـي  سلسله مراتب معرفتـي در اثبـات      «ان  با عنو  مؤلف    است كه  6عيناً همان مدل    
   .)94 ص ( استكرده

  

  
  
  
  
  

  

  ارتباط انسان و محيط در پارادايم انتقادي   3 نمودار
  )89: 1393ايمان، (

                                                                                                                   
1.  visualization  

 اختيار انسان
 Bانسان

 )انسان توانمندتر(
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  )انسان موجود(

جبريت محيط
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  )موجود

  انقالب

انقالب
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اي از موارد، يك اصل مهم در هر گونه فنون ترسيمي كه همان رسـانايي                در پاره . 2
معنا به شكل مجسم و برجسته و روشن و ساده كه باعث سرعت درك مخاطـب از مقـصود                   

ارتباط انسان و محـيط در      «مدل  .  نشده است  مراعات) 463ـ461،  1: 1388ساروخاني،  (شود  
ايـن نمـودار   .  ارائـه شـده اسـت   3  نمـودار داراي اين نارسايي است كـه در  » پارادايم انتقادي 

 اوالً جهت پيكان در نمودارها همواره معنادار اسـت همـانطور كـه            : داراي چند اشكال است   
جهـت پيكـان را تفـسير       سته اسـت    خود نيز در شرح برخي نمودارها خود را ملزم دانـ          مؤلف  
 بنابراين اگر پيكاني در نمـودار داراي معنـا نباشـد، اصـالً نبايـد وجـود داشـته              .)86ص (كند
كنـد كـه دو پيكـان        بدون مطالعه متن، ايـن تلقـي را ايجـاد مـي            3نگاه اوليه به نمودار     . باشد
بـا  كـه   دار به چپ و راست كه به سوي انقالب هستند، دو خروجي هستند و حـال آن                جهت

بـه دو پيكـان نقطـه چـين در     » اشـاره «ها، تنها  شود مقصود از اين پيكان     مطالعه متن معلوم مي   
 دربـاره نمـودار    مؤلف   مركز نمودار است؛ در صورتي كه صورت نمودار بايد با توضيحات          

همچنين اسـت دو پيكـان      . ال است تناقض نداشته باشد وگرنه فلسفة وجودي نمودار زير سؤ        
 ارائـه شـده     4كه در نمودار    (نويسي   شود از درون   اين مورد پيشنهاد مي   در  . ينرو به باال و پاي    

  .استفاده شود) است
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  يانتقاد پاردايم در محيط و انسان ارتباط   4 نمودار
  )نگارنده:  منبع(

 
ع  هر دو در فضايي دور از محـل تقـاط          A و انسان    Bانسان  اشكال ديگر اين است كه      

ها هستند و گويا فضاي باال و پايين پيكان عمودي به طرف انقالب را شـامل هـستند و       پيكان
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ها  به عالوه بايد محل تقاطع پيكان     . ها است  حال آنكه مقصود از اين دو، فضاي تقاطع پيكان        
   .به عنوان يك فضاي خاص مشخص شوند

حي پيـشنهاد   عنـوان جـايگزين اصـال      بـه    4بر اساس چهـار اشـكال مـذكور، نمـودار           
 .شود مي

نيز وجـود  ) 85ص( 3اشكال مذكور در شماره قبل و پيشنهاد ارائه شده، درباره مدل          
 .دارد

انـد كـه   اي را از چودهـاري ارائـه كـرده      لف محترم در فصل آخـر، مـدل پيچيـده         مؤ
پيشنهاد . )291 ص (اند شرح نشده  مؤلف   دام در بيانات  ك  چي رمزي است كه هي    ئداراي اجزا 

  .  اجزاي اين مدل شرح شوندهمةشود  مي
 

 ساير مالحظات محتوايي. 5
 :برخي انتقادات محتوايي ديگر نيز در اين كتاب وجود دارد

دا رونـدهاي روش تركيبـي را شـرح         لف محترم در مباحـث روش تركيبـي، ابتـ         مؤ ـ
و بعد ساير مباحث را و      ) 261 ص(هاي تركيبي    و سپس تاريخچه روش   ) 257 ص(دهند   مي

  . ه تاريخچه بايد تقدم منطقي داشته باشدحال آنك
رويكـرد كيفـي    «: لف، عبارتي به اين شرح دارند كه داراي تناقض دروني است          مؤ ـ

ــه  ــق ب ــب   تحقي ــارادايمي و جل ــاني پ ــورداري از مب ــم برخ ــت رغ ــت معرف ــناختي از   حماي ش
هــاي فكــري كــنش متقابــل نمــادين و  هــاي تفــسيري و انتقــادي، از ســوي جريــان پــارادايم

در » رغـم  بـه « تعبير   .)147 ص (ايت نظري و منطقي قرار گرفته است      دارشناسي مورد حم  پدي
يفي همگـي تفـسيري و      هاي ك  لف، روش ؤاين جمله تناقض ايجاد كرده است؛ زيرا از نظر م         

  .تغيير يابد» به جهت«به » رغم به«رسد الزم است تعبير   به نظر مي.)146 ص (انتقادي هستند
  

 داتگيري و پيشنها نتيجه
اي  دكتــر ايمــان، نيازمنــد پــاره تــأليف  روش تحقيــق در علــوم انــسانيفلــسفةكتــاب ارزشــمند 

  :شود هاي تحقيق، پيشنهاد مي ساس يافتهبر ا. هاي صوري، ساختاري و محتوايي است ويرايش
 ضـروريات ايـن   كـه از    »  روش تحقيـق در علـوم انـساني        ةفلسف«مفهوم بسيار مهم    . 1

 در مقدمه ،اي به اين مفهوم راهبردي نشده است     مقدمه هيچ اشاره   سفانه در أمتو  است  تأليف  
 .تفسير شود
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يك مبحث مفصل در آغاز كتاب يا در مقدمه كه متكفل تبيين مفهـومي اجـزاي                . 2
باشد و به شـكل     » فلسفة روش تحقيق  «مباحث كتاب و نيز ربط هر يك از اين اجزا به حوزة             

، ان كتابي در فلسفة روش تحقيق تبيين و تحليل كند         استداللي بتواند شالودة كتاب را به عنو      
 .ايجاد شود

كتاب از مباحثي كه داراي ارتباط منطقي با مسئله فلـسفة روش نيـستند خـصوصاً                . 3
 .پااليش شود سوم و چهارم، هاي فصل

هاي نارسـا و     اغالط تايپي، جمله  الزم است   . كتاب مجدداً بازبيني و ويرايش شود     . 4
 بازآفريني شوند و مشكالت ناشي از تفكيك كتاب اصلي كـه در ايـن               غيرمنسجم اصالح و  

 . سامان شوند ها اشاره شد نيز به نوشتار به آن
هاي ترجمه شده با انسجام و بازآفريني مجدد، بازنگاري شـوند تـا دانـشجو                بحث. 5

به جاي مواجهه با تعدادي فيش نامنسجم و تكراري كه در فرايند يـادگيري اخـالل اساسـي                  
 .رو شود هاي رسا روب كند، با ترجمه ارد ميو

 هاي ترسيم نمودارها، و فصل به خصوص در    ساختاري و محتوايي    كتاب به لحاظ    . 6
  .بازنگري و اصالح شودسوم و چهارم كه مشتمل بر تداخل مباحث هستند، 
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