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چکیده

پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی همواره مسئلهای بغرنج و موضوعی مورد منازعه بوده است .متفکران حوزه علوم انسانی مبتنی

بر بنیانهای فلسفی و تلقی پارادایمی ،رویکرد پژوهشی خاصی را در واکاوی موض باختنا تاعو    ک در هههانددد .از ای یین منظ فده ،ر   
ششناسی با توجه به مفروضههای فلسفی است .در این مقال لوصا ،ه   
نوشتار حاضر ،بررسی دو رویکرد پژوهشی عمده در عرصه رو 
موضوعه الگوهای پژوهش در دو رویکرد عمده کمی و کیفی ،ویژگیهاییی پ  داعبا ،شهوژ عع عععین ننی و ذهن ننی در مفروض سلف تا فف فففی
تشناسی روشها ای پژوهش ششی
شهای کمی و کیفی ،جنبههای هستیشناسی و معرف 
پیرامون روش تحقیق ،مقایسه روششناسی پژوه 
در جغرافی گ رارق ثحب دروم یناسنا یا ر  رد .تسا هتف اااا ا ااااااااا اااای یی ن رهگ  رذ دد دی یی دگاه دست سلف هاگ فففف ففی موس وپ هب مو زززز ززیتیویس اب م     
شها ای
فراپوزیتیویسماندیشان مقایسه گردیده است .تأکید این توشتار بر این است ک  کرد نودب رگشهوژپ ه ددد ددددی ییدگاه فلسفففی رو 
شها ای ع امتجا مول عع عععی و در
یتواند به فهم عمیق الگوهای فلسفی روششناسی دست بیابد .نهایتًاًا از آنجا که اکثر پژوه 
پژوهشی نم 
نتیجه جغرافیای انسانی بر روشهای تجربی-تحصلی تکیه دارند ،مشخص خواهد شد ک رب ه اا ااای درک و فهم پدی ییدهها ا ،ع رب هوال   
روشهای متعارف ،الگوهای فلسفی فرا اثباتی نیز نیاز ضروری هستند .ب  ه ببی ییانی گ یرمادا

نیست که ما به آن نیاز داریم و روش برای درک حقیقت دارای حق انحصاری نیست".

"روش (اثب رگ تا اایییی) هم  نآ ه چچچی ییزی

ی ،رویکر فت د سس سسسیری ،تحلی ییل
تگرایی ی
واژگان کلیدی :مفروضههای فلسفی ،روش کمی ،روش کیفی ،فرا اثبات ت
گفتمان ،جغرافیای انسانی.

 -1احسان یاری (نویسنده مسئول) e.yari22@gmail.com
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مقدمه
موفقیت روزافزون علم در شناخت جهان ،فضای زندگی نوینی را برای انسانها به ارمغان آورده است .این فضای نو
که به باور بسیاری برخاسته از تعامالت عمیق میانتمدنی و میانفرهنگی است ،بیش از هر چیز تکیهگاه و نقط لقث ه   
خویش را در کاوش و پژوهش مییابد .درواقع میتوان عنوان نمود ک وهفم شهوژپ ه ممم ممممی کثیراالبعادد و چن جود هههی
است و از اینرو مفهومبندیهای متفاوتی مبتنی بر راستای فکری از آن به عمل آمده است .در نگاهی کل للی ،پ ،شهوژ
به معنای بررسی یا کاوشی سختکوشانه و به معنای خاص ،تحقیق و تجربهای جامع با هدف کشف واقعیتهای نو
و تفسیر این واقعیتها ،تجدیدنظر در نتیجهگیریها ،نظریهها و قوانین پذیرفته شده در پرتو واقعیتهای کشف ش هد
و به کارگیری عملی نتیجهگیریها ،نظریهها و قوانین جدید معرفی شده است .ع و نآ رب هوال

أت تهج رد

ککک ککککی یید بر

تفاوت پژوهش با سایر جستجوهای غیرساختمند ،پژوهش بهعنوان تالشی منسجم و نظاممند در جهت توسعه دانش
یگردد و از آن به مثابه فرایندی منطقی و معقول یاد میشودد ک ده ه فف فففش
موجود درباره موضوعهای پیرامونی تلقی م 
کشف روابط بین پدیدارها است .از این منظر ،ردمان و موری 1پژوهش را به معنای تالش نظام یافته برای رسیدن به
معرفتی تازه تعریف کردهاند .در واقع" ،پژوهش سفری برای کشف ناشناختههاست .ما همه به طور طبیع ععی در مقابل
ناشناختهها دارای غریزه کنجکاوی هستیم و این غریزه طبیعی در مواجهه با مجهوالت ما را متحیر سا کرد هب و هتخ   
دقیقتر از مجهول فرام 
یخواند .کنجکاوی ما در معرفت و روشی است که افراد آن را برای کس دروم رد تفرعم ب    

یبرند و در اصطالح میتواند بهعنوان پژوهش نام برده شود"
ناشناختهها بهکار م 

(.)Shabani verki & kazemi, 2010: 44

به تعبیر گیورژی 2پژوهش عبارت است از دیدن آنچه که دیگران دیدهاند و اندیشیدن آنچه را که هیچ کس نیندیشیده

یکنددد ،روی ییدادهایی که
یرساند یا رد م مم 
است .پژوهش به واسطه اکتشافاتی که انجام میدهد ،ایدههایی که به تأیید م 
یکند (.)Rouhani, 2010: 9
یگذارد ،نقش مهمی ایفاء م 
یهایی که توسعه میدهد یا کنار م 
یکند ،و تئور 
پیشبینی م 
اهمیت پژوهش و نقش آن در توسعه همهجانبه و پایدار از یکسو و چندوجهی و چندبعدی بودن آن از سوووی دیگر
سبب شده است که متفکران مختلف جهت انجام امور پژوهشی الگوها ی ییا ب رابع ه تت تتتی دیگ رف ر ااین هد اای پژوهش ششی
متفاوتی را برگزینند .اصل 
یترین عامل و نقطه آغاز چنین تفکیکی ،در واقع بنیانهای فلسفی یا مفروضههای اندیشگی

محققان هستند .برایناساس ،از زمان دکارت 3تا به امروز ،یکی از عمدهترررین مش لغ ههههاای فلسففی در غ ،بر

ی ییافتن

بنیانهایی برای معرفت بود که این امر به غلبه پوزیتیویسم بر عرصه علم منجر گردید .دکا  تحت تر تأ ثثث ثثثثیر گالیلههه

4

یدانست .دکارت در واقع به نوعی خوشببینی دربا  هر ننی ییروی
اندیشه مجرد را زمینه و شالوده الزم برای درک جهان م 
عقل برای فهم جهان مادی رسیده بود .از نظر دکارت یقین بر بنیاد شک استوار است .وی در کتاب

المأت تت تتتی دربا هر

فلسفه اولی استدالل کرد که باید ذهنماننن را از هم داقتعا ه ا  ت پپ پپپیش ششین برووویم تا ادب هاگنآ  ننن ننننیم ک دک ه ا مم مممین آنهاا
پی 
شداوری صرف نیستند .وی در آغاز تأمالت نوشته است:

1

)- Redman & Mory(1923
- Albert Szent Gyorgy
3
)- Rene Descartes (1596-1650
4
)- Galileo (1564- 1642
2
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"چندی پیش دریافتم که باید یک بار در زندگیم قاطعانه همت گمارم تا ریشه همه عقایدی را که از هنگا  دلوت م در   
وجودم خانه کردهاند از بیخ برکنم ،و اگر بخواهم طرحی استوار و ماندنی در علوم دراندازم ،بای یید کا  ون زا ار ر و زا   

شالودهها آغاز کنم"(.)Morton,2004: 100

اندیشمند هم عصر دکارت ،فرانسیسبیکن با تأکید بر نقش علم اثباتتی و خص تل

مشا ده ههای آن معتق هک تسا د    

یرسد ،اگر از برخی عوامل غیرعقلی که ذهن بشر را از هر سو احاطه ک هدر
شناخت از راه مشاهده به نتیجه مثبتی نم 
یداند که ما ر عن سس سسسیدن ب ح ه ققیقت
است ،رهایی نیابد .بیکن این عوامل غیرعقلی را "بت" ها یا تصورات نادرستی م 
یشوند .بتهای بیکن چهار دستهاند :بتهای طایفهای ،بتهای شخصی ،بتهای بازاری و بتهای نمایشی .ب ببیکن
م
یانجامد (.)Larrain, 2001: 35
معتقد است که وجود این بتها به نوعی انحراف و گژدیسگی 1در فرایند شناخت م 
بینش فلسفی دکارت و بیکن در سده نوزدهم توسط آگوست کنت 2تحت عنوان اثباتگرایی 3انسجام فلسففی یاف .ت

تگرایی چنانکه بنیانگذار آن مطرح ساخته است ،مشتمل بر یک بی یینش فلسففی ،ی ییک روش علم ممی و
دیدگاه کلی مثب 
یک هدف اصالحی است .کنت معتقد است که هر دانشی عینی محدود به واقعیت موجود است .از نظر کن شناد ت   

بشری سه مرحله را طی نموده است :مرحله اول حالت ربانی 4که در آن انسان به دنبال کشف ماهیت پنها ا ن شش شششیاء و

امور است و حوادث طبیعی را معجزاتی میداند که توسط نیروهای مافوقطبیعی ایجاد شدهانددد ،مرحل تلاح ؛مود ه   

مابعدالطبیعی ،5که مشخصه آن توسل به جوهرهای مجرد و تصوراتی نظیر ذوات است و مرحله سوم ،حال ابثا ت تت تتتی
که در آن انسان با مشاهده و استدالل روابط الزامی میان اشیاء و حوادث را جستجو ک اوق حرط اب ،هدر نننن نننننین آنهاا را
تبیین م 
ینامید و در نامهای نوشت :یقین دارم که
یکند ( .)Tavasoli, 1997: 51کنت روش خود را مذهب بشریت م 
پیش از سال  1860پوزیتیویسم را بهعنوان تنها مذهب واقعی و کامل در کلیساای نت بت مادر للی ییغ خ رد وا .دومن مهاو   
سپتامبر  1857در پاریس درگذشت (.)Alem, 2006: 490

یشود و پایه اصلی آن مبتنی بر جداایی
رویکردهای تحصلی-تجربی که از آن تحت عنوان کلی نظرگاه دکارتی 6یاد م 

شهاای تفس سسیری و تأووویلی و تحلی ییل
سوژه/ابژه است در سالهای اخیر واکنشهای تندی را برانگیخته است و نگرش ش
گفتمان در حوزه پژوهش (الگوهای کیفی) در مقابل آن صفآرایی ک  .تسا هدر

دد دددی ییدگاه تفس سسیری ،7تبییین را براای

توضیح رفتارهای انسانی کافی نمیداند و در مقابل از تفهم 8پدیدههای انسانی س نخ میگوید.

چنین روندی در تاریخ اندیشههای فلسفی در چارچوب رویکردهای پژوهشی و تضادها و تقابل در حیطه اندیشگگگی
خود را در پوسته الگوهای پژوهشی متفاوت در نزد متفکران نحلههای مختلف نمایان ساخت .از این منظ هرود رد ،ر
یشود .اگرچه بهط کرو للی ،عموم ًاًا گلا ود  ،وو وووی
معاصر از دو ،سه و حتی گاه چهار الگوی پژوهشی متفاوت نام برده م 
پژوهشی قابل تفکیک است (شکل  :)1الگوی کمی و الگوی کیفی .الگوهای کمی تکیه بر فلس ابثا هف تت تتتی دارن زا و د
1

- Distortion
)- August Comte (1804-1872
3
- Positivism
4
- Theological Estate
5
- Metaphysical Estate
6
- Cartesian Perspectivalism
7
- Hermeneutics
2

- Understanding

8
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یکوشند تا به شناختی عین ننی از واقعی ییت
طریق فاصلهانداختن میان موضوع شناخت و فاعل شناسایی (ابژه و سوژه) م 
چی ییزی م  درو ننی ییاز
دست یابند .در الگوی کمی پژوهشگر به دنبال پاسخ به سؤاالتی از این قبی ییل اس  هچ نتشاد :ت چچچ چچچ
است؟ چه روشی برای تولید این دانش باید بکار گرفته شود؟ چ دنا شور ه ا  هز گگ گگگی ییری م  درو ننی ییاز اس هنوگچ ؟ت   
یتوان از اثر سایر عناصر در تحقیق جلوگیری کرد تا اثر واقعی متغیر مورد پژوهش قاب لع هعلاطم ل مم م ممممی باش رد ؟د
م
یشود.
الگوی کمی برای پاسخ دادن به سؤاالت فوق از پارادایم و ابزارهای علوم طبیعی بهرهگیری م 

شکل ( :)1الگوهای پژوهش
Source: Authors

الگوی کیفی به پدیدهها نگرش کلنگرانه و جامع دارد .پژوهش در این الگو راهی است برای کسب آگاهی از طری ییق
یشودد.
کشف معانی پدیدهها .در پژوهشهای کیفی رویکردهای تأویلی و تفسیری و تحلیل گفتمان به کار گرفته م مم 
این تفاوتهای اساسی و بنیادی ،کانون توجه و پرسش اصلی این نوشتار را به خود اختصاص داده اس  زا و ت ااین ور
پرسش اصلی که این نوشتار درصدد پاسخ به آن است اینکه مفروضههههاای فلسففی الگوهاای پژوهش ششی دوگان رد ه
جغرافیای انسانی ،بر محور کدام موضوعات قرار دارد و دورنمای هر یک به کدام سوی است؟
رویکردهای کمی و کیفی در جغرافیای انسانی
لهاای اجرائ ئئی
یتر ،ارزیابی دس معلاروت ل ل
ارزیابی اعتبار هر مطالعه و پژوهشی به بررسی روششناسی و به صورت عین 
شهاای
یکننددد -1 :پ هوژ ش ش
یشود .محققان ،روششناسی پژوهش را به دو گروه کلی طبقهبندددی م مم 
نظری آن مربوط م 
یشود که مطالعات ک ّمّمی و کیفی رویکرد متفاوتی به فرایند
کمی -2 ،پژوهشهای کیفی .تفاوت نوع پژوهش سبب م 
پژوهش اعم از شکلگیری پرسشهای اساسی ،اندازهگیری و تحلیل دادهها داشته باشند .بهرغم وجود تفاوت اساس سسی
یکنددد،
در نوع دادههای پژوهش کمی و کیف ففی ،آنچ  هک ه اا ااای یین دو رویک ک روط هب ار در للل ل لللللی از یکدددیگر متماایز م مم 
مفروضههای فلسفی و تفاوت ماهوی در فرایند پژوهش کمی و کیفی است .در دهههای اخیر رویکرد کمی در قلمرو
پژوهشهای جغرافیای انسانی تسلط داشته است ،اما رویکرد کیفی در حوزه پژوهش نی ییز در سالللهاای اخی ییر م درو
توجه برخی پژوهشگران قرار گرفته است .ازاینرو مباحث مرتبط با تفاوتهای دو رویکرد کمی و کیفی بهههویژهه در
حوزه بنیانهای فلسفی و پارادایمهای زیربنایی توضیح داده شده و مولفههای اصلی دو رهیاف اب روکذم ت     یکدددیگر
مقایسه خواهند شد و نهایت ًاًا روش سوم تحت عنوان رهیافت ترکیبی نیز ارائه خواهد گردید.
شهای کمی و کیف زا ی نقطهههنظررر
روش بکارگرفته در این مقاله توصیفی-تحلیلی مبتنی بر مفروضههای فلسفی پژوه 
ششناسی و روشپژوهشی است.
تشناسی ،رو 
یشناسی ،معرف 
ه ست 
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اصول موضوعه الگوهای پژوهش
الگو به مجموعه نظاممندی از مفاهیم ،اصول موضوعه و قوانین اطالق م ممیش رد هک دو    ی ییک سا طنم راتخ قق قققی براای
توضیح و تفسیر یک سیستم از موجودات تکوینی ،پدیدهها ،روشها ،فرآیندها ،تئوریها و نظریات ارائه میگ در دد .از
این منظر ،یکی از کانونیترین مباحث مطرح در الگوها اصول موضوعه هستند .اصول موض هوگلا هعو ااااای پژوهش ششی
یشود و میتوان با تقسیم کل به
کمی و کیفی تفاوتهای اساسی باهم دارند .در الگوی کمی ،واقعیت یکی پنداشته م 
یشودد .ارزشهاا در فراین نش د ا تخ   
اجزاء آن را تبیین کرد .فاعل شناسایی جدای از موض نش عو ا هتشادنپ تخ     م مم 
یتواند از زمان و مکانی به زمان و مکان
مسکوت گذاشته میشوند .تبیین براساس توضیح رابطه علیت است .تبیین م 
یشود و پژوهشگر به دنبال بررسی و اثبات قضاایا
دیگر تعمیم بیابد ،نظریه امری جهانشمول و غیرزمانمند پنداشته م 
و گزارههای پیشنهادی است.
برخ فال

یشود ،جداایی
الگوی کمی ،در الگوی کیفی واقعیت چندگانه و سازههای اجتماعی-روانشناختی پنداشته م 

سوژه و ابژه توهم است ،ارزشها در فرایند شناخت حضور دارند و کنارگذاشتن آنها محال است .فهم رویدادها بر
اساس روابط چندوجهی است ،تبیینها زمانمند و مختص به ی ییک مکان خا صصصانددد ،و نظری ییه امررری جهانننش وم للل
یگردد .در الگوی کیفی پژوهشگر به دنبال کشف و آشکارسازی موضوعات اس  هرامش لودج .ت ((( (((()1
محسوب نم 
تفاو 
تها و تناظرهای الگوهای پژوهشی دوگانه را خالصه کرده است.
جدول ( :)1اصول موضوعه الگوهای پژوهش کمی و کیفی
ر دی ف

پرسش

اصول الگوی پژوهش کمی

1

یتوان ک کرد ار ل
واقعیت یکی است ،با تقسیم دقیق و مطالعه اجزاء م 

یکند؟
جهان چگونه عمل م 
2
3

کرد؟

رابطه میان داننده و دانسته چیست؟

عینیت واقعی امکانپذیر است.

ارزشها چه نقشی در درک جهان ایفاء

5
6

آیا رابطه علی امکانپذیر است؟

یتوانند به منظور فهمیدن مسکوت گذاشته شوند.
شها م 
ارز 

یتوانند از یک زمان و مکان ب و نامز ه
تبیینها م 

نقش پژوهشگر در تولید دانش چیست؟

جامعهشناختیانددد که ی ییک کل بههههمممپیوستههه را تشکککیل

داننده و دانسته (سوژه و ابژه) وابسته به یکدیگرند.
یشود ،شکل میدهنددد و در ای یین
ارزشها به آنچه فهمیده م 
میان نقش واسطهای دارند.

یتواند علت آن قلمداد شود.
یآید ،م 
رویدادی که قبل از رویداد دیگر م 

آیا امکان تعمیم وجود دارد؟

تهااا چندگان هه هان دد د .ساز هه ههااای روانشنا تخ یی ی -
واقعی یی 
یشوند.
یدهند .واقعیتها تنها از این طریق درک م 
م

یتواند خارج از آنچه قرار اس ب رارق ،دوش هتسناد ت گگگگ گگگگگی ییرد و
داننده م 

یکنند؟
م
4

اصول الگوی پژوهش کیفی

 ناکم ددد ددددیگ عت ر مم مممیم

یت او ننن ب طباور ه   
یدهنددد ،م مم 
رویدادها به یکدیگر شکل م مم 
چندوجهی دست یافت.
تبیینهای مبتنی بر آزمایش تنها براای ی ییک زما ناکم و ن   

یابند.

ممکن است.

پژوهشگر به دنبال بررسی و اثبات قضایا و گزارههای پیشنهادی است.

پژوهشگر به دنبال کشف یا آشکارسازی موضوعات است.

Source: Sadoughi, 2007: 95

عالوهبرآن ،اصول موضوعه الگوهای کمی و کیفی از نقطهنظر جهانبینی ،سازمان و آرایش اطالعا کشا ،ت ا ،هطبار ل    
منابع تغییر ،تبیین ،ماهیت تغییر و دیدگاه مشاهدهگر تفاوت بسیاری با هم دارند (جدول .)2
یهای پژوهش در دو الگوی کمی و کیفی
جدول ( :)2ویژگ 
الگوی کمی

یهای پژوهش
ویژگ 

الگوی کیفی

جهانبینی

ساده

پیچیده

سازمان و آرایش اطالعات

سلسله مراتبی

غیر سلسله مراتبی

لهای رابطه
شک 

مکانیکال

ه ول و گ ر ام ی

منابع تغییر

تعیین شده

نا م ع ی ن

ت بی ی ن

علیت خطی

علیت متقابل

ماهیت تغییر

قسمت به قسمت

ریختزایی

دیدگاه مشاهدهگر

عینی

دیدگاهی

Source: Sadoughi, 2007

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال نهم ،شماره دوم ،بهار 6931
 76فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

ابعاد عینی و ذهنی در مفروضات فلسفی الگوهای کمی و کیفی
اگر قائل به تقسیمبندی مفروضات فلسفی به دو ساحت عینیت و ذهنیت باشیم ،پژوهش در دو الگوی کمی و کیف ففی
تهاای عمدههای با .دنراد مه    طبق
یشناسی ،1معرفتشناسی ،2ماهیت انسان و روششناسی تفاوت ت
از نقطه نظر هست 
فلسفه عینبتگرایی دانش عینی مستقل از یادگیرنده وجود دارد بنابراین در جهان هستی اشیاء ،روی ییدادها و فراین اهد
یها درباره آنها مستقلاند و اگر هیچ انسانی هم
وجود دارند و از ادراک همه انسانها و همه اندیشهها یا نظریهپرداز 
وجود نداشت آنها را ادراک کند ،بازهم وجود داشتند .عینیتگرایان به وجود یک واقعیت یا عینیت خا جر

نهذ زا

س ،پ ک شهوژ ّمّمّمّمّمّم ی نوعععی مبناای
یدانند .برایناساس س
انسان باور دارند و آن را مشتمل بر قوانین طبیعی غیرقابل تغییر م 
"اثباتگرایانه" دارد .پژوهش اثباتگرا ،ریشه در این فرض دارد که جلوههای مح ححیط اجتماعععی ،واقعیت تتی مس ار لقت
تشکیل میدهند و طی زمان و در موقعیتهای متفاوت ،نسبت ًاًا ثابتاند .همانگونه که عن ،دش ناو    منظ لالقتسا زا رو   
پدیده این است که واقعیت ،نزد پژوهشگر اثباتگرا ،عینی تلقی میشود و ج جو رگشهوژپ زا اد و راد د د هب  .دددد دددددیگر
س نخ  ،واقعیت اجتماعی وجود خارجی دارد و توسط مشاهدهگران ساخته نم ممیش  .دو بب بببر ای یین اسا ،س

شگر
پ هوژ ش ش

اثباتگرا ،دانش را عمدت ًاًا از طریق گردآوری دادههای عددی و مشاهده نمونهها و سپس عرضه این دادهها ب حت ه للی ییل
یت هب ناو   
یکند ( .)Gal, 2003: 59الگوی پژوهش ک ّمّمی همچنین بر این باور است که واقعی ییت را م مم 
عددی فراهم م 
مؤلفههایش تقسیم کرد و با نگاه به این اجزاء ،شناختی از کل بهدست آورد (.)Khoynezhad, 2001: 160
ت و عم تد  ًاًا براسا و تباث لوصا س
در این الگو ،حقیقت بنا به میزان انطباق دانش با ق او ننین طبیعت ت

کل للی تعری ییف

یگرای 
یشود .برایناساس و به طور خالصه ،پژوهشهای کمی که مبتنی بر دیدگاه عین 
م
یشناس سسی
یاند 3از منظر هستت 
ششناسی ،جبرگرا و تعمیمگرا هستند.
عگرا ،از دیدگاه معرفتشناسی اثباتگرا و از نقطه نظر ماهیت انسان و رو 
واق 

در نقطه مقابل ،الگوهای پژوهشی کیفی صورتگرا ،4ضد اثباتی ،ارادهگراا و قائ رف هب ل دد دددی ییت 5هس گلا رد .دنت وو وووی

ل تفکی ییک و آمیخت اب ه   
پژوهش کیفی بر نوعی تفسیر کلنگر تأکید میشود .واقعیتها و ارزشها به صورتی غیرقابل ل
یشوند .در این الگو ،توجهی به وجود یا عدم وجود واقعیت هستی خارج از ذهن معط فو
یکدیگر در نظر گرفته م 
شهاای
یگ در دد .در پ هوژ ش ش
یگردد (نه اثبات میشود و نه نفی) ،بلکه بر واقعیت روانشناختی یا اجتماعی تأکی یید م مم 
نم 
کیفی که در آن واقعیت اجتماعی به وسیله مشارکتکنندگان ساخته میشود ،فرض بر این است که واقعیت اجتماعی،
بهطور پیوسته و مداوم در موقعیتهای محّلّلی ساخته میشود .بهعبارت دیگر ،برای پژوهشگر کیفی واقعیت یگانهای
یکند ،واقعیت مبتن ننی بر
وجود ندارد ،هر ناظر و مشاهدهگری واقعیت را به صورت بخشی از فرایند پژوهشی خلق م 
ییاب .د در ای یین الگ ،و جلوه ههاای مح ححیط اجتماعععی بهههعن ناو
ذهن است و تنها با ارجاع به یک ناظر موجودی ییت م مم 
تفسیرهایی بهوسیله افراد ساخته میشوند .این تفسیرها گذرا و موقتی بوده و وابسته به موقعیت هستند ( Gal, 2003:

1

- Ontology
- Epistemology
3
- Objectivism
2

- Nominalist
- Nomothetic

4
5
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یپذذذیرد.
 .)62در این رویکرد ،حقیقت همواره امری نسبی است و قضاوت در مورد امور مبتنی بر امور دیگر انجام م مم 
برای مثال یک ش صخ

نسبت ًاًا بلند قد در جمع کسانی که از او بلند قدترند ،کوتاه به نظر میرسد.
جدول ( :)3ابعاد عینی و ذهنی پیرامون مفروضات فلسفی در دو الگوی کمی و کیفی
مفروضه فلسفی

بعد عینی (الگوی کمی)

بعد ذهنی (الگوی کیفی)

هستیشناسی

عگ ر ا
واق 

تگ ر ا
صو ر 

معرفتشناسی

تگ ر ا
اث با 

ض د اث بات ی

ماهیت انسان

جب ر گ ر ا

اراده گرا

روششناسی

ت عم یم ی

فردگرا
Source: Authors

باید توجه داشت که مرکز مناقشه میان دو الگوی کمی و کیفی ،مناقشات فلسفی است .هرچند ،الگوی کم ممی خ ار دو
ینیازی
یداند و این نوع نگرش ریشه در دیدگاههای آگوست کنت دارد ،اما قائلبودن به نگرش "ب 
بی نیاز از فلسفه م 

از فلسفه" خود نوعی نگرش و بینش است ،به عبارت دیگر فهم تفاوتهای معرفتشناختی بین الگوهاای پژوهش ششی

اصوًالًال فعالیتی فلسفی است .هیچکاک و هیوز 1تأکید ک در ه هانددد ک تاضورفم ه   

یش خان تتی زیربناای مفروضات
هستت 

معرفتشناختی و مفروضات معرفتشناختی زمینهساز ظهور مالحظات روششناختی و این مالحظا  ت ننی ییز ب هبون ه   
یش نو ددد (ورک ککی ،کاظمممی ،هما  ).ن ددی ییدگاه کم ممی
خود ترسیمگر قواعدی هستند که به فنون عملی پژوهش مربوط م 
یخواهد با تکیه بر علوم تجربی فلسفه را زاید نشان دهد .توجه به مفروضههای فلسفی در ه گلا ودر وو وووی پژوهش ششی
م
یکند؛ مفروضههای فلسفی پژوهشگر در مورد ماهی ییت واقعی ییت
بسیار حائز اهمیت است .همچنان که کراوس تأکید م 
و درک چشمانداز کلی طرح مورد مطالعه و روش اجرای آن بسیار تعیین کننده است (.)Krauss, 2005: 759
روششناسی الگوهای کمی و کیفی
شفرض روششناسی این است که با به کار بردن اصول و قواعد منظم میتوان به معرفت دست یافت ،ی ییا
مهمترین پی 
دست کم به آن نزدیک شد و از سوی دیگر ،میتوان دربارة دستاورد معرفتی و اعتبار آن اظهار نظر و داوری ک در  ..از

نقطه نظر روششناسی 2شامل دیدگاه فلسفی ،هدف ،جامعه ،نمونه ،شیوه جمعآوری اطالعات ،شیوه تجزیهههوتحلیل ل
ل
ضوم وع     م درو

اطالعات ،یافتهها ،نتایج ،محیط پژوهش ،پژوهشگر ،متغیرها ،طرح پژوهشی ،ش ششیوه ارائ زگ ه ا و شر
تهای بسیاری با هم دارند (جدول .)4
مطالعه ،الگوهای کمی و کیفی تفاو 
ششناسی در دو الگوی کمی و کیفی
جدول ( :)4مقایسه رو 
الگوی پژوهشی

الگوی کمی

الگوی کیفی

دیدگاه فلسفی

خردگرا ،اثباتگرا ،عینی ،جزءنگر ،تأییدکننده جهانبینی ی
ی

تفسیرگرا ،پدیدار شناختی ،استقرایی ،کلنگر ،ذهنی،

علوم طبیعی

جهانبینی مردم شناختی

تعیین دادهها و تعمیمیافتهها ،اندازه گیری عقاید و نظرها،

شناخت انگیزهها و دالیل ،تولید فرض ضضیه و اندیش ،ه

پی بردن به روابط علی و معلولی

کشف روندها ،درک پدیدههای اجتماعی

ه دف
جامعه

یها
دقیق ًاًا تعریف شده ،مشترک در برخی ویژگ 

یشود
توصیف م 

نمونه

انتخاب تصادفی گروهی از جامعه که معرف جامعه باشد

ت هدفمن باختنا د
گروه نمونه کوچک و بهص رو ت ت

عآوری
ش ششش یوه جم ععع 

پرسشنامه ،آزمون ،مصاحبه و مشاهده

تجزیهوتحلیل دادهها

لهای آماری
تحلی 

یشود
م
دادهها

اسنا و د تردنب و هبحاصم و هدهاشم ،کرادم

       

پرسشنامه
توصیفی و تفسیری و بدون تحلیل آماری

- Hitchcock & Huges
- Methodology

1
2
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آماری و تعمیمپذیر

وابسته به محیط و تعمیم ناپذیری آماری

نتایج

آماری و عینی

اکتشافی و تفسیر بردار

یافتهها
محیط پژوهش

اغلب تصنعی و آزمایشگاهی

اغلب طبیعی و واقعی

پژوهشگر

فردی برونی و جدای از فرایند پژوهش

فردی محرم و جزئی از فرایند پژوهش

متغیرها

یشوند
دقیق ًاًا تعریف و کنترل م 

اغلب بهطور دقیق کنترل و تعریف نمیشوند

طرح پژوهش

نشده
غیر منعطف ،تغییرناپذیر و از پیش تعیی 

منعطف و تغییرپذیر

شیوه ارائه گزارش

بر اساس روش آکادمیک و فصول مش صخ

توصیفی و به شیوه داس و هنوگ نات

موضوع مورد مطالعه

یهایی که باید روی آنها آزمایش صورت گیرد
آزمودن 

تاریخچهههای و

حکایتی
بهعنوان شرکتکنندگان و مشارکتکنن اگد ننن مط حر
یشوند
م

Source: Abedi and Shavakhi, 2010: 74

مفروضههای فلسفی الگوهای پژوهشی کمی و کیفی

ی مبتن ننی سا .تخ
تگرایی ی
ی و فرااثبات ت
تگرایی ی
در یک رویکرد کالن میتوان الگوهای پژوهشی را بر دو پا دار اایم 1اثبات ت

مفروضههای فلسفی اثباتگرایی و فرااثباتگرایی از دیدگاههای جبرگرایی ،تقلیلگرایی ،عینیتگرایی ،اثبا ظن ت ررری ییه،
تهای بسیاری باهم دارند (جدول .)5
نقش شواهد عینی ،روش علمی و استفاده از ریاضیات تفاو 
تگرایی
تگرایی و فرا اثبا 
مهای اثبا 
جدول ( :)5مفروضههای فلسفی پارادای 
مفروضههای فلسفی
جبرگرایی

2

لگرایی
ت قلی 

3

پارادایم اثباتگرایی

پارادایم فرا اثباتگرایی

یسازد
شبینی م 
تأثیر عوامل جبری نتایج را قابل پی 

نتایج حاصل آرایش پیچیده تعامل عناصر علی و پیامدی است

تجربه قابلتقلیل به مجموعهههای از مفاهههیم اس هب و ت   

لپیشبینی و تناقضآمیز داشته باشد
تجربه ممکن است ماهیت غیرقاب 

یگردد
وسیله آنها وصف و آزمون م 
تگرایی
عینی 

عع عینی یی ت پژوهش رگ   

واقعیت در جهان خارج موجود است و قاب دهاشم ل ه و 

واقعی یی ت سا تخ هه های اجتما عع عی و فرهنگ گگی اس  .ت

اندازه گیری است .عینیت هدف پژوهشگر است

غیرممکن است

اثبات نظریه

نظریه جهانشمول و قابل تعمیم از راه اثبات فرضیه است

نظریه به وسیله عواملی که از فرضیه حمایت میکند ،شکل میگیرد و

نقش شواهد عینی

یشوند تا حقیقت را بنا نهند
شواهد گردآوری م 

یتوانند کل حقیقت را بنا نهند
شواهد نم 

روش علمی

روش علمی بهترین راه برای شناسایی جهان است

یک روش واحد وجود ندارد .انتخاب روش بر اساس مفروضههههاای

استفاده از ریاضیات

ریاضیات کالسیک مبتنی بر منطق ص و رف ی ییک زیربناای

یشود .منطق عملیاتی جایگزین منطق ص و رف
پاراریاضیات پیشنهاد م 

پژوهش و بر اساس تعریف ،قضیه و دلیل است

یگردد .منطق عملیاتی بر اساس ادعا ،تأیید و توجیه است
یک م 

همواره قابل بررسی و نقد است

نظری پژوهشگر است

Source: Authors

ی( 4تفس سسیری ،انتقاددی و
تگرایی ی
ی (تجرب ببی-تحلیل للی) و فرااثبات ت
تگرایی ی
عالوه بر مفروضههههاای فلسففی ،پا دار اایم اثبات ت
ششناسی و روش پژوهش باهم متفاو 
یشناسی ،معرفتشناسی ،رو 
پساساختارگرایی) از نقطهنظر هست 
تاند (جدول .)6
تگرایی و فرااثباتگرایی
ششناختی و روش پژوهش در دو پارادایم اثبا 
تشناختی ،رو 
جدول ( :)6جنبههای هستیشناختی ،معرف 
پارادایم

هستیشناسی

معرفتشناسی

ششناسی
رو 

روش پژوهشی

تگرایی
اث با 

واقعیت پدیدهای مادی است

دان  ش عععین ننی و رها شزرا زا 

صورتبندددی گ راز هههاا و

تحقیقات آزمایشی همراه با اس هدافت

است .سوژه و ابژه جداایی از

کنترل آنها تح رش ت ااااایط

از ابزارهاای اندا  هز گگ گیییری کممم ی و

یکدیگرند

خ اص

کنترل شده

فرااثبات گرایی

واقعی ییت سا نهرف هتخ گگ گگگی –اجتماعععی اس و ت

دانش عینی نیست بلکه ذهنی

دان ن ش

تت تیج فت ه سس س سسس یرهای

مطالعه موردی ،قومنگاررری ،پدی ییدار

مس  ققحم زا لقت نننن نیس اعت .ت بببب بیر متفا زا تو   

است .قدرت در تأسیس دانش

مختلف و متعدد از واقعیت

شناخ تت تی ،اقدا وژپ م هه ه هه ی و تحلی یی ل

واقعیت وجود دارد و وابسته به تفسیر و تأوی ییل

نقش اساسی دارد.

اس  .ت تح ققق قی ییی ق در پ پپپ ی

گفتمان

شناساایی آثاربان رابرر رر ری و

انسان است .واقعیت پدی ییدهای چندبعدددی و در

قدرت است.

الیههای زبان و گفتمان نهفته است
Source: Authors

1

- Paradigm
- Determinism
3
- Reductionism
4
- Meta-positivism
2
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رویکردهای انتقادی
مفروضههای فلسفی رویکردهای اثباتی در حوزه تحقیق و پژوهش در سالهاای اخی ییر انتقا نت تاد دد دددی را برانگیخته

یگوی یید:
ت 2م مم 
است .شاید نیچه 1از سرآمدان نقد رویکردهای اثباتی باشد .وی در قطعه  481اراده معط ردق هب فو تتت تتت

یگووویم خی ییر ،حقاایق مس ،مل
"علیه مثبتگرایی که از پدیدهها فراتر نمیرود -تنها حقایق مسلم وجود دارند -من م مم 
یتوانیم هیچ حقیق لسم ت مم مممی را در-
درست همان چیزی است که وجود ندارد ،ما تنها با تعابیر روبهرو هستیم .ما نم 
یگویید همه چیز ذهنی است ،اما حتی چنین
ًال ابلهانه باشد .شما م 
خود استوار سازیم :شاید خواست چنین چیزی اص ًال
گفتهای تعبیر است .ذهن چیز معینی نیس  ،ت چ چ
چی ییزی اس عادبا و هدوزفا ،تسه هچنآ سپ رد هک ت و      
شدهاست .سرانجام آیا الزم است که وجود تعبیرکنندهای را پس از تعبیر مطرح کرد؟ حتی این عم دبا ل ا و ع

فرافکندهه
رف ضض ض ضضضضیه

است .تا آنجا که واژه شناخت معنایی دارد ،جهان شناختنی است اما از راه تأویلها .معنای جدا از تأویل وجود ندارد.
معناها ب 
یشمارند"(.)Nietzsche,1999: 366

لوکاچ 3در کتاب تاریخ و آگاهی طبقاتی 4از تفکر اثباتی حاکم بر عرصه علم انتقاد نمود و علم را به مثابه ای ییدئولوژی

تگرفتن قدرت را پیدا کند ،در کوششهایش براای اعمال
مطرح ساخت .به نظر لوکاچ هر طبقهای که آمادگی به دس 
یرساند .این جهاننگری شامل نظری ییهای اس ،داصتقا هرابرد ت    
نظارت بر جامعه ،جهاننگری منسجمی را به ظهور م 
یکنددد" :ما
سیاست و جامعه و بهطور خالصه بینش جامعی است که علم و روش آن را درب أت چاکول .درادر کک کککی یید م مم 
م
یتوانیم میان یک طبقه و روش علمی که از کوشش براای عقل للی سا نتخ

امتجا تلصخ ععع ععععی آن طبقههه سرچش هم

م
یگیرد و قوانین و نیازهایش ارتباط متقابل نزدیکی مشاهده کنیم" (.)Lukacs,1971:10
نقد خردابزاری دوره روشنگری توسط متفکرین مکتب فرانکفورت بخصوص در نیمه دوم سده بیستم ب جوا ه

خ دو

رسید .نویسندگان کتاب دیالکتیک روشنگری 5یعنی ماکس هورکهایمر 6و تئودور آدورنو 7از جنبههههاای متفا هب تو   

یکنند .کار هورکهایمر
یکرد و خواهان و مبلغ آن بود ،انتقاد م 
جامعه عقالنی و علمزدهای که دوره روشنگری مطرح م 
ًال انتقادی در حوزه علوم اجتماعی و فلسفه بود ،یعنی نقد خردباوری دکارتتی ،س تن
و آدرنو گسترش دیدگاهی کام ًال
فلسفه انگلیسی و دیدگاه پدیدارشناسی هوسرل .این آیینها نسبت س  اب هژو ا ار هژب ثا ت ،تب

غغغغ غغغغغییرناپذذذیر و جا ادو ننی

یکننددد.
یکنند و مدام جزم رهایی پژوهش از ارزشها را تک رار م مم 
یپندارند ،پیششرطهای دانش اجتماعی را رها م 
م
نویسندگان دیالکتیک روشنگری با نقد ادعای جدایی علم از ای ییدئولوژی ،رهاایی پ زا شهوژ ارزشهاا را غی ییرممکن
یدانند و معتقدند که علم ناب وجود ندارد ،همین که کسی به وجود چنین علمی باور داشته باشد ،کا رد شدوخ ر   
م
یها جای میگیرد .به بیان دیگر جزم رهایی از ارزشها ،خود یک ج زرا ءز شش شششی اس رد ت ی ییک کل
حد ارزشگذار 

ایدئولوژیک" .همین که ما جامعهای را به مثابه یک تمامیت و در نتیجه ی ییک مجموع  ه اای ییدئولوژیک موض و راک عو

)- Friedrich Wilhelm Nietzsche(1844-1900
- The Will To Power

1
2
3

)- Gyeogy Lukacs(1885-1971
)- History and Class Consciousness(1924
5
)-Dialectic of Enlightenment(1944
6
-M. Horkheimer
7
.T. W. Adorno
4
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 80فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 
شفرضهای که رهایی از ارزشها را مفروض میدارند ،گسستهایم" ( Ahmadi,
یدهیم ،از آن پی 
پژوهش خود قرار م 

.)1994: 19

یکردد ،پوزیتیویست
آدورنو و همفکرانش حتی کارل پوپر 1را که خود علیه پوزیتیویسم بحث م 

یخواندنددد .پ رپو
م مم 

هرگز نپذیرفته بود که علم از ارزشگذار 
یها و پیشداوریها مستقل و رها باشد .هانس گئورگ گادامر 2نیز در کتاب
حقیقت و روش ،3روش اثباتی برای فهم حقیقت را ناکارآمد دانست ،چرا که بنابر اندیشه هرمنوتیک ،لزوم ًاًا شور اب    

یتوان به حقیقت دست یافت .گادامر در واقع در پی تفکیک میان حقیقت و روش اس تحارص هب وا .ت    
درست نم 

یگوید" :مقصود من به دست دادن نظریهای عام درباره تفسیر نیست ،بلکه دری ییافتن آن چی ییزی اس مه رد هک ت ه    
م
اشکال فهم مشترک است" ( .)Rahbari, 2006: 106گادامر با الهام از هایدگر در باب زبانی بودن فهم معتقد است که
دانش روشمند مدرن که بر بیگانگی و جدایی میان سوژه /ابژه بنیاد گذارده شده و به معرفتشناس سسی و روششناس سسی
اهتمام خاصی دارد ،مسبوق به گونهای فهم است که نیازی به روشهای معهود ندارد .فه زاغآ دنمشور شناد اب م      
نم 
یشود و تاریخ فهم بشر با تاریخ تفکیک سوژه /ابژه مبدأ مشترک ندارد .منظور گادامر انکار کار روش مولع رد دنم   
انسانی نیست .او جز در یک مورد خاص با روش س س ر تت تتتیز ن  ،دراد اای یین ک ح دروم رد شور ؛ه قق قققیق راد ت اای حق
انحصاری است .وی تأکید میکند روش همه آن چیزی نیست که به آن نیازمندیم (.)Rahbari, 2006: 108
یکنددد .حقیق  زا ت ددی یید او از طری ییق
گادامر با نفی روش برای کسب معرفت و حقیقت ،از رویکرد دیالکتیکی دفاع م 
یسازد .رویکرد دیالکتیکی به حقیق  ربارب رد ت ر شو   
روش به دست نمیآید .بلکه از راه دیالکتیک خود را نمایان م 
یشود .در روش موضوع مورد پژوهش هداایت ،نظا اکتسد و تر رر ررری م مم 
انگاشته م 
یشودد .درحالیک  رد ه ددیالکتی ییک
موضوع مورد مواجهه پرسشی طرح میکند که باید بدان پاسخ گفت ،یعنی فرآیند مستمر پرسش و پاس قحم .خ ق    ی ییا
یتواند بر اساس تعلق داشتن به آن موضوع پاسخ گوید (.)Rahbari, 2006: 109
مفسر تنها م 
رویکرد تفسیری

هرمنوتیک بهعنوان روش فهم متن از واژه یونانی هرمس 4خدای پیامآور یونانی گرفته ش رظن رد .تسا هد     یونانی ییان
ینفسه ورای فهم انسانی است ،تغییر صورت دهد و با توض ضضیح و تشررریح خ دو
شأن هرمس این بود که آنچه را که ف 
آن را به وجهی بیان کند که عقل انسانی بتواند آن را درک کند .هرمس برای ابالغ پیام خدایان میباید به دقاایق زبان
آنها و همچنین به دقایق زبان ابناء بشر آشنا م 
یبود .او قبل از اینکه پیام خدایان را براای آدمی ییان ترجم و دنک ه

هب    

یفهمید و برای خود تفسیر م مم 
تفصیل آورد و مقصود آنها را به شرح بازگوید باید خود آن را م 
یکردد .از هم ممین جا
یتوان به اهمیت زبان در مباحث هرمنوتیک پ 
م
یبرد (.)Reikhtehgaran, 1999: 18

یتوان آیینی با سابقه و بسیار کهن دانست .روش هرمنوتیک ریش هب رواب رد ه     "تق تم سد ننننن " دارد.
هرمنوتیک را م 

تأویل در زبان فارسی به معنای بازگرداندن چیزی به اول ،به اصل آغازینش است .تأویل متن در حکم کوشش براای
راهیابی به افق معنایی اصیل متن است .تأویل در هرمنوتیک کهن براین باور استوار است که م نت

 هب ه نعم ورر ااا اااااایی
1

-Karl R. Popper
)-Hans George Gadamer(1901-2002
3
)-Truth and Method(1986
4
-Hermes
2
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دارد ،خواه ما آن را بشناسیم ،خواه نشناسیم و این باوری است "کالم محور" که به هر دلیل معنا را موجود و حاضر
یپذذذیرد.
یداند ،جدا از اینکه ما به این حضور آگاه باشم یا نه .اما هرمنوتیک مدرن این بی یینش کالممممحوررری را نم مم 
م
هایدگر ،گادامر و ریکور اساس ًاًا به معنای نهایی و اصیل ب 
یباورند (.)Ahmadi, 2001: 479
یرود .براای
هرمنوتیک مدرن گسترهای فراتر از متون ادبی یافته است و در تمامی شاخههای علومانساننی ب راک ه    م مم 
تأویل یک موضوع ،آن موضوع باید به صورت یک متن درآمده باشد .بنابراین برای فهم تأویلی پدیدههای سیاس سسی و
اجتماعی ،این پدیدهها باید به شکل معناداری در قالب متن ظاهر شوند ).(Bleicher,1982:143
منظور از متن تنها متون کتبی نیست .متن عبارت است از هر نوع گفتمانی که درقالب گفته یا نوشته ،بهنحو متماایزی
تثبیت شده است .متن یک کل است و کلیتی بر آن حاکم است .میان کلیت و اجزای متن ارتباط وجود دارد .ک رب ل   
مبنای اجزای آن و اجزاء مبتنی بر کلیت معنا میشوند .هرمنوتیک تالشی برای فهم کلیت م نت

سنا روما .تسا ان ،ی     

اجتماعی و سیاسی ،از دو نظر میتوانند بهعنوان یک متن بررسی و تأویل شوند .یکی بهصورت متنهاای مکت بو

و

شها و رویدادهای انسانی.
دوم بهصورت کن 
یشود .در این وضع ،معنی متن به
کنش انسانی و اجتماعی بهعنوان یک متن ،طیف گستردهای از مخاطبان را شامل م 
حالت تعلیق در میآید و با ارجاعهای جدید میتوان معانی جدید استنباط کرد .کنشهای اجتماعی م ضرعم رد ماد   
تعابیر و تأویلهای جدید قرار میگیرند .کنش سیاسی و اجتماعی دیگر تنها متعلق به کنشگر و خالق متن نیس هب .ت   
یشود .به تعبیر فوکو مؤلف
عبارتدیگر نیت مؤلف هدف تأویل نیست .کنش و متن فرآوردهای اجتماعی محسوب م 
یآورد یا مینویسد نیست .روالن
دیگر امضاءکننده معنای متن نیست .مؤلف دیگر آن سخنگویی که متنی را بر زبان م 
بارت در مقاله مشهور "مرگ مؤلف" و میشل فوکو مرگ مؤلف را مطرح ک در ه هانددد ک اح ه کک کککی از رویبرگرداندننن از

دلمشغولی با خود مؤلف و پرداختن به نقش خواننده در تولید تفسیری ی ییک م نت

تراب .تسا    

یگوی یید" :تولد
م مم 

خواننده به بهای مرگ مؤلف است" .فرض اینکه متن را از راه مؤلف بشناسیم به معنی ایجاد مح ود ددیت براای م نت

است.
شهاایی در اف نعم ق ااااای خا ،ص
دررویکرد تفسیری ،هرگونه تفسیر ،معنایی برای زمانی خاص و در مناسبت با پرسش ش
  

درست است .هیچ تفسیری قطعی ،همواره درست و عینی نیست .همانطور که به گفته هگل ،تجربه زمانمن ،تسا د
معنی نیز که هایدگر آن را تجربه هستی مینامد ،در زمان وجود دارد ().Barthes,1968
در فرایند تفسیر نوعی رابطه دیالکتیک بین مفسر و متن وجود دارد .مکالم  ه ممی ییان اف نعم ق ااااایی م نت

نعم قفا و اا ااااایی

خواننده یا تأویلکننده ،به معنای درهمشدن این دو افق یا "زمانه نگارش متن و زما ضاح ن رر ررر" اس هظحل رد هک ت

خواندن و تأویلگریزی از این ادغا رادن دوجو م د  زورما قفا  .ا اااا اااااایس  تباث و ات

   

نن نننیس فا لب ،ت قق ق ققققی اس و هدوشگ ت

یکند ،همانگونه که ما با آن دگرگون م 
دگرگونپذیر ،که با ما حرکت م 
یشویم (.)Ahmadi, 2007: 573
یتواند به نیت مؤلف ،یا شیوه اندیشه و در نهایت شناخت همروزگاران مؤلف محدود شود .م نت ببی ییان
تفسیر متن نم 
ذهنیت مؤلف نیست .حتی خود مؤلف تحت تأثیر گفتمانی خاص قرار دارد .مکالمه میان متن و مفسر هستتی واقع ععی
ضهاای آغازززین و
یها ،فرض ض
شداور 
دارد .ذهن مفسر نیز در آغاز تفسیر "پاک و خالی" نیست ،مجموعهای است از پی 
خواستهای استوار به افق معنایی امروز .به گفته گادامر اساس ًاًا تفسیری درست و قطعی وج دن دو ا .در    همچنا ک ن هه ههه
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یگناهه نیس .ت
ت 1معص و مو ب بب 
متن نیز به گفته فوکو غیرجانبدار نیست ،تفسیر نیز به تعبی ییر روالن بارت ت
یگوید؛ همه چی ییز در حا  ،تسا ندش ل
همچنانکه نیچه م 

ههه ه هههههیچ واقعی ییت ابدددی وج دن دو ا رد نتم .در

ککالممم
دری یی 
هرتسب ای     

جغرافیایی ،اجتماعی و فرهنگی خاصی فراهم میآید.
رویکردهای پستمدرنیستی حتی پا را از این فراتر نهادهاند و این پرسش را که "آیا معنایی در متن وجود دارد؟" به
چالش گرفتهاند .در هرمنوتیک رادیکال ،تفسیر امری متکثر و پایانناپذیر تصور م 
یشود .این تفسیر نامحدود ب لوق ه   

یشود .دیگر نمیتوان هیچ تفسیری را بهطوررر
امبرتو اکو 2هیچ هدفی ندارد و فقط بر اساس خواست خودش جاری م 
قطعی پذیرفت ،زیرا هیچ مدلول برینی 3وجود نخواهد داشت که بتواند به ارجاع این نشانه به نشا  هن ددیگ ،نتم رد ر
یشودد و ازسوووی دیگ نتم ،ر
خاتمه بخشد .اصل چندگانگی معنا و غیبت معنایی برین یا متعالی در متن پذیرفته م مم 
واجد هی 
چگونه معنایی حقیقی تصور نمیشود (.)Moeini, 2006: 174
از دیدگاه هرمنوتیک رادیکال ،متن بسته نیست ،بلکه گشوده است .تکلیف یک م نت

کبارهه و براای
یت او ننن ی یی 
ار نم مم 

چی ییزی
یآید و هم  هراو چ چ
همیشه روشن کرد .قطعیتی در تفسیر وجود ندارد .هیچگاه متن بهطور کامل به تصرف در نم 
یدهددد و زمینههههاای
جدید برای گفتن دارد .نتیجه سیاسی هرمنوتیک این است که تفسیر مقتضی از شراایط ارائههه م مم 
یآورد .هرمنوتیک فقط هنر دس 
گفتگو را فراهم م 
یشود ،بلک باب و وگتفگ ندوشگ هار ه    
تیابی به تفاهم دانسته نم 
مکالمه بین طر 
فهای برابر است ).)Alejandro,1993: 92
مرکززدایی از حقیقت و تفسیر و همچنین آموزه هرمنوتیکی معطوف به گفتگو ،خاستگاهی هرمنوتیکی براای جامعه
یآورد .هرمنوتیک با ساختارزدایی از معرفت و قدرت راهی برای تداوم کثرت ارائه میدهددد .ای یین کاررری
باز فراهم م 
است که گادامر در هرمنوتیک فلسفی خود کرده است .دیدگاه وی در خصوص حقیقت و تفهم در راستای مقابلهههاش
با مرکزیت و وحدت بوده که به کثرت و نفی سلطه م 
یانجامد ،ضمن آنکه "طرح گفتگویی" وی ،راه ب زا تفر نور   
یگرایی است که میتوانست به آنارشی منجر شده و از درون آن خشونت و یا فروپاش ششی سیاس سسی نتیجه
هرگونه نسب 
دهد (.)Rahbari, 2009: 237
ی ریشهههای و افتا هاگترپ هب ند    
یگرایی ی
تاریخمندی ،زبانمندی و واقعمندی فهم در هرمنوتیک به معنای پذیرش نسبب 
یت او ننن از دو ن عو
یگوی یید :م مم 
هیچانگاری نیست .همانگونه دیوید کوزنزهوی م مم 

ی س نخ
یگرایی ی
نسبب 

ون :تفگ ععع ععععی

یگرایی وجود دارد که در آن مراد از عبارت "معنای متن این است" تنها آن است که "براای من اای یین معن ننی را
نسب 
ی ذهن نن 
یگرایی ی
دارد" یا "من مایلم این طور خوانده شود" .در تقابل با این نوع نسبب 
یگراا ک ن ه تتیج ناکما مدع نآ ه    
یتوان موضع دیگری را بیان کرد که چنین نتیجهای در پی نداش ور .دشاب هت اا ااای ییت
دستیابی به هرگونه توافقی است ،م 
یگرایی را میتوان "زمینهگرایی" نامید ،زیرا بر اساس آن تفسیر متن وابسته ب رش ه ااااایطی اس نآ رد هک ت   
دوم از نسب 

تحقق مییابد و از لحاظ این شرایط همواره "امری نسبی" به شمار میرود .از آنجا که ه ههیچ زمینهههای مطل  ق ننیس ،ت

یگرایی افراطی نیست .زیرا همه زمینههههاا به
پس راههای متفاوتی برای تفسیر وجود دارد .اما این به معنی قبول نسب 

)-Roland. Barthes(1915-1980
-Umberto Eco

-Transcendental Signified
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یطر ففف را ک ون ه عع عععی
یکسان مناسب یا توجیهپذیر نیستند .با اینحال زمینهگرایی امکان یک گام نخس  ت عععین ننی و ب بب 
روششناسی تردیدناپذیر فراهم آورد ،انکار م 
یکند (.)Couzens Hoy, 1993: 172
رویکرد تحلیل گفتمان
مفهوم گفتمان
در فرهنگ لغات ازجمله فرهنگ وبستر و آکسفورد ،ذیل مدخل گفتمان معانی زیر آمده است :عمل ،ق هوق ای ترد    
تعقل ،استعداد ،تفکر و اندیشیدن بهطور متوالی و منطقی و نتیجهمند ،حرکت از یک حکم به حکم دیگ سا رب ر اس    
توالی منطقی ،روال یا جریان حوادث ،تبادل کالمی آراء و افکار ،بیان آراء و عقاید بهویژه بیان رس مظنم و یم    آنهاا
شازحد پرداخته
بهصورت گفتاری یا نوشتاری ،گپ ،صحبت و یا قطعهای از یک نوشتار که در آن به یک موضوع بی 
شود ،قدرت و استعداد مکالمه و گفتگو کردن ،گفتار و نوشتاری که واحدهای آن بههم مرتبط هستند و معموًالًال بیشتر
از یک جمله است .روایت داستان ،شرح و تفسیر گفتار یا نوشتار یک موضوع ،ارتباط اندیشه از طریق کالم ،تبادل یا
یهایی از این قبیل.
تعامل زبانی ،گفتگو ،صحبت ،مذاکره و مشورت ،استفاده از زبان در فرایند تولید معنی و معن 

واژه گفتمان که سابقه آن در برخی منابع به قرن چهارده میالدی م 
یرسد از واژه التین دیسکورس1ب ،وگتفگ ینعم ه    

محاوره و گفتار گرفته شده است ( .)Macdonell, 2001: 10مفهوم گفتمان به صورتهاای گونا هدش فیرعت نوگ    
است .گفتمان پدیدهای است چندوجهی و چندمعنایی .کثرت وجوه و معانی این پدیده موجب پیچی رد ماهبا و یگد   
دریافت صحیح معانی و تعاریف آن ،فهم دقیق نقش ،جایگاه ،کار ویژهها و استلزامهای آن شده است .بداعت مسا لئ
و موضوعات مطروحه در بحث گفتمان از یک سو و گستردگی دامنه و دایره شمول کارکردی و معنایی یوس زا نآ    
دیگر-که رشتههای متنوع علوم انسانی و اجتماعی از زبانشناسی ،ادبیا رف هیرظن و دقن ،رنه ،ت ه  و یگن ا یعامتج       
گرفته تا فلسفه ،سیاست ،روانشناسی ،روانکاوی ،زیبای 
یشناسی ،جامعهشناس سسی ،تا ایفارغج ،داصتقا ،خیر  ،،،، ،،،حق و قو
غیره را در بر م 
یگیرد -سبب شد تا اقبال و توجه چشمگیری به آن صورت گیرد.
سادهترین تعریف گفتمان این است که گفتمان با واح ید

گتررر از جمل رب هوالع .دراد راکورس ه     جنبههههاای
ب رز گ گ

زبانشناختی ،دارای جنبههای فرهنگی و اجتماعی است و به عبارت دیگر گفتمان را م 
یتوان به دو روی سکه تش هیب
یباشد .همانگونه که با دعاوق زا هدافتسا     
کرد؛ یک روی آن گفته و روی دیگر عرف ،و کارکرد اجتماعی آن گفته م 
یت او ننیم جملههههاا را
یتوانیم اسامی مرکب ،گروه و جمالت را بسازیم ،با استفاده از قواعد گفتمان م مم 
دستور زبان م 
طوری بیان کنیم که با هم مرتبط باشند.
گفتمان عبارت است از چگونگی تولید متن و سامان گرفتن یک متن -چه کتبی و چه شفاهی -از جانب تولید کنن هد
و فرایند درک آن از جانب مخاطب .گفتمان را نباید با متن اشتباه گرفت .گفتمان مجموعه عناص ول ،ر ا و مز

یطیارش    

یآورند .بنابراین متن حاصل نتیجه گفتما و دنیارف نامتفگ .تسا ن   
است که چنانچه گرد همآیند متن را به وجود م 
متن فرآورده آن است (.)Solhjou, 1998: 7

- Discurs
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گفتمان معنای بسیار عام و گسترده دارد و هرگونه استفاده از گفتار یا نوشتار ،یا هر نوع کا و یراتفگ دربر

یراتشون    

یشود .نکته مهم در مورد گفتمان این است که
مطالب و موضوعات در هر زمینهای از معارف دانش بشری را شامل م 
ًال بگ میو
نباید آن را با گفتار اشتباه کرد .گفتمان اعم از گفتار است .حتی گفتمان را نباید اندیشه متفکرین دانست .مث ًال
مارکس یا هگل گفتمان دارند بلکه ،آنها نظریهای دارند .گفتمان فراتر از نظری ییه و عل نابز یتح نامتفگ .تسا م      
نیست .گفتمان در سطح زبان رسمی نیست ،بلکه ناخودآگاه زبان است .یعنی در سطح سخنان روزمره مطرح اس و ت
یکند.
قواعد خودش را بر اندیشه ،فلسفه ،علم ،رفتارها و گفتارهای عامه مردم تحمیل م 
بطورکلی نظریههای مربوط به ساختگرایی ،گفتمان را به منزله جم تال

شگراا
یانگاردد در حالیک هیرظن رد ه    نقش ش
م مم 

گفتمان ،همان کاربرد زبان یا زبان کاربردی است .در نظریه ساختگرا گفتمان مجموعهای از جمالت است که روابط
یشود و صورت زبان تابع نقش زبان .بر
ساختاری باهم دارند .درحالیکه در نظریه نقشگرا ،بر نقشهای زبان تأکید م 
تگرایانههه و
این اساس زبان ابزاری برای تعامل اجتماعی است ( .)Soltani, 2005: 30نقطه اشتراک دیدگاههای ساخت ت
گتر و گفتما زا یئزج ن   
یگیرد .زبان بزر 
نقشگرایانه به گفتمان این است که زبان چتری است که گفتمان را در بر م 
آن است .اما تفاوتشان درایناست که دیدگاه ساختگرا گفتما هک ییازجا زا لکشتم ار ن دا  یار ر یراتخاس طباو       
باهماند در نظر میگیرد ،ولی دیدگاه نقشگرا گفتمان را زبان به هنگام کاربرد م 
یداند و به بافت کاربرد زبان ت یهجو
خاص نشان م 
یدهد (.)Soltani, 2005: 30

به اعتقاد الک فال  1مهمترین نقش و کارکرد نظریه گفتمان را باید در حوزه سیاست ،بهویژه در مفهومممپ ادر زززی ق ترد

یگردد و خارج از بس رت
دانست .ولوسینف 2معتقد است گفتمان از این نظر که در میان افراد یا اعضای جامعه ایجاد م 

یگردد .به عقیده وی گفتما ماقم رد ار ن   
مفهومی و محتوایی خود قابل درک نیست مقولهای ایدئولوژیک محسوب م 
یتوان مستقل از موقعیت اجتماعی یا بستر آفریننده آن درک نمود .این هما یهجو ن   
یک دادوستد فرهنگی ،قطع ًاًا نم 
است که مورد تأکید آلتوسر نیز قرار دارد .ماهیت ایدئولوژیک گفتمان را به بهترین نحو م مم 
یت او ننن در عبا زا ریز تر   

یخواهددد ،به
یچونوچرای ما ار  م مم 
باختین 3مشاهده نمود :گفتمان آمرانه و اقتدارآمیز که فرمانبری ،تبعیت و انقیاد ب 

یسازد به بازی گرفته شود یا دروم    
یدهد ،محتوا و مفهومی که آن را شکل داده و ساختار آن را م 
هیچ وجه اجازه نم 
سؤال و تردید قرار بگیرد .گفتمان آمرانه به گونهای ثابت و غیر قابل تفکیک با مرجع اقتدار خ دو
یک نهاد ،یک ش صخ

 -ق ،یسایس ترد   

 -پیوند دارد و با آن درآمیخته است ،دوام و زوال آن نیز به دوام یا زوال آن مرجع بس یگت

دارد

(.)Macdonell, 2001: 36
ع نا موهفم اب وکوف م     
یرسد که میشل فوکو برجستهترین نظریه پرداز ،درباره مفهوم گفتما .دشاب ن    درواقع ع
به نظر م 
گفتمان عجین شده است .آثار فوکو نقش حیاتی در انکشاف طیفی از نظریههاای گونا هک تسا هتشاد ینوگ

مه ه     

ک
موبیش زیر چتر اصطالح نظریه گفتمان گرد میآیند .نظریه گفتمان عنصری از عناصر در آثار فوکووو اس  ت ( ( Mills,
.)2009: 28

1

- Ernesto Laclav
- V.N.Volosinov
3
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کارهای فوکو هم به ساختارگرایی ارتباط دارد هم پساساختارگرایی .هرچند فوکو این برچسبها را درمورد خ شدو
قبول نداشت .فوکوحتی در مصاحبهای با روزنامه لوموند در ژانویه  1980با کریستین دالکامپنی به این ش مان هک طر    
وی فاش نشود مصاحبه را پذیرفت .این مصاحبه با عنوان فیلسوف نقابدار 1چاپ ش  د ( ( .)Foucault, 2007: 70آثار

یهای خاص تجربی در مورد دیوانگی و تیمارستان ،بررسی
فوکو چندان گسترده است که عالیق روششناختی ،بررس 
پزشکی و پیدایش عملکرد بالینی ،تبهکاری و نظام زندانبانی و مطالعه میل جنس معا یور یعامتجا تراظن و ی ال     
جنسی را در برم 
یکرد :از من نپرسید کی هستم و از من نامه دیهاوخن    
یگیرد ( .)Ritzer, 2005: 555فوکو تأکید م 
کس باقی بمانم .به همین دلیل آثار فوکو پذیرای انواع تفسیرهاست .بهطور کلی آثار فوکو درحیطه مجموع یثحابم ه   
یگیرد که به نظریههای گفتمان و روابط قدرت/دانش موسومند .ازدیدگاه فوکو یک نیرتدیفم زا ی
قرار م 

ش ششیوههاای

تأمل درباب گفتمان این است که آن را نه به مثابه مجموعهای از نشانهها یا قطعهای از متن ،بلکه رویههایی بدانیم که
یگویند ،شکل م 
بگونهای نظاممند موضوعات یا ابژههای را که دربارهشان س نخ م 
یدهند .بهایناعتبار ،گفتما یزیچ ن   
یکند ،و نه چیزی که درخ رب و دو ا  دوخ ی و و دراد دوج   
است که چیز دیگری (پارهگفتار ،مفهوم ،تأثیر) را تولید م 
بصورتی جداگانه م 
ثهاای مرب یکی تردق ،نامتفگ هب طو
یتوان تحل  درک شلی (( ((( .)Mills, 2009: 27در بحث ث

زا   

عناصرکلیدی است .فوکو تأثیر بسزایی در بازاندیشی در باب الگوها یا مدلهای قدرت داش کوف .تسا هت و رد 

مظن     

یکند که کسی حق ندارد همه چیز را بگوید ،از هم  ره رد زیچ ه ا ضو ا حا و ع و ،دنزب فرح ،یلا
گفتمان تأکید م 

  

      

خالصه هرکسی نمیتواند از هر موضوعی س نخ بگوید .همچنین همه نواحی گفتما و هدوشگ یناسکی وحن هب ن    
نفوذپذیر نیستند ،ورود به بعضی نواحی اکید ًاًا ممنوع است.
یکند ک یقح رصانع ه ق رظن رد ار شناد و تردق ،ت
فوکو درخصوص گفتمان به مثابه چیزی واجد تأثیر ،تأکید م 

    

ًال مادی یا این
بگیریم ،چون به دلیل همین عناصر است که گفتمان واجد تأثیراست .از دیدگاه فوکوحقیقت چیزی کام ًال

جهانی 2و سالب 3است .حقیقت متعلق به این جهان است ،حقیقت در جهان به واسطه الزامها و اجبارهای جوراج رو

یشود .هرجامعه ای رژیم حقیقت خود و سیاستهای کلی خود را دارد :و آن انواع گفتمانهایی است که آن
ساخته م 
یپروراند و آنها را وامیدارد که نقش حقیقت را ایفاء کنند :سازوکارها و شواهدی که ش صخ
جامعه در دامن خود م 
یسازند گزارههای حقیقی را از گزارههای کا بذ
را قادر م 

ی اثبا ار کی ره ت
و راههای ی

،دهد زییمت       تکنی ییکهاا و

تشریفاتی که به خاطر دستیابی به حقیقت ارزشمند شدهاند :شأن و مقام کسانی که مکلف به گفتن چیزی شدهاند که
حقیقت به شمار میآید (.)Mills, 2009: 28
یتواند ساختهای عمیق نهفت ار یملع ره یارو رد ه
فوکو در دیرینهشناسی دانش معتقد است که این روش م 

هک    

موضوعش انسان باشد کشف کند ( .)Dreyfus and Rabinow, 2006: 80دیرینهشناسی فوکو تحلیل قواع و هتفهن د
ناآگاهانه تشکیل گفتمانها در علوم انسانی است .دیرینهشناسی در پی شرایط وجود گفتمان و حوزه عملی کا و دربر
یکند که دانش وابسته به مکان و زمان است ،هر دوران نامتفگ ی   
انتشار آن است .فوکو تحت تأثیر آثار نیچه ،تأکید م 

1

-The masked philosopher
-Worldly
3
-Negative
2
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خاص خود را دارد و هر حادثه در درون گفتمان خاص خودش قابل تحلیل است ( .)Tajik,1999: 15نهایت ًاًا روظنم    
یشود که با مفاهیمی همچون قدرت ،دانش و حقیقت آشنا شویم ،چرا ک وا رظن زا ه   
فوکو از گفتمان زمانی روشن م 
لدهنده گفتمانها هستند.
همین عوامل تولید کننده یا شک 
نحوه کارکرد گفتمان
یشود و به چه نحوی عمل میکند و تحت چه
پرسش اساسی درباره گفتمان این است که :گفتمان چگونه تشکیل م 
یشود؟ به عبارت بهتر چرا در یک دوره معین گفتمانی خا ،ص
شرایطی زبان غالب یک دوره و یا یک عصر خاص م 
بهعنوان مثال گفتمان مذهبی تمامی الیههای زندگی اجتماعی و سیاسی و حتی فرددی را تح شوپ ت ش رارق دوخ      
یبازد؟
یدهد اما در دوره دیگر این گفتمان رنگ م 
م

درباره نقش و نحوه کارکرد زبان و گفتمان بهطور کلی دو نظریه عمده وج ظن :دراد دو ررری ییه سا رگراتخ اایان 1و نظری ییه

پدیدارشناسان .ساختارگرایان از سوسور تا لوی استروس برای زبان نقش محوررری در فه اسنا عماوج م ننن ننننی و تبییین
رفتار انسانها قائل بودند .از دیدگاه آنان زبان ن صاخ ترطف و دادعتسا قولخم ه

    

ت و ن لوصحم ه   
انسانننهاست ت

فرهنگها و تعامالت بشری ،بلکه نظام مستقل و خودمختار و قائم به ذاتی است مقدم بر انسانها و جوامع انساننی و
مستقل از عالم طبیعت موجود که به واقعیتهای بیرونی و اندیشهها و رفتار انسان شکل م 
یدهد .بهاین اعتبا قلاخ ر   
واقعیتها و موجد ذات انسانی به شمار م 
یآید (.)Aghagolzadeh, 2006: 141
زبانشناسی ساختی به جای تأکید بر محور تکوین زبان از دیدگاه تاریخی و گس زجم و درفنم رصانع شرت اا ااااااای آن
یکند .در نظریه زبانشناس سسی ساختتی فردینان ود
مانند واژهها ،آواها و یا هجاها ،بر ساخت زبان و کلیت زبان تأکید م 

سوسور ،2زبان ساخت اصلی است و گفتمان تجلی آن است .در زبانشناسی ساختی پدیدههاای وابس رد نابز هب هت

  

یکننددد از سا نآ تخ
یشوند .افرادی که زبان را اس لامعت م مم 
شبکه روابط خود ،بصورت یک ساخت در نظر گرفته م 
آگاهی ندارند ،اما ساختهای زبان در ناخودآگاه آنان وجود دارد ( .)Tavasoli,1997: 150رهیافت سا رگراتخ اایان از

جانب نظریهپردازان پدیدارگرا 3مورد انتقاد قرارگرفته است .از دیدگاه پدیدارگرایان فاعل انساننی خا  انعم قل ا .تس    
تگرایی و علمگرایی است.
تهای نقد مثب 
پدیدارشناسی از رهیاف 
اما رهیافت فوکو با ساختارگرایان و پدیدهگرایان متفاوت است .فوکو در پی یافتن پاسخ به این پرسش ب هچ هک دو    
شرایطی در هر دوره تاریخی خاص موجب میشود گونههای خاصی از گفتمانها به کار برده ش جاور و دنو یابن و د
در عوض بسیاری دیگر از گفتمانها ،عبارات و اظهاراتی که هم از نظر قواعد دس و نابز روت

حی ییث منطق ققی
 مه از ححح ححح

صحیح هستند مورد استفاده قرار نگیرند و مورد غفلت واقع شوند.
یشودد وج وص دو رر ررری و ض ور ررری
از نظر فوکو آنچه موجب بروز این گونه شکافها و خالءها در کا نابز دربر    م مم 
ناخودآگاه و نامشخصی از اندیشه است که از قوانین دستوری یا منطقی مستقلاند و گویندگان آگاهانه ی ییا ناآگاهانه

یکنددد
گزارههای خود را با آنها منطبق میسازند .این صور که فوکو از آنها با اصطالح معرفت ی ییا اپیس مت ههه 4ی ییاد م مم 
1

-Structuralism
-Ferdinan de Saussure
3
-Phenomenological Approach
4
-Episteme
2
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یادآور ساختارها و نظامهای مستقلی هستند که ساختارگرایان در پی کشف آنها بودن و د آنهاا را هوی ییتدهندهه به
تهاای بیرون ننی ب مش ه ار    م مم 
مفهوم انسان و شکلدهندهه واقعی یی 
یآوردنددد ( .)Aghagolzadeh, 2006: 142فوک زا و
گزارههای که از صور تبعیت میکنند نام صورتهای گفتمانی داده است .وظیفه صورتهای گفتمانی مشخص صصک در ننن
و متمایز ساختن گفتمانهای مختلف از یکدیگر از طریق معین کردن وحدتی است که در هر گفتمان برقرار است.
رهیافت فوکو به مقوله نحوه کارکرد گفتمانها مبتنی بر شکاف و گسست به جای تکام امتفگ لوحت و ل ننن ننننی اس .ت

اصل محوری کتاب نظم اشیاء 1اثبات گسستهای معرفتشناختی است که بر پایه عدم تداوم استوار است .فوکو هر
چگاه روشن نساخت که چرا عصری آغاز میشود و ب هچ ه   
چند به شرایط متنوع در درون هر دوره اشاره کرد اما ،هی 
علت پایان مییابد .به نظر میرسد که فوکو این کار را به عمد انجام داده باشد .ع کوف رب هوال و زا تسسگ هلأسم    ،

  

دغدغههای اصلی تامسکوهن در تاریخ علم بود .کوهن که تحت تأثیر ویتگنشتاین ب راپ موهفم ،هدو ادااااااایم را عرضه
م
یکند (.)Moradi, 2011: 137
تحلیل گفتمان
زلیگ هریس (  ) 1952اولینبار اصطالح تحلیل گفتمان را برای تحلیل متن با راکب هلمج حطس زا رتال      ب سا هدر تت تت
ت
نرشتهای است که از دهه  1960میالدی به
( .)Soltani, 2005: 28تحلیل گفتمان یک رهیافت و رویکرد مطالعاتی بی 
بعد در پی تغییرات گسترده علمی -معرفتی در رشتههایی چ نو

انسانننشناس سسی ،جامعهههشناس سسی ،جغرافی ییای انساننی،

روانشناسی ،زبانشناسی نقد ادبی ،نشانهشناسی و سایر رشتههای علوم انسانی ظهور کرده است.
تحلیل گفتمان در واقع تحلیل ساختار زبان گفتاری و نوشتاری است .در تحلیل گفتمان برخ فال

تحلی ییلهاای سنتتی

زبانشناسی دیگر صرف ًاًا با عناصر لغوی و نحوی جمله و متن سروکار نداریم ،بلکه فرات  لماوع هب نآ زا ر ببب ببببی ییرون از
متن ،یعنی بافت موقعیتی ،فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و غیره سروکار داریم .بنابراین تحلیل گفتمان چگ نو گگگی تبل رو
معنا و پیام واحدهای زبانی را در ارتباط با عوامل درونزبانی یا زمینه متن واحدهای زبانی ،مح ححیط بالفص ابز ل نن نننی و
یکند (.), 1993: 10lotfipour saedi
عوامل برونزبانی یعنی زمینههای اجتماعی ،فرهنگی و موقعیتی بررسی م 
یگیرند:
بطورکلی مسائل زیر در کانون تحلیل گفتمان قرار م 
 متن فرآوردهای اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و وابسته به مکان و زمان است.
 متن از لحاظ ایدئولوژیکی غیرجانبدار 2نیست.

 در تحلیل متن باید رابطه قدرت و دانش مورد توجه قرار گیرد.
 گفتمان نوعی رفتار اجتماعی است.
 گفتمان پدیدهای تاریخی است.
یدهد.
 گفتمان عمل ایدئولوژیک انجام م 
 رابطه بین متن و جامعه چندوجهی است.
 گفتمان اعم از متن بهعنوان یک فرآورده فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و موقعیتی است.
1

)-The order of things(1966
-Innocent

2
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 گفتمان هم تفسیری است و هم توجیهی.
یشود .خا و نتم قل
 در تحلیل گفتمان متن تنها محصول فکری صاحب متن و یا اثر محسوب نم 

 رثا ننن ننننی ییز تحت

سیطره گفتمان قرار دارد.
پژوهشهای ترکیبی
تمایز بین دادههای کمی و کیفی به سادگی و آشکارا امکانپذیر نیست و اغلب منطقههه همممپوشاننی ب ببین آنهاا محل ل
ل
مناقشه طرفداران روشهای کیفی و کمی در تحقیقات جغرافیای انسانی بوده است .مناقشه مربوط به اهمیت دادههای
کمی و کیفی در جغرافیا با انق بال

کمی در دهه  1960افزایش یافت ،ولی نهایت ًاًا به این درک منجر شد که ارتباط ب ببین

دو نوع داده کمی و کیفی مانع از تفکیک آن دو از یکدیگر است و در تحقیقات جغرافیایی منافاتی بین استفاده از هررر
دو دسته دادههای کمی و کیفی وجود ندارد ( .)Lindsay, 2002: 35-36در جغرافیا تنوع پدیدههای انسانی و طبیع ععی
در فضا و موضوعات مرتبط با آنها که موضوع تحقیق تلقی میشوند ،سبب ایجاد ضرورت استفاده از مجموعهههای از
شهاای
روشهای کیفی و کمی برای گردآوری دادهها و تحلیل آنها م ممیشودد .برخ خخی از محقق ققین براای رفع چالش ش

رویکردهای کمی و کیفی در حوزه پژوهش به رویکرد جدیدی تحت عنوان روش ترکیبی 1در مطالعات علوم انسانی
و اجتماعی روی آوردهاند .درواقع در یک پژوهش ترکیبی متون کمی و کیفی در یک مطالعه واحد آمیخته با یکدددیگر
یگیرند .برخی از محققین از این رویکرد تحت عنوان سومین پارادایم پژوهشی یاد میکنند.
مورد استفاده قرار م 

ایده استفاده از دو یا چند روش برای مطالعه یک پدیده به منظور دستیابی به نتایج معتبر توسط دنزین 2قوت گرف .ت
ینمود ،این ادعا بود که روش ترکیبی ب راپ هلزنم ه ادااااااایم جدی ییدی ظه .تسا هدرک رو    
آنچه که در دهه نود جدید م 
احتجاج طرفداران روش ترکیبی این بود که این روش راهحل قابل قبولی برای مواجهه با جنگ پارادایمهاست ک زا ه
دیرباز میان طرفداران پارادایمهای پژوهش کمی و کیفی نمودار بود (.)Shabani and Kazemi, 2010: 46
روش ترکیبی در واقع پلی میان پارادایمها و رویکردهای متنوع و متفاوتی است ک قحم ه قق قققین در مواجه لئاسم اب ه    
پیچیده ،چندبعدی و چندوجهی به کار میگیرند .ادعاای اصللی ای یین محقق ققین ای یین اس رت هک ت کک کککی ییب رویکردهاای
پژوهشی کمی و کیفی میتواند به نتایج مطمئنتر منجر ش چ .دو نن نننین پنداش هت م مم 
یشودد ک ر ه ووویک رت در ککیب ببی س زتن
پژوهشهای کمی و کیفی است .البته این نکته باید با احتیاط مورد توجه قرار گیرد .سنتز واجد معنایی متفاوت از به
هم پیوستن دوپدیده با یکدیگر است .ممکن است برآیند حاصل از سنتز قابل تحویل به ه ههیچ ی ییک از اج  ءاز پپیش ششین
نباشد.
یرسد پژوهش ترکیبی م 
بهنظر م 
یتواند نقاط ضعف رویکردهاای کم ممی و کیف ففی را تا ودح  دددددی برط رد .دزاس فر   
ت واژگا ،ن
یتوانند همراه با مقادیر به معنا ببیفزاین اقم .د دد دددیر نی ییز بهههدقت ت
پژوهش ترکیبی واژگان ،تصاویر و روایت م 
تصاویر و روایت بیفزایند .در پژوهش ترکیبی ادراک ما نسبت به درک پدیدهها بهتر میشود چ  هک ار ه تبم م ننن ن نننننی بر
یسازد.
تبیین است و هم تفهم در نتیجه زمینه بهتری برای تولید دانش کاملتر فراهم م 

- Mixed Method
)- Denzin(1978

1
2
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بیانآخر اینکه پژوهش ترکیبی را باید با حساسیت و ظرافت بکار گرف رد .ت ی ییک زما رت و ماغدا دحاو ن ککک ککککی ییب دو
رویکرد متفاوت بسیار دشوار است و ممکن است به نتایج مورد نظر نیانجامد .مفروضههاای روش ترکیب ببی از جمله
مسئله پارادایم ،روش تحلیل کیفی دادههای کمی ،روش تفسیر دادههای کیفی و روش تحلیل کم ممی اطالعا  ت ککیف ففی
هنوز نیازمند بررسی بیشتری است.
عبندی و نتیجهگیری
جم 
تانددد از رهیافت ت
دو رهیافت عمده در روش پژوهشی عبارت ت
ت کم ود نیا .یفیک شور و ی

زا تفایهر

   نقطهههنظررر

تهاای عمدههای با مه
یشناسی ،معرفتشناسی ،روششناسی و شیوه انجام پژوهش تفاوت ت
مفروضههای فلسفی ،هست 
دارند .مفروضه فلسفی عمده روش کمی نظرگاه دکارتی مبتنی بر جدایی سوژه و ابژه است .در این روش تص رب رو   
این است که نتیجه پژوهش عین واقعیت و حقیقت و غیرجانبدار است .بهکارگیری صرف این روش در ح مولع هزو   
انسانی و علوم اجتماعی به طور اعم و جغرافیای انسانی به طور اخص ،از دیربا هدوب موسرم ز     تا اج  ئئ ئئئی کههه اک رث
تحقیقات در این حوزهها کمیگرا هستند.
از نیمه دوم قرن بیستم بهبعد روشهای کمی بهشدت م ارق داقتنا درو رگر ر و هتف و و یلیوأت و یریسفت یاهدرکی     
تحلیل گفتمان که به رهیافت کیفی موسومند ،مطرح شدهاند .در رهیافت کیفی غیرجانب یقحت ندوب راد ق اب  چا شل      

روبهرو گشته و جدایی سوژه/ابژه توهمی بیش نیست .در پژوهش کیفی بهجای تبیین بر تفهیم پدیدههها و یناسنا ی
اجتماعی تأکید میشود .از نقطه نظر رهیافت کیفی ،گفتمان و متن بهلحاظ ایدئولوژیکی جانبدارانه است ..روشهاای
کمی و کیفی هریک دارای نقاط قوت و ضعف متفاوتاند .اخیر ًاًا رهیافت سومی تحت عنوان روش ترکیبی ب هباثم ه   
سومین پارادایم عمده پژوهشی مطرح شده است .در روش ترکیبی مقادیر و معانی بهطوررر همممزماننن ب هتفرگ راک ه    
یشوند .در این رهیافت هم تبیین دارای اهمیت است و هم تفهم .نکته قابل مالحظه در بکارگیری این رهیافت این
م
است که نباید آن را به سادگی سنتز دو رهیافت قبلی دانست .پدیدههاای جغرافیا و یناسنا ی

مولع هزوح لک رد      

اجتماعی و انسانی چندبعدی ،چندوجهی و پیچیدهاند .غالب پدیدههای جغرافیای انسانی ذهنی و یا ینهذ     – عینی
تهای پژوهشی را باید با دقت بیشتری بکارگرفت.
هستند و برای پژوهش در ذات و جوهره این پدیدهها ،رهیاف 
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