نقد كاربرد نظریة ادبی در مقاال

پژوهشی

(با تأكید بر روای شناسی ساختارگرا) 

کنرم شبان و ا باات فا سیت عض هائت علةی انشگاه اهرکر

چکیده
بهرهگارم غار واةند اش نظريههام ا بی يكی اش مهمترين آسابهام پژوهزهام ا بی
شبان فا سی است .اين ضعف باز اش آنكه به فهم

ست نظريه مرتبط باادت برآمده اش

ااكاالت وشاناخنی مرب ط به اسنفا ه اش نظرية ا بی است.

اين ن انا ت به معرفی و

تیلال اصلیترين ااكاالت کا بر اين نظريهها و ع امل و پاامدهام آن با تأکاد بر مقاالت
علةی ت پژوهشی مننشراده ح ش وايتاناسی ساخنا گرا پر اخنه اده است .ننايج اين
بر سی نشان می هد که سهلانگا م کا بر نظريههات م جب اهاابی خطاهايی وش-
اناخنی

اغلب اين مقاالت اده است .م ا م هةچ ن نگاه آم شای و سطیی به نظريههات

بیت جهی به مبانی نظريهها و برخ

تقلالگرايانه با آنها اش مهمترين اين ايرا ها هسنند.

پايان با تیلال و بر سی آما م باز اش ن

مقالة علةی ت پژوهشی مننشراده بان سالهام
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واژههاي كلیدي :نظرية ا بیت وشاناسیت وايتاناسی ساخنا گرات مقالة پژوهشیت
آساباناسی.

 .9مقدمه
باز اش يک هه است که اسنفا ه اش نظريههام ا بی معاصر

نگا ش مقاالت علةی ت

پژوهشی و پاياننامههام انشج يی ايج اده است .اين نظريهها که معة الً با اهدافی
هةچ ن «نگاهی يگرگ ن به من ن ا بی فا سی»ت «ا ائة بر ااتهايی ن » اش آنها و
«آاكا ساشم ظرفاتهام گ ناگ نِ» من ن ا بی بهکا گرفنه میا ندت اغلب به اهدافی
نامشخص و ناکا آمد ست میيابند .يكی اش اليل (يا نشانههامِ) اين ا عات اباهت
ماان ننايج بساا م اش اينگ نه مقاالت به يكديگر است؛ نكنهام که با سالت اصلی
مقاالت علةی ت پژوهشی (يعنی سناابی به ننايجی ن و قابل اسنفا ه برام يگر
پژوهزها و ح شهها) ناهةخ ان است .بهنظر می سد افاونبر آم شش صیاح نظريههات
ت جه به وشاناسی مطالعات ا بی ناا میت اند تاحدم آسابهام يا اده ا کةنر
کند .نگاه اننقا م به اين مطالعات و وضعات ت لاد آنها يكی اش اههايی است که اايد
بن اند ضةن ت صاف جايگاه مطالعات ا بی به بهب

وضعات علةی آنها ناا يا م

ساند.
پاز اش اينت

چند مقاله به ااكاالت برخی پژوهزها و مقاالت

نظريات ا بی و شباناناخنی
افاونبر نقدهايی که گاه

تیلال من ن ا باات فا سی ااا اتی مفاد اده است.

مجالتی هةچ ن نقد ا بی بهچاپ می سند و به نقد مقاله

يا مقاالتی خاص میپر اشندت امنخانی و مد م ()4094
کا بر نظريههام ا بی

بهکا گارم

مقالهام به آساباناسی

تیقاقات ا بی پر اخنه و بر نكاتی مانند «بیت جهی به شمانه-

هام اجنةاعی اكلگارم نظريهها»ت «عد هةخ انی نظريه و منن» و «فهم نا ست
نظريه» تأکاد کر هاند .میةدم کلهسر ( )4092ناا

بخشی اش مقالة خ

سلطة نظريه

بر منن ا يكی اش ااكاالت مقاالت علةی ت پژوهشی ا باات براةر ه که آسابهايی
چ ن به فرام ای سپر ه ادن ويژگیهام منیصربهفر من ن ا

پی ا  .امنخانی

( )4091ناا با تأکاد بر اهةات حفظ اسنقالل منن برابر نظريهت لاو تالش برام ابطال
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نظريه با اسنفا ه اش ويژگیهام من ن بهجام اثبات سنی آنها ا يا آو اده است.
کنا اين نة نههات اريفی صیی ( )4091و مخنا م ( )4091ناا بهط
ضعفهام مرس

خاص به تیلال

مقاالتی پر اخنهاند که با بهرهگارم اش نظريههام وايتاناسی

ساخنا گرا اشجةله گرما

و پراپ نگاانه ادهاند.

پژوهز حاضر بر آن است تا با بر سی مقاالت علةی ت پژوهشی ح ش

وايتاناسی ساخنا گرا 4بهعن ان نة نهام اش کا بر نظريههام ا بی
ا باات فا سی ضعفهات آسابها و پاامدهام اين تیقاقات

پژوهزهام

اسنفا ه اش نظريههام

ا بی ا معرفی و تیلال کند .بنابراين اصلیترين اهداف مقالة حاضر عبا تاند اش:
کا بر نظريههام ا بی با تأکاد بر نظريههام

معرفی آسابها و خطاهام ايج

وايتاناسی و تباان اليل و شمانههام بروش اين آسابها .اش آنجا که گرايز به
نظريههام وايتاناسی ساخنا گرا

مقاالت فا سی باز اش ساير نظريههاستت مقالة

حاضر با تأکاد بر هةان ح شه نگاانه اده و نة نههام تیلالاده ناا اش ماان مقاالت
مرب ط به هةان نظريهها گاينز ادهاند .بنابراين بديهی است برخی اش ااكاالت م
نظر مقالة حاضر

کلات خ

م

يگر نظريههام ا بی ناا صدق میکنند؛ ولی

جائاات و تیلال نة نههات جهنگارم اصلی مقاله بهس م
ساخنا گراست .گفننی است

وايتاناسی

ن انا حاضرت با چشمپ ای اش خطاهام مرب ط به

ک نا ست يک نظرية خاص اش س م ن يسندگان مقاالت (خطاهايی مانند

ک

نا ست تعا يف و مفاهام اصلی يک نظريهت خلط يک نظريه با نظريهام يگر و
نات انی

تشخاص مؤلفههام يک نظريه

منن ا بی و )...يا خطاهام ايج

مقالهن يسی (مانند اسنفا ه اش منابع نامعنبرت تقسامبندم و عن انبندم نا ستت نداانن
مسئلة مشخصت نداانن مبانی نظرم و)...ت فقط به ضعفهايی پر اخنه خ اهد اد که
برآمده اش ااكاالت وشاناخنی
 .2نظریه و مطالعا

اسنفا ه اش اين نظريهها هسنند.

نقد ادبی

طبق تعا يف مرس ت مقالة علةی ت پژوهشی به ن انهام اطالق میا

که:
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به ا ائة يافنههام جديد علةی حاصل اش طرحهام پژوهشیت پاياننامهها و
پژوهشی اعماش پژوهزهام بناا مت کا بر مت

سالههام تیصالی و ساير م ا

تیلالیت اننقا مت نقد و بر سی علةی کنا ت ت سعهام يا ا ائة نظريه يا وش
جديد

آنچه

حل مسائل و ت سعة علم يا فناو م که اش و ويژگی اصالت ابداع

برخ

ا بااند میپر اش و با هدف پازبر مرشهام علةی و فناو م ا ائه

میا

(آياننامة تعاان اعنبا نشريات علةی کش ت .)4 :4094

اين تعريف بر آن تأکاد ادهت يافنههايی جديد و حاصل اصالت و ابداع است

که به پازبر علم يا م ساند.

مقابل اش مقاالت علةی ت ترويجی میت ان نا بر

که:
به معرفیت ترويج و بسط آگاهی

ماان جامعة علةیِ مرب ط میپر اش و سطح

آگاهیها و انز ا ا تقا میبخشد و او ا با مفاهام جديد علةی آانا میساش تا
انز بشرم ا اااعه و نگرش عالةانه به جهان پارام نی ا تق يت کند (هةانجا).

افاونبر آياننامههات

تعا يف ا ائهاده اش س م برخی پژوهشگران ناا اصالتت

تاشگی و کةک به ا تقام انز اش ويژگیهام مهم مقالة پژوهشی اةر ه ادهاند
(فن حیت  94 :4033ت 94؛ اسالمیت .)91 :4092

باوج
اگرچه

اجةاع نسبی م

اين تعا يفت ن انههام پراةا م ا میت ان يافت که

مجالت علةی ت پژوهشی انة شبان و ا باات فا سی بهچاپ می سندت اش

نظر اهدافت وش و ننايج و سناو ها اخنالفی معنا ا با ويژگیهام مقاالت ترويجی
و آم شای ندا ند.
يكی اش معاا هام مهم
عل

تعاان ا شش پژوهشی هر تیقاق علةیت بهويژه

انسانیت بهرهگارم اش وش ن و

ح ش

عان حال ت جاهپذير است .به عبا ت يگرت

حرکت هر پژوهشی اش ت صافی خا ت سطیی و اخناا م بهس م ت صافی واةند و با
تیلال و تباانهام علةیت

گرو بهرهگارم اش وای هدفةند و آگاهانه مبننی بر

بناانی نظرم است .اايد بن ان گفت هةان امر بساا م اش مطالعات ح ش ا باات و نقد
ا بی ا بهس م بهرهگارم اش نظريات ا بی معاصر س ق ا ه است .اما اتفاقاً
گروه اش مقاالت است که میت ان م ا

هةان

فراوانی اش تداخل اهداف پژوهشی با ترويجی

و آم شای ا مشاهده کر  .يكی اش اليل اين امرت نب ِ

کی

ست اش بناان نظرم

نقد کا بر نظرية ا بی
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پژوهز و خلط آن با اسنفا ههام مكاناكی اش نظريه نا برخی اش ن يسندگان اين
مقاالت است .يكی اش ضعفهام اصلی

اغلب اين پژوهزهات بیت جهی به «مسئله-

می م» و حرکت بهس م «م ض عمی م» بهعن ان گرايشی «منفعالنه»ت «عقام و
نامفاد» و «حداکثر ا ام اهدافی آم شای و ترويجی» است (فرامرش قراملكیت  421 :4094ت

 .)421بهنظر می سد ستکم

نگاه برخی اش ن يسندگان اين مقاالتت وايتاناسی

ساخنا گرا امكانات بهنرم ا برام اسنفا

تیلال من ن فراهم میکند؛

مكاناكی

اشهةان و هر سال تعدا شيا م اش اين ن ع مقاالت ن انه و مننشر میا .
 .3ضعفها و آسیبهاي روششناختی
بخزهام بعدم مقالة حاضرت به برخی اش مهمترين آسابهام کا بر نظرية ا بی
اين مقاالت ااا ه خ اهد اد .برخی اش اين آسابها م جب خروج تیقاق اش اير
مقاالت پژوهشی و بعضی يگر م جب خروج آن اش اير تیقاقات علةی (چه
آم شای و چه پژوهشی) میا  .به عبا ت يگرت بیبهره ب ن برخی پژوهزها اش
وش ن و علةی به ننايجی غارپژوهشی

آنها انجاماده و

نا ست نظريه م جب اه يافنن خطاهايی فاحز

اةا م اش آنها

ک

مقاله و کاهز ا شش علةی آن
ااا ه بهمعنام نا يده انگاانن

اده است .نااشم به يا آو م ناست که آسابهام م
ننايج ا شاةند برخی اش اين مقاالت ناست.
 .9 -3آزمون نظریه؛ نگاه آموزشی

يكی اش مهمترين آسابها و ضعفهام اسنفا ه اش نظريهها

مطالعات ا بیت سلطة

نگاهی آم شای و ترويجی بر مقاالت علةی ت پژوهشی و پاياننامههاست.
پژوهزهات معة الً ن يسنده نظريهام ا مبنام کا خ

اين

قرا می هد و اش منن م

بر سی فقط بهعن ان منبعی برام ا ائة ا اهد مثال برام تأياد نظريه اسنفا ه میکند .به
هةان لال میت ان گفت اين مقاالت
ارح نی

بهنرين حالت

اسنام معرفیت ترويج و

کا بر آن نظرية گا برمی ا ند و ننايجی مفاد و قابل اسنفا ه برام

پژوهزهام بعدم

بر ندا ند .اين نكنه نهفقط

م

کا بر نظريههام ساخنا مت
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يگر مقاالت و نظريهها ناا نة نههام فراوانی ا  .مثالً نقد عةا تی مقد بر

بلكه

مقالة «اسنعا

شمان

ااعا فروغ فرخاا اش يدگاه شباناناخنی» و ااا ه به اين

نكنه که « اساساً اين پژوهز کدا جنبة نامكش ف ااعا فروغ و يا کدا وجه اش نگرش
يا

او ا به مق لة شمان گش ه است؟ و ...چه تفاوتی میکند که اعر فروغ بر سی ا

اامل يا اخ ان يا سهرا ؟» (عةا تی مقد ت )247 :4033ت واقع به هةان ضعف اسنفا ه
اش نظريه

تیلال من ن ا بی باشمیگر  .هةچنان بهفر ()4039

نقدم بر مقالة

«بر سی وانكاوانة اخصات شال اش نگاه آلفر آ لر» بر ناساشگا م منن و نظريه پام
فشر ه؛

حالی که يشة ااكاالت م ج

آم شای به نظريه و کا بر آن

چنان مقاالتی هةان نگاه سطیی و

مقاالت پژوهشی است.

هةه معرفی يک نظريه و کا بست (يا آشم ن) آن براسا

اينگ نه مقاالتت باز اش
يكی اش من ن ا باات فا سی

کان ن نگاه ن يسنده ب ه است.
آشم ن نظريه برام اثبات کا آيی آن ا میت ان ماراث عل
خ اند؛ ماراثی که

تجربی برام ا باات

واقع تناسب چندانی با ماهات مطالعات ا بی ندا .

اين فرايندت

پژوهشگر با کا بست يک نظريه بر يک يا چند منن ا بی پی يافنن ا عاهام نظريه
من ن م
که

بر سی است .بیت جهی به نقز مفسر و خ انز منن ت بهعن ان مرحلهام
مطالعات تجربی چندان جايی برام آن نةیت ان يافت ت م جب اده تا ا عاهام

نظريههام ا بی معط ف به ويژگیهام عانی من ن ا بی تلقی ا ؛ هةچنانکه نظريهام
ااةی يا شيستاناسی بر ويژگیهام عانی حاضر

عناصر و م ج ات طباعی

تأکاد میکند .اشهةان وست که معة الً نظريههام ا بی با م فقات و به احنی

من ن

ا بی بهکا بسنه و سنی آنها نشان ا ه میا  .گ يی يافنن مؤلفهها و ا عاهام يک
نظريه تا حد شيا م به تالش و خ است مفسر و مننقد
نكنه و خطام وشاناحنی م ج
بهط

يافنن آنها بسنگی ا  .اين

بطن آنت بهويژه م

نظريههام ساخنا م و

خاص وايتاناسی ساخنا گرات آاكا تر اش ساير ح شههام نظرم است.

نظريههام ساخنا م به لال اباهت ظاهرم ا عاهايشان با نظريههام ح ش عل
تجربیت باشنر و آسانتر تن به چنان بر اانی برام آشم ن می هند؛ ولی اش س م يگر
تالش برام آشم ن آنها اش خطام يا اده مص ن ناست؛ بهويژه آنكه اسنفا ه اش

نقد کا بر نظرية ا بی
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اعاة جهاناة لی ا ندت برام تیلال منن يا مجة عة من نی

اثبات کا آيی نظريه يا هةخ انی آن با من ن ا بی

مقاالت پژوهشیت

پاياننامهها و طرحهام انشگاهی انة شبان و ا باات فا سی چندان میلی اش اعرا
ندا  .طرفه آنكه ننايج اغلب اين پژوهزها حاکی اش انطباق منن و نظريهام است که
قرا است هةان من ن ا ت جاه و ت صاف کند .آشم ن تطباقی نظريه و منن
نظريههام ا بیت حداکثر میت اند به معرفی و ترويج نظريه و آم شش اا

م
انطباق و

پاا ه ساشمِ ابندايیِ نظريه بر منن بپر اش  .هةان ويكر آم شای و ترويجی م جب
تهی ادن اينگ نه مقاالت اش ا ششهام پژوهشیت اننقا م و ن آو انه میا .
برام نة نه

مقالة «بر سی شمان

ن يسنده پس اش ت ضاح نظرية ژنت

تا يخ باهقی براسا
با

نظرية شمان

وايت»ت

شمان وايیت به يافنن نة نههايی برام

اسنان و گفنةان وايی اش ماان صفیات تا يخ باهقی

جنبه هام مخنلف ابطة شمان

پر اخنه است .بهگةان ن يسند مقالهت «بهره بر ن» باهقی اش «اگر هام شمانی» م جب
اده تا اثرم پديد آيد که «جنبههام اسنانی آن اش جنبة تا يخیاش کةنر ناست» (صهبات

 .)39 :4037اش نظرية ژنت (هةس با نظريات برخی يگر اش يگر وايتاناسان) می-
ت ان يافت که منن وايی با تفاوت مق لة شمان ماان و سطح اسنان و گفنةان وايی
وبه وست و اين ويژگی

تةا من ن وايی (اعماش تا يخیت عاماانهت اعر وايیت

وايتهام افاهی وشمره و )...يده میا .

اين ماان حنی بساا م اش مننقدان تا

آنجا پاز می وند که ان اع شمانپريشی ا ويژگی ذاتی شبان می انندت نه عنصرم
اسنانی ( .)Smith, 1980: 227 - 228بنابراين با اطالق واژ «اگر » به کا بر اين
ويژگیهام ذاتی و وج مِ شمان وايی نةیت ان آنها ا بهعن ان ننايج پژوهشی
عرضه کر  .به عبا ت يگرت يافنن نة نهام اش شمانپريشی
نه نشانة وج

ويژگیام خاصی

آن منن است و نه نشانة

به اين نكنه و تالش برام «آشم ن» و «کا بست» چندبا
حص ل ننايج مشابه

منن وايی بهخ مخ
هةان نظريه فقط منجر به

مقاالت منعد اده است؛ چنانکه

«بر سی ساخنا م عنصر شمان براسا
فاع مقد » و «بر سی سرعت وايت

نظرية ژنت

سنی نظريه .بیت جهی
مقاالت يگرم هةچ ن

نة نهام اش اسنانهام ک تاه

مان جام خالی سل چ» ناا ننايجی منفاوت
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با مقالة پاشان و با ا عام خ

ژنت نةیت ان يافت .اغلبِ اين مقاالت وای ابداعی

يا نگاهی اننقا م به نظرية م

ندا ند و اشهةان و حاوم ننايجی مفاد

برام اناخت منن م

اسنفا خ

بر سی ناسنند .اين عامل م جب اده است تا اين مقاالت با

تهی ادن اش ويژگیهام پژوهشیت بهس م ويژگیهام آم شای و ترويجی 2حرکت
کنند.
چنانکه گفنه ادت اسنفا ه اش منن ا بی برام آشم ن نظريه ا بايد نناجة نگاهی

عاناتگرا به نظرية ا بی خ اند؛ 0نگاهی که نقشی منفعالنه برام پژوهشگر و منن

بهرهگارم اش نظريه قائل است .برام پرهاا اش اين آسابت بهجام آشم ن نظريهها و
کا بست آنها

من ن ا بی میت ان اش مفاهام کا بر م آن نظريهها اسنفا ه کر  .به

عبا ت يگرت پژوهشگر بهجام پاا هساشم گا بهگا ِ نظريه میت اند با اسنفا ه اش مفاهام
يک نظريهت به

معرفی اده
ست يابد.

مطالعهاش

يافنی ن ت اصال و ابداعی اش من ن م

اين ويكر ت پژوهشگر بهجام اجاا و مراحل الگ وا ِ نظريهت ويژگیهام

منیصربهفر منن ا بهعن ان نقطة اروع حرکت خ
ننايجی مبننی بر ويژگیهام من ن م

قرا می هد که حاصل آن

مطالعه خ اهد ب

(میةدم کلهسرت  09 :4092ت

 .)12بنابراين اسنفا ه اش مفاهام يک نظريه برام تیلال منن «الف» ننايجی منفاوت با
اسنفا ه اش هةان نظريه برام بر سی منن « » به نبال خ اهد اات.
 .2 -3بیتوجهی به زمینههاي شکلگیري نظریه

آگاهی اش مبانی اكلگارم نظريهام خاص يكی اش ع املی است که اسنفا
نظريه ا

پی خ اهد اات .مفه

واةند اش

«شمانههام اكلگارم نظريه» ا میت ان

و

معنا يافت:
نخست شمانههام فكرم و اجنةاعی پديدا ادن نظريه است.

اين تلقیت هر

که بسنر الش

آن

نظريه شا شمانههام فكرم و اجنةاعی خ انده میا
نظريه فراهم کر هاند .براسا

هةان تلقی است که اسنفا ه اش نظريهام خاص بدون

ت جه به شمانههام پديدا م آنت گاه خطايی
که

ا برام ظه

پژوهز خ انده اده است .اين عبا ات

برخی اش پژوهزها باان ادهت ناظر بر هةان تلقی اش شمانههام اكلگارم نظريه
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است« :اص الً [بايد] ماان منن و نظريهام که قرا است تیلالگر و گشايند ماو اش و
پاچادگیهام منن باادت ن عی ا تباط و ساشگا م و هةگ نی وج
)241 :4039؛ «نظريههام م ج

بطن فرهنگ غر

اانه بااد» (بهفرت

اكل گرفنهاند و طباعی است با

فرهنگ ايرانی تطابق کامل نداانه بااند» (امنخانی و مد مت )13 :4094؛ «بايد هنگا
اننخا

نظريه و بهکا گارم آن حنةاً به ارايط تا يخی آن ت جه [کر ]» (هةانت  .)14اما

بهنظر می سد مشكل بساا م اش مقاالت و پژوهزها نه
بلكه

ناآگاهی اش چگ نگی اسنفا ه اش نظريه

پاامدهام اين ناآگاهی

آشم ن نظريه نة

ناهةخ انی منن و نظريهت

نقد ا بی است که اتفاقاً يكی اش

میيابد؛ مشكلی که

بخز پاشان به آن

ااا ه و اسنفا ه اش مفاهام اصلی نظريهها بهجام اجرام وفا ا انة آنهات بهعن ان
اهكا م برام برون فت اش آن معرفی اد.

0

ومان تلقی اش شمانههام اكلگارم نظريه اين است که يک نظرية خاص بهمنظ
پاسخ ا ن به کدا سؤ االت و حل کر ن چه مسائلی ا ائه اده است.
شمانههام اكلگارم نظريه
میا ت نه

اين تلقیت

پرسزها و مسائل پاز وم نظريهپر اش جستوج

ارايط تا يخیت اجنةاعی و فرهنگی آن .اين تلقی به لال تفاوت با

بر اات نخستت ننايج و اننظا اتی کامالً منفاوت با آن ا ناا به نبال خ اهد اات.
مثالً اش آنجا که وايتاناسی ساخنا گرا ت و با کةی تعةامت کل سنت ساخنا گرايی
ت

پی کشف و ت صاف ق انان حاکم بر من ن وايی ب هاند ()Schmitz, 2007: 34ت

هدف ابندايی آنها ناا سادن به قان نی تعةامپذير بر مجة عهام ک چک يا با گ اش
من ن يا ان اع ا بی ب ه است .به هةان لال س ام سناابی به نظريهام جهاناة ل و
فرم لها و الگ هايی کل ی و قابل تعةام به من ن اسنانی مخنلف (يا مجة عه و ن ع
خاصی اش من ن اسنانی مانند عاماانهت حكايت و)...ت
يا ضةنی بهچشم میخ

تةا اين نظريهها بهط

صريح

 .بناان اكلگارم بساا م اش نظريههام ساخنا م نه تیلال

يک منن خاصت بلكه تیلال مجة عهام اش من ن (با ت جه به اباهت و تفاوت آنها با
يكديگر) ب ه است« .تیلالگر [ساخنا گرا]
کموباز خ

ا

م قعات س س

م اجهه با بیکرانگی وايتها []...

میيابد که با ناهةگنی شبان وبه و ب

و

قاعدهام کلی و کان نی مرکام برام طبقهبندم و ت صاف آافنگی ظاهرم پاا هام
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منفر میجست» (با تت  .)44 :4092برام نة نه پراپ برام سناابی به الگ م وايی
اش مجة عهام اش قصههام عاماانه بهره گرفت و هدف وم ناا تقلال وايات

خ

پراکنده به مجة عهام اش ق انان اندک و نظا مند ب ه است .البنه بايد ت جه کر که
وايتاناسانی هةچ ن ت و وف تیلالهايی مبننی بر من ن منفر ناا ا ائه کر هاند
(اسك لات  21 :4030ت )29؛ ولی هنگامی که بهط
بهماان میآيدت اوالً اين نظريهها بهط

خاص بیث نظريههام وايتاناسی

خاص معط ف به مجة عة من ن هسنندت نه

من نی منفر ؛ ثانااً بر سی من ن منفر ناا با مالحظاتی اشجةله مفروض اانن نقشی
حداقلی برام مفه

نظا مةكن است؛ ثالثاً بر سی من ن منفر بايد معط ف به سناابی

به ويژگیهايی «تفاوتنگر» (میةدم کلهسرت  02 :4092ت )01

آنها بااد.

با اين ت ضایات میت ان گفت اغلب مقاالت پژوهشی

ح ش

وايتاناسی

ساخنا گرا مسارم منفاوت با اهداف و شمانههام وايتاناسی ساخنا گرا میپاةايند.
مثالً

مقالة «تیلال ساخنا م طرح اسنان غنايی ي سف و شلاخا جامی»ت افاونبر

آساب پاشان (پاا ه ساشم خا نظريه بر منن)ت بدون ت جه به مبانی و اهداف نظرية
و ت و وفت فقط يک اسنان با ت جه به اين نظريات بر سی اده است.

گريةا

مقالة «بر سی ساخنا گرايانة با

اار و گاو کلاله و منه» ناا يک حكايت با نظرية

برم ن تطباق ا ه اده تا «عالوهبر بر سی طرح اين اسنان و ويژگیهام آن براسا
يدگاهی جديدت قابلاتهام انطباقپذيرم اين الگ ناا
ا » (تةام ا م و عباسیت .)00 :4090

ننايج به ن ع ا بی م
مفه

چنان اسنانهايی مشخص

اغلب اين مقالهها اوالً نةیت ان اثرم اش تعةام

مطالعه يافت؛ ثانااً هةان بر سی منن منفر ناا بدون ت جه به

نظا و تباان منن بهعن ان نظامی شبانی و فرمی انجا گرفنه است .اين

حالی

است که طبق مطالب باالت برام بر سی ساخنا م يک ن ع ا بی الش است مجة عهام
اش من ن تیلال ا
م

و الگ م مسنخرج اش اين تیلال با ت جه به اباهت ماان من ن

بر سی و تفاوت آنها با يگر ان اع (مانند حةاسهت عرفان و )...ا ائه گر  .به

عبا ت يگر

مقالة اخارت افاونبر يگر ااكاالتت خطايی مبنايی ناا يده میا

که

عبا ت است اش بیت جهی به اليلت مبانی و شمانههام اكلگارم نظريات ت و وف و
گريةا .

نقد کا بر نظرية ا بی
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مقاالتی هةچ ن « يختاناسی اسنان حسنک وشير به

آن ن يسنده هدف خ

ا «بر سی وايی و يختاناسی» آن

ذکر کر ه است (بهنا ت  )404 :4039ناا مشاهده میا  .مسئلة اصلی يختاناسی ت
مقا

وای تیلالی ت تبديل و تقلال تعدا شيا م پديدا به مجة عة میدو م اش

ق انان و نظا هاست و اِعةال اين وش بر يک منن خاص و بدون ت جه به نظامی
هرچند میدو ت ت جاهناپذير است.
يكی يگر اش شمانههام اكلگارم نظريات ساخنا گرايانه که خ

پاامد تالش

برام سناابی به ق انان حاکم بر من ن وايی استت گذ اش او مهام ا ششگذا انه و
ومآو م به نگاهی ت صافی است (هرمنت  .)13 :4094باوج

اينت

برخی مقاالت

بدون ت جه به اين نكنهت اش نظريات وايتاناسی ساختگرا برام او م با مااان

م فقات منن يا ت انايی ن يسندهام خاص اسنفا ه کر هاند 1.برام نة نه نظريات
وايتاناسی گاه بهمثابة نظرياتی برام باشنةايی ق ّت و ضعف (صا قیت آقاخانی و

ضايیت )440 :4094ت «علت جذابات» (تةام ا م و عباسیت  )19 :4090يا «اهةات» (فنییت

م س م و صابرمت  )040 :4090مننی خاص خ انده ادهاند.

مقالة «تیلال حكايات

تعلاةی تذکرةاالولاا برپاية الگ م وايی گريةا »ت اگرچه ن يسندگان اش مجة عهام اش
حكايات برام پاا هساشم نظرية گريةا

بهره بر هاندت هدف خ

حكايت برام سناابی به «مااان م فقات عطا

ا بر سی ساخنا

پرو ش و غنی کر ن حكايات» ذکر

کر هاند (مد سیت افق و ياسانیت  .)70 :4092وان است که میت ان اش مفاهام
ساختگرايان برام تیلالهام سبکاناخنیت ن آو مها و هنجا گريامهام من ن بهره
بر ؛ ولی پاا هساشم اين نظريهها بهص ت يک الگ م مشخص بر يک يا چند منن
نةیت اند اين ننايج ا حاصل کند.

پايان ت جه به اين نكنه ضرو م است که «آشم ن نظريه» و «بیت جهی به شمانه-

هام اكلگارم نظريه»

عان اباهتهام ظاهرمت کامالً اش يكديگر منةاياند و به و

اِاكال وشاناخنیِ منفاوت ااا ه میکنند .اِاكال اول معط ف به اين است که
بساا م پژوهزها هدف اش کا بست نظريهت آشم ن آن است؛ چه نظريه بر يک منن
پاا هساشم ا

چه بر مجة عهام اش من ن.

حالی که اِاكال و ناظر به بیت جهی
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به بناانهام اكلگارم نظريه است که
شيرااخة بیت جهی به مفه

م

و

وايتاناسی ساخنا گرا

نظا يا مجة عهام اش من ن و هةچنان نگاه ا ششگذا انه

خالصه میا .
 .3 -3تقلیلگرایی

س مان آساب کا بر نظريه

برخی اش پژوهزهام ا بیت فروکاسنن نظريه به بخز
اين پژوهزها که با هدف تیلال منن

ک چک و اغلب کماهةانی اش آن است.

پرت نظريهام خاص ص ت میگارندت تنها بخشی ک چک و حاااهام ت با ت جه به
ت انايی و انايی پژوهشگرت نه امكانات و ن آو مهام نظريه ت گاينز و منن براسا
آن بخز بر سی میا  .به عبا ت يگر

اکثر م ا ت اين تقلالگرايیها بدون

ت جاهی وان و واةند و باشنر با هدف سا هساشم نظريه انجا میگار و نناجة

آنهم معة الً اهاابی ااكاالتی وشاناخنی به پژوهزهاست 1.برام مثال ت و وفت
مقا يكی اش نظريهپر اشان م
سنت هةفكران خ

ت جه

مقاالت فا سی

شمانة وايتت

ا امة

به تجاية وايت به بخزهام مخنلف انديشاد .تجاية سهگانة

گاا هت پی فت و منن نناجة هةان ايده است .اما اين تقسامبندم نه مطلقاً اش آنِ
ت و وف است و نه کا وم میدو به هةان تقسامبندمهاست .مثالً وم اش م ا م
سخن گفت که کةی اش ت صاف خا فراتر فنه است و به کا سنخاناسی اسنانها و
من ن ناا میآيد .برام نة نه اا ههام سهگانة ترکاب پی فتها (ت و وفت  92 :4032ت

)91ت تقسامبندم افعال و تغاارات وايی (ت و وفت  11 :4037ت  )71يا چگ نگی ا تباط
ساخنا

اسنان ت با تأکاد بر اننخا

و چانز گاا هها ت با ع امل و ساخنا هام

برونمننی و معنايی (اسك لات  412 :4030ت  )411و ا تباط آنها با مباحث ان اع ا بی و
سبکاناسی م ا م هسنند که معة الً

مقاالت و پاياننامهها به آنها بیاعننايی

میا  .اين حالی است که خشانترين و اصالترين بخزهام نظريات ت و وف
مرب ط به هةان مسائل مغف ل است؛ ايدههايی که باشنر پی برقرا م تةايا ماان من ن
و ان اع ا بی ب هاند.

نقد کا بر نظرية ا بی
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مقاالتی که با بهرهگارم اش نظريات ت و وف نگاانه ادهاندت جا تعدا م اندکت اش اين
آساب برکنا ناسنند .مقالة «تیلال ساخنا م اسنان غنايی ي سف و شلاخام جامی» که
پازتر برخی آسابها و ضعفهام وشاناخنی آن ذکر ادت

اين شمانه ناا با

آسابی جدم م اجه است .بهکا بر ن تقلالگرايانه و ناقص نظرية ت و وف م جب
اده تا اين مقاله

واقع هاچ بهرهام اش الگ م ت و وف نبَر  .ننايج به ستآمده اش

مقالة نا بر ه ا بدون اسنفا ه اش نظريات ت و وف ناا میت ان يافت:
ساخنا اسنان ي سف و شلاخام جامی براسا
يعنی ح ا ث اسنان براسا

شمان گاهنامهام تنظام اده است؛

وابط علت و معل لیت يكی پس اش يگرم

امندا شمان بهوق ع میپا ندند [ ]...بنابراين
ا يم :تعا ل اولاه ← بههم خ

طرح اين اسنان چنان وضعانی

ن تعا ل و وضعات ناپايدا ← تعا ل مجد

(صا قیت آقاخانی و ضايیت .)422 :4094

بخشی اش مقالة «تیلال سالةالطار ااخ ااراق برپاية وايتاناسی» ناا به نظرية
ت و وف اخنصاص ا  .ن يسندگان
پر اخنه و

اينجا ناا فقط به معرفی پی فتها و گاا هها

پايان طرح اسنان « سالةالطار» ا به اين اكل ا ائه ا هاند« :آشا م و

پرواش ← اسا ت ← تالش← هايی» (طاهرمت غالمیسانشا ه و جعفرمت  .)444 :4094اين
هةان نناجة مقالة پاشانت يعنی ت الی تعا لت برهم خ
ناگفنه پاداست که اين نناجه

م

ن تعا ل و تعا ل مجد ت است.

بقاة وايتها هم صا ق است و باان آن بهعن ان

طرح اسنان «ي سف و شلاخا»ت « سالةالطار» و غاره هاچ ا شش پژوهشی و جنبة
ن آو انه ندا  .گفننی است پر اخنن به بخشی اش يک نظريه بهخ مخ
وش اسنفا ه اش نظريه میس

خطايی

نةیا ؛ بلكه خطا و لغاشِ اصلیت پاامد گاينزهام

غارهدفةندت بیفايدهت ناآگاهانه و بدون ت جه به اهداف نظريه است؛ چنانکه
نة نههام ذکراده ناا ت صاف و معرفی پی فتها نهتنها هاچ نناجة اصال و جديدم
اسنام فهم و تیلال منن به هةراه ندا ت اش اهداف اصلی نظريه و مبانی آن ناا به
و است .اشهةان وست که برخی اش اين مقاالت و يا سه آساب گفنهاده ا همشمان
ا ند؛ مثالً

مقالة اخارت افاونبر تقلالگرايیت آساب و (بیت جهی به تیلال

مجة عهام اش من ن بهعن ان شمانة اكلگارم نظريه) ناا يده میا  .به هةان لال
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است که ن يسندگان مقاله م ا م هةچ ن «قابلات سالةالطار برام نقد ساخنا م» و
واينگرم و اسنانپر اشم» (هةانجا) ا جاو سناو هام مقاله

«م فقات سهرو م
پنداانهاند.

بهنظر می سد با اصالح اا

اسنفا ه اش نظرية ا بی اش طريق آانايی پژوهشگران با

وشاناسی کا بر نظرية ا بی

تیلال منن بن ان اش تكرا اين ن ع تقلالگرايیها

کاست .هنگامی که هدف پژوهشگر اش کا بر نظريهت نه حل مسئلهام خاص يا سناابی
به يدگاه و بانشی ن ت بلكه فقط آشم ن و پاا هساشم خا نظريه باادت وق ع چنان
تقلالگرايیهايی اجننا ناپذير خ اهد ب .

م

مطالعاتیِ مقالة حاضرت يعنی

وايتاناسی ساخنا گرات آانايی نا يک با وشاناسی کا بر نظرية ا بی م جب
میا

پژوهشگر اهامت باشنرم

ضةن گسنرش نگاه خ

فراتر فنن اش الگ هام خُر ساخنا م باابد و

به نظريههام وايتاناسیت اش نسخههام اصالحاده و

گسنرشيافنة آنها (مانند وايتاناسی پساکالساک) ناا بهره گار و حنی امكان
ترکاب برخی اش آنها ا با يكديگر و با نظريههام يگر ح شهها فراهم کند .اين فرايندت
ضةن خروج پژوهشگران اش انفعالت م جب برجسنگی نقز منن و خالقات پژوهشگر
مطالعات ا بی خ اهد اد.
 .4پیامدها
ضعفها و آسابهام براةر ه

بخزهام پاشان پاامدهايی ناا برام ح ش

پژوهزهام ا بی بههةراه اانهاند .اين تبعات و ننايج ا میت ان

و بخز اصلی

خالصه کر :
 .9 -4تکراري بودن نتایج

عد اسنفا

واةند اش نظريههام وايتاناسی ساخناگرا و بهرهگارم آم شای و

ترويجی اش آنها

ح ش مقاالت پژوهشی م جب اده تا ننايج مقاالت و پاياننامهها

تفاوت چندانی با هم نداانه بااند .هنگامی که بهجام بهکا گارم نظريه بهمنظ
آاكا کر ن ويژگی خاص من ن م

مطالعهت آن ا فقط برام معرفی و آشم ن خا

نقد کا بر نظرية ا بی
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اسنفا ه کنندت ننايج تیقاق ناا باز اش آنكه معط ف به ويژگیهام من ن باادت معط ف
به ويژگیها و عناصر آانا و اناخنهاد نظريه خ اهد ب  .گ يی اناخت نظريه
اهةانی بهمراتب باشنر اش اناخت منن ا بیت بهعن ان ما ّه و میص ل اصلی ا بااتت
م

و منن

و نة نة بر سیاده

ا  .مثالً

بخز پاشانت نناجهام که

مخنلف («ي سف و شلاخا»م جامی و « سالةالطار») حاصل ادت عبا ت ب

اش اروع

اسنان اش حالنی منعا لت سادن به عد تعا ل و باشيابی تعا ل مجد ؛ اين نناجه
اسنفا ه ناا باان اده ا

بطن نظرية م
میکند .اين نكنه
مثالً

با

و ستکم

تةا

وايات کهن ناا صدق

يگر نظريههام ساخنا م و وايتاناسی ناا يده میا .

بساا م اش مقالههام مرو اده که اش نظرية ژنت برام بر سی شمان وايت بهره

جسنهاندت ننايجی مشابه به ست میآيد؛ شيرا اين ننايج هةان گاا ههام م

تأکاد

هةان نظريهها ناا ب هاند؛ نظريهها و الگ هايی که اتفاقاً برام حص ل و باان هةان
ننايج اكل گرفنهاند.
بهکا گارم غار واةند نظريه فقط به تكرا و باشيابی اين ننايجت بدون سناابی به
ننايجی

اسنام اناسايی ويژگیهام من ن ا بی و وج ه تةايا آنها اش يگرانت

میانجامد .اين

حالی است که اگر نظريهها با تأکاد بر وشها و مفاهام بناا ين آنها

و با ت جه به هدف اصلی چنان پژوهزهايی ت که عبا ت است اش بر سی ويژگیهام
من ن ا بی ت بهکا گرفنه ا ندت میت انند ننايجی

اسنام اناسايی عناصر سبكی

من نت ن يسندگانت و هها و ان اع مخنلف پی اانه بااند.
 .2 -4بینتیاله بودن پژوهشها در فرایند تولید علم

چنانکه

ابندام مقاله ناا يا آو م ادت يكی اش اهداف و ويژگیهام مهم مقاالت

علةی ت پژوهشیت گسنرش مرشهام علم با سناو هام بديع و اصال است .به عبا ت
يگرت پژوهشگر بايد بن اند با نگا ش يک مقالهت ضةن به ست ا ن يافنههام ن و
افاايز آگاهی مخاطبان به م ض ع م
پژوهزهام بعدم خ

مطالعهت منابعی جديد و کا آمد برام

و يگران مهاا کند .آنچه با عن ان ضريب تأثار 7هةچ ن
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معاا م مهم برام تشخاص اعنبا مجالت و مقاالت علةی اناخنه میا ت نشان هند
پازبر پژوهزهام بعدم است.

اهةات مااان نقز مقاالت
اغلب مقاالت بر سیاده
تقريباً

اين ن انا به لال نداانن ننايجی مفاد و کا بر مت

هاچيک اش مقاالت منبع پژوهشی نب هاند .اش س م يگر با نگاهی گذ ا به

فهرست منابع اين مقاالت
مقالة علةی ت پژوهشی

يافت میا
ح ش

که اتفاقاً اغلب هةان مقاالت ناا اش هاچ

وايتاناسی بهعن ان منابع مطالعاتی خ

نبر هاند .چنانچه نا چند مقاله هم

بهره

فهرست منابع يده ا ت اش اين منابع يا فقط

بخز پاشانة تیقاق نا بر ه اده يا اش مبانی نظرم و مقدمات آنها اسنفا ه اده است.
اين نكنه ا نبايد اش يا بر که مبانی نظرم و مقدمات اين مقاالت معة الً به ارح و
معرفی چا چ

نظرم ابداعی و خالقانه نةیپر اشند؛ بلكه با اسنفا ه اش يگر منابعت

فقط ارحی سطیی اش نظرية م

نظر ا ائه می هند .به عبا ت يگرت اسنفا ه اش اين

مقاالت بهاكل ص م استت بدون ااا ه به ننايج آنها.
نگا نده

اسنفا ه

تیقاقی سا هت منابع م

 90مقالة علةی ت پژوهشی ا

بر سی کر  .اين مقاالت هةگی با اسنفا ه اش نظرمهام وايتاناسی ساخنا گرا به
بر سی منن يا من نی ا بی پر اخنهاند و

مجالت علةی ت پژوهشی ا باات فا سیت

بان سالهام  4094ت  4091چاپ ادهاند .تعدا  00مقاله اش مجة ع اين مقاالت اش
هاچ مقالة علةی ت پژوهشی ح ش

نبر هاند 3.اما

وايتاناسی بهعن ان منبع پژوهشی خ

بقاة مقاالتت تعدا ا جاعات

بهره

ونمننی (به مقاالت علةی ت پژوهشی

ح ش وايتاناسی) و ن ع اسننا به اين منابع به سه سنة ا جاع به ننايجت ا جاع به
مبانی نظرم و اسنفا ه
آمده است.

پاشانة تیقاق تقسام اده که نناجة آما م آن

جدول شير
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در مقاال
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علمی ل پژوهشی حوزة روای شناسی ساختارگرا

تعدا
مقاالت

تعدا کل

تعدا ا جاع

تعدا ا جاع

تعدا

مسنند به
مقاالت

ا جاعات به
مقاالت پاشان

به مبانی
نظرم

بهعن ان
پاشانة تیقاق

ا جاع به
ننايج

پاشان
14

90

اين جدولت منظ

211

427

اش تعدا «ا جاع به ننايج»ت اةا

سناو هام اصلی مقاالتِ مرجع
هةچنان منظ

421

 90مقالة م

0

فعاتی است که به ننايج و

بر سی ا جاع ا ه اده است.

اش «ا جاع به مبانی نظرم»ت تعدا ا جاعات اين مقاالت به مبانی يک

نظريه

مقالة مرجع است .ت جه به اين نكنه ضرو م است که مبانی و تعا يف يک

نظريه

مقالة مرجع ناا اش منابع يگر گر آو م اده و جاو ننايج مقالة مرجع

میس

نةیا ؛ مانند اسننا به مقالة « يختاناسی اسنان حسنک وشير به وايت

باهقی» برام ذکر تعريف پراپ اش مق لة فانكشن که
میس

میا  .نهايت منظ

اش «اسنفا ه

واقع اسننا به منبعی ستچند

پاشانة تیقاق» ناا تعدا فعاتی است

که اين  90مقاله اش مقاالت مرجع فقط بهعن ان پاشانة تیقاق ت و بدون اسنفا ه اش
مین ا و ننايج آنها ت نا بر هاند.
با ت جه به اين يافنههات اگر اش  00مقالهام که اش هاچ مقالة علةی ت پژوهشی ح ش
وايتاناسی بهعن ان منبع اسنفا ه نكر هاند بگذ يمت فقط
صد) اش کل تعدا ا جاعات م ج

( 211ا جاع)ت به ننايج پژوهزهام پاشان اسننا

اده است .تعدا  427ا جاع (حدو 09

صد) بهص ت ااا هام گذ ا

تیقاق ب ه و  421ا جاع باقیمانده (حدو 14
آانايیهام مقدماتی با نظرية م
يگرت اين ا جاعات بهظاهر شيا
گذ ا ب ه و

 0عد (کةنر اش 2

بیث

پاشانة

صد) ناا به مبانیت تعا يف و
9

مقالة مرجع مرب ط میا ند .به عبا ت

بخزهام غاراصلی مقاالت و بهص ت ااا اتی

پازبر مقاله نقشی تعاانکننده نداانهاند .پاز اش اينت عد اسنفا
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کافی اش مقاالت علةی
اخالق و عل

نگا ش مقاالت انشگاهی (

ح شههام فلسفهت کال ت

قرآنی) ا نشانة بیت جهی ن يسندگان به پژوهزهام پاشان و

«گسست اش جامعة علةی» انسنهاند (اسالمیت  441 :4092ت )442؛ اما براسا
ننايج اين اةا ش سا ه ا بايد نشانة ضعف مقاالت مننشراده

واقع

مقالة حاضرت

ح ش وايتاناسی

ساخنا گرا انست .پس مطابق اين جدولت ننايج مقاالت علةی ت پژوهشی ح ش
وايتاناسی ساخنا گرا تقريباً هاچ تأثارم

اكلگارم مقاالت علةی پس اش خ

نداانه اند .يكی اش علل اين امر ننايج مشابه و ناکا آمد اين مقاالت است که خ
میص ل ضعف

کا بر نظريه است.

 .5نتیاله
فهم هر نظريهام (بهمعنام فهم ست مفاهام و مدعاهام اصلی) با آگاهی اش چگ نگی
اسنفا ه اش نظرية ا بی تفاوتی تعاانکننده ا  .به هةان لال مةكن است گاه فر م با
وج

تسلط بر يک نظريهت

اسنفا عةلی اش آن

نقد و تیلال منن چا خطاهايی

جدم ا  .اشاين و ت جه به وش اسنفا ه اش نظرية ا بی م جب اعنبا علةیِ
پژوهزهام ا بی میا .

اين ماانت نة نههام فراوانی اش کا بر غارعلةی

نظريههام ا بی ا میت ان

مقاالت علةی ت پژوهشی يافت که با اسنفا ه اش

نظريه هام ا بی سعی

نقد من ن ا بی ا ند .مهمترين آسابهام اين مقاالت باز اش

آنكه برآمده اش بدفهةی نظريهها (به اليلی هةچ ن اسنفا ه اش من ن ترجةه)ت ناهةخ انی
نظريه و منن يا تكرا م ب ن نظرية اسنفا هاده بااندت نناجة کا بر غار واةند نظريه
هسنند.
با نگاهی به مقاالت ح ش وايتاناسی ساخنا گرات بهعن ان يكی اش پرکا بر ترين
نظريهها

مقاالت فا سیت

يافت میا

که تلقی خاص برخی اش پژوهشگران اش

نظرية ا بی بهعن ان قالبی برام آشم ن

من ن مخنلفت ناآگاهی اش اهداف و مسائل

اصلی نظريهت نگاه آم شای و م ض عمی

به نظريه و تقلال آن به چند گاا میدو

(معة الً مبا م نظريات) اشجةله آسابهام اسنفا ه اش اين نظريهها
پژوهشی هسنند .بیتر يد اين ضعفها ننايج و تبعاتی ناا

مقاالت علةی ت

پی اانهاند .گذانهاش
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بیت جهی به ويژگیهام من ن ا بی و تكاه بر کا بست کامل نظريههات مهمترين
پاا مدهام اين نگاه غارعلةی به نظريه

مقاالت فا سی عبا تاند اش :ناکا آمدمت

بیفايدگی و تكرا م ب ن اين پژوهزها که آنها ا اش ننايج مفاد تهی کر ه است.
سالهام اخار نشان می هد به لال بیفايدگیت

بر سی آما م مقاالت چاپاده

غارعلةی ب ن و مشابهت ننايجت اين مقاالت اش هدف اصلی خ ت يعنی س مندم
فرايند ت لاد علمت فرسنگها و افنا هاند .با نگاه به فهرست منابع اين مقاالت پی
آنها به ننايج مقاالت پاشان ا جاع ا ه نشده است.

میبريم که

بهنظر می سد سپر ن برنامه يام سرفصلهام انة ا باات فا سی به منخصصانت
ت جه به آم شش وشاناسی تیقاق
نظرية ا بی
برام بهب

ط ل و ان تیصال
وضعات نقد ا بی

کنا تد يس و بیث عةاق و جدمتر

با

گروههام آم شای تاحدم میت اند امادها ا

انة شبان و ا باات فا سی پر نگتر کند.

44

سپاسگزاري

جةعآو م بخشی اش ا ههام مرب ط به جدول تعدا مقاالت و ا جاعاتت اش کةک
انشج يان عايا میةد ضا مجلسیت مريم نصرمت و غال چهراشم اسنفا ه کر  .اش
ايشان صةاةانه سپا گاا .
پینوش ها
 .4مقاالتی که

اين ن انا اش آنها يا میا ت تنها بهعن ان نة نه اننخا

ادهاند.

ن انا حاضرت

« وش بهرهگارم اش نظريه» ا معاا اصلی برام نقد اين مقاالت نظر گرفنهايم؛ بنابراين اننقا ات
وا اده لالی بر نا يده گرفنن يگر ا ششهام احنةالی اين مقاالت ناست.
 .2گفننی است مقاالت علةی ت ترويجی ناا اش ا ششها و کا کر هام مشخصی برخ

ا ند؛ ولی

م ض ع ن انا حاضر مقاالت ترويجی و آم شایام است که با عن ان علةی ت پژوهشی ن انه و
مننشر میا ند.
 .0اين نگاه عاناتگرا به نظرية ا بی حنی

بطن برخی مقاالت اننقا م ناا مشاهده میا  .مثالً

امنخانی ( 99 :4091ت  )440با تكاه بر آ ام پ پرت تالش برام يا ابطال يک نظريه با يافنن مثال
نقض ا برام برون فت اش ارايط م ج پاشنها میکند .اما بايد ت جه اات اين نگاه به ابطال
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يک نظرية خاصت به هةان مااان نگاهی عاناتگرا به نظرية ا بی ا
مرس برام اثبات آن.

که کا بستهام مكاناكی

 .0امنخانی و مد م (« )19 :4094ترکاب نظريهها» ا برام فع مشكل «ناهةخ انی منن و نظريه»
پاشنها ا هاند.
نظر نظريهت بهخ مخ
 . 1اسنفا ه اش يک نظريه برام سناابی به اهدافی منفاوت اش اهداف م
نةیا  .نكنة مهم اين است که پژوهشگر بايد اين تغاار اهداف ا بهعن ان
اِاكال میس
مسئلهام

تیقاق تباان کند .اين کا گاه با اسنلااماتی وشاناخنی وبه وست که بیت جهی به

آنها م جب کاهز ا شش علةی و اعنبا مقاله میا .
 .1گفننی است باشنر اين مقاالت بر سیها و تیلالها بهص ت پاا هساشم خا نظريه ص ت
گرفنه است.
7. impact factor
 .3مالک کا ما اينجا وج آن مقاالت فهرست منابع مقالة م بر سی ب ه است.
 .9بايد گفت اين نكنه خ اش يكی يگر اش ضعفهام پژوهزهام ا بی پر ه برمی ا ؛ اسنفا ه اش
منابع ستچند و بساا م م اقع نامعنبر.
 .44اش يگر ع امل پديد آمدن اين آساب جدم میت ان به عةلكر غارمسئ النه و غارتخصصی
مديران و او ان مجالت علةی ت پژوهشی (اريفی صییت )241 :4091ت عايت نكر ن اخالق
پژوهز اش س م ن يسندگانت کةب منخصص تد يس نظريهها يا سا هساشم تقلالگرايی
آم شش نظريههام ا بی ااا ه کر .

منابع
 آياننامة تعاان اعنبا نشريات علةی کشعلةی کش .
 -اسك لات ابرت (.)4030

( .)4094بارخانة کةاسا ن بر سی نشريات

آمدم بر ساخنا گرايی

ا باات .ترجةة فرشانه طاهرم .تهران:

آگاه.
 اسالمیت سادحسن (« .)4092فربهی يا آما ؛ تیلال ساخنا مقاالت (نا)علةی ت پژوهشیعل

انسانی» .فصلنامة وشاناسی عل

 امنخانیت عاسی (« .)4091اقندا نظريهش .03صص 97ت .424

انسانی .ش 70و  .71صص 94ت .449
پژوهزهام ا بی معاصر» .فصلنامة نقد ا بی.
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 -امنخانیت عاسی و م نا مد م (« .)4094

مقاالت پژوهشی...

419

يا مان؛ آساباناسی کا بر نظريههام ا بی

تیقاقات معاصر» .فصلنامة پژوهزهام ا بی .ش .01صص 14ت .71
 با تت والن (.)4092تهران:

آمدم بر تیلال ساخنا م وايتها .ترجةة میةد اغب .و.2

ا ن .

 بهفرت مهرم (« .)4039ناساشگا م نظريه با ن ع ا بی» .فصلنامة نقد ا بی .ش .44صص 241ت.244

 بهنا ت مانا ( « .)4039يختاناسی اسنان حسنک وشير به وايت باهقی» .فصلنامةپژوهزهام ا عرفانی .ش .)0 ( 4صص 404ت .414
 تةام ا مت احةد و سةانه عباسی (« .)4090بر سی ساخنا گرايانة با کلاله و منه براساالگ م کل برم ن» .فصلنامة مننپژوهی ا بی .ش .19صص 00ت .19
 ت و وفت تاوتان ( .)4032ب طاقام ساخنا گرا .ترجةة میةد نب م .تهران :آگه. تتتتتتتتتتتتتتتت ( .)4037مفه ا باات و چند جسنا يگر .ترجةة کناي ن اهپر ا .تهران :نشر قطره.
 -حسنلیت کاوو

و ناهاد هقانی (« .)4039بر سی سرعت وايت

مان جام خالی

سل چ» .فصلنامة مننپژوهی ا بی .ش .01صص 07ت .10
 -نجبرت میة

و يگران (« .)4094بر سی ساخنا م عنصر شمان براسا

نة نهام اش اسنانهام ک تاه فاع مقد » .فصلنامة ا

نظرية ژنت

پايدا م .ش 1ت  .1صص 441ت

.404
 اريفی صییت میسن (« .)4091گريةا ت يكی وش مر ه» .فصلنامة نقد ا بی .ش.00صص 244ت .240
 -صا قیت اسةاعالت میة

آقاخانی باژنی و حةاد ضايی (« .)4094تیلال ساخنا م طرح

اسنان غنايی ي سف و شلاخام جامی» .پژوهشنامة ا
 -صهبات فروغ (« .)4037بر سی شمان

غنايی .ش .49صص 440ت .420

تا يخ باهقی براسا

نظرية شمان

وايت».

فصلنامة پژوهزهام ا بی .ش .24صص 39ت .442
 طاهرمت قد تاهللت غالمیسان غالمیسانشا ه و فاطةه جعفرم (« .)4094تیلال سالةالطارااخ ااراق برپاية وايتاناسی» .فصلنامة پژوهز شبان و ا باات فا سی .ش .24صص91
ت .444
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.3 ش. فصلنامة نقد ا بی.» تصا ف نظريه و منن: «بیران نقد.)4033(  عةا تی مقد ت اوو.249  ت241صص
 «بر سی ساخنا م طرح اسنانی.)4090(  فنییت امارت سادکاظم م س م و طابه صابرم.04 ش. کاوشنامة شبان و ا باات فا سی.»نظريههام ساخنا گرايان

فريدون براسا
.491  ت411صص

. سخن: تهران. آيان نگا ش مقالة علةی پژوهشی.)4033(

 فن حیت میة-

 انشگاه عل: مشهد.2 و. وشاناسی مطالعات ينی.)4094(  فرامرش قراملكیت احد.اسالمی ض م
 فصلنامة نقد.» «گاينز منن و وشاناسی مطالعات ا بی.)4092(  میةدم کلهسرت علارضا.13  ت07 صص.20 ش.ا بی
:م

 «حكايت وايت آساباناسی نظرية وايت مطالعة م.)4091(  مخنا مت مسرو ه-

.انسانی

 پژوهشنامة اننقا م من ن و برنامههام عل.»نظرية يختاناسی وال يةار پراپ
.497  ت430 صص.14ش

 «تیلال حكايات تعلاةی تذکرةاالولاا.)4092(  مد سیت فاطةهت اسةاعال افق و اماد ياسانی.424  ت70 صص.24 ش. پژوهشنامة ا باات تعلاةی.» برپاية الگ م وايی گريةا
 گر آو نده و.انشنامة وايتاناسی

» « وايتاناسی ساخنا گرا.)4094(  هرمنت ي يد. نشر علم: تهران.ويراسنا میةد اغب
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