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 ادبی در مقاال  پژوهشی نقد كاربرد نظریة
  شناسی ساختارگرا()با تأكید بر روای 

 
  * سر علیرضا محمدي كله

 ت علةی  انشگاه اهرکر ئها عض  ت کنرم شبان و ا باات فا سی

 

 چکیده  
هام ا بی    هام پژوهزترين آسابهام ا بی يكی اش مهمگارم غار واةند اش نظريهبهره

باز اش آنكه به فهم   ست نظريه مرتبط باادت برآمده اش شبان فا سی است. اين ضعف 
اناخنی مرب ط به اسنفا ه اش نظرية ا بی است.    اين ن انا ت به معرفی و ااكاالت  وش

ها و ع امل و پاامدهام آن با تأکاد بر مقاالت ترين ااكاالت کا بر  اين نظريهتیلال اصلی
ناسی ساخنا گرا پر اخنه اده است. ننايج اين اعلةی ت پژوهشی مننشراده    ح ش   وايت

-هات م جب  اهاابی خطاهايی  وشانگا م    کا بر  نظريه هد که سهلبر سی نشان می

هات اناخنی    اغلب اين مقاالت اده است. م ا  م هةچ ن نگاه آم شای و سطیی به نظريه
ترين اين ايرا ها هسنند.    ا اش مهمه گرايانه با آنها و برخ    تقلالت جهی به مبانی نظريهبی

هام  پايان با تیلال و بر سی آما م باز اش ن   مقالة علةی ت پژوهشی مننشراده بان سال
 لال ااكاالت يا ادهت اين مقاالت نه اش ننايج  نشان  ا ه اده است که به 4091تا  4094

 اند. مقاالت بعد اش خ    اانه گارماند و نه چندان نقشی    اكلمقاالت پاشان تأثار پذيرفنه

                                                                                                                  
 a.mohammadi344@gmail.com* ن يسند  مسئ ل: 

 7/3/4097ذيرش: تا يخ پ  27/0/4097تا يخ   يافت: 
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اناسی ساخنا گرات مقالة پژوهشیت اناسیت  وايتنظرية ا بیت  وش هاي كلیدي: واژه
 اناسی. آساب

  . مقدمه9
 ت هام ا بی معاصر    نگا ش مقاالت علةیباز اش يک  هه است که اسنفا ه اش نظريه

ها که معة الً با اهدافی نظريههام  انشج يی  ايج اده است. اين نامهپژوهشی و پايان
ها و  اش آن« هايی ن ا ائة بر اات»ت «نگاهی  يگرگ ن به من ن ا بی فا سی»چ ن هة
ا ندت اغلب به اهدافی کا  گرفنه میمن ن ا بی به« هام گ ناگ نِآاكا ساشم ظرفات»

باهت هامِ( اين ا عات ايابند. يكی اش  اليل )يا نشانهنامشخص و ناکا آمد  ست می
ام که با  سالت اصلی گ نه مقاالت به يكديگر است؛ نكنه ننايج بساا م اش اينماان 

اابی به ننايجی ن  و قابل اسنفا ه برام  يگر  سن پژوهشی )يعنیت مقاالت علةی 
هات بر آم شش صیاح نظريه  سد افاوننظر می بهها( ناهةخ ان است. ها و ح شهپژوهز

اده  ا کةنر هام يا ت اند تاحدم آسابات ا بی ناا میسی مطالعانات جه به  وش
هايی است که اايد ها يكی اش  اه کند. نگاه اننقا م به اين مطالعات و وضعات ت لاد آن

ها ناا يا م  بن اند ضةن ت صاف جايگاه مطالعات ا بی به بهب   وضعات علةی آن
  ساند. 

کا گارم ها و مقاالت    بههزپاز اش اينت    چند مقاله به ااكاالت برخی پژو
اناخنی    تیلال من ن ا باات فا سی ااا اتی مفاد اده است.  نظريات ا بی و شبان

 سند و به نقد مقاله چاپ می به نقد ا بیچ ن هةبر نقدهايی که گاه    مجالتی  افاون
سی اناام به آساب(    مقاله4094خانی و مد م )پر اشندت امنيا مقاالتی خاص می

-ت جهی به شمانهبی» نكاتی مانندو بر     تیقاقات ا بی پر اخنه هام ا بیکا بر  نظريه

فهم نا  ست »و « عد  هةخ انی نظريه و منن»ت «هاگارم نظريههام اجنةاعی اكل
( ناا    بخشی اش مقالة خ   سلطة نظريه 4092سر )اند. میةدم کلهتأکاد کر ه« نظريه
هايی پژوهشی ا باات براةر ه که آساب كاالت مقاالت علةی تن  ا يكی اش اابر من

خانی پی  ا  . امنفر  من ن  ا    هام منیصربهام ای سپر ه ادن ويژگیچ ن به فر
نظريهت لاو  تالش برام ابطال    برابر ( ناا با تأکاد بر اهةات حفظ اسنقالل منن4091)
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ها  ا يا آو  اده است.     ات   سنی آنجام اثب هام من ن بهش ويژگینظريه با اسنفا ه ا
ط   خاص به تیلال ( ناا به4091( و مخنا م )4091هات اريفی صیی )کنا  اين نة نه

اناسی هام  وايتهگارم اش نظرياند که با بهرههام مرس      مقاالتی پر اخنهضعف
  اند.جةله گرما  و پراپ نگاانه ادهساخنا گرا اش

پژوهشی ح ش  ت  است تا با بر سی مقاالت علةیپژوهز حاضر بر آن 
هام هام ا بی    پژوهزام اش کا بر  نظريهعن ان نة نه به 4اناسی ساخنا گرا  وايت

هام ها و پاامدهام اين تیقاقات    اسنفا ه اش نظريههات آسابا باات فا سی ضعف
ند اش: ا اضر عبا تترين اهداف مقالة حا بی  ا معرفی و تیلال کند. بنابراين اصلی

هام هام ا بی با تأکاد بر نظريهها و خطاهام  ايج    کا بر  نظريهمعرفی آساب
نجا که گرايز به اش آها. هام بروش اين آسابل و شمانه الياناسی و تباان  وايت
ستت مقالة هاظريهاناسی ساخنا گرا    مقاالت فا سی باز اش ساير نهام  وايتنظريه

اده ناا اش ماان مقاالت  هام تیلالشه نگاانه اده و نة نهأکاد بر هةان ح حاضر با ت
اند. بنابراين بديهی است برخی اش ااكاالت م    گاينز اده هامرب ط به هةان نظريه

؛ ولی کنندهام ا بی ناا صدق میخ     م     يگر نظريه    کلاتنظر مقالة حاضر 
اناسی س م  وايت رم اصلی مقاله بههات جهنگاة نهاات و تیلال ن   جائ

پ ای اش خطاهام مرب ط به ساخنا گراست. گفننی است    ن انا  حاضرت با چشم
  ک نا  ست يک نظرية خاص اش س م ن يسندگان مقاالت )خطاهايی مانند   ک 

ام  يگر و نا  ست تعا يف و مفاهام اصلی يک نظريهت خلط يک نظريه با نظريه
يا خطاهام  ايج    ...( هام يک نظريه    منن ا بی ولفهمؤ نات انی    تشخاص

نداانن بندم نا  ستت بندم و عن انن يسی )مانند اسنفا ه اش منابع نامعنبرت تقسام مقاله
هايی پر اخنه خ اهد اد که به ضعف فقط...(ت مسئلة مشخصت نداانن مبانی نظرم و

 ها هسنند.اين نظريهاناخنی    اسنفا ه اش برآمده اش ااكاالت  وش

 . نظریه و مطالعا  نقد ادبی2
  :ا   کهام اطالق میپژوهشی به ن انه ت طبق تعا يف مرس  ت مقالة علةی
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ها و نامههام پژوهشیت پايانهام جديد علةی حاصل اش طرحبه ا ائة يافنه
هام بناا مت کا بر مت اش پژوهز هام تیصالی و ساير م ا   پژوهشی اعم  ساله

ام يا ا ائة نظريه يا  وش تیلالیت اننقا مت نقد و بر سی علةی کنا ت ت سعه
جديد    حل مسائل و ت سعة علم يا فناو م که اش  و ويژگی اصالت ابداع 

بر  مرشهام علةی و فناو م ا ائه  پر اش  و با هدف پازبرخ   ا  بااند می
 (.4: 4094نامة تعاان اعنبا  نشريات علةی کش  ت )آيانا    می

هايی جديد و حاصل اصالت و ابداع است آنچه    اين تعريف بر آن تأکاد ادهت يافنه 
ت ان نا  بر  بر  علم يا م  ساند.   مقابل اش مقاالت علةی ت ترويجی می که به پاز

 که:
پر اش  و سطح به معرفیت ترويج و بسط آگاهی    ماان جامعة علةیِ مرب ط می 

ساش  تا بخشد و او  ا با مفاهام جديد علةی آانا میا ا تقا میها و  انز  آگاهی
 جا(.  )هةان انز بشرم  ا اااعه و نگرش عالةانه به جهان پارام نی  ا تق يت کند 

اده اش س م برخی پژوهشگران ناا اصالتت  هات    تعا يف ا ائهنامهبر آيان افاون
اند مقالة پژوهشی اةر ه ادههام مهم تاشگی و کةک به ا تقام  انز اش ويژگی

 (. 91: 4092؛ اسالمیت 94ت  94: 4033)فن حیت 

ت ان يافت که هام پراةا م  ا میباوج   اجةاع نسبی   م    اين تعا يفت ن انه
 سندت اش چاپ می بهفا سی  اگرچه    مجالت علةی ت پژوهشی  انة شبان و ا باات

هام مقاالت ترويجی فی معنا ا  با ويژگینظر اهدافت  وش و ننايج و  سناو  ها اخنال
  و آم شای ندا ند.

ويژه    ح ش   ت بهتیقاق علةی تعاان ا شش پژوهشی هر يكی اش معاا هام مهم   
ت پذير است. به عبا ت  يگرعان حال ت جاهش  وش ن  و   گارم ابهره تعل   انسانی
ت صافی  واةند و با  س م ش ت صافی خا ت سطیی و اخناا م بها یپژوهش حرکت هر

گارم اش  وای هدفةند و آگاهانه مبننی بر هام علةیت    گرو بهرهتیلال و تباان
ات ح ش  ا باات و نقد بناانی نظرم است. اايد بن ان گفت هةان امر بساا م اش مطالع

اما اتفاقاً    هةان  .گارم اش نظريات ا بی معاصر س ق  ا ه استس م بهره ا بی  ا به
ت ان م ا   فراوانی اش تداخل اهداف پژوهشی با ترويجی اش مقاالت است که می گروه

  کی   ست اش بناان نظرم  نب  ِ و آم شای  ا مشاهده کر . يكی اش  اليل اين امرت
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نظريه نا  برخی اش ن يسندگان اين  مكاناكی اش هامپژوهز و خلط آن با اسنفا ه
-لهمسئ»به  یت جه بیهات پژوهز اغلب اينهام اصلی    مقاالت است. يكی اش ضعف

عقام و »ت «منفعالنه»عن ان گرايشی به« می  مم ض ع»س م  و حرکت به« می  م
ت  421: 4094)فرامرش قراملكیت است « حداکثر  ا ام اهدافی آم شای و ترويجی»و « نامفاد

اناسی  وايتکم    نگاه برخی اش ن يسندگان اين مقاالتت   ست  سدنظر می به (.421
 کند؛اناكی    تیلال من ن فراهم میساخنا گرا امكانات بهنرم  ا برام اسنفا   مك

 .ا    م اش اين ن ع مقاالت ن انه و مننشر میسال تعدا  شيا  و هر اشهةان

 شناختیهاي روشها و آسیب. ضعف3
ية ا بی هام کا بر  نظرترين آسابهام بعدم مقالة حاضرت به برخی اش مهم   بخز

ها م جب خروج تیقاق اش  اير  برخی اش اين آساب ااا ه خ اهد اد.    اين مقاالت
 يگر م جب خروج آن اش  اير  تیقاقات علةی )چه  عضیمقاالت پژوهشی و ب

ها اش بهره ب  ن برخی پژوهزبی ت . به عبا ت  يگرا میآم شای و چه پژوهشی( 
  ک  ها اةا م اش آن و    ها انجاماده   آن وش ن  و علةی به ننايجی غارپژوهشی  

نا  ست نظريه م جب  اه يافنن خطاهايی فاحز    مقاله و کاهز ا شش علةی آن 
معنام نا يده انگاانن   ه بههام م    ااااده است. نااشم به يا آو م ناست که آساب
 ننايج ا شاةند برخی اش اين مقاالت ناست.  

 وزشی. آزمون نظریه؛ نگاه آم9 -3

ها    مطالعات ا بیت سلطة هام اسنفا ه اش نظريهها و ضعفترين آسابيكی اش مهم
هاست.    اين نامهپژوهشی و پايانت  نگاهی آم شای و ترويجی بر مقاالت علةی

 هد و اش منن م    می ام  ا مبنام کا  خ   قرا هات معة الً ن يسنده نظريهپژوهز
کند. به برام ا ائة ا اهد مثال برام تأياد نظريه اسنفا ه میعن ان منبعی  بر سی فقط به
ت ان گفت اين مقاالت    بهنرين حالت     اسنام معرفیت ترويج و هةان  لال می

برام   ا ند و ننايجی مفاد و قابل اسنفا هارح نی   کا بر  آن نظرية گا  برمی
 تهام ساخنا م  کا بر  نظريهفقط    م   بر ندا ند. اين نكنه نههام بعدم   پژوهز
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بر  مقد  هام فراوانی  ا  . مثالً نقد عةا تیها ناا نة نهبلكه     يگر مقاالت و نظريه
و ااا ه به اين  «اناخنی اه شباناسنعا   شمان    ااعا  فروغ فرخاا  اش  يدگ»مقالة 

وجه اش نگرش اساساً اين پژوهز کدا  جنبة نامكش ف ااعا  فروغ و يا کدا  »نكنه که 
کند که اعر فروغ بر سی ا   يا ... چه تفاوتی میو  ا به مق لة شمان گش  ه است؟ وا

واقع به هةان ضعف اسنفا ه   (ت 247: 4033)عةا تی مقد ت « اامل  يا اخ ان يا سهرا ؟
(    نقدم بر مقالة 4039گر  . هةچنان بهفر )میاش نظريه    تیلال من ن ا بی باش

اشگا م منن و نظريه پام بر ناس «اخصات شال اش نگاه آلفر  آ لر كاوانةبر سی  وان»
 يشة ااكاالت م ج      چنان مقاالتی هةان نگاه سطیی و    حالی که فشر ه؛

گ نه مقاالتت باز اش  آم شای به نظريه و کا بر  آن    مقاالت پژوهشی است.    اين
اسا  يكی اش من ن ا باات فا سی رآن ب هةه معرفی يک نظريه و کا بست )يا آشم  ن(

     کان ن نگاه ن يسنده ب  ه است.
ت ان ماراث عل   تجربی برام ا باات آشم ن نظريه برام اثبات کا آيی آن  ا می

چندانی با ماهات مطالعات ا بی ندا  .    اين فرايندت     واقع تناسبخ اند؛ ماراثی که 
پی يافنن ا عاهام نظريه       ند منن ا بیيک نظريه بر يک يا چ کا بست پژوهشگر با

ام مرحلهعن ان بهت  ت جهی به نقز مفسر و خ انز مننمن ن م    بر سی است. بی
م جب اده تا ا عاهام  ت ان يافت ت که    مطالعات تجربی چندان جايی برام آن نةی

ام ه نظريهک هام عانی من ن ا بی تلقی ا  ؛ هةچنانهام ا بی معط ف به ويژگینظريه
هام عانی حاضر    عناصر و م ج  ات طباعی اناسی بر ويژگی   ااةی يا شيست

  من ن    احنی و به هام ا بی با م فقات وست که معة الً نظريه انهةکند. اشتأکاد می
ها و ا عاهام يک ا  . گ يی يافنن مؤلفهها نشان  ا ه می کا  بسنه و   سنی آن به ا بی

 ا  . اين  بسنگی ها مفسر و مننقد    يافنن آن شيا م به تالش و خ استنظريه تا حد 
هام ساخنا م و م    نظريهويژه   اناحنی م ج      بطن آنت بهنكنه و خطام  وش

نظرم است.  هامآاكا تر اش ساير ح شه تاناسی ساخنا گراط   خاص  وايتبه
هام ح ش  عل   ان با نظريه لال اباهت ظاهرم ا عاهايش هام ساخنا م بهنظريه

  يگرولی اش س م  ؛ هندتن به چنان بر اانی برام آشم ن می تر آسان تجربیت باشنر و
ويژه آنكه اسنفا ه اش به ها اش خطام يا اده مص ن ناست؛ تالش برام آشم ن آن
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من نی  يا مجة عة برام تیلال منن تاة لی  ا ند هايی که خ    اعاة جهان نظريه
منظ   اثبات کا آيی نظريه يا هةخ انی آن با من ن ا بی    مقاالت پژوهشیت  بهخاص 

چندان میلی اش اعرا  هام  انشگاهی  انة شبان و ا باات فا سی ها و طرحنامهپايان
ام است که ها حاکی اش انطباق منن و نظريهطرفه آنكه ننايج اغلب اين پژوهز ندا  .

ت صاف کند. آشم  ن تطباقی نظريه و منن    م    قرا  است هةان من ن  ا ت جاه و 
ت اند به معرفی و ترويج نظريه و آم شش اا   انطباق و هام ا بیت حداکثر مینظريه
ساشمِ ابندايیِ نظريه بر منن بپر اش . هةان  ويكر  آم شای و ترويجی م جب  پاا ه

 ا  .  انه میهام پژوهشیت اننقا م و ن آوگ نه مقاالت اش ا شش تهی ادن اين
ت «بر سی شمان    تا يخ باهقی براسا  نظرية شمان     وايت»برام نة نه    مقالة 

برام هايی نة نه ت ضاح نظرية ژنت    با  شمان  وايیت به يافنن ن يسنده پس اش
 تا يخ باهقیهام مخنلف  ابطة شمان     اسنان و گفنةان  وايی اش ماان صفیات جنبه

م جب « اگر هام شمانی»باهقی اش « بر ن بهره»گةان ن يسند  مقالهت  پر اخنه است. به
)صهبات « کةنر ناست اش تا يخیهام  اسنانی آن اش جنبة جنبه»اده تا اثرم پديد آيد که 

-می اناسان(اش نظرية ژنت )هةس  با نظريات برخی  يگر اش  يگر  وايت(. 39: 4037

 لة شمان ماان  و سطح  اسنان و گفنةان  وايی منن  وايی با تفاوت مق ت ان   يافت که
ت اش تا يخیت عاماانهت اعر  وايی )اعم  وست و اين ويژگی    تةا  من ن  وايی ه وب

ن تا    اين ماان حنی بساا م اش مننقداا  . ...(  يده میهام افاهی  وشمره و وايت
نه عنصرم  ت انندیپريشی  ا ويژگی ذاتی شبان م وند که ان اع شمانآنجا پاز می

به کا بر  اين « اگر »بنابراين با اطالق واژ   (.Smith, 1980: 227 - 228) اسنانی 
عن ان ننايج پژوهشی  ها  ا به ت ان آنهام ذاتی و وج  مِ شمان  وايی نةیويژگی

خ    خ  م منن  وايی بهپريشی    ام اش شمانعرضه کر . به عبا ت  يگرت يافنن نة نه
ت جهی ام خاصی    آن منن است و نه نشانة   سنی نظريه. بینة وج   ويژگینه نشا

منجر به  فقط نظريهچندبا   هةان « کا بست»و « آشم ن»به اين نكنه و تالش برام 
که    مقاالت  يگرم هةچ ن  حص ل ننايج مشابه    مقاالت منعد  اده است؛ چنان

هام ک تاه  ام اش  اسنان   نة نه بر سی ساخنا م عنصر شمان براسا  نظرية ژنت»
ناا ننايجی منفاوت « بر سی سرعت  وايت     مان جام خالی سل چ»و «  فاع مقد 
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 وای ابداعی  اين مقاالت ت ان يافت. اغلبِبا مقالة پاشان و با ا عام خ   ژنت نةی
مفاد  ننايجی  و حاوم ندا ند و اشهةانيا نگاهی اننقا م به نظرية م    اسنفا   خ   

تا اين مقاالت با  است عامل م جب اده اين. ناسنند برام اناخت منن م    بر سی
حرکت  2هام آم شای و ترويجیس م ويژگی هام پژوهشیت بهتهی ادن اش ويژگی

 کنند.
آشم ن نظريه  ا بايد نناجة نگاهی اسنفا ه اش منن ا بی برام  تکه گفنه اد چنان

نگاهی که نقشی منفعالنه برام پژوهشگر و منن     0؛گرا به نظرية ا بی خ اندعانات
ها و  آشم  ن نظريه جام به برام پرهاا اش اين آسابتگارم اش نظريه قائل است. بهره

ها اسنفا ه کر . به ت ان اش مفاهام کا بر م آن نظريه   من ن ا بی میها  کا بست آن
ت اند با اسنفا ه اش مفاهام نظريه میگا ِ بهساشم گا جام پاا ه عبا ت  يگرت پژوهشگر به

اش  هاش من ن م    مطالع اده    يک نظريهت به   يافنی ن ت اصال و ابداعی معرفی
هام جام اجاا و مراحل الگ وا ِ نظريهت ويژگی ت پژوهشگر به ست يابد.    اين  ويكر 

آن   هد که حاصلعن ان نقطة اروع حرکت خ   قرا  می فر  منن  ا به بهمنیصر
ت  09: 4092سرت  )میةدم کلههام من ن م    مطالعه خ اهد ب   ننايجی مبننی بر ويژگی

ننايجی منفاوت با « الف»اسنفا ه اش مفاهام يک نظريه برام تیلال منن  بنابراين (.12
  نبال خ اهد  اات. به«  »اسنفا ه اش هةان نظريه برام بر سی منن 

 گیري نظریه هاي شکلتوجهی به زمینه. بی2 -3
اسنفا    واةند اش  يكی اش ع املی است که ام خاصگارم نظريهآگاهی اش مبانی اكل

ت ان     و  ا می« نظريهگارم هام اكلشمانه». مفه     پی خ اهد  اات نظريه  ا
 معنا   يافت:

.    اين تلقیت هر است نظريه هام فكرم و اجنةاعی پديدا  ادنشمانه نخست
ا   که بسنر الش   ا برام ظه   آن هام فكرم و اجنةاعی خ انده می شمانهنظريه شا   

ام خاص بدون اسا  هةان تلقی است که اسنفا ه اش نظريهراند. بنظريه فراهم کر ه
  اين عبا ات آنت گاه خطايی    پژوهز خ انده اده است. پديدا م هامت جه به شمانه

نظريه  گارمهام اكلان تلقی اش شمانهر بر هةناظها باان ادهت  که    برخی اش پژوهز
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 اش و ام که قرا  است تیلالگر و گشايند   ماونن و نظريهاص الً ]بايد[ ماان م» :است
)بهفرت «    اانه باادن عی ا تباط و ساشگا م و هةگ نی وج  تهام منن باادپاچادگی

اند و طباعی است با هام م ج      بطن فرهنگ غر  اكل گرفنهنظريه» ؛(241: 4039
بايد هنگا  »؛ (13: 4094خانی و مد مت )امن« فرهنگ ايرانی تطابق کامل نداانه بااند

اما (. 14)هةانت « ايط تا يخی آن ت جه ]کر [کا گارم آن حنةاً به ار اننخا  نظريه و به
ها نه    ناهةخ انی منن و نظريهت  سد مشكل بساا م اش مقاالت و پژوهزنظر می به

بلكه    ناآگاهی اش چگ نگی اسنفا ه اش نظريه    نقد ا بی است که اتفاقاً يكی اش 
يابد؛ مشكلی که    بخز پاشان به آن پاامدهام اين ناآگاهی    آشم ن نظريه نة   می

عن ان  به هات جام اجرام وفا ا انة آن ها بهااا ه و اسنفا ه اش مفاهام اصلی نظريه
 0.اش آن معرفی اد فت  اهكا م برام برون

منظ    ة خاص بهکه يک نظرياين است  نظريه گارمهام اكلان تلقی اش شمانه وم
اين تلقیت  االت و حل کر ن چه مسائلی ا ائه اده است.   پاسخ  ا ن به کدا  سؤ

ج  و پر اش جست وم نظريه ها و مسائل پاز    پرسز نظريه گارمهام اكلشمانه
 لال تفاوت با  . اين تلقی به يخیت اجنةاعی و فرهنگی آننه    ارايط تا تا  می

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

 (تSchmitz, 2007: 34) اند هپی کشف و ت صاف ق انان حاکم بر من ن  وايی ب ت   

ام ک چک يا با گ اش پذير بر مجة عهها ناا  سادن به قان نی تعةام هدف ابندايی آن
اة ل و ام جهاناابی به نظريههةان  لال س  ام  سنمن ن يا ان اع ا بی ب  ه است. به 

و ن ع ی و قابل تعةام به من ن  اسنانی مخنلف )يا مجة عه ها و الگ هايی کلفرم ل
ط   صريح ها بهاين نظريه  اسنانی مانند عاماانهت حكايت و...(ت    تةا  خاصی اش من ن

هام ساخنا م نه تیلال گارم بساا م اش نظريهخ   . بناان اكلچشم می به يا ضةنی
ها با  آن و تفاوت ام اش من ن )با ت جه به اباهتيک منن خاصت بلكه تیلال مجة عه

ها ]...[ کرانگی  وايت گر ]ساخنا گرا[    م اجهه با بیتیلال» .( ب  ه استيكديگر
 و ب   و  هيابد که با ناهةگنی شبان  وبباز خ    ا    م قعات س س   میو کم

هام بندم و ت صاف آافنگی ظاهرم پاا ام کلی و کان نی مرکام برام طبقه قاعده
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اابی به الگ م  وايی ام  سنبرام نة نه پراپ بر (.44: 4092)با تت « جستمنفر  می
هام عاماانه بهره گرفت و هدف وم ناا تقلال  وايات ام اش قصهخ   اش مجة عه

که  البنه بايد ت جه کر مند ب  ه است. ام اش ق انان اندک و نظا پراکنده به مجة عه
اند هايی مبننی بر من ن منفر  ناا ا ائه کر هچ ن ت  و وف تیلالهةاناسانی   وايت

اناسی هام  وايتبیث نظريهط   خاص ولی هنگامی که به (؛29ت  21: 4030)اسك لات 
نه  تمن ن هسنند ط   خاص معط ف به مجة عةها بهآيدت اوالً اين نظريهماان می به

جةله مفروض  اانن نقشی ی من ن منفر  ناا با مالحظاتی اشثانااً بر س ؛من نی منفر 
اابی سی من ن منفر  بايد معط ف به  سنثالثاً بر  ؛ن استحداقلی برام مفه   نظا  مةك

   ها بااد.    آن (01ت  02: 4092سرت )میةدم کله «نگرتفاوت»هايی به ويژگی
اناسی ح ش   وايتی    ت ان گفت اغلب مقاالت پژوهشبا اين ت ضایات می

پاةايند. ا میاناسی ساخنا گرهام  وايتساخنا گرا مسارم منفاوت با اهداف و شمانه
بر  ت افاون«تیلال ساخنا م طرح  اسنان غنايی ي سف و شلاخا جامی»مثالً    مقالة 

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

يک حكايت با نظرية  ناا« کلاله و  منه گرايانة با  اار و گاوبر سی ساخنا »مقالة 
هام آن براسا  بر بر سی طرح اين  اسنان و ويژگی عالوه»برم ن تطباق  ا ه اده تا 

 مشخصهايی پذيرم اين الگ  ناا    چنان  اسنانهام انطباقتقابلا يدگاهی جديدت 
ت ان اثرم اش تعةام ها اوالً نةیين مقاله   اغلب ا (.00: 4090 ا م و عباسیت )تةام« ا  

جه به ثانااً هةان بر سی منن منفر  ناا بدون ت  ؛ننايج به ن ع ا بی م    مطالعه يافت
حالی اين   عن ان نظامی شبانی و فرمی انجا  گرفنه است.  مفه   نظا  و تباان منن به

ام است مجة عه ش است که طبق مطالب باالت برام بر سی ساخنا م يک ن ع ا بی ال
  و الگ م مسنخرج اش اين تیلال با ت جه به اباهت ماان من ن اش من ن تیلال ا 

...( ا ائه گر  . به گر ان اع )مانند حةاسهت عرفان وها با  ي م    بر سی و تفاوت آن
که ا   بر  يگر ااكاالتت خطايی مبنايی ناا  يده می افاون عبا ت  يگر    مقالة اخارت

گارم نظريات ت  و وف و هام اكللت مبانی و شمانهت جهی به  اليت است اش بیعبا 
  گريةا .
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اناسی  اسنان حسنک وشير به  يخت»چ ن هةهةان نگاه و اا ه    مقاالتی 
آن « اناسیبر سی  وايی و  يخت»که    آن ن يسنده هدف خ    ا  « وايت باهقی

ت     اناسیلة اصلی  يختمسئا  . اهده میناا مش (404: 4039)بهنا ت ذکر کر ه است 
تبديل و تقلال تعدا  شيا م پديدا  به مجة عة میدو م اش  مقا   وای تیلالی ت

عةال اين  وش بر يک منن خاص و بدون ت جه به نظامی هاست و اِق انان و نظا 
  ناپذير است.ت جاه تهرچند میدو 

يانه که خ   پاامد تالش نا گراگارم نظريات ساخهام اكليكی  يگر اش شمانه
گذا انه و هام ا ششاابی به ق انان حاکم بر من ن  وايی استت گذ  اش  او مبرام  سن

وج   اينت    برخی مقاالت با(. 13: 4094)هرمنت آو م به نگاهی ت صافی است  وم
اان گرا برام  او م   با   ما اناسی ساختبدون ت جه به اين نكنهت اش نظريات  وايت

برام نة نه نظريات  1.اندام خاص اسنفا ه کر هم فقات منن يا ت انايی ن يسنده
)صا قیت آقاخانی و ت و ضعف نظرياتی برام باشنةايی ق ّ مثابة بهاناسی گاه  وايت

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

تیلال حكايات » اند.    مقالةمننی خاص خ انده اده (040: 4090م س م و صابرمت 
ام اش ت اگرچه ن يسندگان اش مجة عه«االولاا برپاية الگ م  وايی گريةا ةتعلاةی تذکر

اندت هدف خ    ا بر سی ساخنا  ساشم نظرية گريةا  بهره بر هحكايات برام پاا ه
ذکر « ش و غنی کر ن حكاياتم فقات عطا     پرو  مااان»حكايت برام  سناابی به 

ت ان اش مفاهام  وان است که می (.70: 4092)مد سیت افق و ياسانیت اند کر ه
هام من ن بهره ها و هنجا گريامن آو م تاناخنیسبکهام گرايان برام تیلال ساخت

ص  ت يک الگ م مشخص بر يک يا چند منن ها بهساشم اين نظريهپاا هولی  ؛بر 
  اين ننايج  ا حاصل کند.ت اند نةی

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

هام ظاهرمت کامالً اش يكديگر منةاياند و به  و عان اباهت  « گارم نظريههام اكل
اكال اول معط ف به اين است که    . اِکنند ااا ه میاناخنیِ منفاوت اِاكال  وش

ها هدف اش کا بست نظريهت آشم ن آن است؛ چه نظريه بر يک منن پژوهز بساا م
ت جهی بی ناظر به اكال  و حالی که اِام اش من ن.   ساشم ا   چه بر مجة عهپاا ه
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اناسی ساخنا گرا     و م     وايتگارم نظريه است که   هام اكلانبه بنا
گذا انه اش من ن و هةچنان نگاه ا ششام ت جهی به مفه   نظا  يا مجة عهشيرااخة بی
 ا  . خالصه می

 گرایی. تقلیل3 -3
هام ا بیت فروکاسنن نظريه به بخز س مان آساب کا بر  نظريه    برخی اش پژوهز

که با هدف تیلال منن     ها پژوهز اهةانی اش آن است.    اينک چک و اغلب کم
با ت جه به ت  امک چک و حاااه گارندت تنها بخشیمیص  ت م خاص اپرت  نظريه

و منن براسا   ت گاينز هام نظريهو  انايی پژوهشگرت نه امكانات و ن آو م ت انايی
ها بدون گرايیا  . به عبا ت  يگر    اکثر م ا  ت اين تقلالآن بخز بر سی می

و نناجة  گار ساشم نظريه انجا  میةند و باشنر با هدف سا هت جاهی  وان و  وا
ت ت  و وفبرام مثال  1.هاستاناخنی به پژوهزاابی ااكاالتی  وشهم معة الً  اه آن

   ا امة    شمانة  وايتت     مقاالت فا سیپر اشان م    ت جه  نظريه يكی اش   مقا  
گانة هام مخنلف انديشاد. تجاية سهسنت هةفكران خ   به تجاية  وايت به بخز

 بندم نه مطلقاً اش آنِان ايده است. اما اين تقسام فت و منن نناجة هة گاا هت پی
هاست. مثالً وم اش م ا  م بندمت  و وف است و نه کا  وم میدو  به هةان تقسام

ها و ناسی  اسناناو به کا  سنخ است سخن گفت که کةی اش ت صاف خا  فراتر  فنه
ت  92: 4032)ت  و وفت  اه فت گانة ترکاب پیهام سهاا ه برام نة نه د.آيمن ن ناا می

يا چگ نگی ا تباط  (71ت  11: 4037)ت  و وفت بندم افعال و تغاارات  وايی تقسام ت(91
با ع امل و ساخنا هام  ها تهکاد بر اننخا  و چانز گاا ت  با تأ ساخنا   اسنان

و بی مباحث ان اع ا  ها با و ا تباط آن (411ت  412: 4030)اسك لات مننی و معنايی  برون
اعننايی ها بی ها به آننامهم ا  م هسنند که معة الً    مقاالت و پايان اناسیسبک

هام نظريات ت  و وف ترين بخزترين و اصالا  . اين   حالی است که   خشان می
پی برقرا م تةايا ماان من ن هايی که باشنر   ؛ ايدهمغف ل است مسائل مرب ط به هةان

 ند.او ان اع ا بی ب  ه
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اندت جا تعدا م اندکت اش اين گارم اش نظريات ت  و وف نگاانه ادهمقاالتی که با بهره
که  «تیلال ساخنا م  اسنان غنايی ي سف و شلاخام جامی». مقالة برکنا  ناسنند آساب
اناخنی آن ذکر ادت    اين شمانه ناا با هام  وشها و ضعفتر برخی آساب پاز

  و وف م جب گرايانه و ناقص نظرية تکا  بر ن تقلال هآسابی جدم م اجه است. ب
آمده اش   ست بهام اش الگ م ت  و وف نبَر . ننايج واقع هاچ بهرهاده تا اين مقاله   

 ت ان   يافت:بر ه  ا بدون اسنفا ه اش نظريات ت  و وف ناا می مقالة نا 
ام تنظام اده است؛ نامه ساخنا   اسنان ي سف و شلاخام جامی براسا  شمان گاه 

يعنی ح ا ث  اسنان براسا   وابط علت و معل لیت يكی پس اش  يگرم    
پا ندند ]...[ بنابراين    طرح اين  اسنان چنان وضعانی وق ع می امندا  شمان به

تعا ل مجد   ←هم خ   ن تعا ل و وضعات ناپايدا   به ← ا يم: تعا ل اولاه 
 (. 422: 4094)صا قیت آقاخانی و  ضايیت 

ناا به نظرية « اناسیالطار ااخ ااراق برپاية  وايتلةتیلال  سا»بخشی اش مقالة 
ها ها و گاا ه فت ت  و وف اخنصاص  ا  . ن يسندگان    اينجا ناا فقط به معرفی پی

آشا م و »اند:  ا به اين اكل ا ائه  ا ه« الطارلة سا»پر اخنه و    پايان طرح  اسنان 
اين  (.444: 4094 شا ه و جعفرمت غالمیسان)طاهرمت  « هايی ←تالش ←ا ت اس ←پرواش 

هةان نناجة مقالة پاشانت يعنی ت الی تعا لت برهم خ   ن تعا ل و تعا ل مجد ت است. 
عن ان  ها هم صا ق است و باان آن بهناگفنه پاداست که اين نناجه   م    بقاة  وايت

و غاره هاچ ا شش پژوهشی و جنبة  «الطارلة سا»ت «ي سف و شلاخا»طرح  اسنان 
خ   خطايی     خ  م بهن آو انه ندا  . گفننی است پر اخنن به بخشی اش يک نظريه 

هام بلكه خطا و لغاشِ اصلیت پاامد گاينز ا  ؛اسنفا ه اش نظريه میس   نةی  وش
که     فايدهت ناآگاهانه و بدون ت جه به اهداف نظريه است؛ چنانغارهدفةندت بی

تنها هاچ نناجة اصال و جديدم  ها نه فت اده ناا ت صاف و معرفی پیهام ذکر نة نه
هةراه ندا  ت اش اهداف اصلی نظريه و مبانی آن ناا به      اسنام فهم و تیلال منن به

شمان  اده  ا هم مقاالت  و يا سه آساب گفنه وست که برخی اش اين  اشهةان و  است. 
ی به تیلال ت جهگرايیت آساب  و  )بیبر تقلال افاون قالة اخارتمثالً    م  ا ند؛

ا  . به هةان  لال گارم نظريه( ناا  يده میعن ان شمانة اكل ام اش من ن بهمجة عه
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و « الطار برام نقد ساخنا ملةقابلات  سا»چ ن هةمقاله م ا  م  ن يسندگان است که
 ا جاو  سناو  هام مقاله  جا( )هةان« اشمپر گرم و  اسنانم فقات سهرو  م     واين»

 اند. پنداانه
پژوهشگران با  اش طريق آانايی سد با اصالح اا   اسنفا ه اش نظرية ا بی نظر می به
ها گرايیبن ان اش تكرا  اين ن ع تقلال کا بر  نظرية ا بی    تیلال منن اناسی  وش

ام خاص يا  سناابی حل مسئله پژوهشگر اش کا بر  نظريهت نهکاست. هنگامی که هدف 
ساشم خا  نظريه باادت وق ع چنان به  يدگاه و بانشی ن ت بلكه فقط آشم ن و پاا ه

ناپذير خ اهد ب  .    م    مطالعاتیِ مقالة حاضرت يعنی هايی اجننا گرايیتقلال
اناسی کا بر  نظرية ا بی م جب اناسی ساخنا گرات آانايی نا يک با  وش وايت

باابد و  اهامت باشنرم    فراتر  فنن اش الگ هام خُر  ساخنا م ا   پژوهشگرمی
اده و  هام اصالحت اش نسخهاناسیهام  وايتبه نظريه ضةن گسنرش نگاه خ  

اناسی پساکالساک( ناا بهره گار  و حنی امكان ها )مانند  وايت يافنة آنگسنرش
ها فراهم کند. اين فرايندت هام  يگر ح شههها  ا با يكديگر و با نظري ترکاب برخی اش آن

ضةن خروج پژوهشگران اش انفعالت م جب برجسنگی نقز منن و خالقات پژوهشگر 
    مطالعات ا بی خ اهد اد.    

 مدهاپیا. 4
مدهايی ناا برام ح ش  اهام پاشان پاهام براةر ه    بخزها و آسابضعف

ت ان     و بخز اصلی تبعات و ننايج  ا می اند. اينهةراه  اانه هام ا بی بهپژوهز
  خالصه کر :

 . تکراري بودن نتایج 9 -4
گارم آم شای و اناسی ساخناگرا و بهرههام  وايتعد  اسنفا    واةند اش نظريه

ها نامهها    ح ش  مقاالت پژوهشی م جب اده تا ننايج مقاالت و پايان ترويجی اش آن
منظ    کا گارم نظريه به جام به ند. هنگامی که بهباا تفاوت چندانی با هم نداانه

برام معرفی و آشم ن خا   آن  ا فقطويژگی خاص من ن م    مطالعهت  آاكا  کر ن
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معط ف  تدهام من ن باانكه معط ف به ويژگیاسنفا ه کنندت ننايج تیقاق ناا باز اش آ
اناخت نظريه گ يی د ب  . اد  نظريه خ اه اناخنهها و عناصر آانا و به ويژگی
 ته و میص ل اصلی ا بااتعن ان ما ّ ت بهمراتب باشنر اش اناخت منن ا بی اهةانی به

م     و منن ام که   اده    بخز پاشانت نناجه مثالً     و نة نة بر سی  ا  .

عبا ت ب   اش اروع  ت( حاصل اد«الطارلة سا»م جامی و «ي سف و شلاخا»مخنلف )
    اين نناجهمنعا لت  سادن به عد  تعا ل و باشيابی تعا ل مجد ؛  اسنان اش حالنی 

 وايات کهن ناا صدق     تةا  کمو  ست ا  بطن نظرية م    اسنفا ه ناا باان اده
ا  .   يده می اناسی نااهام ساخنا م و  وايتکند. اين نكنه   با    يگر نظريهمی
اش نظرية ژنت برام بر سی شمان  وايت بهره اده که هام مرو ساا م اش مقاله   ب مثالً

هام م    تأکاد هةان گاا ه آيد؛ شيرا اين ننايج ست می ت ننايجی مشابه بهاندجسنه
ها و الگ هايی که اتفاقاً برام حص ل و باان هةان اند؛ نظريهها ناا ب  ههةان نظريه

  اند.ننايج اكل گرفنه
اابی به   و باشيابی اين ننايجت بدون  سنتكرابه  فقط کا گارم غار واةند نظريه به

 تها اش  يگران هام من ن ا بی و وج ه تةايا آنننايجی     اسنام اناسايی ويژگی
ها  ها و مفاهام بناا ين آنها با تأکاد بر  وشحالی است که اگر نظريهاين   انجامد.  می

هام ش بر سی ويژگیکه عبا ت است ا ت هايیو با ت جه به هدف اصلی چنان پژوهز
ت انند ننايجی     اسنام اناسايی عناصر سبكی کا  گرفنه ا ندت می به ت من ن ا بی

  پی  اانه بااند.ها و ان اع مخنلف   من نت ن يسندگانت  و ه

 ها در فرایند تولید علمنتیاله بودن پژوهش. بی2 -4
هام مهم مقاالت ويژگی يكی اش اهداف و تکه    ابندام مقاله ناا يا آو م اد چنان
پژوهشیت گسنرش مرشهام علم با  سناو  هام بديع و اصال است. به عبا ت ت  علةی

هام ن  و  ست  ا ن يافنه ضةن به  يگرت پژوهشگر بايد بن اند با نگا ش يک مقالهت
منابعی جديد و کا آمد برام به م ض ع م    مطالعهت  افاايز آگاهی مخاطبان

هةچ ن  7  و  يگران مهاا کند. آنچه با عن ان ضريب تأثارهام بعدم خ  پژوهز
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  هند  نشان ا  تمعاا م مهم برام تشخاص اعنبا  مجالت و مقاالت علةی اناخنه می
  هام بعدم است.بر  پژوهز اهةات مااان نقز مقاالت    پاز

 کا بر مت  لال نداانن ننايجی مفاد و به اده    اين ن انا  بر سیاغلب مقاالت 
گذ ا به  با نگاهیاش س م  يگر  .اند نب  ه يک اش مقاالت منبع پژوهشی تقريباً    هاچ

که اتفاقاً اغلب هةان مقاالت ناا اش هاچ  ا   می   يافت فهرست منابع اين مقاالت
بهره عن ان منابع مطالعاتی خ   اناسی بهپژوهشی    ح ش   وايتت  مقالة علةی

يا فقط        فهرست منابع  يده ا  ت اش اين منابع هم مقالهنا  چند  اند. چنانچه نبر ه
اده است.  اسنفا ه ها يا اش مبانی نظرم و مقدمات آن بخز پاشانة تیقاق نا  بر ه اده

يا  بر  که مبانی نظرم و مقدمات اين مقاالت معة الً به ارح و اين نكنه  ا نبايد اش
 بلكه با اسنفا ه اش  يگر منابعت ؛ اشندپرا چ   نظرم ابداعی و خالقانه نةیچمعرفی 

اسنفا ه اش اين  هند. به عبا ت  يگرت ارحی سطیی اش نظرية م    نظر ا ائه می فقط
  ها. بدون ااا ه به ننايج آن استت ص  ماكل  مقاالت به

  اپژوهشی  ت مقالة علةی 90سا هت منابع م    اسنفا ه        تیقاقینگا نده 
اناسی ساخنا گرا به هام  وايتاالت هةگی با اسنفا ه اش نظرماين مق .کر  بر سی

پژوهشی ا باات فا سیت ت  اند و    مجالت علةیبر سی منن يا من نی ا بی پر اخنه
اش  مقاله اش مجة ع اين مقاالت 00 تعدا  اند.چاپ اده 4091 ت 4094هام  بان سال

ن منبع پژوهشی خ   بهره عن ا اناسی بهپژوهشی ح ش   وايتت  هاچ مقالة علةی
پژوهشی  ت مننی )به مقاالت علةیاما    بقاة مقاالتت تعدا  ا جاعات   ون 3.اندنبر ه

سه  سنة ا جاع به ننايجت ا جاع به  به اناسی( و ن ع اسننا  به اين منابعح ش   وايت
 شير که نناجة آما م آن    جدول اده مبانی نظرم و اسنفا ه    پاشانة تیقاق تقسام

 ت.آمده اس
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 شناسی ساختارگرا. فراوانی ارجاعا  در مقاال  علمی ل پژوهشی حوزة روای 9جدول 

به ننايج و  ت اةا   فعاتی است که«ا جاع به ننايج»   اين جدولت منظ   اش تعدا  
م    بر سی ا جاع  ا ه اده است. مقالة  90 سناو  هام اصلی مقاالتِ مرجع    

ا جاعات اين مقاالت به مبانی يک  ت تعدا «ا جاع به مبانی نظرم»اش  هةچنان منظ  
مقالة مرجع است. ت جه به اين نكنه ضرو م است که مبانی و تعا يف يک  نظريه   

مقالة مرجع نظريه    مقالة مرجع ناا اش منابع  يگر گر آو م اده و جاو ننايج 
اناسی  اسنان حسنک وشير به  وايت  يخت»ا  ؛ مانند اسننا  به مقالة میس   نةی

چند   که   واقع اسننا  به منبعی  ستپراپ اش مق لة فانكشن  برام ذکر تعريف« باهقی
ناا تعدا   فعاتی است « اسنفا ه    پاشانة تیقاق»منظ   اش  نهايت   ا  .میس   می

و بدون اسنفا ه اش ت  عن ان پاشانة تیقاقبه ع فقطمقاله اش مقاالت مرج 90که اين 
  اند.نا  بر هت  ها مین ا و ننايج آن

پژوهشی ح ش   ت ام که اش هاچ مقالة علةیمقاله 00اش اگر  هات اين يافنه با ت جه به
 2عد  )کةنر اش  0    اند بگذ يمت فقطع اسنفا ه نكر هعن ان منب بهاناسی  وايت

هام پاشان اسننا  ا جاع(ت به ننايج پژوهز 211  صد( اش کل تعدا  ا جاعات م ج   )
ام گذ ا    پاشانة ص  ت ااا ه   صد( به 09)حدو   ا جاع 427 تعدا  اده است.

  صد( ناا به مبانیت تعا يف و  14مانده )حدو   ا جاع باقی 421تیقاق ب  ه و 
به عبا ت  9.ا ندهام مقدماتی با نظرية م    بیث    مقالة مرجع مرب ط میآانايی

ااا اتی  ص  ت هام غاراصلی مقاالت و بهظاهر شيا     بخز ت اين ا جاعات به يگر
اند. پاز اش اينت عد  اسنفا   کننده نداانه نقشی تعاانبر  مقاله  پاز   گذ ا ب  ه و 

تعدا  کل 
 مقاالت 

تعدا  
مقاالت 
مسنند به 
مقاالت 
 پاشان

تعدا  کل 
ا جاعات به 
 مقاالت پاشان

تعدا  ا جاع 
به مبانی 

 نظرم

تعدا  ا جاع 
عن ان  به

 پاشانة تیقاق

تعدا  
ا جاع به 

 ننايج

90 14 211 421 427 0 
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هام فلسفهت کال ت ح شه کافی اش مقاالت علةی    نگا ش مقاالت  انشگاهی )  
واقع هام پاشان و   يسندگان به پژوهزت جهی ن اخالق و عل   قرآنی(  ا نشانة بی

اسا  مقالة حاضرت براما  ؛(442ت  441: 4092)اسالمیت اند  انسنه« گسست اش جامعة علةی»
اناسی اده    ح ش   وايتنشانة ضعف مقاالت مننشرننايج اين اةا ش سا ه  ا بايد 
پژوهشی ح ش  ت  ت ننايج مقاالت علةیجدول اين ساخنا گرا  انست. پس مطابق

   گارم مقاالت علةی پس اش خاناسی ساخنا گرا تقريباً هاچ تأثارم    اكل وايت
اند. يكی اش علل اين امر ننايج مشابه و ناکا آمد اين مقاالت است که خ   نداانه

 میص ل ضعف    کا بر  نظريه است.  

 . نتیاله5
معنام فهم   ست مفاهام و مدعاهام اصلی( با آگاهی اش چگ نگی  ام )به فهم هر نظريه

ل مةكن است گاه فر م با کننده  ا  . به هةان  لااسنفا ه اش نظرية ا بی تفاوتی تعاان
وج   تسلط بر يک نظريهت    اسنفا   عةلی اش آن    نقد و تیلال منن  چا  خطاهايی 

 و ت جه به  وش اسنفا ه اش نظرية ا بی م جب اعنبا  علةیِ  اشاينجدم ا  . 
فراوانی اش کا بر  غارعلةی هام نة نه تا  .    اين ماان میهام ا بی پژوهز

ی يافت که با اسنفا ه اش شپژوهت  ت ان    مقاالت علةی ا می هام ا بی نظريه
هام اين مقاالت باز اش ترين آسابهام ا بی سعی    نقد من ن ا بی  ا ند. مهم نظريه

 اليلی هةچ ن اسنفا ه اش من ن ترجةه(ت ناهةخ انی  )بهها آنكه برآمده اش بدفهةی نظريه
اده بااندت نناجة کا بر  غار واةند نظريه  ا هنن يا تكرا م ب  ن نظرية اسنفنظريه و م

 هسنند.
 ان يكی اش پرکا بر ترين عن ت بهاناسی ساخنا گرا با نگاهی به مقاالت ح ش   وايت

که تلقی خاص برخی اش پژوهشگران اش  ا   می   يافت ها    مقاالت فا سیتنظريه
گاهی اش اهداف و مسائل من ن مخنلفت ناآ    عن ان قالبی برام آشم  ن ا بی بهنظرية 

به چند گاا   میدو   و تقلال آن می   به نظريهاصلی نظريهت نگاه آم شای و م ض ع
ت  ها    مقاالت علةیهام اسنفا ه اش اين نظريهجةله آساباش )معة الً مبا م نظريات(

 اش  گذانهاند. پی  اانهننايج و تبعاتی ناا    هااين ضعف تر يدپژوهشی هسنند. بی
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ترين هات مهمهام من ن ا بی و تكاه بر کا بست کامل نظريهت جهی به ويژگیبی
ند اش: ناکا آمدمت ا مدهام اين نگاه غارعلةی به نظريه    مقاالت فا سی عبا تاپا

ها  ا اش ننايج مفاد تهی کر ه است.  ها که آنفايدگی و تكرا م ب  ن اين پژوهز بی
فايدگیت  لال بی به  هدهام اخار نشان میسال اده    مقاالت چاپ بر سی آما م

غارعلةی ب  ن و مشابهت ننايجت اين مقاالت اش هدف اصلی خ  ت يعنی س  مندم    
پی  فهرست منابع اين مقاالتبا نگاه به  اند. ها  و  افنا هفرايند ت لاد علمت فرسنگ

   .است ا جاع  ا ه نشده ننايج مقاالت پاشان ها به آن بريم که     می
هام  انة ا باات فا سی به منخصصانت  يام سرفصل سد سپر ن برنامهنظر می به

تر   با   اناسی تیقاق    کنا  تد يس و بیث عةاق و جدمت جه به آم شش  وش
ت اند امادها  ا حدم میتا هام آم شاینظرية ا بی    ط ل  و ان تیصال    گروه

44.تر کندنة شبان و ا باات فا سی پر نگبرام بهب   وضعات نقد ا بی     ا
 

 گزاري سپاس
هام مرب ط به جدول تعدا  مقاالت و ا جاعاتت اش کةک آو م بخشی اش  ا ه   جةع

مريم نصرمت و غال چهراشم اسنفا ه کر  . اش  ت انشج يان عايا  میةد ضا مجلسی
 گاا  . ايشان صةاةانه سپا 

 هانوش پی
اند.    ن انا  حاضرت عن ان نة نه اننخا  اده ا  ت تنها بهها يا  می انا  اش آن. مقاالتی که    اين ن 4

ايم؛ بنابراين اننقا ات   ا معاا  اصلی برام نقد اين مقاالت   نظر گرفنه« گارم اش نظريه وش بهره»
 هام احنةالی اين مقاالت ناست.وا  اده  لالی بر نا يده گرفنن  يگر ا شش

ها و کا کر هام مشخصی برخ   ا ند؛ ولی االت علةی ت ترويجی ناا اش ا شش. گفننی است مق2
ام است که با عن ان علةی ت پژوهشی ن انه و م ض ع ن انا  حاضر مقاالت ترويجی و آم شای

 ا ند.مننشر می
 ا  . مثالً  م ناا مشاهده میگرا به نظرية ا بی حنی    بطن برخی مقاالت اننقا. اين نگاه عانات0

( با تكاه بر آ ام پ پرت تالش برام    يا ابطال يک نظريه با يافنن مثال 440ت  99: 4091خانی ) امن
کند. اما بايد ت جه  اات اين نگاه به ابطال  فت اش ارايط م ج   پاشنها  مینقض  ا برام برون
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هام مكاناكی گرا به نظرية ا بی  ا   که کا بستيک نظرية خاصت به هةان مااان نگاهی عانات
 مرس   برام اثبات آن.  

« ناهةخ انی منن و نظريه» ا برام  فع مشكل « هاترکاب نظريه( »19: 4094خانی و مد م ) . امن0
 اند. پاشنها   ا ه

خ    خ  م . اسنفا ه اش يک نظريه برام  سناابی به اهدافی منفاوت اش اهداف م    نظر نظريهت به1
عن ان  كنة مهم اين است که پژوهشگر بايد اين تغاار اهداف  ا بها  . ناِاكال میس   نةی

ت جهی به  وست که بی اناخنی  وبهام    تیقاق تباان کند. اين کا  گاه با اسنلااماتی  وشمسئله
 ا  .ها م جب کاهز ا شش علةی و اعنبا  مقاله می آن

ساشم خا  نظريه ص  ت ص  ت پاا ه ها بهها و تیلال. گفننی است    باشنر اين مقاالت بر سی1
 گرفنه است.

7. impact factor 
 . مالک کا  ما    اينجا وج   آن مقاالت    فهرست منابع مقالة م    بر سی ب  ه است. 3
 ا  ؛ اسنفا ه اش هام ا بی پر ه برمیهام پژوهز. بايد گفت اين نكنه خ   اش يكی  يگر اش ضعف9

 م م اقع نامعنبر.چند  و    بساا  منابع  ست
ت ان به عةلكر  غارمسئ النه و غارتخصصی . اش  يگر ع امل پديد آمدن اين آساب جدم می44

(ت  عايت نكر ن اخالق 241: 4091مديران و  او ان مجالت علةی ت پژوهشی )اريفی صییت 
   گرايی ساشم تقلالها يا سا هپژوهز اش س م ن يسندگانت کةب   منخصص    تد يس نظريه

 هام ا بی ااا ه کر .آم شش نظريه

 منابع
کةاسا ن بر سی نشريات  (.  بارخانة4094) نامة تعاان اعنبا  نشريات علةی کش  آيان -

 علةی کش  .  
فرشانه طاهرم. تهران:  . ترجةة  آمدم بر ساخنا گرايی    ا باات(. 4030ت  ابرت )اسك لا -

 آگاه.
پژوهشی ت  يا آما ؛ تیلال ساخنا  مقاالت )نا(علةیفربهی (. »4092حسن )اسالمیت ساد -

  .449 ت 94ص. ص71 و  70. شاناسی عل   انسانی وشفصلنامة «.    عل   انسانی
. نقد ا بی فصلنامة«. هام ا بی معاصراقندا  نظريه    پژوهز(. »4091خانیت عاسی )امن -

 .424 ت 97. صص03ش
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هام ا بی ظريهاناسی کا بر  ن    يا   مان؛ آساب»(. 4094خانیت عاسی و م نا مد م )امن -
 .71 ت 14. صص01. شهام ا بی پژوهز فصلنامة «.   تیقاقات معاصر

. 2میةد  اغب. و ترجةة .ها  آمدم بر تیلال ساخنا م  وايت(. 4092با تت  والن ) -
  ا  ن .تهران:   

 ت 241صص .44. شنقد ا بی لنامةفص«. ناساشگا م نظريه با ن ع ا بی(. »4039بهفرت مهرم ) -
244. 

 فصلنامة «.اناسی  اسنان حسنک وشير به  وايت باهقی  يخت(. »4039بهنا ت مانا ) -
 .414 ت 404صص (.0)  4. شهام ا   عرفانی پژوهز

اسا  خنا گرايانة با  کلاله و  منه بربر سی سا(. »4090 ا مت احةد و سةانه عباسی )تةام -
 .19 ت 00صص .19. شپژوهی ا بیمنن فصلنامة .«الگ م کل   برم ن

 تهران: آگه. .میةد نب مة ترجة .ب طاقام ساخنا گرا .(4032ت  و وفت تاوتان ) -
 .کناي ن اهپر ا  ةترجة .مفه   ا باات و چند جسنا   يگر .(4037) تتتتتتتتتتتتتتتت -

 .قطره نشر تهران:
سی سرعت  وايت     مان جام خالی بر (. »4039لیت کاوو  و ناهاد  هقانی )حسن -

 .10 ت 07ص. ص01. شپژوهی ا بیمننفصلنامة «. سل چ
بر سی ساخنا م عنصر شمان براسا  نظرية ژنت    (. »4094)  نجبرت میة   و  يگران -

 ت 441صص. 1ت  1. شا   پايدا مفصلنامة «. هام ک تاه  فاع مقد  ام اش  اسناننة نه
404. 

. 00. شنقد ا بیفصلنامة «. گريةا ت يكی  وش مر ه(. »4091)اريفی صییت میسن  -
 .240 ت 244صص

تیلال ساخنا م طرح (. »4094میة   آقاخانی باژنی و حةاد  ضايی ) تصا قیت اسةاعال -
 .420 ت 440صص. 49. شا   غنايی پژوهشنامة«.  اسنان غنايی ي سف و شلاخام جامی

«. اسا  نظرية شمان     وايتقی برا يخ باهبر سی شمان    ت(. »4037صهبات فروغ ) -
 .442 ت 39ص. ص24. شهام ا بی پژوهز فصلنامة

الطار  لةتیلال  سا(. »4094شا ه و فاطةه جعفرم ) ت غالمیسان غالمیساناهللطاهرمت قد ت -
 91ص. ص24. شپژوهز شبان و ا باات فا سیفصلنامة «. اناسی وايت پايةااخ ااراق بر

 .444 ت
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 .3. شنقد ا بی فصلنامة«. بیران نقد: تصا ف نظريه و منن(. »4033ت  اوو  )مقد  عةا تی -
 .249 ت 241صص

بر سی ساخنا م طرح  اسنانی (. »4090طابه صابرم )فنییت امارت سادکاظم م س م و  -
 .04. شنامة شبان و ا باات فا سیکاوش«. هام ساخنا گراياناسا  نظريهرفريدون ب

 .491 ت 411صص
 . تهران: سخن.علةی پژوهشی آيان نگا ش مقالة(. 4033 حیت میة   )فن -
مشهد:  انشگاه عل   . 2. واناسی مطالعات  ينی وش(. 4094فرامرش قراملكیت احد ) -

 اسالمی  ض م.
نقد فصلنامة «. اناسی مطالعات ا بیگاينز منن و  وش(. »4092سرت علارضا )میةدم کله -

 .13 ت 07ص. ص20. شا بی
اناسی نظرية  وايت مطالعة م   م:  حكايت  وايت آساب(. »4091مخنا مت مسرو ه ) -

. هام عل   انسانیپژوهشنامة اننقا م من ن و برنامه«. اناسی وال يةار پراپ نظرية  يخت
 .497ت  430. صص14ش

ا لااالوةتیلال حكايات تعلاةی تذکر(. »4092اسةاعال افق و اماد ياسانی ) تمد سیت فاطةه -
 .424 ت 70صص .24. شپژوهشنامة ا باات تعلاةی«. الگ م  وايی گريةا  برپاية

گر آو نده و  .اناسی انشنامة  وايت    «اناسی ساخنا گرا وايت(. »4094هرمنت  ي يد ) -
 تهران: نشر علم. ويراسنا  میةد  اغب.
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