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 Positivism and Interpretivism have many 

applications but in face with power relations they 

cannot do more things and in this battle they fail. Third 

paradigm (critical realism approach) is suitable there. 

It has a powerful potential for influence under power 

relationships that are complicatedly mixed with social 

reality. Although critical approach is useful for the 

purpose, it suffers from something; this paradigm does 

not have any positive method for doing experimental 

research in social areas. For this reason, this research 

is going to define a new method based on critical 

approach. 

In this line, the research is presented "Critical Analysis 

Method" through exploring, studying more and 

justifying the perception of the critical approach. The 

new method is based on protecting three subjects: 

"Interviewee", "Interviewer" and "Reader". In this 

method the central point is to emphasize on the being 

subject of the three. The point helps it to be as a 

scientific method and as the same time penetrate 

power relations. 
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 اطالعات مقاله   چکیده

گرم نسوستفیااگرگرم نس یس جمه اا سداااسبااوی دسداااسوهااج سسهااااسمااااا سناکااا نسنیااانسدایم م  
هاااسسهااسز ا سآن اس یسدژوهشسوستجصگفسوستاگگنسیومدا سآکارایسوسیودناااسهجز ستجمنمنوا

ااسداایم م  سسمهتماعنس رسجمدستجه سد سدایم م  سسجمس)منتقاا گرم ن سیمسراروی س ن دخشاو سم ا
ستنگاو سمنتقا گرم نسنگزسداس وهج ستجمنسداالاسخج سدرماسنفجذسد سز ارسدجسامس ناسااا سباوی ی

دار سوسآندسنومکاتنسم انسداایم م  سمزسسکو س یسومبعگمسمهتمااعندسمزس شاربسدزیگانسینا س ن
هاااسمهتمااعنسمسام سدر اناااسسهااستجردنس یسهجز سیوکنسم جادنسدرماسمنجامسدژوهش

هشنسذ ابسداایم م  سمنتقاا گرم نسوسمادسدژوهشسهاررس یسدنستعر فسیوشسدژوسچنگنسدو و 
ک سم نسیوشسدتجمنوسدا ستجیگاوسوسگار آویاس م  سمزسسنحجاسگرم نسمنتقا اسمسم؛سد سیو رر سومبع

س گومنسدپر مز سوسن سم نر سفق سد سنقوسدژوهشس  گرمنسدینو سکنو س
یوشس» یسم نس یگردسرمنسنقوسوسدریسنسوستعو بسف  سمزسداایم م  سمنتقاا گرم ندسدا ستاوو نس

یواسآوی  سکو سمسم سدنگانسیوشس ا کو سدارسهفاسسساج گنسسا سساج  س«ستحلگبسمنتقا ا
 یسهر انسداژوهشسمسام؛سداو نس عنااس«س خاطب»وس«سکننو س صاها »دس«کجنو س صاها »

 مناوسکا س یسیح ا س صااها سمزسیح ا سسکجنو سیمسومهوسخطااسعموس اسس جس نسک س صاها 
هاااس اجمزادسسسبسد سمدزمیهااس ختلافسوس م  کننو سدا وسداستجسکنشسفاصل س می دس صاها 

هادسسکننو سدزنوسوسسرمنجامسداسدگاانسکافااسمساتوال سهااس صاها س سمسد سمیزکگادنس معگ 
م رانسمیزکگادنسوسبضاو س یدای سداژوهشسیمسدارماس خاطابسفارمه سکناو سدناادرم نسیوشس

د سز رسدجسامسسکجکوستاسرمنسنفجذسهااس ا کو س نستحلگبسمنتقا اسداسیعا مسسج گنسسج  
سسطجحسبوی دس یسبایبس کسدژوهشسعلمنسدابنسدمانو 

 

س 
 1/7/1397دریافت: تاریخ 
 15/6/1399 پذیرش:تاریخ 
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  واژگان کلیدی:
سدسمنتقا گرم ن

سدسیوشستحلگبسمنتقا ا
سدس ناساا سبوی 

سدسیوشسکگفن
سددج گنسسج  

 

  قای سعلمنساسدژوهشن
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 بیان مسئله

شناسنی در علنوم  شنناتتی هنه زنوزه روشهای نظری و روشقوت
شناسنی اجتماعی پیدا هرده است و وجود رویکردهنای متننور روش

هنایی در نوشتارهای علوم اجتماعی شاهدی برای تحول و چنرت 
هنا و رویکردهنای  در این عرصه است، ولی در عمن  بیشنتر جریان

تفسننیرگرایی اسننت گرایی و  پژوهشننی منتنننی بننر دو رویکننرد ا نننات
(. بننا وجننود اینکننه بسننیاری از مننناب  از 168، ص1392)نیننومن، 

رویکردهنای دیگننری چنون رویکننرد انترنادی، رویکننرد فمنیسننتی، 
گرایی، رویکنرد پدیدارشنناتتی و رویکنرد پسنت رویکرد برساتت

داستان  گویند، اّما در چیستی این رویکردها هم مدرنیستی سخن می
ویژه در  ردها هنوز اصالت و هفایت الزم را بنهنیستند. گویا این رویک

طورویژه رویکنرد  انند. اینن رویکردهنا، بنه میدان عمن  پیندا نکرده
انترادی، وجه ممیزشان در نرد دو رویکرد مرسوم ا نناتی و تفسنیری 

 هنند.  است و تود زرفی ایجابی برای پیشنرد امر پژوه  ارائه نمی
ن رادیکنال بنودن، بنرای چنو واژگنانیاستفاده از  ،براینافزون

از در زاشیه قرار داشتن این رویکرد در  نشانرویکرد انترادی تود 
 مثابننه بههننای اصننلی پننژوه  )میننان پژوهشننگران و جریننان

تنود بنه چنارچو   هنردن رویکردهای بهنجار( اسنت. محندود
های مرسنوم از منظنر مرسوم زاصلی جز انتظار هارویژه نرد روش

ری را برای این رویکنرد در پنی نخواهند رویکرد انترادی چیز دیگ
النته نتیجه این زسن توجه را در قوت گرفتن سننت هیفنی  ؛داشت

ی برآمنده از نیز باید جستجو هرد هه توانسته در قیاس با سنت هّمن
تر واقعیننت و پدینندارهای  هننای عمینن شناسننی ا ننناتی، الیننهروش

ری را از تنهای فربنه اجتماعی را مورد بازهاوی قرار دهد و توصیف
 ۀبیناننن هننای اجتمنناعی عرنننه هننند و از نگننرش توشواقعیننت

  .گرایانه فاصله بگیرد های ا نات روش
همچنان ابعادی از واقعیت در این رویکرد مغفول  ،اینوجودبا
ماننند هننه بخشننی از آن بننه دلینن  اصننول بنیننادین زنناهم بننر مننی

هیندتفسیرگرایی و بنه عننارتی منورد  ن هرد قنرار دادن و برجسنته تأ
شنناتتی( اسنت و  شناتتی و معرفت ها )در سطح هستی برساتته

برتننی دیگننر ناشننی از نننعف در شننیوه انجننام هننار )در سننطح 
ویژه با توسن   رسد انترادگرایی، به شناتتی( است. به نظر می روش

گرایی انترادی هه مورد توجه این پژوه  قرار دارد،  به رویکرد واق 

ماننده در  برتنی از ابعناد مغفولتواند  واجد امکاناتی است هه می
رویکردهای مرسوم ا ناتی و تفسیری را مورد توجه قرار دهد و آن را 

 تا زدی جنران هند. 
های تاص رویکرد انترادگرایی، در مواجهه  در این بین ویژگی

برتنورداری از  رو ازایننیابند و  اهمینت بیشنتری می« قندرت»با 
هنایی، بسنتری را بنرای  ژگیروشی هه بتواند با استفاده از چنین وی

پژوهشگران فراهم هند، در واهاوی واقعیت زندگی روزمنره هنه بنا 
 قدرت تنیده شده است، بسیار راهگشا تواهد بود.

هنندم مرالننه، هوشنن  در جهننت تنندوین روشننی  ،در نتیجننه
هنه اینن روش در  نحوی به ؛انترادی برای مواجهه بنا قندرت اسنت

شند و بتوانند بنه تولیند و سراسر فراینند تحرین  زرنور داشنته با
گردآوری داده از میدان بپردازد و نه اینکنه صنرفاب بنه نرند پنژوه  

مسئله پژوه  زانر، چیسنتی  این، دیگران متمرهز شود. براساس
ذی  پارادایم انترنادگرایی اسنت. اهمینت « روش تحلی  انترادی»

هنای  هنایی نهفتنه اسنت هنه روش چنین توجهی در وجنود نر 
های اجتماعی دارند. ازآنجاهه واقعینت  وی واقعیتمرسوم در واها

ای با قدرت درآمیختنه  اجتماعی و روابط انسانی، به شک  پیچیده
سیاسنی، −های اجتمناعی در زوزه ویژه بهاست، شناتت واقعیت 

های معمنول  مراتب دشوارتر از آن چیزی است هه با روش امری به
تصننوری از ی باشنند. بننا پنچیرش چنننین دسنتیابسننادگی قابنن   بنه

واقعیت، شناتت هر رتدادی، پی  از هر چیز نیازمنند شنناتت 
های زیرین و ناپیندای آن اسنت. ساتتارهای قدرت و نفوذ به الیه

چنننین امننری در رویکردهننای تفسننیری و ا ننناتی اگرچننه تازنندی 
بنه انندازه هنافی ر   ا اینن واهناوی عمومناب اّمن ،پچیر اسنت امکان

شی هه بتواند بنه اینن مهنم ورود دهد. همین مونور یافتن رو نمی
 هند. پیدا هند را با نرورت بیشتری همراه می

هنای نظنری، رسد پارادایم انترنادی واجند فرفینت به نظر می
ای است هه با دقت انترادی تنود، امکانناتی  بینشی و روشی نهفته

آورد. پیامد این  های سطحی واقعیت فراهم می را برای گچار از الیه
ننده از هآ یتیابی به روشی هه بتواند با عننور از فرنافرارفتن و دس

تنر واقعینت اجتمناعی و امنر  های ژرم مناسنات قندرت بنه الینه
سنطو  و مناسننات  یچندگیشناتت دست یابند، بنا توجنه بنه پ

 قدرت، بسیار واجد اهمیت است.
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 ادبیات نظری

هید شود أدر تشریح مفهوم انترادگرایی در این پژوه  الزم است ت
وجود واقعینت »نور رویکردی از انترادگرایی هه فرض هلی هه هر 

و النته چند الیه بودن واقعینت را بپنچیرد و نینز بنر « مستر  از فهم
برای دسنتیابی بنه « نرد هردن و فراتر رفتن از فواهر موجود»لزوم 

هند، در پنارادایم انترنادگرایی منورد  تأهیدواقعیت )تا زد ممکن( 
گینرد. اینن موننور هنه گنزاره  ر میبحث ما در این پنژوه  قنرا

 شود. گرایی انترادی است در ادامه تشریح می محوری واق 
گرایی، تمنایز  ( مینان سنه ننور واقن 2000مادی  و دیگنران )

یند ؤهنه م 1،گرایانه گرایی تام شوند: واق  شناتتی قائ  می معرفت
ای قابن   انگارانه است هه جهان بنه شنک  گسنترده این نظریه ساده

 هنه روش علمنی را در آشنکار 2گرایی علمنی ت است؛ واق شنات
داند؛  بازنمایی زریری جهان را )با پچیرش تطا( توانمند می هردن

درک منا از جهنان را وابسنته بنه  ۀهنه شنیو 3گرایی انترنادی و واق 
داند و یکی از پیامدهای آن این اسنت  اعترادات و انتظارات ما می

ری زاصن  شنود )گنری، دشنوا هه زریرت هام  ممکن است به
 (. 26، ص2009

( بر این باور است هه علوم اجتمناعی 111، ص2014نیومن )
گرایی انترننادی )چندالیننه بننودن  شناسننی واقنن  انترننادی، هسننتی

( این موارد 233، ص1389پچیرد. بنتون و هرایب ) واقعیت( را می
گرایی انترادی، مترمن سه  هنند هه تحلی  واق  را چنین تشریح می

ها، نیروهننا،  سنازوهار« واقعننی  »ح از واقعینت اسننت: جهنان سنط
ها و غیره هه علنم در جسنتجوی هشنف آنهاسنت؛ سنطح  گرای 

ها یا توالی رویدادها هه ممکن است تحت شرایط  جریان« عملی  »
بیننی   تر و قابن  پی  هنای پیچینده آزمای  تولید شود یا در ترهیب

« تجربننی»ح همتننر در تننار  از آزمایشننگاه روی دهنند؛ و سننط
 ۀننرورت فرنط زیرمجموعن بنهرویدادهای مشاهده شده هه باید 

 هوچکی از مورد قن  )سطح عملی( باشد.
 دارد: تأهیدگرایی انترادی به بیان هوتاه بر دو نکته زیر  واق 

ا اّمن ؛های اجتماعی مستر  از تفسیر ما وجنود دارنند . پدیده1
گچارد. از این نظنر بایند   یر میأفهم و تفسیر ما بر پیامدهای آنها ت

                                                           

1. Naive 

2. Scientific 

3. Critical 

گنچاری را تأ یرهای اجتمناعی هنن  عنام ن  برای مطالعه پدینده
هنند و هم سناتتارهای اجتمناعی را  بررسی هرد هه هم تفسیر می

توانند تطاپنچیر باشند.  . معرفت منا از دنینا می2دهند؛  تغییر می
 تواند با مدرک، استدالل، گفتگنو و نرند شناتت ما از واقعیت می

گرایی انترادی هه بنر شنناتت هنم ، واق این اص   شود. براساس
های طنیعی، انسانی و  تفهمی پدیده−تنیینی یا تنیینی−زمان تفهمی

اجتماعی بنا شده است، بر گفتگنوی مسنتمر و بازاندیشنی منداوم 
تنینین و تفسنیر منا از واقعینت را تغیینر  گوننه نمنتنی اسنت و بدی

هند )تواننا،  تر می ی پنهانی واقعیت نزدیکها دهد و ما را به الیه می
 (.  53، ص1393

هینندگرایی انترننادی بننا  واقنن  تننود را از « تطاپننچیری»بننر  تأ
هند؛ اینن  شناتت متمایز می ۀگرایان لیستی و نسنیئاهای اید نظریه

نظریات با نادیده گرفتن ایده واقعینت قابن  شنناتت و مسنتر  از 
دارند )بنتنون  را مصون می ، تود«نادرست از آ  درآمدن»امکان  

 (.226، ص1389و هرایب، 
 

 گرایی، تفسیرگرایی و انتقادگرایی های اثبات پارادایم

هنای فکنری قنرن  گرایی در علنوم اجتمناعی ریشنه در آموزه ا نات
نوزدهم آگوست هنت دارد هه توسط جان اسنتوارت مین ، نظنم و 

، 1392)نینومن،  نس  یافت و اص زاتی بر اصول آن انجنام شند
نظران، اندیشننمندانی همچننون  صننازب ،اینبننر افزون .(169ص

گیری و  نیوتن و الک و در دوارن اتیر فیلینپ  و بناربلز بنر شنک 
قواعد  (. هتنا  7، ص2003انند )هرسنول،   ر بودهؤاص   آن م

شناسنی  پچیر هردن منازث روش دورهیم نیز با امکان شناسی روش
گرا در سراسنر  ا ننات هنای در این رویکرد، سنب گسترش پژوه 

گرایی  ( سنه ویژگنی بنرای ا ننات21، ص2009جهان شد. گری )
. واقعینت متشنک  از چیزهنایی اسنت هننه در 1هنند:  تعرینف می

دسترس زواس انسان قرار دارند و قاب  شنیدن، دیدن، لم  هردن 
. پژوه  باید بر مشاهده علمنی و امنری تجربنی 2... هستند؛  یا

انسنانی و علنوم طنیعنی از منطن  و اصنول . علوم 3باشد و  منتنی
هار دارنند، ننه وشناسی یکسانی برتوردارند و با عوامن  سنر روش

 ها. ارزش
شناسی نینز بنا م زظنه تأهیند اینن پنارادایم بنر  از منظر روش
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های متفاوتی برای آن تعرینف  ، روش«فراغت از ارزش»و « عینیت»
های متداول در این زوزه  شده است هه روش پیمای  در رأس روش

گیرد. رویکرد انترادی از آن منظر هه به وجود واقعیتنی قابن   قرار می
، 1392باشنند )نیننومن،  گرایی می هشننف بنناور دارد، شنننیه ا نننات

ای اساسننی آنهننا در اینن اسننت هننه (؛ اّمنا یکننی از تمایزهن199ص
رویکرد انترادی در پی یافتن قوانین عام نیست؛ تمنایز دیگنر آنهنا از 

سو در چند الیه بودن واقعیت و متمایز بودن آن با واقعینت ننا   یک
است و از سوی دیگر تمایز یادشده در این است هنه واقعینت ننه در 

 آنها قرار دارد. ها و فواهر  فواهر پدیده، بلکه در پ   پشت پدیده
( واقعینت اجتمناعی در رویکنرد علنم 1392به باور نینومن )

انترادی، سطوزی چندگانه دارد و در پن   سنطح قابن  مشناهده، 
اند.  ساتتارهایی نافچ یا سازوهارهایی غیرقاب  مشاهده جای گرفته

رویدادها و روابط سطحی واقعیت منتنی بر این ساتتارهای نهانی 
عّلی سنطحی  های هارها )یا سازوهارها( مشاهدهستند و این ساتت

 ،زنند. در این رویکرد اگرچه معانی ذهننی مهنم هسنتند را رقم می
ا روابطی واقعی و عینی نیز وجود دارند هنه روابنط اجتمناعی را امّ 

 دهند. شک  می
گرایی، تفسننیرگرایی اسننت  دایم ا ننناتاین بنندی  پننارتننر مهم

ویژه هشنور  رن ننوزدهم و بنهاتت م تاریخی میان آنان، بنه قن هه 
گردد. در آن هشور منازثی ا رگچار مطر  شد هه ننور  آلمان بازمی

پنچیر هنرد هنه بنه مطالعنه  شناسی علمی را امکان دیگری از روش
پرداتت و تمایز زیادی با علوم طنیعنی  تاریخ و علوم اجتماعی می

 (.26، ص2013داشت )همرسلی، 
جتمناعی منتننی بنر تفسنیر در پارادایم تفسیرگرایی، واقعینت ا

هاست و مفسران برآنند تنا واقعینت اجتمناعی را از  فردی از هن 
طری  فهم دقی  و تفسیر معانی رتدادها و تجار  تاص زنندگی 

(. ایننن پننارادایم در پننی 6، ص2012درک هنننند )باالرابننه هننورا، 
تفاسیر برتاسته از فرهنگ و موقعینت تناریخی جهنان اجتمناعی 

ایی، هشننف چگننونگی درک مننردم از جهننان اسننت. در تفسننیرگر
اجتماعی در شرایط طنیعی واجد اهمیت بسیار است. این هشنف 

، مکالمات و متون  عموماب از طری  بررسی رفتارهای معمول روزانه
( 103، ص2014گیرد. نیومن ) مردم در تعام  با دیگران انجام می

کنرد هنند: یکنی از سنه روی ترتیب ت صه می تفسیرگرایی را بدین

، «هن  اجتمناعی معننادار»اصلی پژوه  اجتماعی است هه بر 
 دارد. تأهید« گرایی ارزشی نسنی»و « شده معنای برساتت»

تمننایز اصننلی رویکننرد انترننادی بننا رویکننرد تفسننیری نیننز در 
ننرم  توصننیف  باورداشننتن بننه واقعیتننی قابنن  هشننف فراتننر از ص 

های منردم )ینا  هها و پرهیز از ابتنای هار بر سخنان و گفتن برساتته
شود. این مسئله در بیان نیومن نیز  ها( نمودار می توصیف برساتته

قاب  ردگیری است: وی بر این باور اسنت هنه رویکنرد تفسنیری، 
دانند و پژوهشنگر را ملنزم بنه  سیستم معننایی را سناتته افنراد می

ننرم پدیننده هننند و پژوهشننگران را مجنناز بننه  ها می توصننیف ص 
، 2014داننند )نیننومن،  مننورد آنهننا نمیارزشننگچاری قرنناوت در 

های ذهنی  (؛ رویکرد انترادی اگرچه بر مطالعه ایده104−103ص
ا بنر اینن موننور نینز توجنه دارد هنه امّ  ؛دارد تأهیدو عر  سلیم 

های متعنارم و منتننی بنر عرن   بسیاری از این اط عنات و اینده
آن سلیم، پر از افسانه و توهم هسنتند. در اینن رویکنرد فنرض بنر 

است هه جهانی عینی وجود دارد هنه بنر منناب  و قندرت هنترلنی 
 نابرابر دارد و عر  سلیم نیز برتاسته از همان جهان است. 

شناسنننی و  متنننون روش بیشنننتربنننه بننناور نگارنننندگان، در 
لطفنی  تنوجهی و گناه هم شناسی، رویکرد انترادی مورد هم معرفت

اجتماعی با تکینه نظران علوم  قرار گرفته است و بسیاری از صازب
هنارگیری رویکنرد ها با بنه بر بخشی از آنچه ماره  و مارهسیست

رویکنردی  عنوان بنههردند، اساساب این رویکرد را  انترادی دننال می
تغیینر »هنه بنه دنننال انند  تعرینف هردهو یا رویکنردی « عملگرا»

 ((. 1987( و فی )1392) است )نک به: نیومن« واقعیت
( هندم انترنادگرایی را 112−115، ص1994گوبا و لینکلن )

 اند؛ و همچنین در توانده« بخشی انتراد، تحول، بازیابی و رهایی»
در « طنرم دانشنمندان بی»گرایی را به  هه پژوه  در ا نات زالی

اننند،  نسنننت داده« گچار گیر و سیاسنت مطلعننان تصننمیم»جایگناه 
زامیان و » ثابهم به« روشنفکران تغییرگرا»پژوه  انترادگرایانه را به 

(. در 112، ص1994دهند )گوبا و لیننکلن،  نسنت می« هنشگران
گرایاننه آن(  این تعنیر، انترادگرایی از سازت علم )به معنای ا نات

گینرد و بنه ابنزاری بنرای مصنلحان اجتمناعی نزدیننک  فاصنله می
گرایی در  هه به تصور پژوهشگران زاننر تحنول درزالی ؛شود می

 شناسی.  ند یک انتخا  باشد نه الزام روشتوا این رویکرد می
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( نیز مننای تفکینک سنره از 1392این نکات، نیومن )بر افزون
« ارزش مصننر  فننرد»و « نظریننه»ناسننره در رویکننرد انترننادی را 

« نظرینه»داند. براساس این نگرش، در پنژوه  انترنادی اینن  می
هند پژوهشگر بنه چنه بنگنرد و چنه منواردی را  است هه تعیین می

سو  هنند. از تر واقعیت ر های عمی  درست بداند و چگونه به الیه
فرد پژوهشنگر اسنت هنه ارزشنیابی بیاننات « ارزش»سوی دیگر 

بر صرازت  انتخنا   تأهیدهند. نیومن با این  مختلف را تعیین می
گانه موان  ارزشی، هاریکاتوری از رویکرد انترنادی  گاهانه یا ناآ آ

هند هه به بیرون راندن رویکرد انترادی از جریان اصنلی  ترسیم می
توانند بنا زفن   هه رویکرد انترنادی می درزالی ؛دعلم گرای  دار

 س   نرادی تود در عرصه علم )و نه شنه علم( باقی بماند.
توان انترادگرایی را واجد دو ُبعد  برای تشریح بهتر مونور، می

شنناتتی و ُبعند دیگنر، هنشنگری؛  دانست: ُبعد نخسنت، معرفت
توس  به منازث روشی عملگرایانه )با  مثابه بهتوصیف انترادگرایی 

، به معنای ترلی  «(تغییر جهان»ایدئولوژیک مارهسیستی و تمرهز 
هنه عملگراتنرین  انترادگرایی به ُبعد هنشگری آن اسنت؛ درزنالی

ها( نینز همنواره هوشن  بنرای شنناتت  انترادگرایان )مارهسیست
اند. آنچننه  گننری و عملگرایننی مرنندم دانسننته واقعیننت را بننر هن 
هند، تمرهز بنر  یم انترادگرایی، اتتصاصی میهنشگری را در پارادا

ها )به جای تمرهنز بنر پیشنرفت فناوراننه و  انسان« بخشی رهایی»
توجهی به مناسنات سرهوبگر قدرت( اسنت. از سنویی اگرچنه  بی

توانند از آغناز پنژوه  و بنا انتخنا  پرسن   رویکرد ارزشی می
سنیر ا در پاسخ بنه پرسن ، مامّ  ،پژوه  با پژوهشگر همراه باشد
رو نه مننای تفکیک سره  دهد. ازاین دستیابی به معرفت را تغییر نمی

از ناسره، ارزش مصر  فرد تواهد بود و نه تراب  مرو  ینا زنامی 
 شود. در برابر مطل ، تراب  درستی در این زمینه محسو  می

 
 ها یافته

م، بی  از هنر ینهیرویکرد انترادی بدان صورت هه ما آن را فهم م
نمنایی از واقعینت  دد درافتادن با نمودهای قندرت و ر چیز درص

ین عنواملی هنه بنه زفن  تنر مهمپشت  آن است. درواق  یکنی از 
هند، قندرت اسنت  فواهر و پوشیده نگه داشتن واقعیت همک می

شننود و هوشنن  پژوهشننگر  هننه در اشننکال مختلننف متجلننی می

 آنهنا ها و نفوذ به پشت انترادی نیز در راستای شناسایی این قدرت
تواننند در قالنب  برای شناتت بهتر واقعیت است. این نمودها می

طنره اقتصادی، منزلت اجتماعی، جنسیت، دان ، اقتدار سیاسنی 
های دینننی و سیاسننی و اقتصننادی و...  و غیرسیاسننی، اینندئولوژی

 تودنمایی هنند.
هنه منننای گفتگوهنای منردم « عر  سلیم»از طرفی دو مروله 

یننا « یافتننه منازننث نظننری تعمیم»و  دهنند عننادی را شننک  می
علمی و یا زتی تعمیم تجار  شخصی هه ممکنن  های شنه هلیشه

نظر را شنک   است هر هدام بتوانند چارچو  نظری افراد صنازب
تنها از دسترس قدرت در امان نیستند، بلکه میدان جوالن  دهند، نه

نیروی پارادایم و روش انترادی،  رو از اینآیند و  می شمارقدرت به 
هنند؛  زدن واسنازی قندرت از هنر ننور می تود را مصنروم پن 

 هرچند مسیری بسیار دشوار پی   رو دارد.
شننناتتی  روش یهایی هننه بننرای بررسنن در محنندود هوشنن 

( بنه 2010)سنایر،  همچنونرویکرد انترادی صورت گرفته است 
بررسی هلیات بسنده شده است. اگرچه ما نیز در اینجنا بنه دنننال 

 ،برای اقدام گام به گام پژوهشگر نیستیم 1«دستورالعم »تهیه یک 
تری برای اجنرای پنژوه  و بنه  دقی  های هم زظ ،اینوجودا باامّ 

 هنیم. عنارتی تعریف استراتژی برای آن را دننال می
اندرو سایر یکی از معدود پژوهشگران در زنوزه علنوم اجتمناعی 

شناسی آن، بحنث  روش ویژه گرایی انترادی و به است هه در زوزه واق 
تاهنون در اینن زمیننه مطالعنه  1980و مطالعه هرده است؛ وی از دهه 

وی هنه چنندبار منورد  شناسی در علوم اجتمداعی روشهند. هتا  می
به چنا  رسنیده،  1984ویرای  و بازنگری قرار گرفته است، در سال 

ویرای  دوم آن منتشر شده و اینن نسنخه نینز در سنال  1992در سال 
 ، مورد بازنگری قرار گرفته است. 2010

( هوش  تود را بر ارائه شیوه اندیشنیدن دربناره 2010سایر )
معطوم داشته است. اساس  سازی و پژوه  تجربی مسائ  نظریه

شناسنی انترنادی، متمرهنز بنر ننوعی  بحث ایشان در زنوزه روش
بننه  دلینن  بننندی روش در ایننن زننوزه اسننت؛ بننه همننین چارچو 

مونننوعاتی نظیننر نسنننت انتننزار و انرننمام، فننرد و سنناتتار و 
بینننی در رویکننرد  پننچیری مننواردی همچننون تعمننیم و پی  امکان

 (. 103−58ص، 2010انترادگرایی است )سایر، 
                                                           

1. Recipe  
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( به همین مونور بسنده هنرده اسنت، 2010در زالی هه سایر)
( از این مونور فراتر رفته است. اینن ا نر 1997) 1وایچونگ یونگ

هه در زمان اص زات مراله، بر پژوهشگران مکشوم شد، در زوزه 
جغرافیای انسانی انجام شده است؛ اینن پژوهشنگر تن ش درتنور 

وی تندوین روشنی ایجنابی در رویکنرد توجهی انجام داده تا بنه سن
( ننمن ارجنار بنه 1997انترادگرایی گام بردارد: وایچونگ یونگ )

 4هنورو  و گینسنون 3الوسنون 2افراد متعدد دیگری )همچون آلن،
شناسی رویکرد انترادگرایی مننازثی را طنر   و...( هه در زمینه روش

تن ش  بندی این منازث پرداتته است و نمن آن اند، به جم  هرده
هرده تا روشی ایجابی ارائه هند. او اگرچنه در اینن ا نر، سنه روش را 

دهند هنه در  مطر  هرده است، اّمنا بررسنی محتنوایی آن نشنان می
 گچاری روش ایجابی چندان هم موف  ننوده است: پایه

 
 . انتزاع1

« انتنزار»(، بنی  از همنه بنر 2010آوا با سنایر ) در این مسیر هم
ی این توجیه هه انتزار، با جداسازی سازوهارهای علّ هید دارد، با أت

های عینی و انرمامی سنب شناتت سناتتارهای واقعنی  از پدیده
های واقعنی زینات  شود. به تعنینر وی اینن سناتتارها، پدینده می

هنننند. در ایننن رویکننرد اقتصننادی و اجتمنناعی را منندیریت مننی
بنا انتنزار  هوشد تنا پژوهشگر از یک پدیده تجربی آغاز هرده و می

تننر،  های عینننی و سنناتتارهای علننی ژرم رابطننه میننان پدیننده
هنای تجربنی  سازوهارهای مولد را شک  دهند؛ بنا گنردآوری داده

بیشتر ممکن است این نتایج مورد بازنگری قرار گینرد )وایچوننگ 
 (.59−57، ص1997یونگ، 

 
 بنیاد )گراندد تئوری( . نظریه داده2

بنیناد پتانسنی  بناالیی بنرای  داده وی بر این باور اسنت هنه نظرینه
بنر اتکنای زیناد اینن  ،اینوجودگیری در این رویکرد دارد؛ بنا بهره

هنند و اسنتراتژی اسنتررایی آن را روش بر روایت فنردی نرند منی
هید دارد؛ در نهایت أبلکه بر ترهینی از استررا و قیاس ت ؛پچیرد نمی

ی سنازوهارهای عّلنهه  پچیرد میروش نظریه مننایی را با این شرط 
                                                           

1. Henry Wai-chung Yeung 

2. Allen 

3. Lawson 

4. Horvath & Gibson 

 یابی هننند،  هننای انرننمامی و عینننی زمینننه انتزاعننی را در داده
( وی در اینننن زمیننننه 63−61، ص1997)وایچوننننگ یوننننگ، 

 هند.  تونیحات بیشتری ارائه و مشخ  نمی
 
 (65−64، ص1997. چندبعدی کردن روش )وایچونگ یونگ، 3

مشنخ  ا آنچه تونیح چندانی در این زمینه ارائه نشده است؛ امّ 
تنود ینک روش  چندبعدی هنردن اساسناب  است این است هه اوالب 

هاسنت؛  به معنای ترهینب ابنزار و روش بلکه صرفاب  ؛تاص نیست
  انیناب  ؛یک روش تاص سخن گفت مثابه بهتوان از آن  بنابراین نمی

شنود و تمنایز آن بنا  ها نیز استفاده می این تکنیک در سایر پارادایم
 است. مشخ  نشده یادشدهموارد 

موفن  بنه ارائنه روش  یادشندهرسد در مجمور ا نر  به نظر می
تاص در این زمینه نشده اسنت و در نرند و بررسنی روش نظرینه 

لنزوم توجنه  بنیاد هم بدون توجه به اتکای رویکردی آن، صرفاب  داده
هنه  قرار داده اسنت؛ درزنالی تأهیدبیشتر به منازث عینی را مورد 

یتی بیرون از امری بینرون از برسناتت بر واقع اساساب  یادشدهروش 
 قائ  نیست.

 
 نقد روش کیفی تفسیری به سوی روش انتقادی

( آن را 2000گوننه هنه میریننگ ) روش تحلی  محتوای هیفی )آن
بنیناد ینا  هند(، روش تحلی  مرنمونی و روش نظرینه داده بیان می

ای از اصنول و منطن  مشنابهی برتوردارنند و از اینن  نظریه زمینه
روش هیفنی »ر، در اینجا، این موارد در هننار هنم و در قالنب منظ

ترین رقننای  ین و جدیتر مهمها  شوند. این روش نرد می« تفسیری
« روش تحلی  هیفی انترنادی»روش مونور پژوه  زانر یعنی 

گیرنند و  ذی  رویکرد تفسنیری منورد بحنث قنرار می آنها هستند.
تواننند  مچننان میبسیار هسنتند، بنا وجنود اینن، ه پچیرشواجد 

 هدم زم ت انترادی  رویکرد انترادی قرار گیرند:
ین نرد وارد بر روش هیفی تفسیری، از منظر انترادگرایی تر مهم

از انترناد نسننت بنه منتن  هنا، عمومناب  این است هنه در اینن روش
شود و انرژی پژوهشنگر معطنوم بنه  )مصازنه یا سند( غفلت می

شود. هدگچاری بناز، هدگنچاری محنوری و  تکنیک هدگچاری می
هدگچاری گزینشی، از آغاز تمرهز تود را بر درک و تفسنیر محتنوا 

هوشند تا مفاهیم و هدهایی را به جمن ت، بنندها  گچارند و می می
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ند. مراز  بعدی تحلی  پژوه  هیفی تفسنیری بنر و... نسنت ده
مفاهیم و مروالتی هه در مرزله نخسنت بنه دسنت آمنده، متکنی 

عمنن  در ادامننه مرازنن ، دیگننر گریننز از فرننای مننتن دراسننت و 
ها، گویا تود منتن اسنت  پچیر نیست. بنابراین در این روش امکان

هه برای پژوهشگر مونوعیت دارد و پاسخ پرس  پژوه  از متن 
ای باشد هه هوش  شنود تنا بنا  شود و نه اینکه متن نشانه طلب می

پنچیر  ها و فواهر آن، دسنتیابی بنه واقعینت امکان فراتر رفتن از دام
(، 197، ص1392رد، بننه بیننان نیننومن )یکننن رویشننود؛ در چننن

 از شرایط واقعی هستند. تر مهمهای افراد  ایده
تناهنون و پن   شود هه انتراداتی هه تأهیددر اینجا الزم است 

شنود، ننافر بنر  های مورد بحنث مطنر  می از این نسنت به روش
شنود از طرین  مصنازنه ینا بررسنی  مواردی است هه هوش  می

متون به واقعیت یا شر  چگنونگی رتندادی تناص دسنت یابند 
ی دسنتیابشوندگان و یا  وگرنه طر  پرس  از تجربه ذهنی مصازنه

وننور رویکنرد انترنادی به فهم متن و سندی تاص از واقعیت، م
مانند. در  نیست و چنین پرسشی در بطن رویکرد تفسیری باقی می

( به هاربردهای روش نظریه 1387همین رابطه ایمان و محمدیان )
اننند و مننوارد متعننددی را ذهننر  بنینناد )نظریننه مننننایی( پرداتته داده

اند هه برتی از هاربردهای این روش با بحث مورد نظر ما در  هرده
هند؛ این منوارد از اینن قرارنند: در منواردی هنه  جا همراهی میاین
هدم، درک محیطی باشد هه شناتت همتری از آن وجود نندارد »

و یا پژوهشنگر « ونو  بررسی نشده است یا در گچشته چندان به
های یننک پدیننده و درک آن در  ی بننه پیچینندگیدسننتیاب»بننه دننننال 

شننود.  ده میاسننت، از ایننن روش اسننتفا« های متعنندد زمینننه
هلی در ونعیت موجود بسیاری از پژوهشگران طور بهاین، بر افزون

پردازنند تنا بنه درک  های مورد بحث به مصازنه می از طری  روش
واقعیتی تاص دست یابند و از این منظر به بناور نگارنندگان اینن 

تواند نسنت به رویکرد تفسیری، پاسخ  سطور، رویکرد انترادی می
 فراهم آورد. آنها بهتری برای

توان  های مورد بحث، می وارد بر روش هایدر بیان ادامه انتراد
گانه، در بسنیاری  های سه ادعا هرد هه تکیه پژوهشگر بر هدگچاری

شنود. اینن امنر در  از موارد، سنب تکنیکال شدن امر پنژوه  می
هنار ابتنای پژوهشگر به تفسیر متن )و پرهیز از فراتر رفتن از آن( به 

شود؛ در اینن  می منجردر تحلی  متن « غینت پژوهشگر»به نوعی 
ای  یم: یکی، سنوژههست رو هروب« سوژه»یند، عموماب با زچم دو افر

شونده( است و دیگری زنچم  لف متن )مصازنهؤهه صازب یا م
شونده( سننب  سوژگی  تود  پژوهشگر؛ غینت سوژه اول )مصازنه

هنای  ده در روششنون متون و ینا افنراد مصازنه« ارزش شدن هم»
شود، به نحوی هه مصازنه مینان دو نفنر هنه یکنی  مورد بحْث می

 ر در رتداد منورد بررسنی بنوده و دیگنری هنه تنهنا ؤهنشگری م
هنای  اش در رتنداد( براسناس شننیده )برت م جایگاه فاهری

شنوند. و ینا ممکنن  افهارنظر هرده است، در هنار هم تحلین  می
ناصادق و  ۀشوند ر برابر مصازنهصادق د ۀشوند است یک مصازنه

از هم تفکینک شنوند؛ و  آنها آنکه متنزتی دروغگو قرار گیرد، بی
یا فردی با ایدئولوژی تاص در برابنر فنرد دیگنری بنا ایندئولوژی 

شدت متفناوت در بنروز رویکنرد ایندئولوژیک  قنرار متمایز و به
 ،هناهای تفسیری مورد بحنث، بنرای اینن تمایز گیرد. اساساب روش

ای  محلی از اعرا  قائ  نیستند و در رویکرد تکنیکی تنود، شنیوه
اند. تعریف نکرده هاییبرای مواجهه با چنین تمایز

سوژه دومی هه زچم یا غینت آن در رویکرد تفسیری مشنهود 
اسننت، سننوژگی  تننود پژوهشننگر اسننت. غینننت سننوژه دوم 

هنا( در رویکردهنا و  ه بنا زن  قرناوت دربناره دادهکنند )مصازنه
های مورد بحث، سنب پچیرش منفع نه سنخنان سنوژه اول  روش

آنکه ت ش درتور  شود، بی انسان( می یک مثابه بهشونده  )مصازنه
آزمایی سنخنان و اسنناد ادعنایی سنوژه اول  توجهی بنرای راسنتی

 شونده( توسط سوژه دوم )پژوهشگر( صورت گیرد. )مصازنه
هنای تحلیلنی منورد بحنث در رویکنرد  رسد روش به نظر می

انند  شنونده مواجه ای از مصازنه تفسیری، با هلیشه یا تصویر ساده
هه از سوژگی، تنها زافظه و قدرت بیان آن را دارد. اینن تصنویر از 

شود هه بنا مسنئله قندرت  تر می شونده زمانی بغرنج سوژه مصازنه
ده م زظه نکنات بسنیاری را شون شویم: سوژه مصازنه مواجه می

مد نظر قرار تواهد داد، بنه همنین دلین  نننط هنردن ینا نکنردن 
شنونده بنا  شونده، و یا آشنا بودن یا ننودن مصازنه صدای مصازنه

تواهننند گچاشنننت؛ بسنننیاری از  تنننأ یرهای او  وی، بنننر پاسنننخ
شوندگان پیامدهای پاسخ تنود را )براسناس تصنورات و  مصازنه

گیرند و آن را با ازتماالت امنیتنی  ر نظر میتود( د یقراوت ذهن
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هننند، آنگناه مینزان ابهنام و شنفافیت  آن محاسننه می یو اقتصناد
های تود و گاه زتی میزان صداقت تود را براساس نتایج  صحنت

های  هنند. پژوهشگران زانر در تجربینات مصنازنه آن تنظیم می
ه در شننوند تننود، بننا مننوارد متعننددی از ناصننادقی سننوژه مصازنه

هنه در ترابن  بنا قندرت قنرار  انندشنده رو روبهمواجهه با مواردی 
گیرند. مصداق بسیار ساده آن، انکار وجود مناهواره در مننزل،  می

در پاسخ به مینزان تماشنای روزاننه مناهواره بنوده اسنت، آن هنم 
فرد پاسخگو بر سنر دینوار سننگینی  ۀهه سایه دی  ماهوار درزالی

خگویان در برابننر قنندرت هنجارهننای هننرد. بسننیاری از پاسنن مننی
های قانونی، عدم  صداقت را به مرابله علنی  اجتماعی یا ممنوعیت

دهند. همین مسئله سنب توصیه مرسوم به پژوهشنگران  ترجیح می
؛ و گویا این هنار «هایی نپردازند به طر  چنین پرس »شود هه  می

 ؛شنود شنونده می سنب مصون ماندن از تخطی و تعارض مصازنه
هنای تنیندگی قندرت در زنندگی  هه توجه بیشتر به فرافت درزالی

ازمند دقنت ین یدهد هه شناتت امر واقع اجتماعی مردم نشان می
 شتر پژوهشگر است.ینظر و قراوت ب

یکی از پیامدهای تنعنی ترنعیف سنوژه دوم )پژوهشنگر( در 
های هیفی تفسیری، به وجود آمدن اینن انتظنار اسنت هنه  پژوه 

عاهای پژوهشگر درباره پدیده مورد مطالعه، باید الزاماب ین ادتر مهم
وگرننه  ،شوندگان مطنر  شنود از زبان و به نر  از یکی از مصازنه

شود. در چنین پارادایمی، پژوهشگر زن   امری علمی قلمداد نمی
زیرا شوندگان عنوان هند؛  ندارد چیزی ت م نظر اسناد یا مصازنه

تفسیر  متن شندن، جنان داده  سوژه پژوهشگر، پیشاپی  ذی  وقف  
 است.

نکته دیگری هه پنژوه  هیفنی تفسنیری بنا توجنه بنه منوارد 
است، مورد مهمنی اسنت هنه امیندی  ناتواناز تحلی  آن  یادشده

های  هند. رننا امیندی پن  از مصنازنه ( به آن اشاره می1393)
شناسی مهمی دست یافتنه  بسیار برای رساله توی ، به نکته روش

هیدیابد. امیدی بر این نکته  ینجا اهمیت وافری میاست هه در ا  تأ
های تاریخی هنه فاصنله زمنانی چندسناله هند هه در مصازنه می

میان تاریخ مصازنه و رتنداد منورد بررسنی در مصنازنه وجنود 
دارد، بننه دالینن  متعنندد از جملننه مطالعننات و تجربیننات  فننرد 

شنونده(  ازنهشونده در دوران  پ  از رتداد، این فرد )مص مصازنه

شود هه در لحظه مواجهنه بنا پدینده، از آن  از دانشی برتوردار می
برتننوردار ننننوده اسننت. زننال در مصننازنه بننا پژوهشننگر، 

ای بنرای هنن  تنوی  در هنگامنه  نظری و منطری های استدالل
هنند هنه در هنگامنه مواجهنه، از آن  رتداد  مورد بررسی، بیان می

وده است؛ این امر سننب بندفهمی و دان  برتوردار نن ها استدالل
ممکنن اسنت فنرد  زینراشنود؛  هن  فرد و پدیده مورد بررسی می

رتداد، هنشی را بدون استدالل منطری  ۀشونده در هنگام مصازنه
تواند هنشی مستدل و منطری بنرای می هنونا اانجام داده باشد، امّ 

تود تصویر هنند. اینن تصویرسنازی فنرد از تنود ممکنن اسنت 
گاهانه گاهاننه و ناشنی از  آ و در راستای بهنود تصویر تود و ینا ناآ

دان  تدریجی افزوده شده به فرد باشد. در هنر صنورت و بنه هنر 
دلی  اینن امنر سننب مخندوش شندن واقعینت اجتمناعی و فهنم 

شنود. منا ننام اینن پدینده را  نادرست از پدینده منورد بررسنی می
گنچاریم.  می« شونده از هنشگر در عین یکسنانی جدایی مصازنه»

این جدایی با وجود اینکه هر دو نفر یک انسنان هسنتند، بنه دلین  
پویایی و تغییر »و « ایستایی هنشگر در زمان رتداد مورد بررسی»

ر  « شونده در فاصله رتداد تا هنگامنه مصنازنه مستمر مصازنه
دهد. این مورد مهم دلی  دیگری بر اهمینت و لنزوم نپنچیرفتن  می

شنونده اسنت و از اینن منظنر بنه نظنر  صازنهمنفع ننه سنخنان م
رسد هه روش تحلی  انترادی مورد ادعای این پنژوه ، مسنیر  می

 را برای پاسخگویی به معر  مورد اشاره هموار هند.
 

 یل انتقادیروش تحل

یننک روش نوآورانننه و پیشنننهادی بننرای « روش تحلینن  انترننادی»
روش هنه بنرای ین اص  در اینن تر مهمرویکرد انترادگرایی است. 

گناه پژوهشنگر و ینگارندگان )در جا یترهنخستین بار در رساله د
سنه »استاد راهنما( پیشنهاد و طر  شده است، هوش  بر رعاینت 

شنونده و  به دو منورد )مصازنه یادشدهاست هه در بندهای « سوژه
تننوجهی بننه آن در  مهپژوهشنگر( از ایننن سنه سننوژه اشنناره شند و 

ت صنه، سنوژگی  طور بنهرویکرد تفسیری مورد نرد قرار گرفنت؛ 
قرار گیرد هه هم  یشود تا او در مرام انسان شونده سنب می مصازنه

« ناصنادق»تواند به هر دلین   دارد و هم می« فراموش هردن»توان 
داشنته « م زظه»باشد، یا در گفتن برتی مطالب مرتنط با قدرت 
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م زظه ات قی و چه م زظه سیاسی، هنجناری و ینا باشد؛ چه 
   1باشد.« جه  نسنی»تواند واجد  زتی شخصی هم می

شنوندگان بسنته بنه صنداقت، مینزان  تنها مصازنه ننه ،بنابراین
اط ر، توان زافظه و م زظاتشان، هنم ارزش و همسنان نیسنتند 

شنونده ینا  هه زتی در مورد منازث و ابعاد مختلف ینک مصازنه
هنای  تاص نیز این مونور قاب  طر  اسنت هنه همنه بخ  سند

ارزش نیسنتند. تشنخی   شونده هنم های مصازنه سند یا صحنت
این موارد به عهده پژوهشگر است و از این منظر پژوهشگر نینز بنا 
تحلینن  انترننادی و هوشننمندی در اهننم و مهننم هننردن مطالننب و 

رد؛ یعنی بار و گی قرار می« سوژه دوم»آزمایی و... در جایگاه  راستی
های سوژه اول نیز به عهنده سنوژه دوم  وفیفه آشکار هردن تاریکی

دان عمن   است و از این منظر پژوهشگر باید فراتر از ینک تکنینک
ها  هند و هوشمندانه و منتردانه امر پژوه  را با ترهیب هردن روش

و مناب  به پی  برد. سوژگی پژوهشگر در اینن روش تنا آنجاسنت 
ای برای پژوه  تود بیان هند هنه هنیی ینک از  د نتیجهتوان هه می

شننوندگان آن را بیننان نکننرده باشننند و یننا زتننی بننرت م  مصازنه
 گیری هند. سخنان آنان نتیجه

ا با این اوصام تمایز این روش )روش تحلین  انترنادی( بنا امّ 
های ایدئولوژیکی چیست؟ آنچه  های غیرعلمی یا جاننداری روش

های  روش را از بررسننی سنناده و یننا داعیننهامننر پننژوه  در ایننن 
اسنت. درواقن  « سنوژه سنوم»هند، رعاینت  غیرروشمند جدا می

پژوهشگر موفف است تمام مسیر پژوه  را شفام تشریح هند و 
استدالل توی  را در انتراد نسنت به سخنان پاسخگویان و ینا رد 

او بایند تفکینک شنفافی مینان  همچنینهای آنان ارائه هند.  بحث
انند بنا آنچنه تنود از آننان ینا  شنوندگان بینان هرده چنه مصازنهآن

هند، قائ  شود تا مخاطب بتوانند از طرین   برت م آنان تعنیر می
در این پنژوه ،  ،آن در مورد هار پژوهشگر قراوت هند. بنابراین

ای عم  هند هه سنوژگی سنوژه سنوم یعننی  هگون بهپژوهشگر باید 
 نیز زف  شود. « مخاطب»

زفن  »ین عنصنر روش تحلین  انترنادی در تنر مهم ،نبنابرای
شنونده، پژوهشنگر و  منورد بحنث )مصازنه« سوژگی سنه سنوژه

                                                           

گکا  یکا حکوز  یک  متخصص که است این اینجا در نسبی جهل از . منظور1  در آ
گا  و متخصص آن ابعاد تمام در موضوع، ی  مورد  تواند می هموار  و نیست آ

 .نباشد اهمیت درخور اصلی، بخش انداز  به آن از بخشی که بگوید سخنانی

یند، مخدوش شدن سوژگی هر ینک از امخاطب( است. در این فر
 ،تواند به مخندوش شندن پنژوه  بینجامند. بننابراین ها می سوژه

ر زف  هارگیری فنون و ابزار آزاد است و تنها نکته دپژوهشگر در به
این سه سوژگی به هر طری  ممکن است. نتیجنه چننین امنری، از 

سنو روشنمندی دقین  و هوشننمندانه و از سنوی دیگنر امکننان  یک
 تحرهات ابتکاری برای پژوهشگران است.

بخ   ها، الگوها و یا نکات الهام توان استعاره با این روش، می
بود. مسیر را به هار برد و در پی محک زدن آن با واقعیت اجتماعی 

ها، بایند بخشنی از مسنیر  آزمایی داعینه بررسی الهامات یا راستی
تواند  گیری از چنین روشی می پژوه  قلمداد شود. پیامدهای بهره

در اق م مختلف پژوه ، تغییر ایجاد هند؛ مث ب زتی اگنر اسنناد 
های پژوه  در امتنداد جامعنه  آزمایی داعیه مورد نیاز برای راستی

توان این اسناد جدید هنه بنه    قرار نگرفته باشند، میآماری پژوه
گیرنند را ذین  عننوان  تن  بررسنی تکمیلنی پنژوه  صنورت می

به پژوه  افزود. النتنه شنفافیت در اینن  2«جامعه آماری مکم »
زمینه نیز شرط زف  سنوژگی سنوم اسنت. طنیعنی اسنت هنه بنا 

وردار رعایت این اص ، جامعه آماری مکم  از اهمیت باالیی برت
شنوند و بنه متنون ینا  تواهد بود هه در طول پنژوه  تعرینف می

ییند ینا رد أشود هه زاوی مطلننی در راسنتای ت افرادی معطوم می
شننوندگان(  های مطننر  شننده توسننط سننوژه اول )مصازنه داعیننه

تننوان تغییننرات ابتکنناری را در ایننن  هسنتند. بننه همننین ترتیننب می
ن زمینه قاب  تغییر نیست، پژوه  به پی  برد. تنها چیزی هه در ای

 است. یادشدهگانه  های سه اص  رعایت سوژگی سوژه
 
 گیری بندی و نتیجه جمع

های اجتماعی تنیده  ای در پدیده هه قدرت به شک  پیچیده درزالی
شنده، و دسترسنی بنه واقعینت اجتمناعی را دشنوار هنرده اسنت، 

ت و های قندر شناتت عمی  نیازمند روشی برای فرا رفنتن از الینه
در  هنای موجنود عمومناب  نفوذ به واقعینت اجتمناعی اسنت. روش

به نظر  رو ازاینشوند و  های مرتنط با مناسنات قدرت گرفتار می دام
های بنا دقنت سنختگیرانه بیشنتر ینا  بیشتر بر روش تأهیدرسد  می

تر در این زمینه بتواند راهگشا باشد. پارادایم انترادگرایی  چندُبعدی
                                                           

 آزمایی راستی راستای در جدید منابع از گیری بهر  برای «مکمل آماری جامعه». 2
 .  شود یم یفشوندگان، تعر  مصاحبه یاز سو  مطرح شد  های داعیه برخی
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ش تاص آن، پتانسی  فراوانی برای عنور از سطو  به دلی  نور نگر
موجود دارد. روش پیشنهادی در این پارادایم، تنود را محندود بنه 

 تنر مهمهند و آوری داده نمیهای معینی برای تولید و جم  تکنیک
های چندگاننه واقعینت در اینکه توأمان به واهاوی و تحلی  سازت

ها در قالب نگناهی سازت تنیدگی اینو نیز درهم آنها وجه پویای
هنای دیالکتیکی تاص و عام توجه جدی دارد؛ تود را به صنورت

 عنوان بنه د و بخ  بیرونی را صنرفاب هنآشکار واقعیت محدود نمی
 هند.ورودی به ابعاد ناپیدای واقعیت تلری می

روش تحلینن  انترننادی بننه دلینن  توجننه بننه اصننالت سننه سننوژه 
تا زندی امکنان « مخاطب»و  «هننده مصازنه»، «شونده مصازنه»

هند. باوجوداین، این روش  های موجود را فراهم می گچر موف  از دام
هنای متعندد  تنوان روش تنها روش منتنی بر انترادگرایی نیست و می

توانند در  دیگری در این زمینه تعریف و تدوین هرد هنه اینن امنر می
 پژوه  دیگری از سوی پژوهشگران تّ ق پیگیری شود.

درباره روش تحلی  انترادی را در  یادشدهبخواهیم منازث اگر 
تری بینان هننیم، بندین صنورت  قالب م زظات و مراز  اجرایی

 تواهد بود: 
توان همانند هدگچاری  پیاده هردن مصازنه و هدگچاری )می −

 های تفسیری عم  هرد، به شرط زیر(؛  سطح اول و دوم در روش
وندگان باشند؛ یعننی هندهای شن هدها باید وابسته بنه مصازنه −

 شونده جدا نشود و با آن همراه باشد؛ شوندگان از نام مصازنه مصازنه
های  بنا  شونده براساس تطنی  گفتنه در این روش، مصازنه −
اط عات موجود و نحوه پاسخ دادن و... مورد قراوت قنرار دیگر 

ا دسنتورالعم  اّمن ؛گیرد. اینن قرناوت صنورت قطعنی نندارد می
ازتیاطی برای پژوهشگر تواهد بود؛ بنابراین پژوهشگر همواره به 

های بندین شنک   های مختلف مشنکوک اسنت و بنا پرسن  داده
نکند ف ن ادعا ناشی از ف ن تصیصه ینا فن ن »رو است هه  روبه

آینا تفسنیر منورد اشناره »و ینا « شنونده باشند ؟ م زظه مصازنه
ن درک هنشگر در زمان شونده از هن  توی ، واقعاب هما مصازنه

است یا تجربه رتندادهای  بعندی در درک « رتداد مورد بررسی»
 ؛«شونده تأ یر داشته است ؟ هنونی مصازنه

در ادامه باید این تردیدها رف  یا ترعیف شود؛ سنازوهار آن  −
ها و اسناد است. بنابراین پژوهشگر بایند بنه  داده دیگرنیز تطنی  با 

های  ر شنیوهدیگندود نشود و با تکیه بنر های متن مصازنه مح داده
هنای  هسب اط عات همچون اسناد و اط عنات آمناری و... داده

 افزایی قرار دهد؛  آزمایی یا دقت مصازنه را مورد راستی
هنای هّمنی موجنود  در این میان، در بسنیاری از مواقن ، داده −

ویژه منواردی همچنون  توانند بسیار مفیند و راهگشنا باشنند )بنه می
های مرتنط با تولید ناتنال  داتلنی،  بودجه عمومی هشور، نسنت

ویژه اط عنات مربنوط بنه  های تام یا اط عات مرهنز آمنار بنه داده
ها و آمارهنای متعندد باننک مرهنزی(.  درآمد و هزینه تانوار، و داده

گیری  ها باید براساس جهنت النته باید تأهید هرد هه در اینجا نیز داده
های سیاسنننی، تطاهنننای  شننناردهنده، م زظنننههنننای انت پایگاه
شناسننی و مننواردی از ایننن قنینن  نیننز )همانننند آنچننه دربننارره  روش

 های هیفی بیان شد( نرد و بررسی و سپ  استفاده شود؛  داده
داسنتان  هنایی )ینا هندهایی( هنه هم در مرزله بعد، بنا داده −

شود. اینن مرزلنه در منورد هندهای  هستند یک روایت ساتته می
 شود؛ راستای دیگر نیز به صورت موازی انجام می داستان و هم هم

هنای دیگنری قنرار  پ  از آن، هنر رواینت در برابنر روایت −
 اند؛ داستان مخالف با آن ساتته شده های هم گیرد هه از داده می

گینرد و پن   های مختلف قرار می پژوهشگر در برابر روایت −
ت و انتخنا  ینک رواینت از بررسی و تطنی  آنها با هم، به قرناو

آورد. این روایت نهایی هه روایت پژوهشگر تواهد  نهایی روی می
تواند داشته باشد: روایت پژوهشگر ممکن است  بود سه زالت می

های موجود باشند )رواینت انتخنابی(، ینا  انتخا  یکی از روایت
های موجود باشد )روایت ترهینی( و یا متفاوت بنا  ترهینی از روایت

 ها باشد )روایت جدید(؛همه آن
پژوهشگر برای ساتت روایت تود بنا چهنار ننور مصنالح  −

هنندهای تأیینند شننده،  1متفنناوت سننروهار دارد: هنندهای رد شننده،
هدهای مردد و هدهای جامعنه آمناری مکمن . هندهای رد شنده 

تواند بر قراوت در مورد  شود )هرچند می هنار گچارده می  عمدر
شوندۀ صازب  هندهای  هه مصازنه اشدتأ یرگچار بهایی  سایر داده

رد شده ارائه هرده است(؛ سه نور هد دیگر همواره زرور دارنند و 
تر بودن برتی از  تر و دقی  تواند با تطنی  آنها، درست پژوهشگر می

 ؛آنها را تشخی  داده و روایتی انتخابی، ترهینی یا جدید ارائه هنند
                                                           

 انجکام مکمکل آمکاری جامعه در موجود های داد  سایر براساس کدها تأیید و رد .1
 شود. می
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و غالب هدهای تأیید شنده هه از جامعیت برتوردار بوده  ای گونه  به
را پوش  دهد و براساس آن روایت، هدهای تأیید شنده مخنالف، 

 توجیه شوند؛
روایننت پژوهشننگر، اعتنننار تننوی  را از تأیینند  ،بنننابراین −

و آورد و چه بسا بنرت م رواینت  شوندگان به دست نمی مصازنه
محتوا  ها به نور اعتنار نظر آنها باشد؛ درواق  روایی و اعتنار روایت

 و اعتنار سازه وابسته است؛

هنای  نکته پایانی اینکه پژوهشگر در این روش، بایند روایت −
مننی بر رد آنهنا  های مختلف را برای مخاطب بیان هند و استدالل

و چگونگی دستیابی به روایت توی  را تشریح هند. بنابراین باید 
مخاطب در این روش، امکان قراوت داشته باشد و اگر با ابهنام و 

از مخاطنب سنلب شنود،  یادشدههای هافی، امکان  عدم بیان داده
 روش مخدوش شده است.این یکی از اجزاء مهم 
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