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چکیده
روش تحقیق «نظریه برخاسته از زمینه» یکی از روشهای تحقیق کیفی است که به خلق یک نظریه از دل دادهها
در نظامی کلنگر میپردازد .هر روششناسی مشخص در تحقیق ،ریشه در یک نظام معرفتشناسی دارد که در مسیر
ت حاصلشده از آن حمایت مینماید .تا امروز روشهای تحقیق کیفی در کشور ما بیشتر با
اعتباربخشی به معرف 
معرفتشناسی پدیدارشناسانه توضیح دادهشده است .گرچه ممکن است نظریه برخاسته از زمینه بهعنوان یکی از
روشهای شناختهشده در تحقیقهای کیفی با مفاهیم مذکور نیز قابل توضیح باشد ،اما بهزعم کسانی که مبدع آن
هستند ،دارای پشتوانههای معرفت-شناسانهای است که ریشه در فلسفه پراگماتیسم و همچنین مکتب کنش متقابل
نمادین دارند .در این مقاله سعی شده با بررسی اندیشههای مذکور و پیجویی تأثیرات آنها درروششناسی این نظریه،
راه را برای فهم بهتر این روششناسی مشخص هموار کند .دادههای این مقاله با تکنیک مطالعه کتابخانهای
جمعآوریشده و با روش استدالل منطقی مورد مقایسه تطبیقی و نتیجهگیری قرارگرفته است .نتیجه تحقیق نشان
می دهدکه مفروضات معرفتشناسی و بایستههای روش شناسانه نظریه برخاسته از روششناسی پیچیده ،جزءنگری
بهجای کلنگر ،محقق خود ابزار تحقیق ،روبرو شدن با مشارکتکننده بهجای نمونه میباشند.
کلیدواژهها :تحقیق کیفی ،نظریه برخاسته از زمینه ،معرفتشناسی ،پراگماتیسم ،مکتب کنش متقابل نمادین

* .این مقاله برگرفته از مبانی نظری رساله دکتری نویسنده تحت عنوان «مقام تزیین در معماری» به راهنمایی آقایان دکتر محمود رازجویان و
دکتر حمید ندیمی در دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی میباشد که در این دانشگاه حال انجام است.
** .دانشجوی دکتری معماری ،دانشکده معماری ،دانشگاه شهید بهشتیEmail: moosapour@gmail.com                                  .
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مقدمه
تاكنون براي اصطالح ""Grounded theoryمعادلهای
فارسي زيادي پیشنهاد شده است؛ ازجمله نظرية بنيادي؛
نظرية مبتني بر دادهها؛ نظرية مفهومسازي بنيادي.
نظرية برخاسته از دادهها ،نظرية داده بنیاد ،نظریه
مبنایی و رويش نظريه؛ اما در این مقاله اصطالح نظرية
برخاسته از زمینه ،برای این اصطالح انتخابشده است.
نظریه برخاسته از زمینه در کنار تحقیقهای
پدیدارشناسی ،قومشناسی ،تاریخی ،اقدام پژوهی و
مطالعه موردی در رده تحقیقهای کیفی جای میگیرد.
این روش توسط بارنی گلیزر ۱و انسلم استراوس ۲در
اوایل دهه  ۶۰طی یک مطالعه میدانی در بیمارستان
ارائه شد .گلیزر و استراوس در سال  ۱۹۶۷در دانشگاه
کالیفرنیا در پی انجام دو تحقیق تجربی با عناوین «مرگ
آگاهی» ۳و «زمان مرگ» ،۴روشی جدید جهت انجام
تحقیقات اجتماعی ابداع نمودند که جزییات آن در
کتاب «کشف نظریه برخاسته از زمینه» ۵به چاپ رسید.
آنان در پی انجام شکلی از مطالعات میدانی بودند که
قادر به تولید نظريه پس از جمعآوری و بر مبنای
دادههای تحقیق باشد .هدف این کتاب ،ترغیب
جامعهشناسان برای تمرکز بر نظریهسازی بهجای
روشهای معمول آزمون فرضیه بود .در این رویکرد
بهجای ارائه فرضیه و سپس آزمون آن ،محقق به شکلی
کیفی خود را در معرض دادههایی قرار میدهد که اغلب
آنها را در خالل همسخنی با مشارکتکننده به دست
میآورد و در طول مسیر تحقیق ،با معنادار کردن این
دادهها برای تولید نظریه کوشش میکند (Charmaz,
 )2005: 507-535رویکرد این روش در تولید نظریه آن را
در زمره یکی روشهای کیفی قرارداده است .اصطالح
کیفی ۶،در مقابل اصطالح کمی ۷برای توضیح گونهای
خاص از تحقیق بهکاربرده میشود .اساساً تحقیقهای
کیفی مبتنی بر دو فرض مشخص انجام میپذیرند .یک
پدیده و یا واقعیت منحصربهفرد برای شناخت در کار
نیست که محقق بخواهد در پی کشف آن باشد ،بلکه
ادراکات مختلفی از واقعیت در کار است که معنای آن را
بر میسازد و درعینحال برای فهم این معانی و ادراکات
باید توجه داشت که آنها در بطن یک زمینه معنادار

میباشند ،پس باید با نگاهی کلنگر آنها را دنبال کرد.

(Annells, 1996: 379-393) (Vasilachis de
)Gialdino, 2011

تحقیق حاضر بر اساس این سؤالها شکل گرفت که
«ریشه این فرضها در کجاست و چرا در تحقیقهای
کیفی بهطور اعم و درروش نظریه برخاسته از زمینه
بهطور اخص ،سخن از سفر به دنیای ذهنی
مشارکتکنندگان به میان میآید؟» و «چرا پدیدههایی
از قبیل معانی ذهنی افراد که درروشهای کمی بهمثابه
تهدیدی برای روایی تحقیق شمرده میشوند در ساخت
نظریه «برخاسته از زمینه» واجد اعتبار میگردد؟»
از آنجاییکه روششناسی در تحقیق ،همواره مبتنی
بر مجموعهای از فرضهای معرفتشناسانه و بعضاً
هستیشناسانه است ،این مقاله سعی خواهد داشت تا
چرخش هستیشناسانه و معرفتشناسانهای که موجبات
این تحوالت روش شناسانه را فراهم آورده است
موردبررسی قرار دهد .باید توجه داشت که اگرچه بهطور
عمده ،روشهای تحقیق کیفی در ایران با توجه به
معرفتشناسی پدیدارشناسانه توضیح دادهشدهاند ،اما
ازآنجاییکه نظریه برخاسته از زمینه بهزعم خود مطرح
کنندگان آن ،تحت تأثیر مکتب کنش متقابل نمادین ۸و
پراگماتیسم ۹هست ( .)Corbin, Strauss, 2008در این
مقاله ،این مکاتب فکری موردبررسی قرارگرفته است .به
این منظور ،در ابتدا به بررسی چند مفهوم کلیدی در
بحث ،یعنی هستیشناسی ۱۰،معرفتشناسی ۱۱و
روششناسی ۱۲و نسبت میان آنها پرداخته خواهد شد،
سپس مبانی فکری مکاتب مذکور بررسی میشود و در
انتها ،به بایستههای روششناسانهای که این مبانی به
دنبال داشته و معین مینماید اشاره خواهد شد.

ق کیفی در مقابل تحقیق کمی
 .1تحقی 
دستهبندی تحقیقات كیفی آسان و مورد توافق همه
نیست .آنسلم استراس و جولیت كوربین ۱۳شیوههای
تحقیق كیفی را شامل نظریه برخاسته از زمینه،
مردمنگاری یا قومنگاری ۱۴،پدیدارشناختی ۱۵،وقایع
زندگی یا تحقیق زندگینامهای ۱۶،تحلیل مكالمات یا
۱۹
گفتمان ۱۷،تأویلشناسی یا هرمنوتیك ۱۸،كردارشناسی،
نشانهشناسی ۲۰،جامعهسنجی ۲۱میدانندStraus,( .
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 )Corbin,1990: 32اصطالح کیفی در مقابل اصطالح
کمی برای توضیح گونهای خاص از تحقیق بهکاربرده
میشود .اگرچه اوج گرفتن روشهای تحقیق کیفی به
دهه هفتاد میالدی مربوط میشود ،اما بارقهها آغازین
آن اواخر قرن نوزدهم بازمیگردد)Charmaz, 2006( .
گوبا ( ،)1970لینکلن( )1985و دنزین ( )2006ازجمله
کسانی بودند که به ضعفهای تحقیقات کمی اشاره
کردند و افرادی همچون استراوس وکوربن (،)1990
ماکسول ( )1996و دیگران به ترسیم راه و رسمی تازه
برای پژوهشهای تازه پرداختند.
تحقیقهای کیفی گذشته از تفاوتهایی که با هم
دارند ،برخالف روشهای کمی ،به دنبال نقب زدن به
پشت رفتارهای محسوس آدمی و پی بردن به معانی
ذهنی آنها هستند و به همین دلیل نقش محقق در
آنها – بهعنوان کسی که توان همسخن شدن با
مشارکتکننده و سفر به دنیای درونشان را دارد -بسیار
کلیدی است )Dey, 1999( .ژولیت کوربین از نویسندگان
کتاب مبانی تحقیق کیفی ۲۲،درباره تحقیق کیفی
میگوید« :تحقیق کیفی ،خیلی چیزها را شامل میشود،
اما یک فرایند مشخص که قابل فرموله کردن باشد
نیست .چیزی که باالتر از همه اینها موردنیاز است
توانایی شهود چیزی است که در دادهها جاری است؛
اعتماد داشتن به خود و فرایند تحقیق؛ توانایی همزمان
خالق ،صادق و انعطافپذیر ماندن در قبال دادهها...
دالیل متعددی برای انتخاب یک روش تحقیق کیفی
وجود دارد ،اما احتماالً مهمترین آنها فراروی کردن از
دانستهها و ورود به دنیای مشارکتکنندگان و دیدن
جهان از نقطه نگاه آنها است .در این امر مکاشفاتی
پدیدار خواهد شد که به بسط دانش تجربی کمک
میکند .یک محقق کیفی باید کنجکاو و خالق باشد و
درعینحال به شم غریزی خود اعتماد کند» (Corbin
.)and Strauss, 2008

بنـا بـه تعريـف پـاول «درصورتیکه زمینهای
خاص در پـژوهش تـا آن حـد شناختهشده باشـد،
امكـان الگوسـازي مقدماتي ،تنظيم فرضيه يا حتي ارائه
نظريه در خصوص آن وجود داشـته باشـد ،میتوان از
رويكرد اثباتگرایی (پوزيتيوتيستي) و روش کمیتپذیر

آن استفاده كرد؛ اما اگر اطالعات موجود در يك زمينه
خاص چنان اندك  باشد كه حتي تشخيص اینکه
نادانستهها کدماند خود مسئلهساز باشد ،بايد از رويكرد
طبیعتگرایانه و روشهای كيفي بهره جست» (پـاول،
)211 :1379
نويسندگاني چون گال ،بورگ و گال پژوهش كيفي
را بهعنوان نـوعي بررسـي تعريف میکنند كه «زمينه
آن اين مفروضه است كه افراد ،حقيقت اجتماعي را
بهصورت معاني و تفسيرها میسازند و اين ساختهها هم
تابع شـرايط و موقعيـت و هـم انتقـالي اسـت.
روششناسی مسلط آن كشف معاني و تفسيرهاي فشرده
در محیطهایی طبيعـي بهگونهای است كه موضوع آن
دادههای حاصل از استقرا تحليل باشد» (هومن:1385 ،
.)14
علي دالور معتقد است« :پژوهش كيفي عبـارت
اسـت از مجموعـه فعالیتهایی (همچون مشاهده،
مصاحبه ،شركت گـسترده در فعالیتهای پژوهـشي)
كـه هرکدام بـه نحوي محقّق را در كسب اطالعات
دستاول درباره موضوع موردتحقیق ياري میدهند.
بدين ترتيب ،از اطالعات جمعآوریشده ،توصیفهای
تحليلي ،ادراكي و طبقهبندیشده حاصل میشود.
درروش موردبحث دسترسي به اطالعـات يعنـي زنـدگي
كـردن بـا مـردم موردپژوهش يادگيري فرهنگ آنها ـ
ازجمله مباني ارزشي ،عقيـدتي و رفتـاري ـ زبـان و
تالش براي درك  احساسي ،انگیزشها و هیجانهای
آنها .محقّق كيفي ،رفتار اجتمـاعي را به اين دليل
ادارك میکند كه خود را بهجای ديگران قرار میدهد
(دالور .)255 :1374،نقطــه اساســي و آغــازين روش
كيفــي شــروع كــار پــژوهش از ميــدان يــا
«زمــين پژوهش» میباشد كه بدون شـك مهمترین
بخش و وجه تمايز روش كيفي با روش كمـي است .واژه
«زمين» كـه درآنواحد ،هممکان و هم موضوع پژوهش
را میسازد ،بـه واژهاي كليدي در حوزه انسانشناسی
بـدل شده و ما امروز با جمالتي چون «انجـام دادن كار
ميداني بر زمين»« ،بازگشت بـه زمـين»« ،نخـستين
تجربـه بـر زمـين»« ،رابطـه بـا زمين» و غيره سروکار
داريم (اوژه ،کولن .)۹۰ :۱۳۸۸ ،بــــه اعتقــــاد
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الپالنتين« ،زمين تحقيـق مهمترین عامـل پـژوهش
میباشد)Laplantine, 2000,:14( ».
پژوهش کیفی بهصورت دقیق در مقیاسی کوچک
اطالعاتی را یافته و سپس بتوان در مکان و زمان دیگری
همان روش را تکرار کرد و در صورت یافتن پاسخ مشابه،
امکان «تعمیم» نتایج میسر میشود .بدین ترتیب انتقاد
تعمیم ناپذیری روش کیفی حل میشود .البته چون
«فنون جمعآوری اطالعات و تحلیلهای استنباطی
کاری است شدنی ولی استعداد اندیشیدن پیرامون این
دادهها نیاز به شناخت علمی ،اطالعات کافی پیرامون
موضوع را طلب میکند( ».کیوی و وان کامپنهود:۱۳۷۰،
 )۳۶بنابراین ،پژوهشگر روش کیفی میبایستی در وهله
اول شناخت نسبتاً خوبی نسبت به موضوع داشته و
سپس تسلط خوبی بر نظریههای موجود پیرامون آن
موضوع داشته باشد .درواقع ،پژوهـشگر درروش كيفـي
از زمين پژوهش آغاز میکند و میداند به دنبال چـه
چيـزي هـست .زيـرا میخواهد بدانـد وضعيت چگونه
است؟ چرا اینگونه اسـت؟ ولـي نمیداند دقيقـاً چـه

پژوهشگر سال

دادههايي و چـه جوابهایی براي پرسشهای خـود
مییابد .واژه زمینه در اصالح برخاسته از زمینه نیز به
همین معنای زمین اشاره مینماید که به دلیل نارسایی
واژه زمین در گفتمان پژوهش در زبان فارسی بهصورت
«زمینه» آورده شده است.

 .۱ .۱پژوهشهای کیفی در حوزه هنر و معماری
با توجه به ماهیت پیچیده هنر و مقاومت این حوزه
در برابر کمیت یافتن و فرمولبندی شدن ،پژوهشهای
کیفی در مقایسه با پژوهشهای کمی ،شانس بیشتری
برای بازتاب این پیچیدگی را دارند .برای مثال گوردن
مدالک ۲۳در پژوهشی کیفی توانسته است روی
لحظههای خالق و حیرت هنری تمرکز نماید .این
پژوهش با بررسی فرایند خلق اثر هنری توسط هنرمندان
به انجام رسیده است .این پژوهش «حیرت» و «غرق
شدن در موضوع» را تحت عنوان متغیرهای زمینهای و
«تصور»« ،ترکیب» و «ارائه» را بهعنوان متغیرهای
فرایندی معرفی نموده است)Medlock, 2015( .

برخی پژوهشهای التین حوزه «دلبستگی به مکان» با روشهای تحقیق کیفی
پژوهش

ویلیامز و روگنباک ۱۹۸۹ /24سنجش تعلق به مکان :برخی نتایج اولیه

م.

کالتربورن ۲۵و ویلیامز ۲۰۰۲ /معنای مکان :دلبستگی به پارک ملی فمودس مارکا ،نروژ

۲۶

م.
ویلیامز و واسک  ۲۰۰۳ /م .اندازهگیری دلبستگی به مکان :اعتبار و قابلتعمیم بودن رویکرد روانشناسی
۲۷

پیتون ۲۰۰۳ /م.

28

تأثیر دلبستگی به مکان و سرمایه اجتماعی بر فعالیت مدنی

29

همیت ،بک لوند و بیکس ایجاد دلبستگی به مکانهای تفریحی :توسعه مفهومی و تجربی

31

لر ۲۰۰۶ /30م.

پیتون ،فولتون ،اندرسون /تأثیر دلبستگی به مکان و اعتماد بر فعالیت مدنی

32

 ۲۰۰۷م
براون و رایموند  ۲۰۰۷ /م.
33

رابطه بین دلبستگی به مکان و ارزشهای چشمانداز

34

ج  .۱برخی پژوهشهای حوزه «دلبستگی به مکان» با روشهای تحقیق کیفی ،گردآوری :نگارنده ،منابع:
(Williams & Vaske, 2003) )Williams & Roggenbuck, 1989) (Payton, 2003) (Payton et.al. 2007) (Kaltenborn,
.)& Williams, 2002)(Brown & Raymond, 2007) (Hammitt et.al.2006
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همچنین در مطالعات میانرشتهای درباره معماری
که تحت قالب روانشناسی محیطی به انجام میرسند،
پژوهشهای بسیاری در حوزه «دلبستگی به مکان» به
انجام رسیده است که بسیاری از آنها از روشهای
تحقیق کیفی بهره گرفتهاند .برای نمونه تعدادی از این
پژوهشها در جدول زیر مشاهده میشود( :ج )۱
همچنین در مطالعات فارسی ،چند نمونه از
پژوهشهایی که با روش کیفی انجامشدهاند در جدول ۲
قابلمشاهده است( :ج )۲

 .2هستیشناسی ،معرفتشناسی و روششناسی
هستیشناسی ،معرفتشناسی و روششناسی ،با
وجود داشتن ارتباط تنگاتنگ ،قابل تحویل یا تقلیل به
یکدیگر نیستند و رابطهی آنها مستقیم است .به این
معنا که هستیشناسی منطقاً بر معرفتشناسی و آنهم
منطقاً بر روششناسی تقدم دارد .هستیشناسی مربوط
میشود به ماهیت دنیای اجتماعی و سیاسی،
معرفتشناسی مربوط میشود به آنچه میتوانیم دربارهی
دنیای موردنظر بدانیم و روششناسی مربوط میشود به
اینکه چگونه میتوانیم آن شناخت را کسب کنیم  .
(   )Wight, 2000البته این ادعا که مالحظات هستی
شناختی تقلیل ناپذیر به مالحظات معرفتشناسانه و بر
آنها مقدماند ،به این معنا نیست که آنها ارتباطی با
یکدیگر ندارند ،بلکه هستیشناسی ما معرفتشناسی ما
پژوهشگر سال
معماریان و صدوقی۱۳۸۹/

را شکل میدهد (کالین.)109-2000:111 ،
بهعبارتدیگر ،هستیشناسی درگیر دانستن واقعیت
پدیدههاست ،معرفتشناسی درگیر ماهیت این
دانستههاست و روششناسی روش دانستن آن واقعیتها
را بررسی مینماید (.)Krauss, 2005: 45
هستیشناسی :دسلر هستیشناسی را تعیین
مرجع انضمامی یک گفتمان تبیینی میداند ،یعنی
ساختارهای جهان واقعی (اشیا و واحدها) و فرایندهایی
که یک نظریه مطرح میکند و در تبیین و تفسیر خود
به آنها میپردازد   )Dessler, 1989: 445(    .اونف
میگوید :بحثهای هستی شناختی به جهان چنانکه
گویی ما موجودیت آن و نه خصوصیات آن را مسلم و
قطعی فرض میکنیم ،اشاره دارد (.)Onuf, 2002: 126
هستیشناسی بهطورکلی درباره قواعد ،احکام و اصولی
درباره هستی و انواع آن به بررسی و کشف میپردازد.
تحلیلهای هستیشناسی تحلیلهایی فراگیر و عاماند
درباره آنچه وجود دارد .هستیشناسی به اتکای امکانات
ویژهاش ،اعم از مفاهیم و روشها ،گونههای وجودی را
تعریف کرده است ،به بررسی ویژگیها و مشخصههای
اینگونه ها میپردازد .مث ً
ال هستیشناسی میپرسد،
داشتههای درونی ما همچون باورها ،احساسها و
دانستهها در کدام موطن و چگونه وجود دارند؟ اگر
چنین چیزی یافت میشود ،در کدام مقوله باید
طبقهبندی شود؟ (شمس )1387 ،در کل هستی یا

برخی پژوهشهای فارسی انجام شده با روشهای تحقیق کیفی
پژوهش

ابعاد عاطفی مکان را در نمونه موردی فضاهای شوادان

رضازاده و فرهمندیان ۱۳۸۹/انعکاس فضای شهری در سینمای نوین ایران
میری و امیری۱۳۹۱/

بررسی بازسازی مسکن پس از سانحه از منظر تصویر ذهنی ساکنان ،نمونه موردی برهسر پس از زلزله
رودبار  -منجیل ۱۳۶۹

اسالمی و قدسی۱۳۹۲/

رویکردی اسالمی به طراحی مدل ساختارمند نظام آموزش معماری

فالمکی و دیگران۱۳۹۳/

قلمروهای تفاهمی ،برسی موردی :ایجاد تالرپیش در ماسوله

رفیعزاده و دیگران۱۳۹۵/

تبیین هنر واقعیت افزوده و نسبت آن با جهان واقعی

ج  .۲برخی پژوهشهای فارسی انجامشده با روشهای تحقیق کیفی ،گردآوری :نگارنده ،منابع( :صدوقی ،معماریان)۱۱۹-۱۳۴ :۱۳۸۹ ،
(رضازاده ،فرهمندیان( )۱۳-۲۵ :۱۳۸۹ ،اسالمی ،قدسی( )۷۹-۱۳۹۲:۹۲ ،رضازاده ،فرهمندیان( )۱۳-۲۵ :۱۳۸۹ ،رفیع زاده اخویا ن
و دیگران( )۱۹-۳۰ :۱۳۹۵،فالمکی و دیگران( )۱۳۹۳،میری ،امیری)۱۳۹۱ ،
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هستیشناسی همان شناخت و معرفت به چیزهایی
است که هرروز میبینیم و هرلحظه در کنارما هستند اما
کمتر به آن توجه میکنیم.
هستیشناسی ،مرتبط با مفاهیم وجود و هستی
است .به عبارتی ،هستیشناسی جواب به این سؤال است
که معتقدیم چه چیزی وجود دارد؟ برای مثال ،در رابطه
با جامعهشناسی ،یک سؤال هستیشناسی ،میتواند این
سؤال باشد که واقعاً موضوع جامعهشناسی چیست؟
جواب به این سؤال میتواند بهصورت گزارههای ذیل یا
موارد مشابه مطرح شود:
 .١کوششی برای یافتن حل مسائل اجتماعی باشد.
 .٢جواب به سؤال چرایی بودن ما در اینجا باشد.
 .٣بهکارگیری قوانین اساسی از توسعه اجتماعی
باشد.
 .۴فهم ماهيت کنش اجتماعی باشد.
بنابراین ،اهمیت سؤاالت هستیشناسی ،مربوط به
جوابهایی است که ما به سؤاالتی میدهیم که از طریق
آن ،اهداف جامعهشناسی ارائه میشود؛ روشهایی که
موضوعات تحقیق معرفی میشوند و بهخصوص طریقی
که ما آن را مناسب ،جهت مطالعه دنیای اجتماعی
میدانیم( .ایمان)53 :1391 ،
معرفتشناسی :معرفتشناسی شاخهای از فلسفه
است که به ماهیت دانش آدمی میپردازد .معرفتشناسی
در سادهترین تعریف آن عبارت از این است که ما چگونه
میدانیم چیزی را که میدانیم ،میدانی م (�Waev
 .)er:1997مهمترین پرسشهای معرفتشناسی این
است که ما چه چیز میدانیم و چگونه این دانش را
کسب میکنیم ،بنابراین معرفتشناسی درگیر سرشت
دانش و اعتبار آن است  .))Willing, 2001معرفت و
شناخت از دنیای اجتماعی ،بر اساس اصول تجربی
امکانپذیر است .منظور از تجربه ،کسب اطالعات ،یا
دستیابی به مدارکی است که از طریق حواس پنجگانه
انسان (بینایی ،شنوایی ،المسه ،بویایی و چشایی)
بهدستآمده باشند .تمام ادعاها ،باید قابل آزمون تجربی
بوده و نشان داده شود که غلط نیستند .وظيفه علم،
نمایش روابط علی است که از طریق کمی سازي الگوها
و نظمهای موجود در رفتار انسان ،امکانپذیر باشد.

هدف اصلی اثباتگرایی ،کشف روابط علی بین پدیدههای
قابلمشاهده است .هر چیزی که نتوان آن را بهطور
مستقیم مشاهده نمود ،نمیتوان آن را بهعنوان معرفت
معتبر ،یا جزئی از تبیین معتبر درباره پدیدههای
اجتماعی ،مورد مالحظه قرارداد( .ایمان)56 :1391 ،
معرفتشناسی ،مفهومی است مرتبط با داناییهایی
که ادعا میکنیم درباره جهان اجتماعی میدانیم .به
سخن دیگر ،ما برای آنچه که اعتقادداریم وجود دارد
(هستیشناسی) از چه گزاره یا موارد اثباتشدهای برای
تصدیق آن استفاده میکنیم که برای خودمان و دیگران
قابلقبول باشد .برای مثال ،ممکن است ادعا کنیم که
آنچه مشاهده میکنیم ،اعتقادداریم یا تجربه چیزی
برای اعتقاد بر آن کافی است .برعکس این ایده نیز
ممکن است ،یعنی عدهای چیزی را قبول میکنند که
اعتقاددارند .در این مورد ،اصالت اعتقاد و ایمان ،بهجای
مشاهده و تجربه ،ادله تصديق وجود است .در رابطه با
جامعهشناسی ،سؤال معرفتشناسی مربوط به سند و
مدرک میشود که ضامن درستی و صحت چیزی قرار
میگیرد .برای مثال ،اگر من به شما ظنين باشم که
کتاب مرا برنگرداندهاید ،سؤال معرفتشناسی ممکن
است این باشد که چه ادلهای برای من قابلقبول خواهد
بود تا بپذیرم آن را برگرداندهاید .اظهارات شما ممکن
است اظهارات کسی باشد که در موقع برگشت کتاب،
حضورداشته ،با بررسی از کتابهایی باشد که شما دارید
و  ...معرفتشناسی ازاینجهت  -به لحاظ جامعهشناختی
 مهم است؛ چون مربوط به اسناد و مدارکی است کهبرای متقاعد ساختن خود و دیگران ،درباره جهان
اجتماعی استفاده میکنیم .در اینجا ،انتخاب نیز باعث
هویتیابی روش تحقیق میشود .برای مثال ،چنانچه
قائل به انعکاس واقعیت از طریق مصاحبه با اشخاص
نباشیم ،بدین معنا است که ما در تحقیق ،رغبتی برای
مصاحبه جهت جمعآوری اطالعات نداریم( .ایمان،
)54 :1391
روششناسی :واژة «روش» از لغت «متد» است که
از واژهي یونانی «متا» به معنای «در طول» و «اودوس»
یعنی «راه» ،گرفتهشده و مفهوم آن در پیش گرفتن
راهی برای رسیدن به هدف و مقصودی بانظم و توالی
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خاص است (کاظمی .)29-28:1384 ،روش ممکن
است به مجموعه راههايي که انسان را به کشف مجهوالت
هدایت میکند ،مجموعه قواعدی که هنگام بررسی و
پژوهش به کار میروند ،و مجموعه ابزار و فنونی که
آدمی را از مجهوالت به معلومات راهبری میکند ،اطالق
شود (ساروخانی .)24 :1375 ،روش ،به تکنیکهای
خاص جمعآوری اطالعات مربوط میشود .به عبارتی،
روش درگیر این سؤال است که از چه تکنیکهایی
میتوان در جمعآوری اطالعات با مدارک استفاده کرد تا
فرضیه خود را رد کرد یا پذیرفت (ایمان  .)54 :1391 ،
نکتهای که در اینجا باید بدان اشاره داشت این است که
روششناسى غير از روش است .روش مسيرى است كه
دانشمند در سلوك  علمى  خود طى  مىكند ،و
روششناسى  دانش ديگرى  است كه به شناخت آن
مسير مىپردازد .روش همواره در متن حركت فكرى و
تالشهاى علمى يك دانشمند قرار دارد و روششناسى 
دانشى است كه ازنظر به آن شكل مىگيرد.
روششناسی ،مربوط به منطق تحقيق اجتماعی
است .به عبارتی ،روششناسی درگیر این سؤال است که
چگونه معرفت و دانش خود را اعتباریابی میکنیم .برای
مثال ،اگر قائل به این :امر باشیم که پاسخگویان در یک
مصاحبه ،تصویری از واقعیت ارائه میکنند که
موردنظرشان است ،به لحاظ روششناسی ،نمیتوان از
مصاحبه در جمعآوری اطالعات استفاده کرد؛ یا اگر
بدانیم که مشاهدهگر ،صرفاً آنچه را که در طول مشاهده،
آشکار میشود ،ثبت میکند و اموري استفاده کرد .از
زاویه دید وی مخفی میماند ،به لحاظ روششناختی،
نمیتوان از این شیوه در تحقیق استفاده کرد( ...ایمان،
 .)54 :1391بلیکی در این باره توضیح میدهد:
«روششناسی عبارت است از بررسی این موضوع که
پژوهش را چگونه باید پیش برد و چگونه پیش میرود؛
بنابراین هرچند روششناسی تعیینکنندة اصولی است
که شاید راهنمای گزینش روش باشند ،نباید آن را با
خود روشها و فنون پژوهش اشتباه گرفت .درواقع
روششناسان اغلب میان آن دو تمایز قائل میشوند و بر
گسترة شکاف میان آنچه اصول جاافتادة روششناختی و
شیوههای عملی یا اجرایی ،شاید به همان اندازه

جاافتادهي ،روششناختی میدانند تأکید میکنند»(های،
 .)109 :1385در ادامه به دو مکتب فکری که
خواستگاههای معرفتشناسانه روش نظریه برخاسته از
زمینه را میسازند اشاره خواهد شد.

 .3مکتب کنشمتقابلنمادین
كنش متقابل نمادين ۳۵يكى  از ديدگاههاى  نظرى 
جامعهشناسى  معاصر است كه در دهههاى  اخير
بحثهاى فراوانى را برانگيخته است .اين ديدگاه خود
جزئى  از بينش وسيعترى  است كه جامعهشناسى 
پديدارشناسانه ناميده شده است .باآنکه به نظر مىرسد
كنش متقابل نمادين ،ديدگاه نوى  در جامعهشناسى 
معاصر ارائه كرده است ،درعینحال ،ازنظر سابقه،
ريشههاى  فراوانى  در آثار و افكار جامعهشناسان قرن
نوزدهم اروپا ،فالسفه و روانشناسان آمريكايى ،ازجمله
واتسن ،جان ديويى ،ويليام جيمز ،ويليام توماس ،چارلز
پيرس ،چارلز كولى ،جورج زيمل و ماكس وبر ،دارد
( .)Ballis, 1995در نظريه كنش متقابل نمادين فرض بر
اين است كه انسانها در فرایند كنش متقابل اجتماعى 
بهگونهای نمادين معناهايى را به ديگران انتقال مىدهند
و ديگران اين نمادهاى معنىدار را تفسير مىكنند و بر
پايه تفسيرشان از اين نمادها واكنش نشان مىدهند.
بنابراين ،تفسيرهاى  ذهنى  ما از جهان تا حد زيادى 
تعيينكننده رفتار ماست و براى  درك كنش متقابل
نمادين ،پژوهشگران هم فعاليتهاى قابلمشاهده و هم
فعاليتهاى غيرقابلمشاهده (مثل افكار) مردم را مطالعه
مىكنند ( .)Ronald,Valerie, 2006: 123-155كنش
متقابل نمادين نظريهاى است كه بر اهميت ارتباطات
نمادين ،يعنى  انواع اداها ،اطوارها ،ژستها ،نمادها و
مهمتر از همه زبان تأكيد مىكند .اين ارتباطات نمادين
درواقع ،در رشد فرد و جامعه نقش كليدى دارند .این
کنش بر این اصل اساسی استوار است که انسانها یا
خودها صرفاً در برابر اعمال یکدیگر واکنش نشان
نمیدهند ،بلکه اعمال یکدیگر را تعبیر و تفسیر میکنند.
((Aksana et. Al., 2009: 903-904

به سخن دیگر ،پاسخ انسانها به اعمال یکدیگر
بیواسطه صورت نمیگیرد بلکه مبتنی بر معنایی است
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که به آن اعمال نسبت میدهند .زندگی آگاهانه انسان
ازلحاظ بیداری تا خواب یک جریان مستمر معنی سازی
است ،یعنی نمادین سازی چیزهایی که با آنها سروکار
داریم و آنها را معنی میکنیم (کورز .)59 :1380،جرج
هربرت مید 36و هربرت بلومر 37از مهمترین متفکرین این
مکتب هستند .از ديدگاه ميد ،واحد تحليل رفتار ،كنش
اجتماعى است كه داراى ابعاد آشكار و پنهان است .ميد
زبان را مبناى كنش متقابل اجتماعى و حركات و اشارات
را اجزاى  اصلى  زبان مىداند .وى  مىگويد :حركات و
اشارات بخشى  از كنش اجتماعى  است كه نشانه آن
بخشهايى  است كه هنوز رخ نداده است (الرسن،
 .)59 :1387تفاوت نگاه ميد و بلومر در اين است كه
ميد تالش مىكرد ميان نظريه نوپاى كنش متقابل
نمادين با رفتارگرايى تمايز قائل شود ،اما بلومر سعى 
داشت اين نظريه را در مواجهه با دو رويكرد متمايز كند:
اول ،رفتارگرايى  تقلیلگرایانه كه تأكيد بر تأثير
محركهاى خارجى روى رفتار فرد داشتند (همچنان كه
ميد هم اين نگاه را داشت) و دوم ،رويكرد نظريههاى 
جامعهشناختى  پهندامنه ،بهویژه كاركردگرايى 
ساختارى .به عقيده بلومر ،رفتارگرايى و كاركردگرايى 
ساختارى ،هر دو گرايش به اين دارند كه عواملى مانند
هنجارها ،ساختارها و محركهاى خارجى ،رفتار انسانى 
را شكل مىدهند ،اما هردوی اين نظريهها براى فراگرد
ذهنى  در انسان اهميتى  قائل نيستند يا نقش
تعيينكنندهاى براى آن در نظر نمىگيرند .حالآنکه به
عقيده او ،كنشگران از طريق فراگرد ذهنى به نيروهاى 
تأثيرگذار بر آنها و نيز رفتار خودشان معنا مىبخشند.
انتقاد اصلى بلومر اين بود كه رفتارها و كنشهاى انسان
نتيجه يك گرايش سازمانيافته آمادهاى نيست كه در
درون كنشگر وجود دارد و توسط عواملى مانند هنجارها
و يا محركهاى خارجى برانگيخته مىشود .بهبیاندیگر،
كنشهاى فرد كنشهاى ماشينى نيست كه از قبل در
فرد نهادینهشده باشد و ملكه ذهن او گرديده باشد ،بلكه
كنشها ،ناشى از فراگردى است كه كنشگر از طريق آن
عملش را ساختهوپرداخته مىكند .در يك جمله ،بلومر
با هر نظريه روانشناختى كه فراگرد معناساز كنشگران
را ناديده بگيرد و نقشى براى خود انسان و اختيار او قائل

نباشد مخالف است .از سوى ديگر ،بلومر با آن دسته از
نظریههای جامعهشناختى  نيز مخالف بود كه رفتار
انسانى را ناشى از نيروهاى خارجى پهندامنه مىدانند و
بر ساختارهاى اجتماعى و عوامل فرهنگى تأکیددارند .او
معتقد بود :هم نظريههاى  جامعهشناختى  و هم
نظريههاى روانشناختى اهميت معنا و ساخت اجتماعى 
واقعيت را ناديده مىگيرند (ریتزر.)272-273:1389،

 .4معرفتشناسی پراگماتیستی
پراگماتیسم نام نحلهای فلسفی است که در آمریکا
شکل گرفت و در سه دهه اول قرن بیست ،مهمترین
نوشتههای آن منتشر شد .اولین چهره مهم مکتب
پراگماتیسم ،چالز سندرس پیرس است و پس از او
ویلیام جیمز و جان دیویی این راه را ادامه دادند .پیرس
بهعنوان اولین کسی که اصطالح پراگماتیسم را به کاربرد
کوشش میکرد تا معانی تصورات را بر اساس غایات و
نتایج عملی آنها قرار دهد بهعبارتدیگر مالک سنجش
افکار را نتایج عملی آنها میدانست اگرچه پیرس واضع
اصطالح پراگماتیسم است ،جیمز نقش اصلی را در ظهور
پراگماتیسم بهعنوان یک نظام فکری و مکتب فلسفی
داشته است .جیمز پیش از عالقهمندی به فلسفه یک
روانشناس بود بهطوریکه روانشناسی کاربردی از آراء
وی شروع و رفتهرفته به اروپا رفت .ر این نگاه ،فکری که
منجر به عمل نشود بیارزش است و عملی که بر مبنای
اندیشه صورت نگیرد مفید نخواهد بود (آصفی:1370،
 .)411- 416درنهایت مهمترین چهره پراگماتیسم
«جان دیویی» است که حقیقت را در مقام یک فرایند
بررسی مینماید.
پراگماتیستها آنقدر به مفهوم حقیقت توجه نشان
دادهاند که گاهی پراگماتیسم را فلسفه حقیقت نامیدهاند.
در ادامه سعی خواهد شد تا دیدگاه آنها درباره عمل،
حقیقت و معنا موردبررسی قرار بگیرد .شاید همهچیز از
تأکید بر عمل آغاز می-شود ،در تمام صور پراگماتیسم،
معنا و حقیقت بیشتر در آینده قرار دارند تا درگذشته؛
حقیقت یک گزاره در اصول عقلی و انتزاعیای که مقدم
بر آن هستند نهفته نیست ،بلکه حقیقت آن در آینده
یعنی ثمرات و نتایج عملی آن نهفته است .همین-
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ِ
«حقیقت یک تصور» ،خاصیتی
جاست که در نگاه جیمز،
ذاتی آن باشد بلکه حقیقت برای یک
ایستا نیست که ِ
یدهد ( .)Schwartz, 2012تصورات و
تصور رخ م 
گزارههای ما یا مربوط به چیزها ،مثل جوش آمدن آب
در  100درجه و یا درباره اعتقادات ،مثل وجود داشتن
«امر مطلق» هستند.
درباره دسته اول حقیقت وقتی اتفاق میافتد که آب
در عمل در این درجه به جوش بیاید ،ولی درباره دسته
دوم که انتزاعی هستند ،نتایج عملی اعتقاد به آنها را
موردبررسی قرار میدهیم؛ یعنی اگر اعتقاد به وجود
«امر مطلق» تأثیری عملی و درعینحال مطلوب در
زندگی ما ایجاد کند ،دارای ارزش حقیقت هست و اگر
ایجاد نکند ،خیر .به همین ترتیب ،اگرچه پراگماتیستها
به دنبال نفی تقابل ذهن/عین و ایده/کنش هستند،
پراگماتیسم در تقابل میان تجربهگرایی و عقلگرایی،
بیشتر به تجربهگرایی نزدیک است ،زیرا تجربههایی
است که حقیقت برای یک تصور یا گزاره حادث میشود؛
بنابراین ،اصوالً پراگماتیسم جنبشی روبهجلو (آینده)
است و به همین دلیل نظریهها برای پراگماتیستها،
پاسخهای تسلی بخشی برای لم دادن نیستند ،بلکه
ابزارهایی هستند که با آنها به جلو حرکت کرده و گاه
با آنها دوباره طبیعت را میسازیم( .جیمز9 :1386 ،
و 43و( ،)45شریعتمداری )341 :1383،جیمز که بر
حاکمیت طبع تجربهگرا در پراگماتیسم صحه میگذارد،
معتقد است تقابل تجربهگرایی و عقلگرایی تا حدی
مترادف با تقابل میان اصول ِ
ثابت انتزاعی و همچنین
تکثر و گوناگونی است .او در یک سخنرانی با نقل مثالی
این تقابل را اینگونه تشریح میکند :وقتی یک دانشجو
به کالس فلسفه پا میگذارد ،خیلی زود درمییابد که
جهان تجربیات واقعی و متکثر مربوط به کوچه بوده و از
لحظه ورود به این کالس ،با فضایی پالوده و انتزاعی
سروکار دارد .با این اوصاف ،وقتی تجربه محمل حدوث
حقیقت باشد و نیز این محمل سرشار از تکثر و پیچیدگی
انگاشته شود ،عجیب نیست که پراگماتیسم ،چرخشی از
اصول ثابت فلسفی به سمت نتایجی عملی ،در جهانی از
فرایندها و سیالیتها باشد (.)James, 1981
شاید همین امر دیویی را بر آن میدارد تا بهکل

«تحقیق» را بهجای واژه حقیقت جایگزینکند و عنوان
کند که به حقیقت باید بهمثابه یک فرایند که بهطور
مداوم در حال شکلگیری است نگریسته شود .در نظر او
«تحقیق عبارت است از تغییر شکل ضابطهمند و رهبری
شده یک وضعیت غیر معین ،به وضعی که ازلحاظ
تمایزات و روابط متشکله خود ،چنان معین باشد که
عناصر وضع اولیه را به یک کل متحد بدل سازد».
(راسل )1121 :1373،پس دیویی 38هم بهجای آنکه
قائل به احکامی مطلقاً صدق یا مطلقاً کاذب باشد ،به
شیوه تازهای با موضوع حقیقت برخورد میکند و به
کلی کوشش برای
تحقیقی قائل است که جزو فرایند ِ
ارگانیک کردن جهان است .برتراند راسل این عقیده را
ناشی از این آموزه هگلی میداند که «نمود» ممکن است
مغشوش و پارهپاره باشد ،اما «بود» ،همیشه مرتب و
ارگانیک است .هرچند نباید فراموش کرد که دیویی در
عین تأثیر پذیرفتن از هگل در مفاهیمی مثل «پیوستگی»
و «کلیت» ،تأکید هگل بر «عقل» یا «روح» را به تأکید
بر «علم» و اثرات آن تبدیل کرد (شفلر.)283 :1388 ،
دیویی معتقد بود تفکر ،حتی در سریعترین و
خودجوشترین حالتش ،وضعیتی موقت دارد و پایانی
که به شکلی خیالی برای یک عمل تصور شده ،تأثیرش
را روی ارزیابی دستاوردهای یک عمل میگذارد و به
همین دلیل ،اغلب اوقات در میانه راه یک عمل با عملی
دیگر جایگزین میشود .به خاطر همین ماهیت موقتی
کنش -در دنیایی از احتماالت -پراگماتیستها دغدغه
جهان در حال شدن
فرایند را داشتند« .چون ما در یک
ِ
زندگی میکنیم ،آینده اگرچه ادامه گذشته است اما
تکرار عریان آن نیست» ( .)Dewey, 1929: 40هر انسانی
مجموعهای از تصورات و عقایدی دارد که بعضاً در
برخورد باتجربههایی تازه برخی از آنها را در معرض
تردید قرار میدهد و در ادامه بر آن خواهد بود تا با پیوند
عقاید کهنه با واقعیت نو ،هرقدر از عقاید قبلی را که
میتواند نجات دهد تا به حداقل تالطم و حداکثر تداوم
دست یابد( .جیمز )49 :1386 ،ولی ازآنجاییکه همواره
عقاید باتجربه آمیخته هستند ،مثل آن سیال و ناپایدارند.
گویی مهمترین اصل در هستیشناسی پراگماتیستها
اصل تغییر است که مطابق آنهمه چیز در جهان در
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حال تغییر و تحول است و هیچچیز ثابت و واقعیت
پایدار در جهان وجود ندارد ( .)Dewey, 2004برای فهم
بهتر منظور دیویی باید عالقه او به علم نوین موردبررسی
قرار گیرد .او علم را نقطه مقابل فلسفه کهن میداند،
فلسفهای که به عقل بیش از تجربه گرایش دارد چراکه
معتقد است حواس ،تنها توانایی ثبت جریان متغییر و در
تالطم جهان را دارد ،درحالیکه عقل میتواند امر ثابت
پس تغییرات ظاهری نهفته است را
و عامی که در ِ
دریابد؛ اما علم ،به دنبال انکار این تغییرات در راستای
رسیدن به آن ثوابت نیست ،بلکه با پذیرش ماهیت
نسبی خود ،به شکل پویایی خود را با همین تغییرات
تکمیل و تصحیح میکند .در ادامه او به «شناخت
آزمایشی» در علم جدید عالقه نشان میدهد ،شناختی
که با تغییر هدفمند چیزها در خالل آزمایش رخ میدهد؛
جایی که محقق ،فرضیهای در ذهن دارد و برای آزمون
آن ،به شکلی فعال و هدفمند در چیزها مداخله ِ تجربی
مینماید تا از روی پیامدهای این مداخله ،شناخت
تازهای حاصل شود .به همین دلیل او معتقد است که
علم نوین بهخوبی نشان داده است که چگونه میان عقل-
اندیشه و عمل -احساس ارتباط وجود دارد؛ عمل،
تصوری که آن را به وجود آورده میآزماید .اندیشه با
عمل درآمیخته است :اندیشه یک کوشش است! کوششی
ارادی که در پی کشف ارتباط میان عملی که انجام
میدهیم و پیامدهای آن است .بهزعم دیویی ،شناخت
غیر روشمند ما در زندگی نیز از این شیوه دور نیست؛
«تمام تجربیات ما ،دارای عنصری از آزمایش و خطا
درباره چیزها هستند» (.)Marcell, 1974
ما نیز تصوراتی داریم که با فعالیت آنها را آزمون
پی آن فعالیت و عملی که
میکنیم ،اگر این تصورات در ِ
به انجام رسیده ،به نتایج پیشبینیشده منجر شوند،
حقیقت بر آنها رخ میدهد و به عبارتی آنها را حقیقی
میخوانیم .پس «شناخت» بهطور عمده ،به معنای
کشف روابط پدیدهها و مخصوصاً روابط میان اعمال و
ِ
شناخت
پیامدهای تجربی آنها است و در خالل این
اکتشافی ،معنای رفتار ما و محیط مدام استحاله شده و
دوباره صورت میبندد .پس «تجربه ،جریانی است متغیر
و پیوسته که در آن فرد و محیط روی یکدیگر اثر

میگذارند( ».شریعتمداری )403 :1377،ما برای درک
این روابط به تجربه نیاز داریم ،اما تجربه امری منفعل
برای ثبت بازخورد اعمال نیست ،بلکه رویکردی فعال
دارد که به ارزیابی نقادانه نتایج پرداخته و نظارت بر
رفتارهای آینده را به دنبال دارد (شفلر.)286 :1388،
شاید اشاره به «هدف بالقوه» و «هدف بالفعل» در
اندیشه دیویی برای تکمیل آنچه گفته شد مناسب باشد.
هدف بالفعل ،همان عمل و نتایج مطلوب آن است و
هدف بالقوه در حقیقت تصوری است که پیش از انجام
یک عمل ،از آن و نتایجش در ذهن وجود دارد که شیوه
انجام عمل را هدایت می-نماید .وی اهداف بالقوه را
همان اهداف نظری مینامد و بر این نکته تأکید دارد که
«هدفهای نظری ،درواقع نقاط شروعاند که نه با منشأ
آنها ،بلکه با ثمرات آنها ،ارزیابی میگردند(».همان:
 )326در اینجا بازهم تمایل دیویی در پیوند نظر و عمل
قابلمشاهده است ،نظر همواره درباره و معطوف به عمل
است و عمل بهواسطه بازخوردی که به نظر میدهد،
منبع تغذیه آن است .معرفت حاصل دادوستد میان
انسان و محیط وی است و حقیقت نیز صفتی است برای
معرفت .پس معرفت حاصل نمیشود مگر آنکه عملی به
انجام برسد و پیامدهای آن بررسی شود؛ فرایند بیپایانی
از کنش و واکنش.
دیویی نیز اذعان دارد که« :محیطی که انسان در آن
زندگی میکند ،تنها محیط مادی یا فیزیکی نیست بلکه
زمینه فرهنگی نیز دارد .مسائلی که تحقیق را به وجود
میآورند از رابطه افراد انسانی با یکدیگر ناشی میشوند.
در جریان تحقیق اعضای حسی و مراکز عصبی نیز
فعالیت دارند اما معانی که در جریان زندگی به وجود
آمد هاند همراه با طرق تشکیل انتقال فرهنگ و اجزای
مانند آن ابزارها و وسایل ،هنرها و مؤسسات ،سنتها و
عقاید معمولی نیز دخالت دارند ».حقیقت پراگماتیستها
چشماندازهای مختلف به واقعیت را میپذیرند و معتقدند
خالل اجتماعی شدن چشماندازهای
که هر فرد در
ِ
مشخصی را به ارث میبرد که تنها از طریق آنها است
که میتواند فرایند تحقیق را دنبال نماید .نه هیچ
تحقیقی و نه حتی انتزاعیترین مجموعه از نمادها،
نمیتواند از آن ماتریس فرهنگیای که در آن زندگی
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میکند فرار کنند :.به همین دلیل آنها بهجای تأکید بر
فردیت به یک معرفت جمعی و انباشتی در زمان
اعتقاددارند (.)Dewey,1938: 20

که اگر اعتقاد به چنین تصوراتی در عمل تغییر مثبتی
ایجاد نماید ،این تصور ،تصوری معنادار بوده و قابلپذیرش
است.

 .5جمعبندی :مفروضات معرفتشناسی و
بایستههای روش شناسانه
پوزیتیویسم مکتبی فکری است که اصالت را برای
حس قائل است و پیروان این مکتب معتقدند که هر
آنچه را نتوان با مالک حس و تجربه آزمود جزو وهمیات
است و فاقد ارزش میباشد .آگوست کونت که خود را
بنیانگذار پوزیتیویسم میدانست معتقد بود که تاریخ
فکری بشر شامل سه مرحله تخیلی ،تعقلی و علمی است
و اکنون بشر بعد از گذر از دوران اسطورهها و باورهای
مذهبی و همچنین عقل باوری ،به دوره اوج خود رسیده
و با آزمایش پدیدهها و کشف روابط اشیای محسوس ،به
کشف مجهوالت خود میپردازد( .محمودی)18 :1361،
پوزیتیویسم به یک رابطه مستقیم میان جهان (اشیاء،
رخدادها ،پدیدهها) و ادراک و فهم ما از آنها قائل است.
پوزیتیویستها معتقدند امکان توصیف صحیح «آنچه در
بیرون» هست وجود دارد که از این منظر به نظریه
«تطابق» درباره حقیقت نزدیک هستند زیرا به کالم
دیگر آنها معتقدند که پدیدهها بهطور مستقیم ادراک
ما را تعین میبخشند و بهاینترتیب نوعی تطابق میان
آنچه هست و آنچه در ذهن ما بازنمایی میشود وجود
دارد  .))Willing, 2001: 3در نظر پوزیتیویست ها شرایط
ادراک جهان و تفاوتهای فردی نمیتواند به فهم ما
درباره جهان وارد شود و اصواال هدف یک محقق یا
دانشمند کسب دانشی عینی است که فارغ از تأثیر هر
چیزی غیر از خود موضوع موردمطالعه بهدستآمده
باشد .پس اولین تفاوت در آن است که پوزیتیویستها
حصول تجربهای خالص که صرفاً واقعیت را منعکس
میکند ،ممکن و الزم میدانند ،اما پراگماتیستها تأثیر
گرفتن فرد از چشماندازها و بستر فرهنگیاش را ناگزیر
میدانند .تفاوت دوم در برخورد با آن چیزی است که به
احساس تجربی درنمیآید .چنین تصوراتی مثل
ِ
متافیزیک ،ازنظر پوزیتیویست ها مهمل و بیمعناست،
درحالیکه پراگماتیستها (الاقل جیمز) بیان میکنند

 .6نتیجهگیری :مفروضات معرفتشناسی و
بایستههای روش شناسانه
نباید فراموش کرد که مبدعان روش نظریه برخاسته
از زمینه ،یعنی گل ِيسِ ر و استراوس ،هر دو جامعهشناس
و هر دو اهل آمریکا هستند و تحت تأثیر نوشتههای
مکتب شیکاگو قرار دارند .گلیسر در دانشگاه کلمبیا و
استراوس در دانشگاه شیکاگو دوران دکتری خود را
گذراندهاند .بهخصوص استراوس که بعدها راهش را از
گلیسر جدا کرد و با ژولیت کوربن به بسط این روش
پرداخت ،بهشدت از هربرت بلومر ،جرج هربرت مید و
جان دیوی تأثیر پذیرفته بود و روششناسی خود را
مبتنی بر آراء این افراد پیش برد .به همین ترتیب
رویدادها نتیجه فاکتورهای متعددی هستند که کنارهم
گرد میآیند؛ فاکتورهایی که به شیوهای پیچیده و غال
با غیرقابلپیشبینی در تعامل با هم هستند؛ بنابراین هر
روششناسی که بخواهد تجربه انسانی را بفهمد و
موقعیتها را توضیح بدهد ناگزیر از پیچیده بودن است.
کاربردهای روش شناسانه آنچه در باال ذکر شد میتواند
بهاینترتیب خالصه شود.
روششناسی پیچیده است

کوربین در مقدمه ویرایش سوم کتاب مبانی تحقیق
کیفی مینویسد« :چون جهان بهشدت پیچیده است،
هیچ تبیین ساد ه و سرراستی برای چیزها در این جهان
ممکن نیست ...ما معتقدیم که هر چه بیشتر منعکس
کردن این پیچیدگی در تحقیق مهم است هرچند که
درعینحال میدانیم که انعکاس آن به شکل کامل نیز،
اساساً ناممکن است .ما بر آنیم که درروند تحلیل خود،
پرسپکتیوهای متعدد به یک رویداد را نشان بدهیم .ما
میدانیم که برای فهم یک تجربه باید آن را در یک
زمینه اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی ،نژادی و تکنولوژیکی
بررسی کرد و جدای از اینها چنین کاری غیرممکن
است» .همانطور که کوربن اشارهکرده است،
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هستیشناسی و معرفتشناسی پیچیدهای که
پراگماتیسم در مقابل میگذارد ،تأثیرش را روی
روششناسی نظریه برخاسته از زمینه نیز برجای گذاشته
و این پیچیدگی به آنجا نیز منتقلشده است .روش
تحقیقی که استراوس و کوربن پیشنهاد میدهند،
مسیری پیچیده و بعضاً مبهم را تا رسیدن به محصول
میپیماید؛ مسیری که شامل روند مداوم جمعآوری و
تحلیل همزمان دادههاست و هرآینه به سمتوسوی
پی
تازهای معطوف میشود .مسیری که درنهایت در ِ
ماهیت تبیینی سادهای همچون« ،اگر الف پس ب»
نیست و در حقیقت به آن بسنده نمیکند .ما در اینجا با
اکوسیستمی که یک پدیده در آن حاضر است روبرو
40
هستیم؛ اکوسیستمی که متشکل از انگیزه 39،زمینه،
مداخلهگر 41،کنشهای متقابل 42و در نهایت نتیجه  43
است.
بهجای جزءنگری ،کلنگر میشویم
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برخالف روشهای تحقیق کمی که باهدف تبیین   
روابط میان پدیدهها ،با جزءنگری ،متغیرهای مشخصی
را زیر ذرهبین تحقیق میبرند ،نظریه برخاسته از زمینه،
بنا به هستیشناسی پیچیده پراگماتیستی که ذکر آن
رفت ،جزءنگری را معتبر ندانسته و بهمنظور رصد کردن
پدیدهها در اکوسیستمی که آنها را معنادار میکند ،به
شکلی کلنگرانه 45به سراغ آنها میرود .به همین دلیل،
ساختهوپرداخته کردن فرضیهای که روابطی را میان
متغیرهای محدود ،پیش از ورود به تحقیق حدس
میزند ،تقلیلگرانه 46به شمار رفته و نامعتبر شمرده
میشود .به همین دلیل ،روند ساخت نظریه در این
روش ،روندی استقرائی دارد و نه قیاسی .در اینجا عدم
برخورد قیاسی به این معنا است که هیچ حدس نظری
مقدم بر دادههای نیست که بر آنها تحمیل شود و روند
ساحت نظریه از کنار هم قرار گرفتن دادههای خرد به
طرزی استقرائی شکل میگیرد.
محقق خود ابزار تحقیق است

۴۴

اگر جهان آنقدر پیچیده است که هر کس در
واقعیتی که از آن خودش هست میزید و اگر این
برساخته سازی واقعیت توسط هر فرد ،محصول روند
معنیدار کردن جهان توسط اوست و در آخر اگر ما در
پی فهم این جهان یعنی جهانی که فرد برای خود
برساخته است ،هستیم ،آنگاه چگونه میتوان به چنین

فهمی نائل آمد؟ تنها راه سفر به درون دنیای ذهنی یک
ذهن انسانی دیگر ،یعنی محقق است .پس
انسان ،یک
ِ
محقق فردی منفعل که در پی فاصلهگذاری مدام میان
خود و دادهها باشد نیست ،او همچنین یک مشاهدهگر
صرف نخواهد بود ،در مقابل ،او فردی انسانی است که
فعاالنه مسیر اکتشاف معانی ذهنی فردی دیگر را دنبال
میکند .به گفته کوربین و استراوس« :من فهمیدهام که
هیچ واقعیت بیرونی در انتظار کشف شدن وجود ندارد؛
اما درعینحال من معتقدم یک سری رخدادهایی در
خارج وجود دارند ،واقعیتهایی همچون ماه کامل،
جنگ و یا هواپیمایی که ساختمانی را در هم میشکند...
بااینحال هیچ رویداد فینفسهای وجود ندارد که در
مطالعه ما نقش مهمی داشته باشد ،زیرا هر فرد بر اساس
زندگی ،تجربیات ،جنسیت ،زمان ،مکان ،فرهنگ،
سیاست ،مذهب و پسزمینه حرفهایاش ،تجربه میکند
و رویدادها را برای خودش معنیدار مینماید».
بهجای نمونه با مشارکتکننده روبرو هستیم
47

48

همانطور که ذکر شد ،در جهانبینی پراگماتیستی،
انسان موجودیتی که بتوان آن را به رفتارهای محسوسش
فرو کاهید ،نیست ،بلکه دنیایی ذهنی دارد که در آن
جهان را برای خودش معنیدار مینماید و فهم مناسبی
از رفتارهای وی ،فارغ از توجه به انگیزههای ذهنی آنها
میسر نیست .با این اوصاف بدون مشارکت کردن
همدالنه افراد امکان فهم دنیای ذهنی آنها فراهم
نمیآید و همین دلیلی بر آن است که در تحقیق
برخاسته از زمینه و بهطورکلی تحقیقهای کیفی ،افراد
بهمثابه مشارکتکنندگان در تحقیق در نظر گرفته
میشوند .بهعبارتدیگر ،اگر انسان یک موجودیت
منحصربهفرد باشد که دنیای معنادار خودش را برمیسازد
و تنها در آن بهدرستی فهم میشود ،آنگاه ،تنها ابزار فهم
این دنیای برساخته شده ،یک انسان دیگر است که
میتواند بهواسطه زبان چشماندازش را به چشمانداز
دیگری نزدیک و مماس کند؛ اما در این مسیر ،اگر فردی
که موردتحقیق واقعشده است ،مشارکت فعاالنهای در
فرایند دادوستد معنا و یا به عبارت بهتر ،همسازی معنا
نداشته باشد تحقیق واجد اعتبار نخواهد بود.
تکنیـک مصاحبـه مهمترین تکنیک جمـعآوری دادهها
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است

بهطورکلی در تحقیقات مختلف ،روشهای متفاوتی
برای جمعآوری دادهها وجود دارد ،از مشاهده و
پرسشنامه گرفته تا منابع و مستندات کتابخانهای .در
ساخت نظریه برخاسته از زمینه ،ازآنجاییکه هدف
اکتشاف اکوسیستم نمادینی است که دنیای فرد یا
مجموعهای از افراد را معنادار نموده است ،اگرچه در
مسیر از هر منبعی امکان استفاده وجود دارد اما تنها
تکنیک مصاحبه و آنهم از نوع غیرساختارمند آن است
که میتواند برای فهم این پیچیدگی معتبر باشد؛ یعنی
آن هستیشناسی پیچیده و همچنین معرفتشناسی
معطوف به ذهنیت ،آنچه در مقام روششناسی طلب
میکند این است که تکنیک ها و ابزارهای تحقیق با
ساختارمندی های خود ،چیزی را به آنچه در حال
تحقیق روی آن هستند ،تحمیل نکنند و با پیچیدگیهای
آن نیز تناسب داشته باشند .انسان با زبان تجربیات ناب
خودش را از زیستن در جهان بیان میکند و با آن
فهمیده میشود و به قول گادامر ،زبان یگانه سنت
مشترکی که همه انسانها در آن اشتراک دارند و از
طریق آن میتوانند به مفاهمه دست پیدا کنند.

قابلیت تعمیمپذیری 49پایین است

اگرچه در تئوری برخاسته از زمینه ،درروند انتزاعی
سازی دادهها به سمت مفاهیم 50و مقولهها 51،بهنوعی
تعمیمپذیری نظری ،افزایش مییابد ،اصوالً باال بردن
وسعت این تعمیمپذیری از اهداف اصلی تحقیق محسوب
نمیشود؛ زیرا با توجه به آنچه در مفروضات هستی
شناسانه و معرفتشناسانه عنوان شد ،اگر واقعیت
واحدی وجود نداشته باشد و ساحتهای عینی-ذهنی
متکثری بر آن مترتب باشد ،آنگاه اشتیاق برای افزایش
تعمیمپذیری بیشتر نقش نوعی تحمیل نظریه بر
مصادیق مختلف را پیدا مینماید و از عمق نظریه کاسته
و آن را سطحی میکند؛ زیرا در اینجا توضیح عمیق یک
پدیده با الیههای مختلف ذهنی و عینی و معنادار آن
مهمتر از توضیح سطحی ارتباط آن با پدیدههای دیگر
است .از همین رو ،نهتنها در این روش ،تعمیمپذیری
پایینتر روشهای کمی است ،بلکه محقق نیز اصراری
برای ارتقاء آن نداشته و مالک او توضیح عمیق پدیده
میباشد .مفروضات معرفتشناسی و بایستههای روش
شناسانه در جدول زیر آورده شده است.

مفروضات معرفتشناسی و بایستههای روش شناسانه
روششناسی پیچیده

روش تحقیقی که استراوس و کوربن پیشنهاد میدهند ،مسیری پیچیده و بعضاً مبهم را تا رسیدن به
محصول میپیماید؛ مسیری که شامل روند مداوم جمعآوری و تحلیل همزمان دادههاست و هرآینه
به سمتوسوی تازهای معطوف میشود.

جزءنگری بهجای کلنگر

روند ساخت نظریه در این روش ،روندی استقرائی دارد و نه قیاسی .در اینجا عدم برخورد قیاسی به
این معنا است که هیچ حدس نظری مقدم بر دادهای نیست که بر آنها تحمیل شود و روند ساحت
نظریه از کنار هم قرار گرفتن دادههای خرد به طرزی استقرائی شکل میگیرد.

محقق خود ابزار تحقیق

ذهن انسانی دیگر ،یعنی محقق است .پس محقق
تنها راه سفر به درون دنیای ذهنی یک انسان ،یک ِ
فردی منفعل که در پی فاصلهگذاری مدام میان خود و دادهها باشد نیست ،او همچنین یک مشاهدهگر
صرف نخواهد بود ،در مقابل ،او فردی انسانی است که فعاالنه مسیر اکتشاف معانی ذهنی فردی دیگر
را دنبال میکند.

با این اوصاف بدون مشارکت کردن همدالنه افراد امکان فهم دنیای ذهنی آنها فراهم نمیآید .در
بهجای نمونه با
مشارکتکننده روبرو هستیم تحقیق برخاسته از زمینه و بهطورکلی تحقیقهای کیفی ،افراد بهمثابه مشارکتکنندگان در تحقیق
در نظر گرفته میشوند
تکنیک مصاحبه مهمترین
تکنیک جمعآوری دادهها

تنها تکنیک مصاحبه و آنهم از نوع غیرساختارمند آن است که میتواند برای فهم این پیچیدگی
معتبر باشد.

قابلیت تعمیمپذیری پایین

در این روش ،تعمیمپذیری پایینتر روشهای کمی است ،بلکه محقق نیز اصراری برای ارتقاء آن
نداشته و مالک او توضیح عمیق پدیده میباشد

ج  .۳جدول نتیجهگیری :مفروضات معرفتشناسی و بایستههای روششناسانه
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