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 مؤلف شگفتاریپ

کرره برره سرر کترراب حاضررر جلررد سرروم مجموعرره شناسرری در علرروم  روش ۀگانرر های اسررت 
گرفرت. اجتماع ی موسوم است و انتشرار ویراسرت دوم آ  را نشرر وزیرن لوگروس برر عهرده 
که علروم اجتمراعی در ایررا  هنروز چنردا  برا معرانی  ۀگان سه روش در زمانی نگاشته شد 

کیفی و قرکیعی آشنایی چندانی نداشت. برا  شناسی سو و روش فلسفی روش از یک های 
 ۀای فراوانرری عرضرره شرردند، مجموعرر قرجمررهآنکرره از آ  زمررا  خوشررعختانه آثررار قرر لیفی و 

کترراب  روش گرچرره از ویراسررت اول  شناسرری همانررا  مررورد قوجرره محتتررا  برراقی مانررد. 
کتراب هرای قرکیعری بح  هرا و شریوه گرذرد، مطالرب، طررح می چند سالیحاضر   شرده در 
کافی به نظرر مری روز و دست هنوز به کره جردای از  کم از دید نگارنده  رسرد  بره ایرن دلیرل 

کترراب، قوضرریحات اضررافی عمرردقًا برره بررازگویی و قکرررار مطررالعی منجررر جا معیررت نسررعی 
کرررره در دو جلررررد اول و دوم مجموعرررره آمرررده مررری کترررراب  شررررد  انررررد و از اهمیررررت و قررررازگی 
های قحتیب قرکیعی در چند سال اخیرر نره از حیر  طررح  کاست. عالوه بر این، روش می

کرراربرد در رشررته گ و رویرره بلکرره بیشررتر از حیرر   گو  نظیررر بازاریررابی، پرسررتاری، هررای  ونررا
گزارش یا قوضیحاقی در ایرن ادبیات، علوم قربیتی و نظایر آ  قوسعه یافته براره  اند. ارائه  



 روشفرا/  2
کترراب مرری کتررابی مفصررل بررود و از هرردف و قمرکررز اصررلی  رو،  کاسررت. ازایررن خررود نیازمنررد 

 سازی، ویرایش ادبی و شکلی متمرکز شد. ویراست دوم بیشتر بر ساده
اجتمراعی و رفتراری از زمرا  پیردایش رسرمی آ  در دورۀ  نظریه و روش در علومرشد  

کرده است  به ایرن معنرا قاریخی روشنگری، پیوستگی و امتداد  ویژه و منسجمی را طی 
شناختی معتنری  های روش موازات پیدایش رویکردهای فلسفی و نظری، رهیافت که به 

گرایرری نظررری و روشرری در  خررود بیررانگر هررم ۀبررنو و منطعررب بررر آنهررا نیررز پدیررد آمررد و ایررن برره
قروا  بره پرارادایم  مریزمینره اجتمراعی و رفتراری اسرت. در ایرن  رویکردهای مسلط علروم

که  اثعات کرد  ی خود، ختشنا تشناختی و معرف های هستی بنیا  با قکیه برگرایی اشاره 
کمی را برای درک و قعیین جها  اجتماعی پیشنهاد داد. به دن روش عرال قغییرر شناسی 

کمرر گرایرری، روش هررای پررارادایمی اثعررات در بنیررا  نیررز قغییررر و قحررویت ارفرری را  یشناسرری 
کرد. گرذر بره پسرااثعات برای مثال، قجربه  گرایری انتترادی، رویکررد  گرایری و عترل در دورۀ 

کمی  استترایی اولیه به  کمی کررد. برا جابجرایی  فرضیه - قیاسی  سمت رویکرد  ای حرکت 
هرررای پررررارادایمی،  گررررا بررره دورۀ موسرررروم بررره جنررررگ یررررا رویکردهرررای عررررینعصرررر اثعررراقی 

کمررر روش کررره همرررۀ آنهرررا  متعرررارف آمرررا  روش یشناسررری  گرفرررت  هرررای نوظهررروری قررررار 
همین قرقیب، برا پیردایش چررخش نظرری در دهرۀ  گرا بودند. به گرا یا ضداثعات غیراثعات

کیفررری قوسرررع قفسررریری، روش - یو رشرررد رویکردهرررای برسررراخت 731۳ ه یافرررت و شناسررری 
کمرری  روش قکثررر پررارادایمی،  ۀیرا دور 733۳ ۀ. در دهرره شردندحاشریه رانررد  بررهنسرعتًا هرای 
 ها نیز از قنوع چشمگیری برخوردار شد.    روش ۀحوز

اجتمراعی و رفتراری در چنرد قرر   های پرارادایمی در علروم ها و مناقشه قاریخ مجادله
کمر اخیر عمدقًا بر سر قتابل برین دو روش کیفری نهرن نعری یشناسری  گررا  نسرعی-گررا گررا و 

کره  738۳بوده اسرت. در خرالل دهرۀ  کیفری اعتتراد داشرتند  کمری و  بسریاری از محتترا  
و دو روش مرذکور بره دلیرل قفراوت در  داردیرک از آنهرا برر دیگرری برقرری  های هر رهیافت



 9 \  پیشگفتار مؤلف
کردام  بینی های فلسفی و جها  بنیا  ایرن دو گرایری  قرکیرب و هرمامکرا  های خاص هر 
 «ناسررازگاری پررارادایمی»برره اصررل  «یررا ایررن یررا آ ». ایررن موضررع افررت ممکررن نیسررترهی

کمری های روش موسوم است. قتابل کیفری ضرمن اختصراص بخرش زیرادی از  - شناختی 
حررررل و  هررررای غیرقابررررل اجتمرررراعی و رفترررراری برررره بحرررر  ادبیرررات نظررررری و روشرررری علرررروم

 ایمی مواجه ساخت. های پاراد برانگیز، محتتا  را نیز با سردرگمی و ابهام چالش
اجتمررراعی و رفتررراری برررا رد قرررز ناسرررازگاری  ، برخررری دانشرررمندا  علررروم733۳از دهرررۀ 

کردنرد. دانشرمندا  پریش «هرا سرازگاری پرارادایم»ها بر اصرل  پارادایم کیرد  گرامی چرو   ق 
گاراِسرررلی و دیگرررر محتترررا   گررررین،  کراسرررِول، جانسرررو ، اونگعررروزی،  قشرررکری، ِقررردلی، 

گماقیسررم سررعی در قلفیررب دو  ۀانرریگرا قتابررل-دوگرررا یررا ضرد- ضرردپیررروی از پررارادایم   بره پرا
کردنرد. برر همرین  گررا و غیراثعرات گررا یرا نسرعی گررا و نهرن گرا/اثعرات پارادایم برزر  عرین گررا 

کمرر اسرراس، آنررا  بررا قرکیررب دو روش کیفرری، جنعشرری قحررت عنرروا  جنررعش  یشناسرری  و 
که به  روش یرا قحتیرب قرکیعری  «ی قرکیعیها قحتیب با روش»شناختی سوم پدید آوردند 

کار قشرکری و قردلی در سرال  شناسری  روش برا عنروا  7338موسوم است. در این زمینه، 
دنعرال آ  آثرار زیرادی در روش   نخستین اثر بنیرادین در قحتیرب قرکیعری برود و بره قرکیعی

شناسرری  قرکیعرری هررم قوسررط دو محتررب مررذکور و هررم دیگررر محتتررا  منتشررر شررد. روش
گماقیسرررم برررهقرکیعررری از پرررا گرفرررت. از منظرررر   ۀمنزلررررادایم پرا بنیرررا  فلسرررفی خرررود الهرررام 

گماقیسم، آناه در زمین ی انتزاعری،  ها قولید معرفت اهمیت دارد، نه اقکا به فلسفه ۀپرا
کرار که در عمرل  کارپذیرنرد. از  ابلکه قوجه به آ  رویکردهایی است  ایرن رویکررد، منظرر و 

کرره برره محتررب در پاسررخ برره  امررهچیررزی برن  قحتیررب بایررد بررر معنررای آ  ریررزی و اجرررا شررود 
کمرک مری  سؤال گماقیسرت هرای قحتیرب  کره  هرا و پررواه هرا، برنامره کنرد. از دیرد پرا هرایی 

کرررده قرررین  معتعرقرررین و علمرری همثابرر انررد، بایررد برره کاربردپررذیری خررود را در عمررل ثابررت 
  جه به موضوع مطالعرهقواند با قو کنونی قلتی شوند. بنابراین، محتب می هبرنامه و پروا
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که آ  را مفید می یا سؤال کررده  های قحتیتی خود از هر رویکرد یا روشی  داند، اسرتفاده 

کنرد. برر همرین اسراس،  کیفری( اجتنراب  و از اقکا به یک رویکرد یرا روش خراص )کمری یرا 
کیفررری بررره  هرررای مسرررلط و روش شناسررری قرکیعررری برررا قرکیرررب پرررارادایم روش کمررری و  هرررای 

هرای مرورد  ای به بررسی پدیده دهد با هر نظریه، روش، داده یا شیوه یمحتتا  اجازه م
گماقیسم به ۀمطالع بنیا  نظری قحتیب  ۀمنزل خود بپردازند. معانی فلسفی پارادایم پرا
کتاب آمده است.  با روش گانه در همین   های قرکیعی در فصلی مفصل و جدا
کیفری در  زمرا  یرا متروالی ازهرم هاستفاد بهشناسی قرکیعی  روش کمری و  هرر دو روش 
. اطرالق مری شرود گررا و متعرارف واحد بدو  ارجاع به مواضع فلسفی قتابرل ۀیک مطالع

 خررراصبرخررری ابعررراد برررا حفررر  انرررد از یرررک طررررف  شناسرررا  قرکیعررری سرررعی داشرررته روش
کم روش کیفی آنها را در طرح قحتیب قرکیعی وارد سازند و از طررف دیگرر برخری  یهای  و 
کره پیشرتر در ادبیرات قح مختصهای  رویه کننرد  قحتیرب روش تیب قرکیعری را نیرز ابرداع 

شناختی سوم سرعی برر  جنعش روش همثاب  شناسی قرکیعی به وجود نداشته است. روش
که با فراقر رفتن از مناقشه هرای روشری برین رویکردهرای  های فلسرفی و مجادلره آ  دارد 

کم کیفی بره فرآینرد قحتیرب، انعطرا یاثعاقی    ،پرذیری و خالقیرت بخشریده فو غیراثعاقی 
هررا برراز بگررذارد. همانررین، ایررن رویکرررد بررا  دسررت محتتررا  را درکرراربرد رویکردهررا و روش
کید بر پیایدگی جها  اجتماعی و برساخته کره هریچ  ق  های انسانی، برر ایرن براور اسرت 

روشری آنهرا  هرای قرک اجتمراعی و رفتراری و رهیافرت های مردعی در علروم کدام از پارادایم
دسرت  بره یهای اجتماع ی نعوده و نتوانسته معرفت صحیح و عمیتی در باب پدیدهکاف

هررای  کترراب حاضرر سرعی داشرته اسرت قررا حرد امکرا  بره بنیرا  ،دهرد. برر همرین اسراس
 های عملی قحتیب قرکیعی بپردازد. فلسفی و رویه

کترب و  کتاب حاضر به دییل متعددی نوشته شده است: در خالل چند دهۀ اخیر، 
کالسرریک و مرردر   نظررری و فلسررفی فراوانرری در علرروممتررو   اجتمرراعی و رفترراری اعررم از 
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قحریرر در آمرده اسرت. برا ایرن وجرود، مترو  مرذکور چنردا  بره  هقرجمه شرده یرا بره رشرت
 معاصرر قوجره  اجتمراعی علومدر  یشناخت های روش با قحول قاریخیپیوستگی و امتداد 
کمررر نداشرررته و روش مسرررلط قفکرررر و قحتیرررب در  ۀکالسررریک همانرررا  شررریو یشناسررری 
کترررب دربرررار اجتمرراع علررروم گرچررره برخررری مطالرررب و  کشرررور اسررت    ۀاجتمررراعی و رفتررراری 

کیفی به نگارش در روش کثرر ، امرا است آمده شناسی  کرافی بره   بره آثرارایرن ا جرای قوجره 
شناسری، بررر فنرو  عملرری اجررای قحتیررب  هرای فلسررفی زیررین ایررن روش منطرب و بنیررا 
که روش علی اند. شده  کیفی متمرکز کم رغم این واقعیت  افتره ی قتلیل العته و)  یشناسی 

کشرررور بررروده هنررروز روش  (بررره اسرررتدیل آمررراری   ،شناسررری غالرررب در قحتیرررب اجتمررراعی 
کیفرری نیرز برره روش گرررایش اسرت شررده قناسرب وارد  شرکلی نرراقص و برری  شناسری  ، امررروزه 
شرود. ایرن  هده مریای به قحتیرب قرکیعری در میرا  محتترا  و دانشرجویا  مشرا یندهافز

کمرر  گررایش بررا فررک قرکیررب برخری ابعرراد روش کیفری قصررور مری یهرای  کره ماهیررت  و  کنررد 
برخررری فنرررو  متعرررارف )ماننرررد،  هکررره عمررردقًا از مررررز قرکیرررب سررراد قرکیعررری دارد، حرررال آ 

ظراهر  هرای بره بسیاری از قحتیببه قمایل مذکور  رود. نمی فراقرنامه و مصاحعه(  پرسش
یررن ا. بررر کرررده اسررتروشررمند قولیررد  مخرردوش و غیررر یو معرفتررقرکیعرری جهررت بخشرریده 

کشررور برره آشررنایی و اسررتفاده از ایررن روش،  اسرراس، مؤلررف بررا درک نیرراز معرررم محتتررا  
که محتب عالقره منرد بره قحتیرب  کتاب حاضر را به نگارش در آورد. فرک مؤلف آ  است 

کمرر یقرکیعرر کیفرری نسررعتًا آشررنایی دارد  بررا ایررن یبررا دو روش  در  سررهولت جهررت ،حررال و 
کمربرا   ابتدای هرر فصرل گرذرا بره دو روش  کیفری، بحر  قرکیعری  ینگراهی  ه ئرنظرر ارا مردو 

 .  شده است
کتاب برا ارجراع بره آثرار اولیره و بنیرادین در روش شناسری قحتیرب قرکیعری نوشرته  این 

از پیردایش   شده است. حجم زیادی از ادبیات نظری و روشی مررقعط در خرالل دو دهره
است. مؤلف با دسترسی مستتیم به این مترو  و بررسری  شردهاسی بررسی شن این روش
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کرررده  کارهررای منتشرشررده، قررالش  کثر ادبیررات  هررای  ضررمن قوجرره برره بنیررا اسررت حرردا

گماقیسررم )یعنرری،نظررری و فلسررفی ایررن روش  محتررب را بررا انجررام قحتیررب برره روش  (پرا
گزارش قحتیب آشنا سازد.  قرکیعی از طرح مسئله قا نگارش 

گرانتردرم،  انۀصمیمانه و پیگیر های قالش، یزم است از ا پایدر  آقرای دکترر دوسرت 
کرره  وزیررن لوگرروس، مرردیر محترررم انتشررارات علرری اصررغر سررلطانیسررید  کررنم   ۀزمینررقشررکر 
کردنرداین اثر ویراست دوم چاپ  کیفیتری درخرور فرراهم  گررم و را با  . ایشرا  برا اسرتتعال 
کتراب، در قسرریع  ۀعالق فرآینرد انتشرار آ  نیرز از هریچ مسراعدقی فراوا ، ضرمن پرذیرش 
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