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انشج م کنرم شبان و ا باات فا سیت انشگاه ااراش

چکیده
باشخ انی کا نامة پژوهزهام ا بی با هدف ا شيابی کافی و اناسايی ضعفها و ق ّتهام
آنها يكی اش اقدامات علةی اايسنه و مهم است؛ اما فراوانی و پراکندگی پژوهزهام علةی
يک م ض ع خاصت گاه اناسايی و تیلال م ض عات پاشان ا برام پژوهشگران ا ا
میکند.

نناجة اين ا ا مهات مقالههايی هةگ ن و تكرا م نگاانه و اش پ يايی و اد

ح شههام علةی کاسنه میا  .پژوهشگران هر ح شه با اناسايی و بر سی اننقا م
پژوهزهام پاشان میت انند اش ص ت گرفنن پژوهزهام تكرا م و هةسان پاشگارم کنند.
نگا ندگان اين مقاله با ت جه به لاو چنان نگرای

ح ش پژوهزهام ا باات فا سی بر آن

ادند تا به باشيابیت معرفی و بر سی هةة مقالههام علةی ت پژوهشی که

پا ند با يكی اش

م ض عات مهم و کا بر م اين ح شه يعنی اخصات و اخصاتپر اشم نگاانه اده استت
بپر اشند .اشاين و با مراجعه به پايگاههام ذخار مقالههات آن سنه اش مقالههام علةی ت
پژوهشی فا سی که به بر سی م ض ع نا بر ه
اننخا

ا باات اسنانی معاصر پر اخنه ب ندت

ادند؛ سپس  70مقالة يافنهاده اش نظر وشاناسیت اهداف و پرسزهات تعدا و ن ع

نة نههام بر سیادهت نظريههام اسنفا هادهت يافنههات منابع و ...بر سی و تیلال ادند .بنا بر
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يافنههام اين پژوهزت کاسنیها و ااكاالت مقالههام يا اده عبا تاند اش :ابها و نقص
برخی چكادههات ضعف

ساخنا و وش تیقاقت ناهةاهنگی اجاام تیقاق و تكرا برخی

م ض عاتت ويكر ها و منابع .ت جه به م ض عات تاشه و نظريههام ن ت مطالعات بانا انهام
و هةكا م با انزآم خنگان انههام يگرت قت

اننخا

نظريههام کا آمد و اسنفا ه اش

وشهام مناسب تیقاق اش ق ّتهام برخی مقاالت ب ند.
واژههاي كلیدي :بر سی اننقا مت اخصاتت اخصاتپر اشمت مقالههام علةی ت پژوهشی.

 .6مقدمه
فراوانی و پراکندگی بتاز اش انتداش پتژوهزهتام علةتی

يتک م ضت ع ختاص و

پر اخنن به ابعا گ ناگ ن يک مسئلة پژوهشی اش يتدگاههتام مخنلتفت يتافنن انتز
عانی و کا بر م ا اش ماان انب ه اطالعاتِ پاشان ا ا و گاه نامةكن میکنتد؛ ايتن
حالی است که هدف اش پژوهز علةی سناابی به انز عانی و ننايج کا بر م اش ماتان
هةة پژوهزهام پاشان است .اين ا ا م

بساا م اش حت شههتام علةتی آاتكا ا

يده می ات  .گتاهی مشتكالت پتژوهز اش ايتن ناتا فراتتر استت .کلتیگت يیهتام
تعةامناپذيرت ساخنا هام پريشان و وشهام ناکا آمدِ بساا م اش پژوهزهات کا آمتدم
آنها ا با اِاكال بناا م م اجه میکند .اش هةان هگذ است که بر سی و نقد کا نامتة
پژوهشی يک م ض عت به ويژه اگر جامع و واةند باادت اش تكترا ااتكاالت م جت
پاشگارم میکند.
مرو پاشانة يک م ض ع خاص بهاا
که

واينی و بدون طرحتی منستجمت آن چنتان

بساا م اش مقالهها يده میا ت ناا نةیت اند به حل مشتكل پتازگفنته کةتک

چندانی کند .برام گشايز اين گرهها بهنظر می سد بايد ا ههام علةی پتژوهزهتام
گذانه ا ساشمان هیت طبقهبندم و ا شااابی کتر و اش هگتذ ايتن مترو نظتا منتدت
انز کا بر م نهفنه

پژوهزها ا اسنخراج کر و بهکا بست؛ اشاين و نگا نتدگان

مقالة حاضر بر آن ادند تا آن بخز اش مقالههام علةی ت پژوهشتی ا کته بته يكتی اش
م ضت عات مهتم و کتا بر م ا باتات استنانی يعنتی اخصتات و اخصتاتپتر اشم

بر سی اننقا م مقاالت علةی ت پژوهشی با م ض ع «اخصات و...
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پر اخنهاندت بر سی کنند .برام سناابی به اين هدفت بته ستايتهتايی هةچت ن پايگتاه
اطالعات علةی جها انشگاهیت 4بانک اطالعتات نشتريات کشت ت 2پايگتاه مجتالت

تخصصی ن ت 0پرتال جامع عل

انسانیت 0پژوهشگاه عل

و فناو م اطالعات ايران 1و

علمنت 1مراجعه کر ند و آن تعدا اش مقالههام فا سی ا کته بته بر ستی اخصتات و
اخصات پر اشم
واژههام کلادم خ

ا باات اسنانی معاصر پر اخنه اند و ايتن و واژه ا

عنت ان يتا

اانهاندت باشجسنند.

نگا ندگان مقالة حاضتر بترام نة نتههتام تیلاتل  70مقالتة علةتی ت پژوهشتی ا
برگايدند .اين مقالهها بر پاية وش مجالت علةی ت پژوهشتی بتا ا شيتابی و تأياتد و
او منخصص انشگاهی مننشر اده اند .فرايند پتذيرش و اننشتا ايتن مقتاالت بتدان
معناستتت کتته اش يتتد ستتر باران و اعضتتام هائتتت تیريريتته معاا هتتام علةتتی و
اايسنگیهام الش ا ا ا ب هاند .مقالههتام اننختا اتده بتا هتدف پاستخگت يی بته
پرسزهام شير بر سی ادهاند:
 .4چه م ض عاتی بر اسا

چه مبانی نظرم واکاوم ادهاند؟

 .2پژوهشگران برام بر سی اخصات و اخصاتپر اشم

ا باات اسنانی معاصر اش

چه وشهايی برام گر آو م ا ههات تیقاق و تیلال بهره بر هاند؟
.0

اين مقالهها اش چه نظريههايی اسنفا ه اده است؟

 .0مقالهها تا چه انداشه واةند و ا ام ساخنا علةی هسنند؟
 .1پژوهشگران برام ن انن اين مقالهها اش چه منابعی بهره بر هاند؟
 .1ننتايج بر ستتی پتتژوهزهتتام مربت ط بتته م ضت ع اخصتتات و اخصتتاتپتتر اشم
نشان هند چاست و چه اهكا هايی برام پژوهزهام آينده پاشنها می هد؟
 .2پیشینة پژوهش
بر سی کا نامة پژوهشی يک م ض عت

ح ش نقتد و پتژوهزهتام ا بتی بتیستابقه

ناست .برخی پژوهشگران ا بااتت سالها پاز اهةات و ضرو ت گر آو م و بر ستی
اننقا م نگاانههام علةی يک ح ش ا بی ا يافنه و به اين کا هةت گةااتنهانتد .اش
آن جةله است کنا

فرهنگ سعدمپژوهی (حسنلیت  )4034که اش يد شمتانی مقتد بتر
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آثا هةانند است.

اين کنا ت ن انههايی که

پا ند با سعدمت اش آغتاش ستال 4044

تا پايان سال  4071بهچاپ سادهت باشيابی و اناسايی و بر سی اده است .ايتن کنتا
برآمده اش سالة کنرم مؤلف است که

ستال 4077

انشتگاه اتاراش اش آن فتاع

کر ه است.
ن وشم ( )4031با هدف بر سی تیلالتی ت ت صتافی مقتاالت فا ستیِ مربت ط بته
نظامی

ايرانت با هةان الگ م پاشنها م حسنلی

ن اتنهاتتده

فرهنگ سعدمپژوهیت مقالههتام

بتتاش شمتتانی ستتالهتتام  4044ت  4034ا اش نظتتر شمتتانی و م ضت عی

طبقه بندم کر ه و پس اش معرفی مضامان عةده و منابع اصلی هر مقالهت به ا شيابی آنها
پر اخنه است.
معانی ( )4037ناا
آثا ش

ا امة پژوهز حسنلیت چها صد مقاله ا که با ستعدم و

سالهام  4071ت  4031مننشر ادهت

قالتب پايتاننامتة کا اناستی ا اتد

ت صاف و بر سی کر ه است .بنا بر يافنههام اوت کا نامة اين و
کا نامة و ان پاز اش خ

هساله

مقايسه بتا

( 4044ت  )4071پُربرگ و اايان ت جه استت؛ امتا پُربرگتی

آن بهمعنام پُربا م و اثرگذا ماش ناست .نگا ش مقالههتايی بتا م ضت عات مشتابه و
تكرا م يا انشاپر اشم هايی اش سر اافنگی و ا ا ت فراوان به سعدم سبب اده تعتدا
چشةگارم اش پژوهزها اش کا آمدم الش بیبهره بةانند.
افاون بر نة نههام پاشان میت ان اش سالة کنرم ساديا م ( )4037ناا نتا بتر .
او  4447مقالة مرتبط با فر وسی و ااهنامه ا که تا سال  4074مننشر ادهانتدت بتاش بته
هةان اا فرهنگ سعدمپژوهی با ويكر ت صتافی ت تیلالتی بر ستی کتر ه استت.
خافی ( )4094ناا

ا امة سالة ساديا م و با هةان سااقت  4474مقالة مننشراتده

سالهام  4074ت  4034ا بر سی اننقا م کر ه است .مقالتة مهرکتی ( )4031اش يگتر
پژوهزهام مرتبطی است که می ت ان به آن ااتا ه کتر  .او بتا تةرکتا بتر مقالتههتا و
کنا هام برجسنهام که به بر سی آثا گ ناگ ن ناةا ي ااج پر اخنهاندت جريان حرکت
تا يخی تألاف اين گ نه آثا و ان اع آنها ا اناسايی و بر سی کر ه است.
ايران اش حسنلی و حسا پ

کا نامة تیلالی خاا پژوهی
است که هةچنان به وش فرهنگ سعدمپژوهی وفا ا مانده و

( )4039اش يگر آثا م
آن وضعات کا نامتة
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سالهام  4044ت  4034بر سی اتده استت .گفننتی استت نگا نتدگان

پاز اش اننشا کنا

يا ادهت بخشی اش مطالب آن ا

قالتب مقالتهام ( )4033مننشتر

کر هاند.
قاسةاان ( ) 4039ناا
مثن م پژوهی
ا

سالة کنرم خت ت بته هةتان اتا ه بته بر ستی کا نامتة

ايران پر اخنه است .او  440عن ان کنا

(تألافیت تصتیاح و ترجةته)

و و شمانی (اش سال 344ق ت 4044خ اادم و اش سال  4044ت 4030ش) اش

نظر م ض عی باشبانی و

نُه طبقة تیقاقیت تفستارمت تیقاقتی ت تفستارمت برگايتدهت

اهنةام م ض عیت فرهنگ لغاتت کنتا اناستیت باتتيتا

و تقلاتدم ستنهبنتدم و

بر سی کر ه است.
مراونه ( )4094ساصد م قالتة مربت ط بته خاقتانی و آثتا او ا کته

بتاش شمتانی

سالهام  4044ت  4094مننشر ادهاندت بهاا ت صافی ت اننقا م مطالعته کتر ه استت.
طرح پژوهشی کنا اناسی ت صافی ت تیلالی خاقانی اروانی ناا به هةتت ناك بختت
و سراج ( )4094اش يگر نة نههايی است که کا نامة پژوهشی يک چهتره يتا م ضت ع
ا بی ا

کان ن ت جه قرا ا ه است .يافنه هام آنان پتس اش بر ستی حتدو هفنصتد
پا ند با خاقانی نشتان متی هتد تكترا برختی

مقالهت صد کنا

و ويست پاياننامه

م ض عاتت نب

ن آو م و کپیبر ا م اش پژوهزهام پاشانت اش آسابهام چشتةگار

مقالهها و پاياننامههام اين ح شه است.
تعدا م مقالة علةی ت پژوهشی ناا

ح ش پژوهزهام ا باات ک ك ن انه اده

که با ويكر م اننقا م به بر سی مباحثی هةچ ن وضتعات استننا مقالتههتام برختی
نشرياتت وش اناسی و بر سی م ض عات پاياننامهها و پژوهزهام ا باتات کت ك
پر اخنهاند ( .ك :ض م و مسنن فا سیت 4039؛ مكنبیفر و منص يانت 4094؛ مكنبیفر ت .)4090

افاون بر نة نههام پازگفنهت مقالههام اننقا م يگرم ناا مننشتر اتدهانتد کته بتا
تةرکا بر م ض عی خاصت پژوهزهام پاشان ا کاويدهاند؛

ا امه بهص ت ک تاه و

گذ ا و برام نة نهت به برخی اش اين مقالهها ااا ه میا :
اكر ست و هةكا انز ( )4090با نگاهی اننقا م مقالههايی ا که

پا ند با آثا

ضا

امارخانی ن انه ادهت بر سی کر هاند .بر پاية يافنههام آنانت اش ماتان ويكر هتام نقتد
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(نقد ساخنا ت نقد ونمايه و نقتد ن يستنده)ت نقتد ستاخنا م
پژوهشی باشنر

کان ن ت جه قرا گرفنه است.

مقالتههتام علةتی ت

نقتدهام علةتی ت تخصصتیت نقتد

ساخنا و ونمايه به م اشات هةديگر پاز فنته انتد؛ البنته بتا ايتن تفتاوت کته نقتد
ساخنا م

باشنر مقاالت اين گروه الگ م نظرم ندا  .هةچنتان

نقتد ستاخنا مت

فراوانی بر سی م ض ع اخصات و اخصاتپر اشم بساا جلب ت جه میکند.
میةدم کلهسر ( )4092تعدا م اش پژوهزهام حت ش مطالعتات ا بتی ا اش نظتر
چگ نگی گاينز منن و وشاناسی بر سی کر ه است .مارشاباباشا ه ف مشتی ()4092
ناا با بر سی اننقا م مجة عهمقاالت ومان هةايز ناةااناسی انشگاه ماشنتد انت بته
برخی ضعفهام مقاله هتام ايتن هةتايز ماننتد تكترا پتژوهزهتام پاشتانت ايترا
ستتاخنا مت ن اتتنه ُبتتايی و ستتطیینگتترم م ضت عات ااتتا ه کتتر ه استتت .هةچنتتان
مارشاباباشا ه ف مشی و خجسنهپ

( )4092به نبال بر سی پژوهزهايی کته بتر استا

ويكر تا يخ گرايی ن نگاانه ادهاندت يافنهاند ك نا ستت پژوهشتگران اش ايتن
ويكر ت سبب بروش ضعف هام جتدم

مقتاالت ايتن حت شه اتده استت .حاتاتی و

هةكا انز ناا ( )4090با بر سی اننقا م مقاالت و مجلة علةی ت پژوهشی نقد ا بی و

بها ا

سال  4039ک اادهاند به و نةايی اش ااخصههام مطالعات سبکاناستی

و نقد ا بی

ايران ست يابند.

باات ( )4090با بر ستی هجتده مقالتة علةتی ت پژوهشتی بته اناستايی و معرفتی
خطاهام ايج

اناخت اا جريان ساال ذهن پر اخنه است .مروتتی و حستا پت

( )4090ناا مقالههام مننشراده

اةا ههام  4ت  23فصلنامة علةی ت پژوهشتی نقتد

ا بی ا اش نظر اسننا هايشان بر سی و تیلال کتر هانتد .هةچنتان آقتان م ( )4091بتا
هدف آساب اناستی و فتع م انتع پژوهشتی حت ش ا باتات پايتدا مت  140پتژوهز
مننشراده

اين ح شه ا واکاوم و انیرافهام عةد آنها ا اناسايی و نقتد کتر ه

است .امنخانی ( )4091ناا با واکاوم تعدا م اش پژوهزهام اال هاكنانة مرب ط بته
يک يدگاه نظرم خاصت يافنه است که لغاش

ك مفاهام اال هاكنیت تقلاتل

و سا هساشم مفاهام يدايی و خلط اال هاكنی با هرمن تاک اش کاستنیهتام عةتد
اين پژوهز هاست .ض اناان و کاانی با فروای ( )4091هم با ك ضرو ت بر ستی
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آساباناسانة پژوهزهام ا بیت به ا شيابی اننقا م مقاالت ا بی انشتگاهی اش يتدگاه
هژم نی ايدئ ل ژيک و وشاناسی پر اخنهاند.
پژوهز هام گ ناگ ن با يک مسئلة پژوهشی

يک ح ش علةی نشتان هنتد

اهةات آن مسئله و پ يايی آن ح شه استت و بته تكامتل آن م ضت ع پژوهشتی منجتر
میا ؛ البنه اين تكامل هنگامی وم می هتد کته پژوهشتگران هتم اش پتژوهزهتام
پاشان خ يز به سنی اسنفا ه کنند و هم کا پژوهشیاان ا ست و کافی گاا ش
هند تا پژوهشگران بعدم ناا بن انند اش يافنههام آنان بهص ت کا بر م بهره ببرند.
م ض ع اخصات و اخصاتپر اشم ناا اشآن وم که اش ا کان اصلی و مهم ا باات
اسنانی استت

کان ن ت جه بساا م اش مننقدان و پژوهشگران قرا گرفنته و با هتا اش

منظرهام گ ناگ ن به آن پر اخنه اده است؛ اما تاکن ن اين پژوهزها بهص ت جتامع
و با نگاهی اننقا م و آساباناخنی بر سی نشدهاند .باشنگرم و تیلال نقدهايی که بتا
می يت اين م ض ع اكل گرفنهت ابعا گ ناگ ن آنها ا مینةاياند و با ا ائة ستاةايی
واتتن اش مستتارم کتته ايتتن م ض ت ع
پژوهشگران بعدم ا

عرصتتة نقتتد طتتی کتتر ه استتتت مخاطبتتان و

ا امتة ستت ايتن مستار و نگتا ش مقالتههتايی ست مند و

کا بر م يا م می کند؛ بنابراين اهةات اين م ض ع سبب اتكلگاترم مقالتة پتازِ و
اده است.
 .9بررسی مقالهها

7

اين بخزت  70مقالة يافنهاده اش وج ه گ ناگ ن (م ض عت وش گر آو م ا ههتات
وش پژوهز و تیلالت نظريههام اسنفا هادهت نة نههتات ستاخنا ت منتابع و يافنتههتا)
بر سی و تیلال میا ند.
 9ل  .6بررسی موضوعی

پس اش بر سی م ض عات می م مقالهها میت ان آنها ا

پنج گروه کلی جتام ا :

 .4بر سی ويژگتیهتام اخصتاتهتا و اتا ههتام اخصتاتپتر اشم؛  .2چگت نگی
اثرگذا م جامعته و ويتدا هام اجنةتاعی

اتكلگاترم اخصتاتهتام استنانی؛
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 .0ويژگیهام وانکاوانة اخصاتهام استنانی؛  .0پا نتد عناصتر يگتر استنان بتا
اخصات و اخصاتپر اشم؛  .1واکاوم کنز اخصات هتا .البنته برختی اش مقالتههتا
همشمان به چند م ض ع پر اخنهاند و مةكن است

چند سنه جتام بگارنتد؛ امتا

بر سیها ويكر غالب مقاله نظر گرفنه اده است.
 9ل  6ل  .6بررسی ویژگیهاي شخصی ها و شیوههاي شخصی پردازي

اش  70نة نة پژوهز حاضرت هدفِ  02مقاله ( 17صد) بر سی ان اع اخصاتت تاتپ
اخصانی و چگ نگی پر اشش آنان ب ه است .اكلگارم باز اش ناةی اش مقالههتا بتر
اسا

تقسامبندم آانا و مرس

بر پاية کنا

ان اع اخصات و اا ههام اخصاتپر اشم و باشتنر

عناصر اسنان جةال مارصا قی ب ه است .اين م ض ع افتاون بتر اينكته

نشانة واج و فراگارم اين ويكر استت کلاشهام ادن آن و

نناجه کتا بر انتدك

ويكر هام يگر ا هم باان میکند.
اين ماان مقالههايی ناا يده میا

که بتا نگتاهی تتاشهتتر بته چگت نگی خلتق

اخصاتهام اسنانی نگريسنهاند؛ اش آن جةله ا منز ( )4090پس اش بر سی کا کر
ا ششمدا انة اخصاتها و ح ا ث استنان «اولتدوش و عروستک ستخنگت »ت ا تبتاط
صفات ا شای و ضدا شای ا با اخصاتپر اشم و حا ثهها بر سی کر ه استت .او بتا
اننخا

اين ويكر ت تالش کر ه اش تكرا مباحث پاشتان انتدکی بپرهاتا  .اتكروم و

ن وشيان ( )4037اش اص ل ياضی
و اخصاتپر اشم ا

تجايه و تیلالهام ا بی بهره بر ه و اخصتات

اسنانهام ک تاه ايرانی و خا جی بر سی کتر هانتد .آنتان بتا

اسنفا ه اش نظرية ساسنمهات تغاار و تی الت اخصاتهتا و ابطتة آنهتا ا
اننهام اسنانت
اسنان بهط

ابنتدا و

فرايندم نظا مند تیلال و تباان کر هاند .بر پاية بر سیهتام ايشتانت
کلی يک ساسنم است و مةكن است ساسنم بهاشام هةة و و مهات يتک

پاستخ ثابتتت بدهتد و

ظتتاهرت و و م و خروجتی ساستتنم بتا هتتم مستاوم بااتتند.

استتنانن يستتان صتتاحب انديشتته يتتا صتتاحب ستتبک عةلكر هتتام ويتتژهام ا بتترام
ساسنمهام اسنانی خ

طراحی کر هاند .برخی ن يسندگان به وابستنگی ماتان و و م

و خروجی معنقدند و آن ا

طراحی اخصاتهايشتان نظتر متیگارنتد؛ اشايتن و
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خروجیهام آنها پازبانیادنی است .بعضی ناا مانند نات الاستها بتر ايتن باو نتد
که خروجی مسنقل اش و و م است و هر اخصات
جبر طباعت قربانی میا

پهنة اسنان

نهايت شيتر بتا ِ

و اين پايانيابی به ن ع اخصات ا تباط ندا  .مقالة عاتتی

و مد ستتی ( )4090ناتتا بتتا و م اش م ضت عات کلاشتتهامت اتتگر هام انشت
چگ نگی ترسام پايانناپذيرم اخصات ها و ن ع ويتا ويی آنتان بتا مترگ
ت جه خ

قرا ا ه است .نگا ندگان اين مقاله اش بر ستی نت ع نةت

اا پر اشش آنان يافنهاند انش

ا
کتان ن

اخصتاتهتا و

اسنان «منبرك با خلافه ب ن انسان بر شمتانت

منبرك با » با ايجا بسنر ژ فساخنی منناسب با مضة ن اسنان ک ااده است با کةک
مباحث ااراقی و عرفانی اهل حقت چهرهام پايانناپذير اش اخصاتها ا ائته هتد و اش
اين هگذ به همماهانی اخصات اسنان با «منِ» ن عی
بر اينت مقاله نشان می هد که
هدف منن است و هم خ

عرفان ست يابتد؛ افتاون

اسنان انش ت اتاخص اخصتات هتم

يک عنصر اسنانی

مفه

ختدمت

«کل» است.

بر سی اخصات و اخصات پر اشم شنان ناا يگتر م ضت ع پرتكترا ايتن گتروه
است که

هفتت مقالته (41

صتد) بته آن پر اخنته اتده و نةايتانگر ت جته ويتژ

پژوهشگران بته ايتن م ضت ع استت ( .ك :مالابراهاةتی و يگانته يتاجو ت 4090؛ ناظةاتان و
طباطبايیت 4094؛ حبابیت 4090؛ و با میةدم و حائرمت 4090و.)...

 9ل  6ل  .2چگللونگی اگرگللذاري جامعلله و رویللدادهاي اجتمللاعی در شللکلگیللري
شخصی هاي داستانی

اثرگذا م ع امل اجنةاعی بر اكلگارم اخصتاتهتا و پا نتد تنگاتنتگ ويتدا هام
اجنةاعی با ا باات اسنانی سبب اده چگ نگی نة
جايگاه يكی اش م ض عات پژوهشی پُرتكترا ت

خدا هام اجنةاعی

آنهات

چهتا ه مقالته ( 49صتد) بر ستی

ا  .نگا ندگان اين گروه اش مقاالت بر اين باو ند که استنانن يستان اش ويتدا هتا و
گرگ نی هام مهم اجنةاعیت اقنصا م و فرهنگی سرشمانشان اثر میپذيرند و اين تتأثار
اسنان هام آنان ناا نة م آاكا يافنه استت .گتاهی اخصتاتهتام استنانی
جايگاه نةايندگان يتک گتروه و طبقتة اجنةتاعیت مشتكالت و ضتعفهتام جامعته ا
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بهنةايز میگذا نتد .مقالتههتام اةاستا و تتدينی ()4031ت علتیشا ه و نظترم انتامق
()4094ت جبی و م س ياننژا ( )4094و ن وشم و هةكا ان ( )4090اش نة نتههتايی
هسنند که با بر ستی اخصتات هتات باشتتا

وضتعات جامعتة يتک و معتاّن ا

اسنانها باشنة هاند .اش اين مقالهها میت ان يافت که مشكالت اجنةتاعی گ نتاگ ن
مانند نژا پرسنیت جنگ و مهاجرتت ق ماتتگرايتی و ضتعف فرهنگتی تتا چته انتداشه
میت انند اكلگارم اخصاتها نقز ايفا کنند.
برخی مقالهها ناا نقزهام اجنةاعی اخصاتهتام استنانی بر ستی اتده تتا
مااان اثرپذيرم آنان اش اجنةاع و هةخ انیاان با جامعته واتن ات ( .ك :ابراهاةتیت
4039؛ امارم خراسانی و حسنپ ت 4039؛ حسنشا ه و ض يانت  .)4094اين ماانت جايگتاه و
نقز شنان جامعه ت جه ويژ پژوهشگران ا به خ معط ف کر ه استت .مقصت م
( )4030و صا قی جعفرم ( )4037با ت جته بته گرگت نیهتام سااستیت اجنةتاعی و
اسنانهام ک کان بر سی کر هانتد تتا چگت نگی اثرپتذيرم
فرهنگیت نقز شنان ا
شنان اش جامعة ايران ا يابند .جبی و م ست ياننتژا ( )4094هتم جايگتاه اجنةتاعی
شنان ايران و مصر ا با سنجز و مان سنگ صب چ بک و ماراما میفت ظ تیلاتل
کر ه اند .کريةی و باباشا ه اقد ( )4094ناا به بر سی خص صاات اجنةاعی شنان لبنتان
مانهام تا يخی جرجی شيدان پر اخنهاند .البنه اثرپذيرم اسنانن يسان اش جامعتهت
گاه به خلق اخصات هايی تاشه يا ويژه ا باات اسنانی انجاماده است؛ بترام نة نته
يیایپ و بادخنینژا ( )4090بر اين باو ند که ماکسام گ کی منأثر اش اجنةاعی کته
آن اد کر هت تاپی ن بهنا «پابرهنگان» ا به ا باات وساه معرفی کر ه و به آنهتا
خص صااتی منیصربه فر مانند آشا گیت غرو و عات نفست پ يايی و جستوج گرم
بخشاده است .پابرهنگان که تاپ پُرتكرا آثا گ کی هسنندت با هتدف يتافنن جايگتاه
اجنةاعت بتا انديشتهو شم و پرسشتگرمت شنتدگی و جامعته ا ناتا بتهچتالز
خ
میکشند.
 9ل  6ل  .9تحلیل ویژگیهاي روانكاوانة شخصی هاي داستانی

نگا ندگانِ ه مقاله ( 40صد) اش مقالههام يا اده به ويژگتیهتام وحتی و وانتی
اخصاتهام اسنانی ت جه کر هاند.

ايتن مقالتههتات ويژگتیهتام واناتناخنی و
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تاپاناسی اخصات هات اخنالالت و باةا م هام وحی آنانت تتأثار غرايتا جنستی
منز افرا ت بیران ه يت و تأثار ع امل میاطی

اكلگاترم آنهتا بته کةتک آ ام

افرا م هةچ ن کا ن ه نامت فرويدت ا يكس ن و مايا ت بريگتا بر ستی اتده استت
( .ك :اظهرم و صالحی مقد ت 4094؛ خلالی تالةیت 4030؛ فرضی و خسروحسانیت 4094؛ قاسةی و

جاللی پند مت  .)4090بر سی آثا اصغر الهی اش منظر واناناخنی و با

کان ن ت جه

پژوهشگران قرا گرفنه ( .ك :بهنا فر و طاليیت 4092؛ بهنا فر و هةكا انت  .)4090خ
است که وانپااک ب نِ اصغر الهی و اثرگذا م آن

ذکر

پر اشش عةاق اخصاتهتا و

حاال ت وحی آنان لال اين ت جه ويژه ب ه است .آثا ستاعدمت هتدايتت معروفتی و
گلشارم اش يگر نة نه هايی هسنند که با ويكر وانکاوانه بر ستی اتدهانتد .هةتان
گ نه که اش جدول اةا يک برمیآيدت نظرية واناتناخنی ه نتام بتا سته مقالتهت اش
نظريههام کا بر م برام نقد وانکاوانة اخصاتهام اسنانی بهاةا میآيد.
 9ل  6ل  .4پیوند عناصر دیگر داستان با شخصی

و شخصی پردازي

هفت مقاله ( 9صد) افاون بر اخصات و اخصاتپر اشمت پا ند آنها با عناصتر
يگر اسنان

کان ن ت جه ب ه است .پا سا و حاجی ( )4092و پشت ا و گروستی

( )4092با تةرکا بر گفت وگ هات پا ند و تناسب ماان اخصاتها و شبانشان ا بر سی
کر هاند .چگ نگی اثرپذيرم اخصاتها اش گ نة اثر و سبک آن ناا
( )4033و يباج ( )4094مطالعه اده است؛ برام نة نه بر اسا

مقالة يبتاج ()4094ت

اينكه اخصاتهام اسنانهام شوال اش خلقوخ يی انسانوا برخ
تأثار و اثت

اَعةال خ

مقالههام پاينتده
ا ند و به جبتر اش

چا ندت بته لاتل تتأثار يتدگاه نات الاستنی شوال و ستبک

اسنانهام اوست .هةچنان پژوهز پاينده ( )4033نشان می هد غدغههام سااسی و
اجنةاعی آلاحةد سبب اده اخصاتهام مدير مد سه باز اش آنكه به اخصاتهتام
اسنانهام ئالاسنی اباه بااتندت افترا م تتکبعتدم و بتیا ا ه بااتند کته نظرهتام
ايدئ ل ژيک ن يسنده ا باان میکنند.
نصتتر اصتتفهانی ( )4037و عاتتتی و مد ستتی ( )4090ناتتا پا نتتد ونمايتته ا بتتا
چگ نگی ساخت اخصاتها بر سی کر هاند .خ اجهپ

و عالمتی ( )4092بته ابطتة
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اخصات با شاوية يدت شمان وايت و م ض ع ت جه کر هاند؛ البنه ک تاهی و فشتر گی
اين بخز و نة نههام بساا اندك آن به اسن ا م تیلالها آساب ش ه است.
برخی پژوهشگران

کنا بر سی اخصات و اخصاتپر اشمت بته عناصتر يگتر

مانند ونمايهت نةا هات پی نگت وايت و شبان ناا ت جه کتر هانتد؛ امتا چت ن عناصتر
پازگفنه بهص ت مسنقل و جداگانه بر سی ادهاند و پا ند آنها با اخصاتپتر اشم
نا يده گرفنه اده استت

اين بخز به آنها ااتا ه نةتیات

( .ك :اکرمتی و پااتايیت

4092؛ سلاةی ک چیت 4094؛ ابراهاةیت .)4039

 9ل  6ل  .1بررسی كنش شخصی ها و پیوند میان آنان

بر سی کنزهات پا ند ماان اخصاتها و نقز آنها
گريةا ت می

اسنان بر پايتة نظريتة کنشتگر

اكلگارم پنج مقاله ( 7صد) ب ه است.

 9ل  .2بررسی مقالهها از نظر روش گردآوري دادهها ،تحقیق و تحلیل
 72مقالهام که نگا ندگان به منن کامل آنها سنرسی اانهانتدت هةتة پژوهشتگران
برام گر آو م ا هها اش وش کنابخانهام و سندکاوم بهره بر هاند؛ البنه فقط

هفت

مقاله به وش گر آو م اطالعات ااا ه اده است؛ گ يی واج فراوان و بديهی بت ن
اين اا ه
پژوهز خ

پژوهزهام ح ش نقد ا بی سبب اتده ن يستندگان اش ا ائتة قاتق وش
ا م کنند.

س مندم و کا آمدم اباا کنابخانهام ت اسنا م

پژوهزهام ا بی وان استت

و هةان کا کر آن ا به يگانه وش گر آو م ا ههتا

تیقاتقهتام حت ش ا باتات

تبديل کر ه است؛ اما کا بر پا سنة اين وش خاص

هةة پتژوهزهتات میتدو يت

ننايج و تعامل نداانن با مخاطبان ا به نبال اانه است .استنفا ه اش برختی وشهتام
مادانی مانند پرسزنامتهت مصتاحبهت ستنجز و آشمتايزت
اسنا م و تیلال ا هها بر اسا

کنتا وش کنابخانتهام ت

نظريههام مخاطبمی ت بهويژه

قالب ستالههتا و

طرح هام پژوهشی می ت اند نظر و واکنز مخاطبان ا ناا با آثا اسنانی باشنةاياند
و ننايجی جامع بههةراه آو ؛ مثالً با بهرهگارم اش وش پازگفنه میت ان يافت کته
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برخی اخصاتهام اسنانی چگ نه

70

ذهن و ضةار بستاا م اش خ اننتدگان مانتدگا

اده اند يا کا بر کدا اگر ها اش س م ن يسنده يا اانن چه ويژگیهتام اخصتانیت
آنان ا به نا هايی جاو ان و فرام ش نشدنی تبديل کر ه است .ننتايج چنتان پژوهشتی
ن يسندگان ا ناا با چگ نگی خلق اخصاتهام ماندگا آانا میکند.
وش تیقاق ناتا

هةتة مقتاالتت تیلاتل مین استت کته بتا ت جته بته ماهاتت

پژوهزهام ا بیت طباعی و پذيرفننی است .افاون بر اينت پتژوهزهتام علةتی ا بتر
اسا

ماهات ا ههام تیقاق میت ان به و ن ع کةّی و کافی تقسام کر .
انشةندان

پژوهز کةّی کته بتر استا

3

مكنتب اثبتاتگرايتی استن ا استتت

عالقه مند به تبديل اطالعات تیقاتق بته صت ت نةا هتام ياضتیانتد تتا بترام
تیلاتتلهتتام آمتتا م قابلاتتت ااتتنه بااتتد؛ امتتا پتتژوهز کافتتی کتته بتتر مكنتتب

پسااثباتگرايی 9بنا اده است و اش وشاناسی تفسارم پاروم میکنتدت ت صتافی
است که

آن میقق به فرايند معنا و ك حاصتل اش واژگتان و تصتاوير تةايتل

ا  .هتتدف پتتژوهز کافتتی ا باتتاتت ستتادن بتته ق ت انان ثابتتت ناستتت و
پژوهشگر قصد ندا با تعةام يافنههام خ به قان نی جهاناتة ل برستد؛ بلكته
هدف او ت صاف و فهم پديدهها و

نهايت سادن به الگ هاستت.

ايتن نت ع

پژوهز که بر خالف وش کةّتی بتر اتا استنقرايی استن ا استتت پژوهشتگر
می اند که ننايج تیقاق او به شمانهها و ارايط م ج

و شمان تیقاق وابسنه است

( ضیت .)401 :4031

اش باشنگرم نة نههام بر سیاده يافتت متیات

 10مقالته اش وش کافتی و 3

مقاله اش ترکاب و وش کةّی و کافی اسنفا ه کر هاند .اش ماان اين هشت پتژوهزت
هفت مقالهت ننايج بر سیهام پژوهشگران با ن ع (ايسنايی و پ يايیت سا ه و جتامع
ب نت قالبی يا ن عی ب ن و)...ت گ نه (جان مت انسانیت ستتستاخنه و)...ت جنستاتت
نی نا گذا م (نا اانن يا بینا ب ن) و نقزهام (اجنةاعیت سااستیت فرهنگتی و
اقنصا م) اخصات ها

قالب جدول اعدا و نة ا ا ائه اده استت ( .ك :مقصت مت

4030؛ صا قی جعفرمت 4037؛ خ اجهپ

و عالمیت 4092؛ نارم و مرتضتايیت 4092؛ قتا م و شا ع

بادکیت 4092؛ پشت ا و گروسیت 4092؛ حبابیت  .)4090امتا وش کةّتی

مقالتة قاستةی و

جاللی پند م ( )4090جايگاهی کةاباز منفاوت ا ؛ به اين ترتاتب کته نگا نتدگان
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نخست هر يک اش عبا تهايی ا که معرف اخصاتهام مان نة نه هسنندت بر اسا
مؤلفههام تاپاناسی الگ م مايرش ت بريگا بر سی و امنااش هر مؤلفه ا مشخص کتر ه
و

نهايت هتر اخصتات ا بنتا بتر امناتاشات کستبکتر ه

طبقتههتام گ نتاگ ن

تاپاناسی جام ا هاند.
هةچنان وش تیلال نة نهها

هةة مقالههات ت صافی -تیلالی است که بته لاتل

هةخ انی با ماهات و اكل پژوهز هام ح ش ا بااتت بساا کا بر ا ؛ البنه بتهنظتر
می سد واج اين اا ه ناا ستبب اتده باشتنر پژوهشتگران اش مشتخص کتر ن وش
تیلالشان خ

ا م کنند؛ اشاين و فقط

ياش ه مقاله آاكا ا بته وش تیلاتل ااتا ه

اده است.
پر نگ تر ب ن وجه ت صتاف بتهجتام تیلاتل ويژگتی بستاا م اش مقالتههاستت.
نگا ندگان

اين مقالههات صرفاً به ا ائة گاا ش و تص يرم اش مسئله بستنده کتر هانتد.

برام نة نه سرامی و مقاسه ( )4092بر آن ب هاند تا ويژگتیهتام اخالقتیت فنتا م و
اعنقا م اخصات هام اصلی اسنان مدير مد سه ا بر سی کنند؛ اما بخشی چشتةگار
( ه صفیه) اش مقالة هجدهصفیه ام آنان به م ض عاتی هةچ ن ونمايه و سبک اثترت
برخی صنايع ا بی آن و قهرمانمیت م

قترآن کتريم اخنصتاص يافنته و

بختز

اصلی ناا برام هر يک اش ويژگیهام اخالقیت اعنقا م و فنا م قهرمانتانت فقتط يتک
نة نه اش منن کنا

آو ه اده استت بیآنكه بر سی و تیلال ا ند.

قديةی ( )4030ناا باشنر اش آنكه ن ع و چگت نگی اثرگتذا م نظرهتام وانکاوانتة
فرويد ا بر ت صاف اخصات هتام آثتا ااتنفان تست ايگ بر ستی کنتدت گاا اتی اش
وضعات آنها ا ائه کر ه است .مقالة اماترم خراستانی و حستنپت
به نبال بر سی مؤلفه هام پايدا م

ساةام اخصاتهام نُه مان فاع مقد

به مننی ت صافی و انشاپر اشانه تبديل اده است.
بر اسا

( )4039هتم کته
بت هت

اين مقالهت اخصاتهتام استنانی

الگ يی يک ست و متنظم تیلاتل نشتدهانتد؛ بلكته شيتر عنت ان هتر يتک اش

مؤلفههام پايدا مت بختزهتايی اش کتنزهتا و گفتتوگ هتام (عة متاً يتال گهتام
اعا گ نه) اخصاتها نقل اده تا حض

اين مؤلفهها

مانها نةايانده ا  .با ايتن

وش بر سیت گ يی ن يسندگان مؤلفههايی آاكا و اشپازتعاتاناتده ااتنه و فقتط
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جايگتاه

خ ت ا ام اهةاتاند؛ اما يكی اش مؤلفههايی که بر اعنبا علةی پژوهزها متیافاايتدت
وجه تیلالی آنهاست.

واقع پژوهشگر به کةک تیلال میت اند ا هها و ت صافها

ا ا شيابی کند و به ننايج کا بر م و اثربخز ست يابد.
 9ل  .9تحلیل مقالهها از نظر رویکرد و نظریههاي بهكارگرفته
نقد شيبايیاناخنی آثا پرکا بر ترين ويكتر استنفا هاتده ( 10مقالته) بترام تیلاتل
نة نههام اسنانی است .باشنر پژوهشگران به نبال آن ب هاند تا تكناتکهتام اثرگتذا
پر اشش م فق اخصاتها ا بر سی کنند و مؤلفههايی ا که سبب افاايز جذابات
اسنانها میا ندت يابند.

اين نت ع نقتدت بترام تیلاتل اخصتاتهتام استنانیت

ويكر هتتايی ماننتتد بر ستتی نت ع و اتتا پتتر اششت ستتاخنا گرايیت وايتتتاناستتیت
شباناناسی و ...بهکا گرفنه اده است .هةچنان پا ند وس ية اجنةاع و ا باات ستبب
اده مننقدان

چها ه مقاله برام بر سی اخصاتهام اسنانی اش نقد جامعهاناخنی

بهره ببرند .نقد وان اناخنی ناا

ه مقالته بته کتا فنته و نشتان متی هتد بر ستی

اخصاتها بهمنالة انسانهايی واقعی با ويژگیهام واناناخنی و مشكالت وانی ناا
کان ن ت جه پژوهشگران است.
اش اين تعدا پژوهزت  20مقاله بر پاية نظريههتام گ نتاگ ن ا بتیت واناتناخنی و
جامعهاناخنی اكل گرفنهاند:
جدول  .6نظریههاي بهكاررفته و میزان كاربرد آنها
عنوان نظریه

شماره
ردیف

4

تعداد
مقالهها

نظرية کنشگر گريةا

( .ك :پ اهرا ت 4039؛ حاجیشا ه و

1

ابهنت 4092؛ حسنپ ت 4039؛ حاد م جامعبا گی و
هةكا انت 4094؛ عل م مقد و پ اهرا ت )4037
2

نظرية واناناخنی کا ن ه نام ( .ك :بهنا فر و هةكا انت
4094؛ بهنا فر و طاليیت 4090؛ ااکرم و بخشیت )4090

0

سال  / 44اةا 09

71

0

نظرية فرويد

سط ح ذهن و فعالاتهام وانی ( .ك:

با

2

فرضی و خسروحسانیت 4094؛ قديةیت )4030
0

نظريات واناناخنی فرويد و آ لر و الکان (ضةار ناخ آگاهت

4

عقد ا يپ و عقد حقا ت) ( .ك :اظهرم و صالحی مقد ت
)4094
1

نظرية مراحل هشتگانة شندگی ا يكس ن ( .ك :میرمی و
هةكا انت )4094

4

1

نظرية ان اع نقزها اش پا س نا ( .ك :مقص مت )4030

4

7

نظرية تاپنةام مايا -بريگا ( .ك :قاسةی و جاللی پند مت

4

)4090
3

نظرية «تن باگانه» اش ژولاا کريسن ا ( .ك :سلاةی ک چی و

4

سك ت جهرمیت  4090الف)
9

نظرية «قهرمان مسئله ا  »44ل کاچ

44

و گلدمن

42

( .ك:

4

حسنشا ه مارعلی و ض يانت )4094
44

نظرية نشانهاناسی اجنةاعی اش ژان مرم کلنكن برگ ( .ك:
سلاةی ک چی و سك ت جهرمیت 4090

44

مكنب ا وپام ارقی

4

)

نقد تطباقی ( .ك:

جبی و

4

م س ياننژا ت )4094
42
40
40

مكنب امريكايی
نظرية سن
مفه

نقد تطباقی ( .ك :ق ا و بهنا ت )4094

4

وايت ت و وف ( .ك :حسانی سرو مت )4092

4

ويكر تیلال گفنةان الکل و م ف

4

مفصلبندم

( .ك :هةان)
41

نظرية ساسنمها (اص ل ياضی) ( .ك :اكروم و ن وشيانت
)4037

4

41

نظرية وايت ژپ لانت ولت ( .ك :ن ايی و خدا ا مت

4

)4090
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با پنج مقاله باشنرين کتا بر ا

ماان نظريات اانه استت .بنتا بتر نظتر ن يستندگان ايتن مقتاالتت الگت م کنشتگر
گريةا

برام تیلال برخی عناصر اسنانیت به ويژه اخصاتت الگ يی نظا مند و م فق

است و با ساخنا بساا م اش آثا اسنانی هةخ انی ا .
بقاة مقاله ها ناا ويكر هام واناناخنی ه نامت فرويدت آ لرت الکانت ا يكس ن
و مايا ت بريگا

کان ن ت جه میققتان قترا ااتنه استت؛ البنته احةتدشا ه باتانی و

ا م ( )4039ناا

مقالة خ يز گفنهاند میخ اهند اسنانهام کاننربرم ا اش منظر

نظرية نشانهاناسی و تأويل منن بر سی کنند؛ اما اش آنجا که به چا چ
اين نظريهها نپر اخنهاندت

و مؤلفتههتام

جدول باال به مقالة آنان ااا ه نشده است.

پا ند با کا بست نظريههام جديد برام بر سی نة نههام اسنانی فا ستی بايتد
باشنر مقالههام نظريهمتدا ايتن استت کته گتاهی کتا بر

گفت اش آسابهام اايع

نظريه آن چنان که بايدت نن انسنه به بر سی بهنر نة نه کةک کند و ماان مبانی نظترم و
منن بر سیاده پا ندم ايجا نشده است .اننخا
پژوهشگران اش چا چ

نا ست نظريههتات بر ااتت نتاقص

نظرم آنها و تفاوتهام فرهنگی و اجنةاعی ماان نظريهها و

مننهام ا بی اش اليلی هسنند که به ناهةخ انی نظريهها با نة نتههتام استنانی منجتر
اده است .بهرهگارم اش نظريه هام جديد هنگامی کا آمد و اايسنه است که گرهتی ا
منن ا آاكا ستاش ؛ امتا چنانچته نظريته نن انتد بته

اش منن باش کند يا ظرفانی پنهان

يافنی تاشه اش منن کةک کندت ا شای نخ اهتد ااتت ( .ك :احةتدشا ه باتانی و ات مت
4039؛ قديةیت .)4030

 9ل  .4بررسی نمونههاي داستانی
اين مقالهها تعدا نة نههام بر سی اده اش يتک استنان ک تتاه تتا ويستت کنتا
اسنانی ک ك منغار ب ه است و مقالتههتايی کته آثتا باشتنرم ا بر ستی کتر هانتدت
برگرفنه اش پاياننامههام ن يسندگان آنها ب هاند ( .ك :صتا قی جعفترمت 4037؛ مقصت مت

4030؛ نارم و مرتضايیت .)4092

اين مقالهها به برخی ن يسندگان و آثا اان باشنر ت جه

اده؛ اش آن جةله است :س وا نت ستا بان سترگر ان و جايتر سترگر انی اش ستاةان
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انش ت ن نوالقلم و مدير مد سه اثر آلاحةدت سةف نی مر گان و پاكر فرها اش عبتا
معروفیت شمان س خنه و هةسايهها اثر احةد میة ت جام خالی سل چ و کلاد ن انة

میة ولتآبا مت ب ف ک ت شندهبهگ ت سگ ولگر ت سه قطره خت نت عل يتهختانمت
ولنگا م و « اشآکل» اش صا ق هدايتت ا هر آه خانم اثر علتیمیةتد افغتانیت ا ماتا
ن انة امارخانیت واتنبههتام آبتی متاه اش میةد ضتا کاتتبت و آثتا گلشتارمت نتا
ابراهاةی و صةد بهرنگی.
بعضی اش اين آثا ناا چند با با ويكر م مشتابه تیلاتل اتدهانتد؛ متثالً اش چهتا
مقالهام که به نقد آثا آلاحةتد (متدير مد سته :سته مقالتهت نت نوالقلتم :يتک مقالته)
پر اخنهاندت سه مقاله با ويكر جامعتهاتناخنی آثتا وم ا بر ستی کتر هانتد .پاينتده
( )4033متتدير مد ستته ا اش نظتتر تتتأثار ستتبک ( ئالاستتنی) بتتر عناصتتر يگتتر استتنان
(اخصتتات و مكتتانت ونمايتته و )...و ماتتاان پايبنتتدم آلاحةتتد بتته وش نگتتا ش
ئالاستها واکاوم نة ه است .حسن شا ه مارعلی و ضت يان ( )4094ناتا بته کةتک
آ ام ل کاچ و گلدمنت کنز و عةلكر قهرمانتان مستئله ا ا
تیلال کر هاند .پا سا و حاجی ()4092
و اجنةاعی آلاحةد ا

مباحث کةنر نة

بخشی اش مقالهاانت تأثار گرايزهام فكرم

خلق تاپهام اخصانی و شبان آنان نشتان ا هانتد ِ .پتام

مباحث اعنقا م و جامعهاناسی
هم آاكا و ملة

متان متدير مد سته

نة نة چها ت يعنی مقالة سترامی و مقاسته ()4092
ايتن مقالتهت ايتن

است؛ اما با ت جه به غلبة نقد شيبايیاناخنی
ا .

برختتی استتنانهتتا ناتتا بتترام ن يستتندگان مقتتاالت جاذبتتة باشتتنرم بتترام تیلاتتل
جامعه اناسی اانه است .جاير سترگر انیت ستا بان سترگر ان و س وات نِ ستاةان
انش

اش آن جةلهاند ( .ك :سلاةی ک چی و سك ت جهرمتیت 4090

؛ حستنشا ه مارعلتی و

ض يانت 4094؛ حاد م جامعبا گی و هةكا انت  .)4094برجسنگی م ضت ع يتا ونمايتهام
خاص

اين آثا سبب اده میققان گ ناگ نت آنها ا اش منظرم مشابه بر سی کننتد؛

تفاوت نظريهها و ويكر ها نهتنها اش تكرا م ادن مقالهها جلت گارم کتر هت بلكته بته
وان ادن ظرفاتها و ابعا مخنلف اين آثا ناا يا م سانده است.
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پژوهشگران اش اسنانن يسان عر ت بهترتاب بر آثا نجاب کاالنتی (اتز متان)ت
نجاب میف ظ ( و مان)ت جرجی شيدان ( و متان تتا يخی)ت بنتتالهتدم صتد ( و
مجة عتته استتنان)ت شکريتتا تتتامر ( و استتنان کت ك)ت ي ستتف ا يتتس (يتتک متتان)ت
غا ة السةان (يک مان)ت جبران خلال جبران (يتک مجة عته استنان) و شهاتر ابتراهام
سا (يک مجة عه اسنان ک ك) تةرکا کر هاند.
آثا اسنانی آلةانیت فرانس مت انگلاسی و وسی ناا
ن ع اخصاتها و چگ نگی پر اشش آنها

ماان آثا بر سیاده ب ند.

برخی آثا مانند

جستوجت م شمتان

گةشده اثر ما سل پروستت اسنانهام گ کی و اسنانهتام ک تتاه امان ئتل ااتةات

جداگانه بر سی ادهاند .اةا م اش آثا هةچ ن استنانهتام هةانگت مت خ اتههتام
خشم جان ااناينبکت ژان با وا اثر وژه ما تن وگا و قلعة حا انتات جت ج او ول
اش نظر اا اخصاتپر اشم بهص ت تطباقی با نة نههتام ا باتات استنانی فا ستی
مقايسه ادهاند.
يكی اش ااكاالت بساا م اش مقالهها نامشخص ب ن چگ نگی اننخا
باشنر مقالهها ( 90صد) به اليل اننخا

نة نههاست.

آثا هاچ ااا هام نشتده استت .بتهنظتر

می سد گاينز نة نهها مبنام خاصی ندااتنه؛ ت جته بته نة نتههتام پُرتكترا نشتان
می هد اهرت ن يسندگان يا آثا ت هةخ انی باشنر آنها با م ض ع يا ويكتر مقالته و
برجسنگی يک م ض ع
ب ه است.

بعضی آثا ت اش انگااههام پژوهشگران

اننختا

نة نتههتا

اين ماانت فقط حبابی ()4090ت سلاةی ک چی و سك ت جهرمتی (4090

)ت میةدم و طالپت

()4094ت نت وشم و هةكتا ان ( )4090و ناترم و مرتضتايی

( )4092لال و هدف اش اننخا

نة نههايشتان ا براتةر هانتد .يكتی يگتر اش نكتات

اايان ت جه با نة نههام اسنانی بر سیادهت حض
و ن ج ان است .با وج

کم نگ اسنانهتام کت ك

اهةات عنصر اخصات و اخصاتپر اشم

آثتا استنانیِ

اين گروههام سنیت مقالههايی اندك و انگشتاةا ( 9مقاله 40 :صد) به بر سی اين
عنصر

اسنانهام ک ك و ن ج ان پر اخنهاند.

کنزها و چگ نگی پر اشش آنان

پنج مقالتهت انت اع اخصتاتهتات

اسنانهام ک کان بر ستی اتده استت .صتا قی

جعفرم ( )4037و مقص م ( )4030نقز و ساةام شنان ا

اسنانهام ک کتان و

34
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ن ج انان بر سی کر هاند؛ سلطان باا و حناف ( )4094ناا

بخشی اش مقالتهاتان بته

تص ير شنتان

قصتههتام عاماانتة ايرانتی و استنانهتام هتانس کريستنان اند ستن

پر اخنهاند .افاون بر اينت میرمی و هةكا انز ( )4094بر اسا

نظريتة واناتناخنی

ا يكس نت اخصاتهام اسنانی مرا م کرمانی ا واکاوم کر هاند .اين

حالی استت

که اثرگذا م فراوان اخصاتهام اسنانی بر مخاطبان اين گتروههتام ستنیت نگتا ش
پژوهز هام باشنر

اين با ه ا طلب میکند .بر سی ژ ف و علةتی اخصتاتهتا و

اا پر اشش آنها با هدف باشنةايی ق ّتها و ضعفها میت اند ن يسندگان کت ك و
ن ج ان ا

خلق اخصاتهايی جذا

و ماندگا يتا م کنتد و اش ايتن هگتذ بتر

تعدا مخاطبان اين گ نة ا بی بافاايد.
 9ل  .1بررسی ساختار مقالهها
يكی اش آسابهام فراگار مقالههام بر سیاده اِاتكال

ستاخنا منطقتی آنهاستت.

چكادههام نتاقص و متبهم تعتدا م چشتةگار اش مقتاالتت ندااتنن پاشتانة پتژوهزت
مشخص نب ن هدف تیقاق و نرسادن به نناجهام وان اش وج ه مشنرك بستاا م اش
مقاله هاست ( .ك :مارفند سكیت 4072؛ عل مت 4079؛ قديةیت 4030؛ گت

شمنتژا ت 4033؛ نصتر

اصفهانی و جعفرمت 4039؛ نصر اصفهانیت 4037؛ هااةاان و صفايی صابرت .)4039

بر سی نشدن پاشانة پژوهشی م ض عات

چهل مقاله ضعف چهتا چ

نظترم

برخی مقاالت ا نةايان میکند؛ البنه پاشانههام پژوهشی برخی مقالههتا ناتا باشتنر بته
ن عی فهرست منابع اباهت ا ؛ ن يسندگان بیآنكه به مین ام ن انههام قبلی ااتا ه
کنند و اباهتها و تفاوتهايشان ا با م ض ع خ اان براتةرندت فقتط اش آنهتا نتا
بر هاند؛ اشاين و وج

بخز پاشانه به وند تیقاق کةكی نكر ه است ( .ك :ي شباای و

بهاا م اندوهجر مت 4094؛ ن ايی و خدا ا مت 4090؛ میرمتی و هةكتا انت 4094؛ کريةتی مطهترت
 4034و.)...

کاسنیهام يا اده

ساخنا مقالهها

حالی وم ا ه که اين مقاالت اش صتافی

او ان منخصص و صاحب نظر هر ح شه گذ کر ه است .بهنظر می سد کمت جهی يتا
ناآانايی برخی پژوهشگران با اا ههام سةی نگا ش مقالهت نب

اا هنامهام مشتروح
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ا شيابی مقالهها سبب

و مدوّن و آسانگارم برخی او ان و مجالت

کاسنیها اده است .گفننی است تعدا اين گ نه نقصها
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ا اين گ نه

هتههتام گذاتنه باشتنر

ب ه و بهمرو کاهز يافنه است.
 9ل  .1بررسی مقالهها از نظر یافتهها
برام انسجا باشنر اين بخزت يافنههام  70مقالة بر سیاده بر اسا

ويكتر اصتلی

آنها سنهبندم و باشنةايی اده است:
 9ل  1ل  .6رویکرد روای شناسانه و زیباشناختی

اش ننايج مقالههام اين بخز برمیآيد که نخسنان ويژگی پر نگ اخصاتها ايسنايی و
سا گی آنهاست؛ هةچنان اسنان ن يسان به خص صاات باطنی و اخالقی اخصاتهتا
باشنر و به ويژگیهام ظاهرم و فاايكیاان کةنر ت جه کر هانتد .اش ماتان اتا ههتام
اخصات پر اشم ناا وش مستنقام باشتنر اش اتا غارمستنقام کتا بر ااتنه استت.
ت صاف مسنقام و گاا ای پُرکا بر ترين اا اخصاتپر اشم مسنقام است .استنفا ه
اش اباا گفت وگ ناا

ماان وش هام غارمستنقام باشتنرين بستامد ا ا  .بر ستی

اهةات نا ها و اللت معنايی آنها

اخصتاتپتر اشم ناتا

کتان ن ت جته برختی

مننقدان ب ه است.
ننايج مقالههام بر سی اخصات شنان و اا ههام پر اشش آنان نشان می هد ا يک
امان ئل ااةات و بنتالهدم صد تص يرم واقعیت پتذيرفننی و جهتاناتة ل اش شنتان
ا ائه کر هاند .غنا و تن ع اخصاتهام شنانهت ملة

ب ن تی ل آنانت هةاهنگی فكتر

و عةلشان و پر اخنن به غدغههام ذهنتی و ونتی آنهتا
ژ ف انش

با ناام شنانه و م فقاتت او

س وات نت اش آاتنايی

ترستام چهترهام باو پتذير اش شن ايرانتی

حكايت ا .
ننايج مقالههايی که بر تیلال اين عنصر

اسنانهام ک کان و ن ج انتان تةرکتا

کر هاندت ناا اايان ت جه است :نا ها به يكتديگر اتباهت ا نتد و نتا هتام جديتد و
خالقانه کةنر يده میا ند؛ اخصاتهام حا انی اش نظر تعدا

تبة نخستت انت اع
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اخصاتها قرا ا ند؛ لین اخصاتها قالبی و تكترا م استت؛ تغااترات
اخصات هام پ يا فقط به يک جنبة وج م آنها میدو میات

اه

( .ك :قتا م و شا ع

بادکیت 4092؛ مارشايی و هةكا انت 4090؛ نارم و مرتضايیت .)4092

بنا بر يافنه هام معدو مقاالتی که چگ نگی پا ند اخصات و اخصتاتپتر اشم ا
با يگر عناصر اسنان بر سی کر هاندت عناصرم هةچ ن سبکت ونمايهت شاويتة يتدت
شمان و مكان بر اا پر اشش اخصاتها اثر میگذا ند .ماان عنصر شبان و اخصتات
ناا ا تباطی تنگاتنگ وج

ا که

باشنر اسنانها نا يده گرفنه میات ؛ بته باتان

يگرت شبان و لین هةة اخصاتها يكسان است و تفاوت اخصاتهات ه يت و تةايا

شبان آنها ا به نبال نداانه است؛ برام مثال شبان اخصاتهام اسنانهام ن نوالقلمت
تهران مخت فت «معصت اول» و «معصت ست » اش ناةتة تا يتک متاهِ گلشتارم هةته
يک ست است ( .ك :پا سا و حاجیت 4092؛ اکرمی و پااايیت 4092؛ افاعنی و گذاتنیت .)4094

البنه ننايج برخی مقالهها نشان می هد

آثا م فقت مؤلفههايی ماننتد جنستاتت طبقتة

اجنةتتاعیت وضتتعات اقنصتتا مت جايگتتاه فرهنگتتیت نگتترش متتذهبیت تفكتتر و باتتنز
اخصات ها

شبان و لین آنان نة

يافنه و به آنها هت ينی منةتايا بخشتاده استت؛

استتنانهتتام ک تتتاه جةتتالشا هت س وات نت وم متاه خداونتتد ا ببت

و ژان بتتا وا

نة نههام اين سنه اش آثا هسنند ( .ك :کهدويی و ااروانیت 4033؛ پشت ا و گروسیت 4092؛
سلاةی ک چیت .)4094

يگر نكنة اايسنة ت جه اين است کته باشتنر میققتان بتا بر ستی اخصتاتهتا و
اا ههام اخصاتپر اشم
م ج
خ

آثا گ نتاگ ن استنانیت فقتط بته ت صتاف ااتنههتام

پر اخنه و اش ابراش نظر با کتا يتابی يتا ناکتامی ن يستندگان

ايتن بختز

ا م کر ه اند .اين مسئله سبب اده بساا م اش اين مقاالت نن انند به آساباناسی

وضعات اخصات و اخصاتپر اشم
که وج

ا باات اسنانی يا م برستانند .ناگفنته نةانتد

ع املی مانند نسبی ب ن معاا هام اخصاتپر اشمِ م فقت نب

الگ يی قاق

و وان برام اناخت اخصات هام مانتدگا و تفتاوت ستلاقة مخاطبتان و مننقتدانت
قضاوت و نناجه گارم قطعی

اين با ه ا ا ا میکند؛ با اين حالت بهنظر متی ستد

پژوهشگران با تیلال عةاقتر اين عنصر اسنانی میت انند به الگ يی جامع و کتا بر م
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ست يابند و مانايی اخصاتها و ماتاان کتا يتابی ن يستندگان
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پتر اشش آنهتا ا

قاقتر ا شيابی کنند.
بنا بر نظر ن يسندگان مقالههات س وا ن (ستاةان انشت )ت شمتان ست خنه (احةتد

میة )ت ا (ساده شهرا حسانی)ت پاكر فرها (عبتا معروفتی)ت جتام ختالی ستل چ
(میة ولتآبا م)ت الشیاذ (نجاب میف ظ)ت مجة عههام لاننی کنت علم و الخالته
الضائعه (بنتالهدم صد )ت لاالی ترکستنانت عتذ ا جاکرتتا و عةالقته الشتةال (نجاتب
کاالنی) و برخی اسنانهام ک تاه ا يک امان ئل ااةات اش نة نههام م فتق ستاخت و
پر اشش اخصاتهام اسنانی هسنند.
 9ل  1ل  .2رویکرد جامعهشناختی

برايند بر سی آثا اسنانی با ويكتر جامعتهاتناخنیت اش اثرگتذا م فتراوان جامعته و
گرگ نی هام اجنةاعی بتر اتكل گاترم اخصتات هتام استنانی حكايتت متیکنتد:
اخصاتهام مان با با كباش آينة تةتا نةتام تیت الت تتا يخی و اجنةتاعی جامعتة
افغانسنان (جنگت نژا پرسنیت تعصتبات قت می و )...اتدهانتد ( .ك :نت وشم و هةكتا انت

)4090؛ گ کی منأثر اش وضعات اجنةاع شمان خت يز بته خلتق اخصتات پابرهنتههتا
ست ش ه ( .ك :يیایپ و بادخنینژا ت )4090؛ باشتا

جنگ تیةالتی ايتران و عتراق

اسنانهات اكلگارم اخصاتهتايی مقتاو و فتداکا

ا بتههةتراه آو ه ( .ك :اماترم

خراسانی و حسنپ ت )4039؛ قهرمانان مدير مد سه و س وا ن ناتا بته لاتل مخالفتت بتا
جامعة تباه خ ت به افرا م مسئله ا تبديل اتدهانتد ( .ك :حستنشا ه مارعلتی و ضت يانت

)4094؛ گرايز سااسی آلاحةد و نگاه اننقا م او به مشكالت فرهنگی جامعة ايتران آن
قد بر خلق اخصاتهام مدير مد سه اثر گذاانه که آنان ا به سخنگ يتان نظرهتام
سااسی و ايدئ ل ژيک ن يسنده بدل کر ه ( .ك :پايندهت )4033؛ واقعاتتهتام اجنةتاعی ت
تا يخی هة پنجاه ناا ساخت اخصاتهتايی گرفنتا

تقابتل و تعتا ض و تضتا ا

به نبال اانه است ( .ك :سلاةی ک چی و سك ت جهرمیت ) 4090؛ اخصاتهام امروشم
اسنان «انا بان و پسرهايز» اش گلی ترقی هم به نبال يتافنن متأوايی نااتناخنهت بترام
آس ن اش مالل و خسنگی مهاجرت کر ه اندت اما سرگر انی و باگانگی نصابشان اده و
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به تنهايی و بی اعننايی خ گرفنهانتد ( .ك :ستلاةی کت چی و ستك ت جهرمتیت  4090التف).

بیه ينی و سرگر انی انسانهام عصر پسامد ن هم بهص ت حضت

اخصتاتهتام

وجنسانیت نامادن اخصاتها با حروف اخنصا م يا نا هام سةبلاکت ت صاف نشدن
خص صاات فر م آنها

مانهام پسامد ن جل هگر اده است ( .ك :اةاسا و تتدينیت

.)4031

اخصات و جايگاه شنان اش منظر اجنةاعی ناتا بتهطت جداگانتهت چهتا مقالته
بر سی اده است .بر اسا يافنه هام جبتی و م ست ياننتژا ()4094ت جايگتاه شنتانِ
مان هام سنگ صب و ماراما ت با وضعات شنان و تاب هام ذهنتی و فرهنگتی جامعتة
ايران و مصرِ شمان نگا ش اين و مان هةخ انی کامل ا ؛ نگاه تیقارآماا متر ان بته
شنانت فرو ست انگاانن آنان و کنا گذاانه اتدن شن اش جامعته ايتن آثتا نةت م
آاكا ا  .اما ننايج مقالههتام مقصت م ( )4030و صتا قی جعفترم ( )4037نشتان
هتههتام اخاترت
می هد با وج تی الت اجنةاعی ايران و گرگ نی جايگاه شنان
نگرش ن يسندگان ک ك و ن ج ان به نقز شنان و خنران تغاار نكر ه است؛ هةچنان
مر ان و پسران اخصاتهام اصلیت پُرتكرا ت قد تةند و م فق استنانهتا هستنند و اش
شنان ناا چهره هايی منفعل و نات ان ا ائته اتده استت .ايتن نگترش کته اش اثرناپتذيرم
قالبهام ذهنی اش تغاارات اجنةاعی حكايت ا ت نشان هند عةق فرهنتگ مر ستاال
و چارگی ا ششهام مر ساال انه ذهن ن يسندگان و حنی خ انندگان است.
 9ل  1ل  .9رویکرد روانشناختی

يافنههام مقالههام اين گروه نشان می هد باشنر اخصاتهام اسنانهام بر سیاتده
چا اخنالل هام اخصانی و وان نجت م هستنند .ع امتل مخنلفتی ايجتا ايتن
اخنالالت نقز ا ند .اد نامناسب عاطفی ک کیت مشتكالت ختان ا گیت وجت
حس هام ناخ اايند (تر ت تیقارت ايسنايی و)...ت فقر و وضعات بد اقنصا مت آافنگی
میاط بارونیت ناهنجا مهام اجنةتاعیت خفقتان و نابستامانیهتام سااستی متؤثرترين
ع املاند.
استنانهتا
وانگساخنگی و اخنالالت وحی اخصاتها بهاكلهام گ ناگ ن
نة يافنه است :اخصات هام اسنانی ساعدم واکتنز هتايی عصتبی و پرخااتگرانه
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نشان می هند ( .ك :اتاکرم و بخشتیت )4090؛ اوم بت ف کت بته عشتقی وس استی و
جن نآماا مبنال میا ( .ك :خلالی تالةیت )4030؛ برخی اخصاتهام اصغر الهی بترام
کاهز اضطرا و گريا اش واقعاتت به اوها پنتاه متیبرنتد و منتاوم متیات ند ( .ك:
بهنا فر و هةكا انت )4092؛ تعدا م يگر اش آنها ناا بترام جلتب مِهتر و تأياتد اطرافاتان
تالش میکنند ( .ك :بهنا فتر و طاليتیت  .)4090هةچنتان وانپااتک بت ن غالمیستان
ساعدم و اصغر الهی پر اخت اخصاتهايی با حاالت وانی گ ناگ ن و بهتصت ير
کشادن اين حاالت با اگر هايی ن (خ واگت يی وانتی) اثتر ااتنه استت .ااتنفان
تس ايگ ناا منأثر اش آ ام فرويدت برام آاكا کتر ن استرا عةاتق وان آ هتا و هتا
ادن آنان اش خاطرات آشا هندهت اش وش اعنراف و بتاشگ يی بهتره بتر ه استت ( .ك:
قديةیت .)4030

 9ل  .7بررسی مقالهها از نظر زمانی
بر اسا نة نههام يافنهادهت اننشا مقالههام علةتی ت پژوهشتی بتا م ضت ع بر ستی
اخصات و اا ههام پر اشش آن اش سال  4070آغاش و بهتد يج بر تعدا آنهتا افتاو ه
اده است:
جدول  .2تعداد مقالههاي منتشرشده بهتفکیک سال انتشار
سال انتشار
مقاال

تعداد مقالههاي
منتشرشده

سال انتشار
مقاال

تعداد مقالههاي
منتشرشده

4070

4

4033

0

4079

4

4039

7

4034

4

4094

42

4030

2

4094

3

4030

4

4092

41

4031

4

4090

7

4031

2

4090

3

4037

0
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باشنرين تعدا مقالهها نخست

سال  4092و سپس

سال  4094مننشر ادهاند؛

عالوه بر اينت اد تعدا مقاالت اش ماانههام هة هشنا بهبعتد چته بستا نشتان هنتد
ت جه باشنر مننقدان و پژوهشگران به اهةات عنصر اخصتات و اخصتاتپتر اشم
ا باات اسنانی بااد .نگاهی به م ض عات و سال اننشا نة نههتا ناتا نشتان متی هتد
باشنر مقاالتی که اش نظريهها بهتره بتر ه و م ضت عاتی تتاشه ا

کتان ن ت جته قترا

ا هاندت اش سال  4039به اين س نگاانه ادهاند.
 9ل  .8بررسی مقالهها از نظر منابع
حدو سی کنا ت ستکمت سه با

مقتاالت تكترا اتده استت کته اش ماتان آنهتا
شبان استنان اثتر احةتد

میت ان به عناصر اسنان اش جةال مارصا قی ( 29با )ت سن
اخ ت (ن ش ه با )ت هنتر استنانن يستی اش ابتراهام ي نستی (نت ش ه بتا )ت صتد ستال
اسنانن يسی ن انة حسن مارعابدينی (اانا ه با )ت قصهن يستی براهنتی (يتاش ه بتا )ت
اخصات و اخصاتپر اشم اسنان معاصر اثر حةاد عبداللهاان ( ه با )ت جنبههتام
مان اثر ف سنر (هشت با )ت مان به وايت مانن يسان اش ماريا آل ت (هفتت بتا )ت
منشأ اخصات ا باات استنانی ن اتنة اتارين ختت قاقاتان (اتز بتا )ت خلتق
اخصاتهام ماندگا اش لاندا ساگر (اتز بتا )ت اخصتاتپتر اشم و شاويتة يتد
اسنان اثر او س ن اسكات کتا (اتز بتا ) و نظريتههتام اخصتات اش وان پتی و
سادنی الن ا لنا (از با ) ااا ه کر ؛ اما نكنة اايان ت جه ايتن استت کته اش برختی
منابع پاز گفنهت بهانداش نقلق ل هايی ک تاه و پراکنتده
اصلی و پايهام ناسنند .بساا م اش نقلق لها

متنن استنفا ه اتده و منتابع

برخی اش اين مقالهها بیهاچ ضترو تی

مقاله جاساشم ادهاند .اين گفناو ها اش بديهااتی هسنند که با هتا تكترا اتدهانتدت
بیآنكه هاچ اطالعات مفاد و تاشه ام به مخاطب بدهند؛ گ يی باشنر پژوهشگران بترام
ط النی تر کر ن فهرست منابع و جلب ضايت برخی او ان مجالتت به منتابع نظترم
مشه

ا جاع ا ه اند و اين

حالی است که کا بر اين منتابع

ستناابی بته ننتايج

علةی و خداهناپذير اهگشا نب ه است .عناصر اسنان ( هفت مقاله)ت ستن شبتان
اسنان معاصر ( سه مقاله)ت
اسنان ( چها مقاله)ت اخصات و اخصاتپر اشم

سال  /44اةا 09

بر سی اننقا م مقاالت علةی ت پژوهشی با م ض ع «اخصات و...

37

وايت اسنانی :ب طاقام معاصر ( و مقاله)ت نظريتههتام اخصتات ( و مقالته)ت
آمدم بر جامعهاناسی شبان ( و مقاله) اثر يیای مد سی و کنا هتام تضتا هام
ونی مات عصبات و اد آ می و اخصات عصبی شمانة متا ( سته مقالته) اش کتا ن
ه نامت برخی اش آثا م هسنند که منابع اصلی و پايهام اةا م اش مقاالت ب هاند.
 .4نتیاله
هةان گ نه که پاز اش اين گفنه ادت ا شيابی کافی و اناسايی ضتعفهتا و قت ّتهتام
کا نامة يک م ض ع پژوهشی خاص متیت انتد اش اتكلگاترم مقالتههتام هةگت ن و
تكرا م جل گارم کند و بر پ يايی و اد ح شههتام علةتی بافاايتد .اهةاتت فتراوان
عنصر اخصات و اخصات پر اشم

م فقات و جذابات آثا اسنانیت ت جته برختی

اش پژوهشگران و مننقدان ا جلب کر ه و نگتا ش مقتاالتی ا بته نبتال ااتنه استت؛
اشاين و نگا ندگان مقالة حاضر  70مقالة علةی ت پژوهشی ا که
«اخصات و اخصاتپر اشم»

پا نتد بتا م ضت ع

ا باات اسنانی معاصر نگاانه اده استت باشيتابی و

بر سی کر ند.
بر سی م ض عات مقالهها نشان می هد
اخصاتها و اا ههام اخصاتپر اشمت
ويدا هام اجنةاعی

 40مقاله چگت نگی اثرگتذا م جامعته و

اكل گارم اخصات هام اسنانیت

وانکاوانة اخصاتهام اسنانیت
اسنان و

 02مقاله اش ايتن مقتاالت ويژگتیهتام
 44مقالته ويژگتیهتام

 7مقاله پا ند اخصاتپر اشم بتا عناصتر يگتر

 1مقاله کنز اخصاتها بر سی اده است .ايتن آمتا اش کتا بر فتراوان

ويكر شيبايیاناخنی

بر سی اخصات و اخصاتپر اشم حكايت ا .

ايسنايی و سا گی باشنر اخصاتهتات ت جته شيتا ترِ ن يستندگان بته خص صتاات
اخالقی و باطنی اخصات هات کا بر باشنر وش مسنقام (ت صاف مسنقام و گاا ای)
برام اخصاتپر اشمت اهةات فراوان گفتوگ و نا ها

اخصاتپتر اشم نةايشتیت

ا تباط عنصر اخصات با شبانت شاوية يدت شمتان و مكتانت ستبک و ونمايته نكتاتی
است که اش واکاوم يافنههام مقالههايی که با ويكر شيبايیاناخنی نگااتنه اتدهانتدت
يافت میا .
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هةچنان تكرا برخی م ض عات مانند بر سی اخصاتهتا اش نظتر نت ع و منشتأ و
چگ نگی پر اشش آنها بر اسا

اا معة لت واکاوم اخصات و اخصتاتپتر اشم

شنان و تیلال نقز اخصاتها بر مبنام الگ م کنشتگر گريةتا ت آنهتا ا بتهستةت
کلاشهام ادن ست ق ا ه استت .ت جته فتراوان بته مباحتث پتازگفنته ستبب اتده
پژوهشگران اش م ض عات گ نتاگ ن يگتر ماننتد پا نتد ماتان اخصتات و چگت نگی
پر اشش آن با عناصر يگر اسنانت بر سی ويژگیهام متؤثر

خلتق اخصتاتهتام

ماندگا غافل بةانند و اش تن ع و تاشگی پتژوهز آنهتا کاستنه ات  .افتاون بتر ايتنت
می ت ان اماد اات بته نبتال طترح مباحتث تتاشهت اش نظريتههتا و منتابع وشآمتد ناتا
اسنفا ه ا .
بر سی اخصاتهام اسنانی با ويكتر جامعتهاتناخنیت ا تبتاط تنگاتنتگ ماتان
وضعات جامعه و اخصاتها ا نشان می هد .اخناللهام اخصانیت عقدههام وانتی
و وان نج م باشنر اخصاتهام اسنانی ناتا اش يافنتههتام مقالتههتايی استت کته
اسنانها ا اش منظر واناناسانه بر سی کر هاند .اتد نامناستب عتاطفی
مشكالت خان ا گیت وج

کت کیت

حسهام ناخ اايندت فقرت ناهنجا مهام اجنةاعیت خفقتان

و نابسامانی هام سااسی اش مؤثرترين ع امل ايجا اخنالالت اخصتانی

نة نتههتام

بر سیاده هسنند.
هةچنان با وج

اهةات عنصتر اخصتات و اخصتاتپتر اشم

ک ك و ن ج انت مقالههام اندك و انگشتاةا به بر سی اين عنصر
ک ك و ن ج ان پر اخنهاند؛

آثتا استنانی
ح ش اسنان

حالی که اثرگذا م فراوان اخصاتهتام استنانی بتر

مخاطبان اين گروههام سنیت نگا ش پژوهزهام باشنر ا
علی غم تعدا چشتةگار پتژوهزهتام صت تگرفنته

اين با ه طلب میکند.
پا نتد بتا اخصتات و

اخصاتپر اشمت تعدا اندکی اش آنهتا واتةندت تتاشه و کتا بر مانتد .ستا هانگتا م
م ض ت ع اخصتتات و اخصتتاتپتتر اشمت کلاشتتهام اتتدن آنت تعتتدا انگشتتتاتتةا
ويكر هام تاشه و نظريههام ن

پا ند با اين م ض ع و نگا ش مقالتههتام هةاننتدت

اين آساب ا به نبال ااتنه استت کته پتر اخنن بته چنتان مبتاحثی

نگتاه نخستت

کما شش انگاانه ا  .يافت ناقص برخی اش نظريتههتام جديتد و ناتا نتاهةخ انی
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برخی اش آنها با تیلال برخی اسنانها اش آسابهام فراگار اين گ نته مقتاالت استت.
اين

حالی است که منخصصان و عالقهمندان به اين حت ش پژوهشتی متیت اننتد بتا

يافت اايسنه و بر سی اننقا م نظريه هام مرتبطت بتاشنگرم منتابع پاشتانت اتناخت
نااشهام م ج ت تیلال مننها و اسنخراج ويژگیهام اخصاتهام اسنانی به الگ يی
جامعت کا بر م و به وشتر ست يابند.
پايانت برام مطالعات و پژوهزهام آينده چند نكنه يا آو م متیات  :نخستت
اينكته بر ستی اننقتا م پايتاننامتههتا و ستالههتام مربت ط بته بر ستی اخصتات و
اخصاتپر اشم
اين ح شه

ا باات اسنانی معاصر میت اند چشمانداشم وان اش پژوهزهام

اخناا پژوهشگران بعدم قرا هد تا آنتان بتا و اتدن اش م ضت عات
و ايسنايی اين م ض ع پاشگارم کننتد و پتژوهزهتايی ن آو انته و

کلاشه امت اش ک

کا بر م بنگا ند .بهره مندم اش نظريات مناسب و وشآمد و اسنفا ه اش برخی وشهام
مادانی (پرسز نامهت مصاحبهت سنجز و آشمايز) ع امل مهتم يگترم هستنند کته بته
تیلال عةاقتر اسنانها و

نناجه تتاشگی يافنتههتا يتا م متی ستانند .يگتر اينكته

پشن انههام اجنةاعیت اقنصا مت سااسیت واناناخنی و فرهنگی ا باات استنانی آن ا
به پديده ام گسنر هت ژ ف و چندبعدم تبديل کر ه استت؛ بتر ايتن استا ت هةكتا م
پژوهشگران ا بی با منخصصان عل

گ ناگ ن میت اند امكان بر ستی هةتهجانبتة آثتا

اسنانی ا بنا بر وش و ض ابط مطالعات ماان انهام يا چند انهام فراهم کند .چنان
مطالعة جامع و چندتبا م افاون بر اينكه چشمانداشم قاق و اعنةا کر نی ا اش ا باات
اسنانی معاصر پازِ وم مخاطبان قرا می هدت چه بسا بن اند به خلق الگت م نظترم
ب می ناا بانجامد.
فهرس

مقاال

بررسیشده

 .4ابراهاةیت ساد ضا (« .)4039مقايسة تطباقی اخصات پر اشم و ون مايه

جام خالی سل چ و خ اههام خشم» .شبان و ا

فا سی .ش .0صص.47 -4

و متان
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 .2احةدشا ه باانیت بهروش و شهرا ا م (« .)4039نشانهاناسی اخصاتهام اسنانهتام
کاننربرم

منن جامعة قرن چها هم انگلسنان» .مطالعات شبان و ترجةه.

 .02ش.0

صص.419 -407
 .0احةدم چنا مت علی اکبر (« .)4090اخصات و اخصات پر اشم

اسنان هام ک تتاه

مجة عة الع اصف جبران خلال جبران» .شبان و ا باات عربی .ش .42صص.29 -4
 .0ا النیت اةسالیاجاه (« .)4094اخصاتپر اشم

نقد ا بی و سبکاناسی.

مان شمان س خنه» .پژوهزهام

 .2ش .7صص.11 -04

 .1اسداله شا ه گ شمت بانا و ابراهام ابراهامتبا (« .)4092اخصات و اخصتاتپتر اشم
مان ملك ت» .مطالعات نقد ا بی .ش .04صص.400 -449
 .1اظهرمت میب به و سهاال صالحی مقد (« .)4094تیلال وانکاوانة اخصاتهام مان
سةف نی مر گان بر اسا

آم شه هام شيگة ند فرويتد و اتاگر انز» .ا باتات پا ستی

معاصر .2 .ش .2صص.47 -4
 .7اکرمیت مارجلال و میةد پااايی (« .)4092تأملی

پی نگ و اخصاتپر اشم تهتران

مخ ف» .فن ن ا بی .1 .ش .2صص.24 -4
 .3امارم خراسانیت احةد و عسكر حسنپت

(« .)4039مؤلفتههتام پايتدا م

ستاةام

اخصاتهام مانهام فاع مقد » .ا باات پايدا م .4 .ش .2صص.00 -04
 .9ايرانیت میةد و اارين سنجابی (« .)4092اا ههتا و اتگر هام اخصتاتپتر اشم
کنا ا» .ا باات پايدا م .ش .9صص.10 -27
 .44تتتتتتتتتتتتتتتتتت و هةكا ان (« .)4092اا
فرها عبا

اخصتات پتر اشم ووجهتی

پاكتر

معروفی» .ا باات پا سی معاصر .ش( 0پااپی  .)3صص.43 -4

 .44آتزس ات میةدعلی و اماتد حريترم جهرمتی (« .)4039اخصتاتپتر اشم

متان

هةسايهها» .پژوهزهام ا بی و سبکاناسی .ش .4صص.23 -9
 .42بهنا فرت میةد و هةكا ان (« .)4092نقد واناناخنی يگر سااوای نةانتده بتر مبنتام

نظرية کا ن ه نام» .پژوهز ا باات معاصر جهان.

 .43ش .2صص.02 -20

 .40تتتتتتتتتتتتت و شينب طاليی (« .)4090نقد واناناخنی اخصات

مان ستالةرگی

بر مبنام نظرية کا ن ه نام» .مننپژوهی ا بی .43 .ش .12صص.490 -471
 .40پا سات ساداحةد و سعدم حتاجی ( « .)4092ابطتة کا کر هتام شبتانی بتا تاتپ هتام
اخصانی

اسنان "ن ن و القلم"» .فن ن ا بی.

 .1ش .2صص.00 -24
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 .41پايندهت حسان ( « .)4033مان ئالاسنی يا سند اجنةاعی؟؛ نگاهی به مدير مد سة جالل

آلاحةد» .جامعهاناسی هنر و ا باات.

 .4ش .2صص.93 -19

 .41پشت ا ت علیمیةد و کا مرث گروسی ( « .)4092ابطة کا کر هام شبانی با تاپ هتام
اخصانی اسنان هام میةدعلی جةالاا ه» .ا باات پا سی معاصر .0 .ش .4صص-11
.71
 .47پ اتتهرا ت س ستتن (« .)4039خ انشتتی ستتاخنا گرايانه اش استتنان ’کتتالغ‘هتتام نتتا

ابراهاةی» .مطالعات ا باات ک ك.

 .4ش .2صص.21 -4

 .43حاجیشا هت مهان و میدثه ابهن (« .)4092تیلال ساخنا م اخصاتهام مان باتروت
 71غا ةالسةان بر اسا نظرية کنشتی گريةتا » .نقتد ا معاصتر عربتی .0 .ش.1
صص.34 -11

اسنانهتام و مجة عتة لاننتی
 .49حبابیت علیاصغر (« .)4090واکاوم اخصات شنان
کنت علم و الخاله الضائعه اثر بنتالهدم صد » .لستان مبتان .1 .ش .41صتص-10
.71
 .24حسنپ ت عسكر (« .)4039نب

نقز فرسننده اش نقزهام الگت م کنشتی گرمتا

چها مان فاع مقد » .ا باات پايدا م.

 .2ش 0و  .0صص.411 -407

متانهتام
 .24حسن شا ه مارعلیت علی و ساد اشق ض يان (« .)4094قهرمان مسئله ا
متتدير مد ستته و س واتت ن» .پتتژوهزهتتام ا عرفتتانی (گتت هر گ يتتا) .1 .ش.4
صص.401 -421
 .22حسانی سرو مت نجةه (« .)4092بیران ه يت اخصات ها

متان ويتران متیآيتی؛

تیلال وايی و گفنةانی منن» .جسنا هام ا بی .01 .ش .2صص.424 -90
 .20حاد م جتامعبا گتیت فهاةته و هةكتا ان (« .)4094تیلاتل ع امتل کنشتی

س وا ن بر مبنام الگ م کنشگران گرما » .نقد شبان و ا باات خا جی.

متان

 .0ش.1

 .20حاد مت فاطةه و فرناش وفايی ياجی (« .)4092اا ههام اخصتاتپتر اشم

متان

کلاد » .پژوهزهام نقد ا بی و سبکاناسی .ش .40صص.423 -91
 .21خضرمت علی و هةكا ان (« .)4090اخصاتپر اشم
لسان مبان .7 .ش .22صص20تا.00

مان الشیاذ نجاب میفت ظ».

 .21خلالی تالةیت فهاةه (« .)4030تیلال واناناخنی اخصاتهام ب ف کت » .پتژوهز
شبانهام خا جی .ش .21صص.34 -10
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متان

 .27خ اجهپ ت فريده و ذوالفقا عالمی (« .)4092اخصات و اخصتاتپتر اشم
نخلها و آ ها» .فن ن ا بی .1 .ش .2صص.422 -449
 .23يباجت مريم (« .)4094اخصاتپر اشم

اسنان هام شوال؛ مطالعة م

م سهم سگان

اكا مت ااهكا و قلب پا يس» .پژوهزهام نقتد ا بتی و ستبکاناستی.

 .0ش.9

صص.443 -31
 .29ا منزت اهرشا (« .)4090بر سی عناصتر اخصتات و حا ثته

استنان ’اولتدوش و

عروسک سخنگ ‘» .مطالعات ا باات ک ك .1 .ش .2صص.72 -07

و متان ستنگ

 .04جبیت فرها و خسرو م س ياننژا (« .)4094تیلال اخصات شن
صب و ماراما با تكاه بر اخصات گ هر و شهره» .نقتد ا عربتی ش .0صتص-34
.440
 .04و با میةدمت سةانه و اهال حائرم (« .)4090اخصاتپر اشم شنان

ک تاه اش ا يک امان ئل ااةات» .پژوهز ا باات معاصر جهان.

سته استنان

 .49ش .2صص-411

.472
 .02سرامیت قدمعلی و میةدحسن مقاسه (« .)4092پژوهشی

اخصاتهام اسنان مدير

مد سه اثر جالل آلاحةد» .فن ن ا بی .ش .3صص.43 -4
 .00سلطان باا ت مريم و میسن حناف (« .)4094مقايسة اخصاتهتام قصتههتام عاماانتة

ايرانی و اسنان هام هانس کريسنان اند سن» .پژوهز ا باتات معاصتر جهتان.

.41

ش .0صص.24 -1
 .00سلاةی ک چیت ابراهام (« .)4094تناظر اخصاتپر اشم و هةسانی ونمايه و پی نگ

وم ماه خداوند ا بب

و ژان با وا؛ مطالعة تطباقی» .جسنا هام شبتانی .2 .ش0

( .)7صص.400 -427
 .01تتتتتتتتتتتتتت و فاطةه سك ت جهرمی ( 4090الف)« .بر سی اخصاتهتام استنان

’انا بان و پسرهايز‘ اش منظر’تن باگانه‘ کريسن ا» .ا

پژوهی .9 .ش .04صص-447

.401
 .01تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت (4090

)« .واکتتتاوم ستتتناا و تعتتتا ض

اخصاتهام جاير سرگر انی و سا بان سرگر ان اش منظتر نشتانهاناستی اجنةتاعی».
پژوهزهام نقد ا بی و سبکاناسی .1 .ش .24صص.421 -444
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 .07ااکرمت جلال و بهناش بخشی (« .)4090تیلال واناناخنی اخصاتهام سته استنان
گدات خاکسنرنشان ها و آاغالدونی غالمیسان ساعدم بر مبنام نظرية کتا ن ه نتام».
مننپژوهی ا بی .49 .ش .10صص.33 -11
 .03افاعنیت ثريا و میةتدعلی گذاتنی (« .)4094معصت هتا چگ نته اخصتاتپتر اشم

ادهاند؟؛ تیلال اخصاتپر اشم و اسنان اش ه انگ گلشارم» .شيبايیاناسی ا بتی.
 .0ش .40صص.402 -420
 .09اكرومت اا مان و مسع

اسنان هتام

ن وشيان (« .)4037تطباق اخصات پر اشم

ک تاه ايرانی و خا جی» .مطالعات ا باات تطباقی .2 .ش .3صص.420 -91
 .04اةاسات سارو و منص ه تدينی (« .)4031اخصاتهتام متان پستامد نت ج اتز
اصالت وج » .مننپژوهی ا بی .ش .00صص.30 -13
 .04صا قی جعفرمت ج ا (« .)4037بر سی ستاةام شن

ا باتات ک کتان بتا تأکاتد بتر

تغاارات سااسیاجنةاعی» .مطالعات شنان .ش .4صص.94 -74
ا باتات استنانی

 .02عبدمت صالح الدين و اهال شمانی (« .)4094اخصات پتر اشم شن

نجاب کاالنی؛ بر سی مت م سته متان لاتالی ترکستنان و عتذ ا جاکرتتا و عةالقته
الشةال)» .شن فرهنگ و هنر (پژوهز شنان) .2 .ش .0صص.441 -97
 .00عاتیت الناش و فاطةه مد سی (« .)4090پايان ناپذيرم اخصات

اسنان پايانی ساةان

انش » .کاوشنامه .41 .ش .23صص.431 -411
 .00عل م مقد ت مهاا و س سن پ اهرا (« .)4037کا بر الگ م کنشگر گرما

و تیلال اخصات هتام استنانی نتا ابراهاةتی» .پتژوهز هتام ا

نقتد

عرفتانی .ش.3

صص.441 -91

 .01عل مت فريده (« .)4079اخصات اسنانی مانناک و بیران ه يتت» .پتژوهز ا باتات
معاصر جهان .ش .9صص.31 -77
 .01علیشا هت ناصر و طاهره نظرم انامق (« .)4094نقد اخصتات

هدايت» .شبان و ا

آثتا استنانی صتا ق

فا سی .ش .220صص.494 -414

 .07فرضیت حةاد ضا و فرشانه خسروحسانی (« .)4094تیلال واناناخنی اخصاتهتام
برجسنة مان خانة ا يسیها» .بها سنان سخن.

 .7ش .43صص.231 -211
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 .03قا مت فاطةه و شينت شا ع بادکی (« .)4092اخصاتپر اشم
شکريا تامر؛ مطالعة م

م لةاذا سكت النهر؟ و قالت ال

استنانهتام کت ك

ه للسن ن » .نقد ا

معاصتر

عربی .0 .ش .1صص.414 -400
 .09قاسةیت ملایه و يداهلل جاللی پند م (« .)4090بر سی تاپ اخصانی اخصتات هتام
مان ا هر آه خانم» .ا باات پا سی معاصر .1 .ش .4صص.420 -31
 .14قديةیت ن ان مهر (« .)4030ت صاف اخصات ها

استنان هتام ااتنفان تست ايگ».

پژوهز شبانهام خا جی .ش .22صص.32 -70

 .14ق ا ت اب القاسم و مانا بهنا (« .)4094بر ستی تطباقتی اخصتاتهتام قلعتة حا انتات
ج ج او ول و با ’اار و گاو‘ کلالهو منه» .ا باات تطباقی .0 .ش .1صتص-221
.207
 .12کريةی مطهرت جاناله (« .)4034پژوهشی
م ض عات

ا باات وساه؛ بر سی م

اخصاتپتر اشمت اتا ه و نت ع ت صتاف
م اسنان هام آنن ان چخ ف

مقايسته بتا

آثا ناكالم گ گ لت فئ و اسنايفسكی و لئ ت لسن م» .پژوهز شبانهتام ختا جی.
ش .42صص.411 -407
 .10کريةتتیت میةتتد و عستتكر بابتتاشا ه اقتتد (« .)4094بر ستتی اخصتتاتپتتر اشم شن و
خص صاات اجنةاعی وم

مانهام تا يخی جرجی شيدان» .نقد ا

معاصر عربتی.

ش .0صص.414 -404
 .10کهدويیت میةدکاظم و مرضتاه اتاروانی (« .)4033اخصتات پتر اشم قهرمتان شن
مانهام ا هر آه خانم ن انة علیمیةد افغانی و س وا ن ن انة ستاةان انشت ».
نامة پا سی .ش 03و  .09صص.31 -74
 .11گ

مان چراغها ا من خام ش متیکتنم

شمنژا ت آساه (« .)4033اخصاتپر اشم

اثر شويا پارشا » .بها سنان سخن .1 .ش .40صص.472 -411
 .11لطفیناات طاهره (« .)4031مرگ اخصات

عل

مان ن » .شبان و ا باات انشكد ا باات و

انسانی مشهد .09 .ش .0صص.400 -400

 .17میرمیت امتان و هةكتا ان (« .)4094تیلاتل واناتناخنی اخصتاتهتام استنانی
ه انگ مرا م بر اسا نظرية ا يكس ن» .ا پژوهی .ش .41صص.404 -424
 .13میةدمت ابراهام و پريسا طالپ (« .)4094نةتايز اخصتات هتا (اخصتات پتر اشم
نةايشی)

س وا ن» .مننپژوهی ا بی .ش .14صص.12 -00
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 .19مصفات مظاهر و هةكا ان ( « .)4094اشآکتل و اخصتاتهتام میت م استنانهتام
هةانگ م» .مطالعات ا باات تطباقی .ش .49صص.410 -409
 .14مقص مت س ه (« .)4030بر سی نقز شن

اسنانهام ک کان» .پژوهز شنتان.2 .

ش .0صص.11 -04
 .14مالابراهاةیت عات و فهاةه يگانه ياجو (« .)4090بر سی و تیلال اخصتات شن
مان هام نجاب کاالنی؛ مطالعة م

الذم آمن» .شن

م مانهام الطريق الط يلت قاتتل حةتاهت الرجتل

فرهنگ و هنر .ش .24صص.104 -147

 .12مارشايیت فرامرش و هةكتا ان (« .)4090اخصتات آفرينتی ا باتات استنانی کت ك؛
بر سی مجة عة قصص عن ثعلب اثر شهار ابراهام سا » .نقد ا معاصر عربی.1 .
ش .9صص.09 -00
 .10مارفند سكیت ملکمهدم (« .)4070اا اخصاتپر اشم

جستتوجت م

کنا

شمان گةشده اثر ما سل پروست» .پژوهز شبانهام خا جی .ش .4صص.423 -420
 .10ناظةاانت ضا و سةاه السا ات طباطبايی (« .)4094بر سی تطباقتی اخصتات اصتلی و
اخصات پر اشم آن

اسنان حا ثة ارف ي سف ا يس و سنگهام ااطانی مناترو

وانیپ » .کاوشنامة ا باات تطباقی .ش .7صص.414 -404
 .11نصر اصفهانیت میةد ضا و ماال اةعی (« .)4031تیلاتل عنصتر اخصتات
جتتام ختتالی ستتل چ اثتتر میة ت
صص.417 -410

ولتتتآبتتا م» .پژوهشتتنامة ا

 .11تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت (« .)4037مقايسة تیلالی
مان سرگا

پار و وايت ابراهام ا هم» .پژوهزهام ا

متان

غنتتايی .1 .ش.9

ونمايته و اخصتات
عرفانی (گ هر گ يا).2 .

ش .4صص.244 -439
 .17تتتتتتتتتتتتتتتتتتت و طباه جعفرم (« .)4039مقايسة اا پر اشش اخصات

ساعدم و مسخ کافكا» .شبان و ا
 .13ن ايیت الاا

گتاو

فا سی .ش .241صص.411 -400

و فضلاله خدا ا م (« .)4090پژوهشی بر ابطة اوم بتا وايتتاتن و

ويدا ها و اخصات ها

ا باات اسنانی» .نقد ا بی و بالغتت .0 .ش .2صتص-07

.11
 .19ن ت وشمت شينتتب و هةكتتا ان (« .)4090تیلاتتل جامعتتهاتتناخنی اخصتتات
با با كباش» .مننپژوهی ا بی .ش .14صص.470 -401

متتان
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 .74نارمت میةدي سف و پروين مرتضايی (« .)4092اخصاتساشم و اخصاتپر اشم
آثا اقنباسی اش مثن م م ل م برام ک کان و ن ج انان» .مطالعات ا باات کت ك.

.0

ش .4صص.419 -403
 .74هااةاانت لاال و ض ان صفايی صابر (« .)4039اخصاتپر اشم

از اسنان ک تتاه

اش ه انگ گلشارم» .پژوهزهام نقد ا بی و سبکاناسی .ش .2صص.494 -419
 .72يیای پ ت مرضاه و يلدا بادخنی نتژا (« .)4090بر ستی تاتپ اخصتانی ’پابرهنته‘
اسنانهام ماکسام گ کی» .نقد ا بی و بالغت .0 .ش .4صص.41 -4
 .70ي شباایت مريم و حسان بهاا م اندوهجر م (« .)4094اخصات پر اشم شنتان
مان جنگ ايران» .مطالعات نقد ا بی .ش 20و  .21صص.00 -44

سته

پینوش ها
1.
2.
3.
4.
5.
6.

www.sid.ir
www.magiran.com
www.noormags.ir
ww.ensani.ir
www.irandoc.ac.ir
www.elmnet.ir
 .7سنرسی به منن مقالة لطفیناا ( )4031به هاچ وجه امكانپذير نب ه است.
8. positivism
9. post positivism
10. problematic
11. Loucach
12. Goldman

منابع
 آقان مت نعاةه (« .)4091مغالطتههتات مصتا ههتا و چتالزهتام کتاذ  :م انتع اصتلیپژوهزهام ح ش ا باات پايدا م» .نقد ا بی .9 .ش .01صص 7ت .09
 -امنخانیت عاسی (« .)4091نگاهی اننقا م به پژوهزهام اال هاكنانه

ايران» .نقد ا بی.

 .9ش .00صص 10ت .94
 بااتت حسان (« .)4090خطاهام ايجش .04صص 249ت .200

اناخت اا جريان ساال ذهن» .نقد ا بتی.

.3
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ستتد چهتتا ه هجتترم؛ بر ستتی اننقتتا م

 حستتنلتتیت کتتاوو ( .)4077ستتعدمپژوهتتیويكر هام سد چها ه به سعدم و آثا او .سالة کنرم شبان و ا باات فا سی .انشگاه
ااراش.
 -تتتتتتتتتتتتتتتتت ( .)4034فرهنگ ستعدم پژوهتی .اتاراش :بناتا فتا

اناستی و مرکتا

سعدماناسی.
 -تتتتتتتتتتتتتتتتت و سعاد حسا پ

ستد چهتا هم».

(« .)4033کا نامتة خاتا پژوهتی

پژوهز شبان و ا باات فا سی .ش .40صص 99ت .421

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ( .)4039کا نامة تیلالی خاا پژوهتی .)4034تهران :نشر علم.

ايتران ( 4044ت

 -حااتیت شهرا و هةكا ان (« .)4090مقايسة مطالعات سبکاناسی و نقتد ا بتی

تأکاد بر و مجلة علةی ت پژوهشی نقد ا بی و بها ا

ايتران؛ بتا

سال  .»4039نقد ا بتی.

.7

ش .21صص 7ت .09

 ختتافیت مرضتتاه ( .)4094مقالتتهاناستتی ت صتتافیاننقتتا م فر وستتی و اتتاهنامه اش ستتال4074تا .4034سالة کنرم شبان و ا باات فا سیت انشگاه فر وسی مشهد.
 -ض اناانت قدساه و هاله کاانی با فروای (« .)4091ا شيابی اننقا م مقاالت ا بی انشتگاهی

اش يدگاه هژم نی ايدئ ل ژيک و وشاناسی» .نقد ا بی.

 .44ش .07صص 19ت .33

پژوهشنامه و کنتا

 ض مت عبدالیةاد و حسان مسنن فا سی (« .)4039وضعات اسنناماه ک ك و ن ج ان» .مطالعات ا باات ک ك .4 .ش .2صص 74ت .444
 -ضیت احةد ( « .)4031وش

تیقاقات ا بی ايران» .گ هر گ يا.

 .4ش .4صص 429ت

.404

فهرست

 ساديا مت شهرا ( .)4037مقالهاناسی ت صافی اننقا م فر وسی و ااهنامه بر اسامقاالت ايرج افشا تا پايان فنتر پتنجم ( .)4074ستالة کنترم شبتان و ا باتات فا ستی.
انشگاه فر وسی مشهد.
 -اكر ستت فاطةه و هةكتا ان ( « .)4090ويكتر م

تیلاتل و نقتد متانهتام انقتال

اسالمی با تأکاد بر نقد مانهام ضا امارخانی» .پژوهز شبتان و ا باتات فا ستی .ش.00
صص 430ت .242
 -قاسةاانت خسترو (« .)4039بر ستی کا نامتة مثنت مپژوهتی

حةاسی.

 .1ش .9صص 072ت .094

ايتران» .پتژوهزنامتة ا
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 میةدم کلهسرت علارضا (« .)4092گاينز منن و وشاناسی مطالعات ا بتی» .نقتد ا بتی. .1ش .20صص 07ت .13
 مراونهت نعام ( .)4094کنا اناسی ت صافی و اننقتا م مقتاالت خاقتانیاناستی .پايتاننامتةکا اناسیا اد .انشگاه اهاد چةران اه اش.
 -مروتیت مرضاه و سعاد حسا پ

(« .)4090تیلال اسننا م مقاالت فصلنامة علةیپژوهشتی

نقد ا بی (اةا ههام  4ت  .»)23نقد ا بی.

 .3ش .02صص 411ت .474

 مكنبیفر ت لاال و يا ان منص يان (« .)4094تبا اناسی پژوهزهام ا باات ک کان اش منظروشاناخنی» .مطالعات ا باات ک ك .0 .ش .4صص 407ت .412
 -تتتتتتتتتتتتتتت (« .)4090خ اهران غريب يا قريب؟؛ تیلال مین ا و نقد ا بتی

ا باتات

ک کان» .مطالعات ا باات ک ك.
 معانیت فرشانه ( .)4037بر ستی اننقتا م کا نامتة هستالة ستعدمپژوهتی ( 4071ت .)4031 .1ش .4صص 401ت .411

پاياننامة کا اناسی ا اد شبان و ا باات فا سی .انشگاه ااراش.

 مهرکیت ايرج ( « .)4031آمدم بر ناةاپژوهی و کنا اناسی ناةا» .پژوهزنامتة فرهنتگ وا  .ش .1صص 409ت .411
 مارشابابتتاشا ه ف مشتتیت بهنتتا و آ ينتته خجستتنهپ تتا يخ گرايی ن

(« .)4092ابهتتا ش ايتتی اش نقتتد ن پتتام

ايران با نگاهی به پتژوهزهتام انجتا اتده» .نقتد ا بتی.

 .1ش.22

صص 7ت .23
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ماشند ان» .نقد ا بی.

 .1ش .20صص 494ت .493

 ن وشمت شينب ( .)4031بر سی تیلالی ت صافی مقاالت فا سی مرب ط به نظتامی(4044تا .)4034سالة کنرم شبان و ا باات فا سی .انشگاه ااراش.
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