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The effectiveness of hypothesis in literary research
Sayed Naser Jaberi Ardekani 
Mojahed Gholami 

Abstract
Research is one of the necessary components of knowledge; steady and tenacious
research that thinks about solving problems depends on scientific standards in seeing
and writing. Also, literature as an identifiable object, not as a creative text, finds
talent to be investigated from different scientific angles (Literary Research). Original
literary research like every original research in other branches of knowledge needs a
hypothesis. The hypothesis is a guess for the research question and is the
spontaneous and elementary answer for that. Also, the hypothesis is important from
different directions: correct diagnosis for research background, explanation of
research map, and determining research method, till getting the best answer. Because
literary researches often are descriptive, hypothesis quality in this research has its
special logic. Many centuries have passed since the old definition of literature. Today
Persian literature in the form of poetry or prose attracts both non-professional and
ordinary readers and encourages literary professionals to research literature.
Hypothesis making is one of the materials of literary research. Hypothesis means
"idea" and "conjecture" and in the term, it is the initial and speculative answer that
the researcher gives to the problem of research. This article advocates the existence
of a hypothesis in literary research; if the literary research is done scientifically and
based on the research problem, research background, and research method, it will
also include the hypothesis.
Of course, we must pay attention to the nature of literature and its difference with
other sciences. The quality of the hypothesis, for example, in natural and
experimental research differs from the quality of the hypothesis in literary research.
Also, instead of dividing the types of research into explanatory research, descriptive
research, and exploratory research, it is better to consider the hypothesis necessary in
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literary research. Most literary research is descriptive (purely descriptive or
descriptive-analytical). Descriptive research requires a kind of hypothesis that
explains the states, conditions, traits, characteristics of objects and persons,
situations, phenomena, and events in relation to each other. Therefore, it is not
correct to focus on the usual definitions of the hypothesis derived from different
books and to rule that literary research does not require a hypothesis or that the
hypothesis cannot have a positive effect on literary research.
It should be noted that due to differences in the nature of literature with empirical
and natural knowledge, literary research on the application of the hypothesis also has
its own expression. Literary studies and research can be divided into three categories
in terms of their goals:
1. Basic research.
2. Applied research (and development research as a branch of it).
3. Practical research.
This model has been used in research proposals of Persian literature, such as
theses or dissertations and research projects in this field, by imitating the regulations
of research methods in experimental sciences. Often and perhaps always, the literary
researcher, by neglecting the meaning of these terms and forcing them to adapt to the
types of literary research, uses each of these three titles as the etiquette of his literary
research. This is not very true, and the literature researcher, after placing his research
in each of these fundamental, applied, and practical classes, is forced to design a
model of the hypothesis that literary research cannot respond to and respond
appropriately. Give. Dividing the research into three categories: 1) Exploratory 2)
Descriptive 3) Explaining and limiting the process of hypothesizing to explanatory
research has also been a solution to get rid of this bottleneck. It is worth noting that
instead of clearing the face of the issue, it followed another plan so that researchers
would not have an excuse to ignore the hypothesis.
Although some literary studies, when they relate to the history of literature,
resemble historical research or sometimes approach causal research, the main focus
of literary research is descriptive research. In descriptive research, as mentioned,
hypotheses have their own quality. It should also be noted that the hypothesis differs
from the theory. Unfortunately, sometimes negligence has meant theory as well as a
hypothesis, conjecture, and conjecture. But the theory is made after the hypothesis.
Based on the hypothesis, literary research is formed, and if this research can lead to
the solution of a public problem, it will include a general theory that can be accepted
or rejected.
This essay according to library study and descriptive & analytical, is looking for
that in literary research is hypothesis has effectiveness and if that's true, because of
substantive difference between literature and other knowledge, in literature
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hypothesis How should it be? Having an answer to this question also is with
criticizing one theory: Process-driven hypothesis in literary researches.
Keywords: literary research, research method, theory, hypothesis.
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کارایی فرضیه در ادبیاتپژوهی


سیّد ناصر جابری اردکانی و مجاهد غالمی
چکیده

دانش ناگزیر از پژوهش است؛ پژوهشی سخته و پرورده که دغدغۀ رفع مشکالت و حلّ مجهوالتت را داتوته باتود و بوه
استاندههای علمینگری و علمی نگاری پایبند بالده باتد .ادبیات نیز آنگاه که نه بهمثابوه «موت بوالدگی للّااانوه» ،کوه همووالن
ابژهای اابل تناسایی بدان نگریسته میتالد ،تایستۀ آن است که از جالانب متفاوت و به تویالههوای مختلوب بوهتوکل علموی
واکاوی تالد (:ادبیاتپژوهی) .پژوهش ادبی اصیل نیز چالنان هر پژوهش اصیلی در دیگر تالههای دانوش ،نیازمنود «فرضویه»
است .فرضیه ،انگارهای در برابر مسئلۀ پژوهش و پاسخی ارتجالی و ابتدایی بدان اسوت .از موالارد اهمیوت فرضویه ،تشوخی
درستِ پیشینۀ پژوهش ،تبیی نقشۀ پژوهش و تعیی روش پژوهش تا رسیدن به سنجیدهتری پاسخ را میتالان برتمرد .بهدلیل
آنکه پژوهشهای ادبی ،عمدتاً پژوهشهای تالصیفیاند ،کیفیّت فرضیه نیز در ای پژوهشها منطو لواخ لوالد را دارد .ایو
جستار با تکیهبر مطالعۀ کتابخانهای و بهگالنۀ تالصیفی  -تحلیلوی در پوی تبیوی ایو مسوئله اسوت کوه آیوا فرضویهسوازی در
ادبیاتپژوهی کارایی دارد و اگر چنی است ،بهدلیل تفاوت ماهالی ادبیات با دانشهای دیگر ،فرضویه در ادبیواتپژوهوی بایود
چگالنه باتد .پاسخیابی برای ای مسائل ،ازجمله با نقد تئالری «فرضیۀ فرایندنگر» در مطالعات ادبی همراه بالده است.
کلید واژهها :پژوهش ادبی ،روش تحقی  ،نظریه ،فرضیه
مقدمه
عمر دیریاز انسان در زیر سقب سادۀ بسیارنقش جهان سرتار است از چیزهایی که گاه دفعتاً به وجالد آنها پوی بورده توده
یا دفعتاً به وجالد آمدهاند و پس از مّتی ،اذهان کنجکاو و جستجالگر آدمی به کامههوا و بالیوههوای مختلوب ،بوه تونالت آنهوا
برانگیخته تده است .ادبیات نیز ازای دست چیزهاست؛ بهطالریکه دوتادوش ادراک ادبیات «بهمثابه تکلی از هنر» (تموارک،
 )73 :1397و در کنار آفرینندگان ادبیات ،یعنی نالیسندگان و تاعران ،میتالان بهویژه در محافل دانشگاهی ،طیفی از کسوانی را
سراغ داد که برلالف لالانندگان عادی ،مالاجههتان با ادبیات ،صرفاً مالاجههای از سر تذوّق و تفنّ نبالده است و گرد زوایوا و
لبایای ادبیات گشت تان ،برای معلالمسالت مجهاللی ،علّتیوابی وااعوهای ،تالصویب ااعودهمنود رویودادی و ...بوالده اسوت؛
ازای رو باید میان «ادبیات» و «علم ادبیات» یا ادبیاتپژوهی (ادبیاتشناسی) تفاوت گذاتت:
 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشکدۀ ادبیات و علالم انسانی ،دانشگاه للیج فارس ،بالتهر ،ایران
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 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشکدۀ ادبیات و علالم انسانی ،دانشگاه للیج فارس ،بالتهر ،ایران (مسؤول مکاتبات) mojahed.gholami@gmail.com
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واتی از ادبیاتتناسی و آمالزش و پژوهش ادبیات در دانشگاه سخ میرود ،دو مفهالم جداگانه پیش روی موا اورار دارد:
نخست ادبیات و دوم علم اتدب یا علم دربارۀ ادبیات .ادبیات ،همان مجمالعۀ آثار ادبی است که از نوال هنور اسوت و آفریودۀ
ذوق و لیال؛ اما علم ادبیات از نال دانش است و نتیجۀ اندیشه و استدتل .ادبیات متعل به المرو هنور اسوت و علوم ادبیوات
متعل به المرو علم .از دیرباز ملل مختلب ،ادب را از علم ادب جدا سالتهاند و برای هرکدام ساحتی ویوژه مقورر نموالدهانود
(فتالحی.)95 :1396 ،
پژوهش در ادبیات یا همان علماتدب به سدهها و دهههای الیر نیز بازبسته نیست و اگر بهطالر مشخ

ادبیات فارسی را

مدنظر ارار دهیم ،درمییابیم از همان نخستی سدههای رواج و روایی ،تأمّل و تحقی نیز بنا بر ااتضواآتِ عرور ،در آن وجوالد
داتته است .کیست که المعجم فی معاییر اتعار العجم تمس ایس رازی را تحقیقی ارجمند در عروض تعر فارسی ندانود یوا
به تذکرۀ الشّعرای دولتشاه سمراندی و لباب اتلباب محمّد عالفی ،بوه چشوم تحقیقوی در احوالال و آثوار گروهوی از تواعران
پارسیگال و نقد اتعار ایشان ننگرد؟
باوجالد پیشینۀ بلندباتیی که برای تحقیقات و مطالعات ادبیات فارسی موی توالد فوراهم دیود ،حو آن اسوت کوه میوان آن
تحقیقات و مطالعات با آنوه به تأثیر از اروپاییان ،در سدۀ الیر در محافل دانشگاهی یا بازبسته بودان رواج و روایوی یافتوه اسوت،
تفاوت گذاتت و بر آن تد که تحقیقات و مطالعات دانشگاهی یا بازبسوته بودان -کوه معموالتً بوا برچسوب «علموی -پژوهشوی»
تنالته میتالد و در االب پایاننامهها و جستارهای منتشرتده در مجلّاتِ تأییدتده عرضه میتوالد -از جهوت انسوجام بافتواری،
انضباط زبانی ،روشمندی ،مسئلهمحالری ،نظریهمداری و  ...نسبت به تحقیقات و مطالعات پیشی اابل تشوخی

و تموایز اسوت.

جز ای نیز نباید باتد! چراکه تثبیت رتتۀ زبان و ادبیات فارسی بهعنالان رتتهای دانشگاهی ،آن را بهمثابه تالهای از دانش بر سور
زبانها اندالته است و به پیروی از بایستههای دانشبالدگی ،ناگزیر سالته است .اگرچه ای نیز ناتی از بینشی نوهچنودان پختوه و
پرورده است که ادبیات فارسی با دانش هوای طبیعوی و تجربوی در یوا توراز و تورازو گوذارده توالد و آنووه در روش تحقیو ،
نظریهپردازی ،نتیجهگیری و ارزش دستاوردی ازای ابیل دانشها انتظار میرود ،بعینه از ادبیات فارسی نیز انتظار برود.
در ای میان ،نباید از فرضیهسازی بهمثابه یکی از همان الزامات علمینگری و علمینگاری در ادبیاتپژوهی غفلوت کورد و
تفاوتهای ماهالی ادبیات با علالم طبیعی و تجربی را دستاویزی بورای سرسوریگورفت ایو مقاللوه اورار داد .پوژوهش ادبوی
ارزتمند ،پژوهشی است که مجهالتتی را برطرف سازد و معرفت بشری را دربارۀ مالضالعاتی ،تکمیل یا ترحیح کنود .روتو
است که در ای مسیر ،بیان مسئله چالنان «رک اصلی هر تحقی علمی» (حافظنیا ،)85 :1383 ،چه ادر و اربی میتالاند داتته
باتد و ازآنجاکه فرضیه نیز دروااع ،پاسخی ارتجالی به مسئلۀ پژوهش و تمهیدی ابتدایی برای به سرانجام رسواندن آن اسوت،
میتالاند از چه اهمیتی برلالردار بالده باتد و ناتیگری در فرضیهسازی ممک است به چه سردرگمیها و گرفتواریهوایی در
فرایند پژوهش بینجامد .از ای نکته نمیتالد بیاعتنا گذتت که پایاننامهها ،مقاتت و طرحهوای پژوهشوی در حوالزۀ ادبیوات
فارسی ،یا به تیالۀ علمی فراهم آمدهاند و در تکل تحقیقی «مسئلهمحالر» با هدف اوّلیۀ «رفع نیازهای برآورده نشوده» (رضوی،
 ،)15 :1391بهطالر نظاممند و روشمند درصدد چیرگی بر مجهالتتیاند یا اینکه فارغ از ای ظرایب ،بهتکلی سطحینگرانه به
الم رفتهاند .در صالرتِ نخست ،ترایط فرضیهسازی کامالً فراهم است و پژوهشگر را چه باک اگر بخالاهد بدان دست یازد؟
پیشینۀ پژوهش
پیشینۀ پژوهش دربارۀ چیستی فرضیه و کارایی آن در پژوهش را باید پیش از همه در کتوابهوای آمالزتوی روش تحقیو

سراغ گرفت .ازجملۀ ای کتابها ،مقدّمهای بر روش تحقی در علالم انسانی ،محمدرضا حافظنیا( )1383و روشهوای تحقیو
در علالم اجتماعی ،باار سارولانی ( )1393است .ای کتابها اگرچه از عهدۀ تبیوی چیسوتی فرضویه و اهمیوت آن در فراینود
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پژوهش بهلالبی برآمدهاند ،چنانکه میبرازد متعرّض نقش فرضیه در مطالعات ادبی نشدهاند .ای مسئله را در مقالههایی چوالن
«مروری بر ویژگی های فرضیه و نقش آن در مطالعات تجربی» (ترفالدی و رجبی )1388 ،نیز میتالان مشاهده کرد؛ اگرچوه
با انضباط و داّت به تعریب فرضیه ،ویژگیها و گالنههای آن پردالته است ،باتالجّهبه مسئله و هودف پوژوهش ،بوه مطالعوات
تجربی مالاالف مانده است .مقالۀ «جایگاه فرضیه در پژوهشهای ادبی» (محمدیکلهسر )1395 ،از معدود تحقیقاتی اسوت کوه
بهتازگی با تمرکز بر فرضیهسازی در ادبیاتپژوهی نالتته تده است؛ منتها ای مقاله نیز در کنار همۀ اوالّتهوا ،ایو ضوعب را
دارد که پژوهش های ادبی را به نقدهای نظریهمدار تقلیل داده و عمدتاً در پیشنهادِ چیزی به نام «فرضیۀ فراینودنگر» ،ایو ابیول
مطالعات ادبی را پیش چشم داتته است.
مسئله و فرضیۀ پژوهش
همراه با درنگی بر سر چیستی فرضیه ،تمرکز جستار پیشرو بر ای مسئله است که باتالجّهبه تفاوت ادبیات بوا دانوشهوای
تجربی و طبیعی از حیث ماهیّت ،رهیافتها و رویکردهای پژوهش ،آیا فرضیهسازی در ادبیاتپژوهی نیز امکانپوذیر اسوت و
اصالً چنی معامله ای در حالزۀ مطالعات ادبی کارایی دارد؟ فرضیۀ پیشنهادتده نیز آن است که فرضیهسازی در ادبیاتپژوهوی،
نهتنها امکانپذیر که ضروری است .با ای پیالست که ادبیات را باید برحسب ماهیّت ،دانشی المداد کرد که هنگوام ارارگورفت
زیر ذرّهبی واکاوی و بررسی ،از منط لاخّ لالد پیروی میکند.
چیستی فرضیه
فرضیه ،که از آن به «مالتالر تحقی » (سارولانی )102 :1393 ،نیز تعبیر تده ،انگواره اسوت؛ گموان اسوت؛ پاسوخی اسوت
آزمالنپذیر که هنگام پرسش دربارۀ پدیدهها و رویدادها به ذه لطالر میکند .همی آزمالنپذیری یوا اابلیوت بررسویپوذیری
درستی یا نادرستی فرضیه نیز هست که آن را از پرسشی که برای پژوهشگر پیش میآید و در لالدْ مسئلهای علموی را آینگوی
میکند ،بازمیتناساند .بنابر یکی از تعریبهای بیانتده ،فرضیه عبارت از «فرضی است که بهطالر حدسی ولی مالجّه ،یعنی بر
اساس تئالری (هرچند محدود) ،رابطۀ بی دو یا چند مفهالم یا متغیّر را بیان میکنود .بوه لحواب زبوانتونالتی ،ایو رابطوه بوه
صالرت حُکم (نه پرسش و دستالر) بیان میتالد و اابلیّت صحّت و بطالن دارد .به عبارت دیگر ،فرضویه بیوان رابطوه (مثبوت،
منفی یا لنثی) بی دو یا چند متغیّری است که پژوهشگر انتظار دارد از رهگذر مطالعۀ لالیش آن را به اثبات برسواند .فرضویه
از آن جهت که نقطۀ ترو هر پژوهش علمی است و درنهایت نیز بهوسیلۀ تحقی  ،رد یا اثبات لالاهد تود ،دارای اهمیوت و
جایگاه کانالنی است» (ترفالدّی و رجبی 155 :1388 ،و  .)156نیز در تعریب فرضیه نالتتهاند« :بیوان حدسوی و فرضوی در
مالرد روابط احتمالی بی دو یا چند متغیّر است .پس در درجۀ اوّل ،فرضیه بیانی است مبنیبر احتمال ،نه یقی ؛ در درجوۀ دوم،
فرضیهها معمالتً بهتکل جمالت تفسیری یا الباری بیان میتالند و طبعاً بهطالر اعم یا ال

 ،متغیّری را به متغیّر دیگر مرتبط

میسازند .فرضیه را میتالان در حکم پاسخ محق به سؤال مربالط به مسئلۀ علموی تلقوی کورد» (سواده .)31 :1375 ،بوه بیوانی
دیگر ،فرضیه «پاسخی مالاّتی به پرسش آغازی تحقی است که بهتدریج در جریان مطالعات اکتشافی و آمادهسوازی چوارچالب
نظری مسئلۀ تحقی  ،حا و اصالح توده اسوت» (کیوالی و کوامهنهالد .)130 :1370 ،بودی ترتیوب فرضویهسوازی ،توکلی از
«حاضرجالابی» یا «بداههگالیی» در اطراف مسئلۀ تحقی است و لاصّه بوه بنیوۀ علموی پژوهشوگر و چیرگوی وی بور زوایوای
مالضال بستگی دارد .از دیگرسال ،فرضیه اگر ماهرانه طرّاحی تده باتد ،همالارتری راه برای نیل به نتایج دلخالاه را پویشروی
پژوهشگر میگذارد و وی را در به سرانجام رساندن پژوهشی کِرامند یاری میدهد.
فرضیه اساساً حاصل داتت پرسش است و از تمایل به برطرفسالت ابهامها و رسیدن به پاسخ مناسب ،نشئت مویگیورد.

 / 4فنالن ادبی ،سال دوازدهم ،تماره ( ،3پیاپی  )32پاییز 1399

از پیالند میان فرضیه با پرسش نباید سهلانگارانه گذتت .پوژوهشهوای اصویل کوه منوتج بوه فرضویهپوردازیهوای مناسوب و
دستاوردهای متق میتالد ،وامدار پرسش های سنجیده است .در مالاجهه با ابهامهایی که در ساحتهای مختلب ادبیاتپژوهی
برای پژوهشگر پیش میآید ،پرسشهای سنجیده باعث میتالد وی از مسیرهای درست به گردآوری اسناد و مدارکِ منجر بوه
رفع ابهامات مذکالر دست یابد .ضم ای کار ،طبعاً پاسخهایی نیز به ذه پژوهشگر کارکشته متبوادر تالانود تود کوه حواّ و
اصالح آنها ،طراحی فرضیههای مناسب را در پی لالاهد داتت .ای ابیل پرسشها میتالانند مسئلۀ پژوهش را جهتدهی کنند.
مسئلۀ پژوهش نیز بهنالبۀ لالد در فرضیهپردازی دلالت دارد .بنابرای دیگرباره یادآور میتالد ،پیالند میان پرسش و فرضویه را
نباید دستِکم گرفت.
فرضیه ها را از جهات گالناگالن از یکدیگر بازتناساندهاند و را بنابر مشخّرههایتان به گالنههای متعددی که گاه به حدود
بیست مالرد نیز رسیده است 1،تقسیم کردهاند .با تلقّی فرضیه در نقش رابط میان دو یا چند متغیّر و بسته به نوال رابطوه ،یعنوی
نحالۀ پیالستگی متغیّرها به یکدیگر ،در هر فرضیه دستِکم یکی از ای دو رابطه وجالد دارد:
 .1رابطۀ تغییرات با هم یا رابطۀ همپالتان ( :)Coverational Relationتغییرات تالأمان دو یا چند متغیّور را در بعضوی از
جهات نشان میدهد .معمالتً فرضیههایی که از روابط تغییرات با هم حکایت میکنند ،به تکلهای گالنواگالن هسوتند (:هرچوه
«الب» بیشتر« ،ب» بیشتر .هرچه «الب» بیشتر« ،ب» کمتر .هرچه «الب» کمتر« ،ب» بیشتر .هرچه «الب» کمتر« ،ب» کمتر).
 .2رابطۀ علّی ( :)Causal Relationهنگامی که درصدد بیان علّت واال یا پدیده برآییم یا در تغییر یا پدیده ،علّت یوا
علل فرضی لاصّی را در نظر گیریم ،در ای صالرت در المرو رابطۀ علّی گام برداتتهایم (لاکی.)116 -119 :1378 ،
در برلی پژوهشها ،بهجای فرضیه ،با فرضیهها-که اصطالحاً به مجمالعۀ آنها مدل گفتوه مویتوالد -سوروکار هسوت .در
چنی حالتی ،فرضیهها باید پیالندی انداموار با یکدیگر داتته باتند و با نظریه یا طورح نظوری مسوئلۀ پوژوهش ،یعنوی هموان
چشمانداز نظری برگزیدهتده برای بررسی مسئلۀ مطرح توده در پرسوش ابتودایی پوژوهش ،پیالسوتگی منطقوی داتوته باتوند.
آزمالنپذیری فرضیه ،لالاهنالالاه آن را از ویژگی دیگری برلالردار میسازد :ابطالپذیری .همی کوه بوه آزموالنپوذیری فرضویه
حکم بدهیم ،ابطالپذیری آن را پذیرفتهایم .به تعبیری «هر فرضیهای که ادّعای علمیبالدن کند ،باید ابطالپذیر باتد .منظالر موا
از امکان ابطال ای است که باید ترایط یا اوضاعی وجالد داتته باتد که چالن برارار تالد ،لوالف فرضویه بوه حسواب آیود»
(ردنر ،به نقل از مقدادی .)70 :1393 ،برای ابطالپذیری فرضیه که با اابل بازبینیبالدن آن پیالندی تنگاتنگ دارد ،به گفتۀ برلی
پژوهشگران روش تحقی  ،دو ترط تزم است:
 .1فرضیه ،عمالمیّت داتته باتد؛ بدی معنا که به زمان و مکانی لاخ محدود نبوالده باتود و بتوالان بوا دادههوای جدیود،
درستی آن را سنجید.
 .2فرضیه ،به گالنهای بیان تده باتد که اابلیّت پذیرفت گزارههای مختلب را که به لحاب نظری اابول بوازبینیانود ،داتوته
باتد (کیالی و کامهنهالد.)144 :1370 ،
فرضیه ،نظریه نیست!
بنابر آنوه گفته تد ،آتکار است که «نظریوه» را بوا «فرضویه» یوا بوا معوادلهوای معنوایی آن ازابیول «گموان» و «حودس»،
یکساندانست (Merriam &Webster :1209؛ مراحب 3038 :1381 ،و انالری )7864 :1381 ،از داّت علمی به دور اسوت
و ای دو اصطالح را باید از یکدیگر بازتناساند.
واژۀ ( theoryنظریه) ،از  theorein ،theoriaو  theorosیالنانی برآمده است و با هر ای سوه واژه پیالنود دارد .ایو سوه
واژۀ لالیشاوند ،بر «نگریست » و «دیدن» دتلت دارند و از اهمیت «مشواهده» در فراینود ادراک و از برتوری حوس بینوایی بور
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حالاس دیگر لبر مویدهنود .واژههوای  speculatioو  contemplatioتتینوی نیوز برابور نهوادههوای  ،theoriaبوا واژههوای
 speculumو  specularریشههای مشترکی دارند و هردو بهمعنای «آینه» و «بازتابدهندگی»اند و با معناهوایی کوه از تئالریوا
برمیآید ،مناسبت دارند .تئالریا ،لالد از ترکیب دو واژۀ «تئیا»  theiaبهمعنای «مسائل الهی» و «امالر مینالی» ،و «هالرائال» horao

بهمعنای «دیدن» ،سالته تده است .نیز «در زمان رون دولت -تهرهای یالنان ،تئالریا به هیئتی گفته مویتود کوه وظیفوهتوان
تهادت در مالرد حدوث وااعهای مهم بالد .آنها مأمالر میتدند که به محلهای لاصّی رفته و تاهد رویوداد لاصّوی باتوند و
نتیجۀ مشاهدات لالیش را به مقامات گزارش دهند؛ ازای رو میتالان آنان را کارتناسان تردی اتّفااات مهم جامعوه از طریو
حضالر و مشاهده تلقّی نمالد .نکتۀ مهم در کار گزارش تئالریا ای بالد که اگر آنها چیزی را مالرد گالاهی ارار میدادند ،از نظور
مقامات گفته و نالتتۀ آنها درزمرۀ اسناد رسمی ارار میگرفت و در محاکم و مراجع اضوایی اابول اسوتناد بوالد .آنووه اسواس
گالاهی آنها را تشکیل میداد ،یقی ناتی از آن بالد؛ بهگالنهای که مستندات آنها جنبۀ گفتمان عموالمی را بوه لوالد مویگرفوت»
(ضیمران.)42 :1393 ،
نزد ارسطال ،تئالریا بهمعنای حکمت نظری ،همراه با حکمت صناعی ( )poiesisو فعالیّت یا کنش ( ،)praxisسواحتهوای
سهگانۀ حیات و گسترههای عمل فلسفی را تشکیل میداد .از دیگرسال ،واژۀ تئالریا چنانکه گفته تد ،از تئیوا و هالرائوال سوالته
تده است ،به «دیدن مسائل مینالی» و «دیدن امالر الهی» فهمیده مویتود .گوادامر نیوز واژههوای  theoriaو  theorosرا دارای
معنایی مینالی دانسته و بر آن تده است که مشاهدۀ ناتی از  ،theorosدارای وجاهتی ادسی بالده است .بیسبب نیست که در
زبان یالنانی ،برای «لدا» واژۀ  theosبه کار میرفته است که با واژههای نامبردهتده ،از یا تیره و تبار است .تئالریا در معنوای
مشاهدۀ امالر مینالی ،به فعل یا تئالروس اطالق میتد و تئالروس کسی بالد که از لودایان نظور مویلالاسوت؛ زیورا مسوائل
مینالی فراتر از آنند که انسانها بتالانند تغییرتان دهند .ازای رو دانش نظری ،رفتهرفته دانشی تده اسوت کوه بورلالف دانوش
عملی ،مالضال تناسایی لالد را تغییر نمیدهد (ما کامبر.)26 :1387 ،
بنابرای نظریه را با فرضیه ،گمان و حدس یکیانگاتت یا به تعبیری آن را «مخوالب امور مسولّم» و «بخشوی از پیالسوتاری
[المدادکردن] که همونی فرضیه و حدس و گمان را هم تامل میتالد» (کوالش ،)195 :1396 ،اگور چنانکوه دیودیم معودود
طرفداران و مالافقانی نیز داتته باتد ،گزارۀ علمیای نیست .نظریه چیزی است و فرضیه چیزی دیگر:
نکتهای که باید دربارۀ تفاوت فرضیه با نظریه و االانی یا معلالمات کلّی بیان تالد ایو اسوت کوه نظریوه و اوالانی عمودتاً
مشتملبر اضایای کلّی و عمالمی هستند و به مالرد لاصّی تعل ندارند و میتالانند مرادی زیادی داتوته باتوند ،درحوالیکوه
فرضیه حالت کلّی ندارد و مخت

مسئلۀ تحقی است که از اضایای کلّی ناتی میتالد ،ولوی در المورو یوا تحقیو لواخ

تکل میگیرد؛ به همی دلیل یا محق نمیتالاند فرضیۀ لالد را در تحقی مالرد نظرش بهصوالرت اضویۀ کلّوی بیوان نمایود.
هرچند از اضایای کلّی بهروش ایاسی و از کُل به جزء فرضیهسازی نماید و فرضیههای لالد را از اضایای کلّی استنتاج نماید،
باید مفاهیم و اصطالحات مربالط به فرضیه را به مسئلۀ تحقی لالد محدود کند (حافظنیا 110 :1383 ،و .)111
امروزه برای پژوهشگران ادبیات فارسی ،نظریۀ [ادبی] به دو معنا فهمیده میتالد:
 )1نظریه در معنای عام ،چالنان پلی «میوان زبوان و تجربوه» ( )Mullins, 1971: 37و نواظر بور آگواهیهوای یواددادنی و
یادگرفتنی ما دربارۀ آنوه در جهان زیستیمان وجالد دارد که ازجملوه نگورشهوای سونجیده و پروریودۀ پژوهشوگر در انوالا
مطالعات ادبی را دربر تالاند گرفت .به تعبیری« ،ایدهای انتزاعی با تکل ،هدف ،کیفیّات و مشتقّات لاخ؛ امّا یا ایدۀ ذهنی و
اابل انتقال که محرالر در تکل ارائه و معرّفی آن نیست ،بلکه محرالر با جالهرهای است کوه بوا توکل لوالد بیوان مویکنود.
نظریات که با زبان طبیعی (مثل انگلیسی) یا زبان مرنالعی (مثل نمادتناسی ریاضی) ارائه میتالند ،سه توکل کلّوی بوه لوالد
میگیرند )1 :یامجمالعه االانی  )2 ،یامجمالعه تعاریب ،اصالل مالضالعه یا گزارهها و  )3یامجمالعه تالصیفات فراینودهای
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علّی» (مادونالد و اتنبرگر6 :1387 ،و .)5یا چنانکه دیالید کارتر یادآور تده است ،نظریه «روش اندیشیدن یوا نظریوهپورداز
لاخ دربارۀ چیزی» ( )Carter, 2006: 142است.
در ای تعریب ،مثالً مجمالعۀ گزارههای بههمپیالستۀ محمّدرضا تفیعی کدکنی دربارۀ چگوالنگی ایجواد ادبیّوت کالموی در
تعر فارسی( تفیعی کدکنی )7-38 :1391 ،یا گزارههای بههمپیالستۀ کالرش صفالی دربارۀ «تعبیور موت » یوا «اسوتعاره» ،در
کتابهایی با همی عنالانها ،نظریۀ ادبی

است.

 )2نظریه بهمثابه بافتار اندیشگیای که نقد ادبی در معنای لالانش للّااانۀ مت در جهت به دست دادن معنای ثوانالی آن ،بور بنیواد
آن بافتار اندیشگی استالار است .نظریه در ای معنوا ،بوا نقود ادبوی دو روی یوا سوکّه اسوت و در بوازتعریب آن در هیئوت «عملوی
نظریهای» (سلدن و ویدوسالن ،)21 :1377 ،اساسیتری نقش را برعهده دارد و رویهمرفته تشوریحکننودۀ مفروضوات و ارزشهوایی
ست که اَتکال گالناگالن نقد ادبی بر آنها استالارند ( .)Tyson, 2006: 6ویژگی چنی نظریهای ،مشخّراً بینارتوتهایبوالدن آن اسوت؛
چندانکه میتالاند تفکر را در عرصههایی بهجز عرصه های متعل به لوالد ،بوه مبوارزه فرالالانود و سومت و سوالی آن را تغییور دهود
( .)Culler, 2000: 3نمالنۀ ای طیب از نظریههای ادبی عبارتاند از :فرمالیسم ،سالتارگرایی ،تالالده تکنی و . ...
پیوستگی نظریه با فرضیه
باوجالد تفاوتهای میان نظریه با فرضیه ،میان آنها پیالندهایی هم هست که نمیتالد نادیده گرفوت .فراینود فرضویهسوازی،
فرایند رهایی از سردرگمی رویارویی با مسئلۀ پژوهش و حل آن بهگالنۀ علمی اسوت و فراینود حول مسوئله بوهگالنوۀ علموی،
فرایندی است که مراحل مختلفی از تبیی مسئله و تدوی فرضیه تا تجزیه و تحلیل و نتیجهگیری را دربور مویگیورد .فرضویه،
برآمده از معلالمات و تجربیّات و بهطالرکلی برآمده از معرفتی است که از راههای گالنواگالن بورای پژوهشوگر بوه دسوت آموده
است :مشاهده ،مطالعه ،تخیّل ،فرضیّات کالن ،مسئلۀ پژوهش و نیز از طری نظریههای مالجالد .بنابرای  ،فرضیه هوم مویتالانود
سالتۀ نظریه باتد و هم سازندۀ آن .یعنی دور نیست که پس از تبیی مسئله ،فرضیه مبتنیبور نظریوه توکل بگیورد یوا پوس از
تجزیه و تحلیل ،فرضیه به صدور نظریه منجر تالد .بدی تکل ،تلقی نظریه به «فرضیۀ مسوتدل» (اتوابکی ،1380 ،ج)2724 :4.
حکایت از آن دارد که نظریه ،انگاره ای است که پس از آزمایش و سنجش ،درستی آن تأیید تده است .المدادتدن فرضیه بوه
«بیان تفاف ،عینی ،محدود و مرداای یا نظریه» (اتتریان )32 :1383 ،نیز از پیالستگی نظریه با فرضیه لبر میدهد .ازای رو،
برای نمالنه ،با یادآوری ای نکته که پژوهشگران در ارتباط با مالضالعات مختلب اجتماعی ،بسیاری از پرسشهای کالن نظری
را (اگرچه بهگالنۀ احتمالی و غیراطعی) پاسخ گفتهاند ،به پژوهشگران تازهکار سفارش توده اسوت «فرضویۀ لوالد را مبتنویبور
نظریات مالجالد انتخاب نمایند ،هرچند که کامالً امکان دارد که تئالریهای مالجالد گاه از تبیی برلی مسوائل بوهویوژه مسوائل
بالمی و لاخ جامعۀ ایران ناکارآمد باتند .مثالً در پاسخ به ای پرسش کالن که علّوت افوزایش هزینوههوای دولتوی چیسوت،
صاحبنظران علالم سیاسی ،نظریههایی هموالن نظریۀ مدرنیزاسیالن ،نظریۀ صنعتیتودن ،نظریوۀ دولوت رانتوی و [ ...را] ارائوه
دادهاند .ای نظریهها بهاندازۀ کافی در ادبیات مربالطه ،ترح و بسط داده تدهاند و میتالانند بنیانی اوالی بورای پاسوخگالیی بوه
ابعاد وسیعی از مسئلۀ مالرد نظر ما فراهم آورند .فرضیههایی که از بنیانهای تئالریا و تنالتهتده بهره مویبرنود ،بوا سورعت
بیشتری به پیش میروند و دانشجال میتالاند سریعتر کار پژوهشی لالد را آغاز کند» (همان.)33 :
فرضیه در ادبیاتپژوهی
بههیچوجه نباید ابتنای فرضیه بر انگاره و گمان را به کماهمیتی آن تعبیر کرد .کوار پوژوهش ،فوتح المروهوای ناتونالته و
الّه های افرالتۀ دانش است و پژوهشی دارای اصالت و اعتبار است که کار لالد را با انضباط ،بوا نقشوۀ راه و آرایوش مناسوب
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انجام دهد .انگیزۀ لطرکردن در گامگذاتت در چنی راهی را «مسئلۀ پژوهش» فراهم میآورد .در تکلدهی به معرفت آدموی،
مسئلهها از چنان ادر و اربی برلالردارند که برلی از برجستهتری فالسفۀ علم در سدۀ بیستم ،سرآغاز معرفت را نه ادراکوات
حسّی یا مشاهدات یا گردآوری دادهها یا امالر وااع ،بلکه «مسئلهها» دانسته و گفتهاند:
معرفت بدون مسائل و مسائل بدون معرفت پدید نمیآیند .ای بدان معناست که معرفت از کشمکش میان معرفت و جهول
آغاز میتالد .بنابرای میتالانیم بگالییم :مسائل نهفقط بدون معرفت ،که بدون جهل نیز پدید نمیآیند؛ زیرا مسئله هنگامی پدید
میآید که درمییابیم فالنچیز در چارچالب معرفت مفروض ما نمیگنجد؛ یا به بیان منطقی ،مسئله هنگامی پدید مویآیود کوه
درمییابیم میان معرفت مفروض ما و دادهها تنااضی درونی وجالد دارد؛ یا به بیان دای تر درمییابیم که میان معرفت مفوروض
ما و دادههای مفروض ،ظاهراً تنااضی وجالد دارد (پالپر.)160 :1379 ،
ازای رو روت است که فرضیه ،پاسخ سنجیده و اندیشیدهای است کوه بوه مسوئلۀ پوژوهش داده مویتوالد و نقشوۀ راه در
رسیدن به مقرد مطلالب و گردافشاندن از چهرۀ امر مجهالل را ترسیم میکند ،چه ارز و ارجی میتالاند داتوته باتود .بنوابرای
تأکید میتالد فرضیه در ادبیاتپژوهی نیز نهتنها امکان پوذیر ،کوه تزم اسوت .وجوالد فرضویه ،پژوهشوگر ادبیوات را بوه سوراغ
کارآمدتری و بهتری منابع و مآلذ در پیالند با مسئلۀ پژوهش میبرد و وی را در تشخی

پیشوینۀ پژوهشوی مالضوال مطوالع

لالد یاری میدهد .همونوی اسوتراتژی پوژوهش را معویّ موی کنود و چوارچالب مناسوبی بورای تجزیوه و تحلیول اطالعوات
گردآوریتده و نتیجهگیری از آنها به دست میدهد.
اگر جستار یا مقالهای ،علمی باتد ،یعنی سعی در برطرفکردن مشکلی یا معلالمسالت مجهاللی داتته باتد ،اطعواً مسوئلۀ
پژوهش دارد .وجالد مسئلۀ پژوهش ،بهلالدی لالد با احضار فرضیه هموراه لالاهود بوالد؛ چراکوه پژوهشوگر بوه پشوتگرموی
مشاهدات ،مطالعات و تجربیّات لالد پاسخی ارتجالی و فرضی برای آن مسئله لالاهد داتت و در رونود پوژوهش ،بوه دنبوال
تالاهد و ادلّهای لالاهد بالد که آن پاسخ ارتجالی و فرضی را تأیید ،تکمیل یا حتّی ترحیح کند .بنابرای مطالعات و تحقیقوات
ادبی نیز بهراستی اگر حرفی تازه برای گفت داتته باتند ،بدون فرضیه نمیتالانند بالد؛ اما باید بدی نکته تالجه بلیغ داتت کوه
بهدلیل تفاوت ماهُالی ادبیات با دانشهای تجربی و طبیعی ،ادبیاتپژوهی برای کاربرد فرضیه نیز مرامنامۀ لاخّ لوالد را دارد.
با ای تالضیح که مطالعات و تحقیقات را از چشمانداز اهدافی که بهواسطۀ آنها دنبال میتالد ،به سه دسته تقسیم کردهاند:
.1

تحقیقات بنیادی.

.2

تحقیقات کاربردی (و تحقیقات تالسعهای بهعنالان تالهای از آن).

.3

تحقیقات عملی.

ای الگال در پیشنهادههای پژوهشی ( )research proposalادبیات فارسی ،ازابیل پیشنهادههای پایانناموههوا و طورحهوای
پژوهشی ای رتته ،با رونالتتبرداری از آیی نامۀ روش تحقی در علالم تجربی ،به کار گرفته تده است و میتالد بر آن بوالد
که اغلب (و تاید همیشه) ،پژوهشگر ادبیات با تقلیلگرایی در مفهالم ای اصطالحات و تطبی دهی تحمیلی آنها با گالنوههوای
پژوهش ادبی است که هرکدام از ای عناوی سهگانه را در جایگاه اتیکت پژوهش لالد انتخاب میکند .آسیب عمدۀ ایو کوار
آن است که پژوهشگر ادبیات پس از جایدادن پژوهش لالد در هرکدام از طبقات سوهگانوۀ پوژوهشهوای بنیوادی ،کواربردی
(تالسعهای) و عملی ،به طراحی مدلی از فرضیه ناگزیر میتالد که پژوهش ادبی از عهدۀ پاسخدهی بدان برنمیآید .تقسیمبندی
پژوهشها به سه دستۀ  )1اکتشافی )2 ،تالصیفی و  )3تبیینی و انحراریکردن فرایند فرضیهسازی به پژوهشهای تبیینوی و آن
دو نال پژوهش دیگر را از فرضیهسازی معافکردن ،راهکاری بالده است برای برونرفت از ای تنگنا؛ اما تایستهتور آن اسوت
که بهجای پاک سازی صالرت مسئله ،از طرح دراندالتۀ دیگری پیروی کرد تا بهانهای به دست پژوهشگران فرضیهگریوز نوداد.
ای طرح دراندالتۀ اابل پیروی ،به دست دادن تقسیمبندی دیگری از پژوهشها بر مبنوای ماهیّتت و رو
گرفت تیالۀ فرضیهسازی لاخّ لالد در هرکدام از گالنههای پژوهش در ای تقسیمبندی:
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.1

تحقیقات تاریخی :با استفاده از مدارک معتبر و در جهت تبیی ویژگیهای عمالمی و مشترک پدیودههوای تواریخی و

زمینۀ بروز آنها انجام میتالد.
.2

تحقیقات تالصیفی (تالصیفی محض /تالصیفی -تحلیلی) :به بررسی «چگالنهبالدن» یا مالضال  ،پدیده ،متغیّر و تویء

میپردازد و وضعیّت مالجالد را بررسی و در ویژگیها و صفات آن تحقی میکند.
.3

تحقیقات همبستگی (همخالانی) :برای کسب اطّال از وجالد رابطۀ بی متغیّرها انجام میپذیرد؛ هرچند کوه الزامواً بوه

کشب رابطۀ علّت و معلاللی نینجامد.
.4

تحقیقات تجربی (آزمایشی) :براساس کنترل متغیّرها و مشاهدۀ پدیده و سنجش رابطۀ علّت و معلاللی بی متغیّرهوا و

حضالر فعّال پژوهشگر در صحنۀ آزمایش صالرت میگیرد.
.5

تحقیقات علّی (پسرویدادی) :به کشب علّتها یوا عالامول بوروز اتّفواقهوا ،رویودادها و حوالادث (پوس از بوروز و

ظهالرتان) اهتمام دارد ( حافظنیا.)53 -84 :1383 ،
اگرچه برلی تحقیقات ادبی ،آنگاه که با تاریخ ادبیات در پیالند باتود ،بوه تحقیو تواریخی پهلوال مویزنود یوا گواه بورای
رصدکردن زمینههای ظهالر و بروز پدیدهای ادبی ،به تحقی علّی نزدیا میتالد ،عمدۀ پژوهشهوای ادبوی را پتژوهشهتا
توصیفی تشکیل میدهد .در پژوهشهای تالصیفی نیز فرضیهها کیفیّت لاخّ لالد را دارند و «مبیّ وجوالد حواتت ،تورایط،
صفات ،ویژگیهای اتیا و اتخاخ ،مالاعیّتها ،پدیدهها و رلدادهایی هستند که نسبت واال رویوداد ،صوفات ،ویژگویهوای
اتیا و پدیدهها را تالضیح میدهد» (همان.)112 :
ماحرل تالضیحات پیش گفته آن است که اول اینکه پژوهش ادبی ،پژوهشی تالصیفی ،یوا تالصویفی محوض یوا تالصویفی-
تحلیلی ،است و دوم اینکه در پژوهش تالصیفی ،فرضیه دربارۀ چگالنگی مالضال و چگالنگی وضعیّتِ پدیوده ،متغیّور و تویء
است .برآیند ای دو گزاره نیز آن است که در پژوهش ادبی ،حضالر فرضیه کامالً ممک و بلکه ضروری است و آن نیز کیفیّتی
دارد که با پژوهش تالصیفی همخالان است.
واکاو ِ فرضیۀ فرایندنگر در ادبیاتپژوهی
در رتتۀ ادبیات فارسی ،فرضیهسازیْ لالد باوجالد ادر و ایمتی که در فرایند پژوهش دارد ،چنانکه باید جدّی گرفته نشده
است تا چه رسد به فرضیهپژوهی! یعنی واکاوی «چهبالدن» فرضیه« ،چگالنوهبوالدن» و «چوهکوردن»ش در پوژوهشهوای ادبوی.
بنابرای یا در ادبیاتپژوهی ،فرضیه را امری بیکاره و معطّل در تمار آوردهاند یا با پویشروداتوت نحوالۀ عملکورد فرضویه در
دانشهای تجربی و طبیعی و غفلت از تفاوت ماهالی ای دانوشهوا بوا ادبیوات ،بورای فرضویهسوازی در پوژوهشهوای ادبوی
نسخههایی ناکارآمد پیویدهاند.
در یکی از بحثها دربارۀ فرضیهسازی در پژوهشهای ادبی ،با عنالان «جایگاه فرضویه در پوژوهشهوای ادبوی» (محمّودی
کلهسر ،)1395 :که در حدّ لالد اابل ستایش است ،بر همی وتیرهْ فرضیه در پژوهشهای ادبوی بوه ناکارآمودی موتّهم توده و
عینینبالدن مسائل ادبی از مهمتری عالامل ای ناکارآمدی دانسته تده است .نالیسندۀ مقالۀ موذکالر ،فرضویهسوازی را بوهتوکل
کنالنی آن در تحقیقات ادبی دانشگاهی در ایران ،متأثّر از روشهای تجربی و معطالف به برایندها و نتیجههای صوریح و عینوی
دانسته و به همی دلیل برآن تده است که چنی فرضیهسازیای نهتنها در مطالعات ادبی (مشخّراً تفسیرهای نظریهمدار متوالن
ادبی) جایگاهی ندارد و برای آن سالدی به بار نمیآورد ،در بسیاری از پژوهشها مالجب بروز اتکاتتی اساسی در برلالرد بوا
نظریه نیز تده است .درنهایت نیز برای پژوهش در ادبیات ،استفاده از فرضیهای به نام فرضیۀ فرایندنگر پیشنهاد تده است:
فرضیههایی را می تالان ترالّر کرد که معطالف به فرایند تحقی هستند و با سرتت مطالعات ادبی تناسوب بیشوتری دارنود.
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فرایندیبالدن ای نال فرضیهها ،امکان بیان آنها را بهصالرت گزارههایی روت  ،دای و صریح سلب میکند .فرضیۀ فراینودنگر،
فرضیهای است ضمنی که لالد را در منط حاکم بر تحقی نمایان میکند و رد پای آن را در تموام مراحول پوژوهش مویتوالان
یافت .یکی از مهمتری و ابتداییتری مراحل تحقی  ،گزینش مت است .تکیهبر فرضیههوای فراینودنگر مالجوب مویتوالد توا
پژوهشگر باتالجهبه آگاهی های ضمنی و ابتدایی از تمایز میان یا مت با دیگران ،مت مالرد نظور لوالد را برگزینود؛ بنوابرای ،
گزینش مت و تکلگیری مسائل اصلی تحقی در پیالند با یکدیگر لالاهند بالد .به عبارت دیگور ،گوزینش یوا موت لواخ،
بهلالدیلالد فرضیههایی ضمنی در مالرد آن مت و تمایزش با دیگران را آتکار میکند که از روش تحلیل موت و تویالۀ بیوان
استدتلها نیز دریافت میتالند (همان.)23 :
مطالب مندرج در مقالۀ مذکالر ،از جهات مختلب اابل نقد و بررسی است .پیش از همه ،پربیراه نیست اگور دیود و داوری
نالیسنده در «ناکارآمدی» فرضیه و «غیرتزم»دیدن آن در مطالعات ادبی را ماحرل تفقّه وی در آثاری بدانیم که در آنهوا ضوم
معافدانست تحقیقات اکتشافی و تالصیفی از فرضیهسازی ،تحقیقات ادبی را نیز ازای ابیل تحقیقات المداد کردهاند .وی پوس
از اذعان به گالناگالنی حالزههای مطالعات ادبی ،بر آن تده است که اموروزه ،سوه دسوتۀ کلّوی از پوژوهشهوای ادبوی را میوان
پژوهشگران تایعتر بداند:




پژوهشهای نظری با جهتگیری به سالی نظریهپردازی.
پژوهشهای انضمامی که به تحلیل و نقد مت یا متالنی لاخ میپردازند.
پژوهشهای میانرتتهای (همان.)8 :

گذتته از آنکه معطالفسالت تالجه حداکثری پژوهشگران به گالنههای سهگانۀ پژوهشهای ادبی نامبردهتده ،بدون ارایوۀ
آمار ،مدرک و سندی صالرتگرفته ،میان پژوهشهای انضمامی و پژوهشهای میانرتتهای نیز تمایز گذاتته تده است؛ حوال
آنکه پژوهشهای انضمامی که منظالر نالیسنده از آنها ،نقدها نظریهمدار است ،اساساً لاصیّت بینارتتهای دارد .ایو نکتوهای
است کامالً آتکار که بهکرات نظریهپردازان و منتقدان ادبی نیز بدان اتاره کردهاند؛ نمبرای نمالنوه جاناتوان کوالر ،هنگوامی کوه
نظریۀ ادبی را گفتمانی تلقّی میکند که در لارج از حالزۀ اصلیاش تأثیرگذارست ( ،)Culler, 2000: 14آتکارا بور لرولت
بینارتتهای آن تأکید کرده است .نیز به گفتۀ یکی دیگر از منتقدان ادبی:
نظریۀ ادبی ،محراللی میانرتتهای است متشوکّل از زبوانتناسوی ،روانتناسوی ،انسوانتناسوی ،فلسوفه ،تواریخ ،ااترواد،
مطالعات جنسیّت ،مطالعات االمی ،علالم سیاسی و غیره .بیشتر مباحث مطروحه در نظریۀ ادبی ،همانطالر که لالاهید دیود ،بوا
چیزی که تحت عنالان ادبیات میتناسیم ،مستقیماً ارتباط اندکی دارد (کلیگز.)13 :1394 ،
همونی نالیسنده ،تالأمان پس از ارجا به آثاری که در آنها نظریه در کنار مطالعات و تجربیات پیشی پژوهشگر ،در بخش
مآلذ فرضیهسازی معرّفی تده است (البته در دانشهای تجربی و نیمهتجربی) و پس از تلقی فرضیه بهمثابه حودس مبتنویبور
نظریه ،به سراغ پژوهشهای ادبی انضمامی ،یعنی نقدهای نظریهمدار رفته است؛ چراکه ای نال پژوهشها را نزدیاتری نوال
به پژوهش های تجربی دانسته است .هدف وی نیز آن بالده است کوه ببینود در صوالرت تحمیولپوذیری فرضویه در ایو نوال
پژوهشهای ادبی« ،آیا فرضیه در ای نال پژوهشها وااعاً نتیجۀ حدسهایی برآمده از نظریههوای ادبوی اسوت؟ آیوا اصوالتً از
نظریههای ادبی میتالان انتظار بیان فرضیه را داتت؟» (محمّدی کلهسر.)10 :1395 ،
امّا نالیسنده برای به پاسخرساندن ای دو پرسش ،دو مفهالم نظریۀ [ادبی] را با هم درآمیخته یا در لالشبینانهتوری حالوت،
نظریه را به نظریۀ ادبی ،یعنی نظریههای عمدتاً بینارتتهای -که در نقد ادبی مدرن لالانش مت بر بنیاد آنها صالرت مویگیورد-
تقلیل داده است! در پایان نیز چیزی را فرضیۀ فرایندنگر در مطالعات ادبی و مشخّراً نقدهای نظریهمدار پیشنهاد داده است کوه
اگر بنابر استانداردهای مالجالد ،پژوهش ادبی را از گالنۀ پژوهشهای تالصیفی المداد میکرد و چگالنگی فرضیه در ای گالنه از
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پژوهشها را پیش چشم میداتت ،نیازی به طرح آن نمیدید .در مقابول ،نالیسونده بوه اتوتباه تلقویهوای رایوج از فرضویه در
مطالعات تجربی را از کتابهای مختلب ااتباس کورده اسوت و چوالن طبعواً مشخّروههوای فرضویه در ایو علوالم بوا ادبیوات
نمیلالاند ،ادبیاتپژوهی را ناتالان از تحمّل فرضیه و ترایط آن مثل آزمالنپذیری و ابطالپذیری دانسته است.
نتیجه
از تعریب سنّتی از ادبیات ،سدهها میگذرد و امروزه ادبیات فارسی جدا از آنکه در هیئوت متوالن للّااوۀ منظوالم و منثوالر ،طیوب
وسیعی از لالانندگان و ازجمله لالانندگان غیرحرفهای و عادی را به لالد جذب میکنود ،رغبوت پژوهشوگران و محققوان را نیوز بوه
تأمّل در ساحتهای مختلب آثار ادبی برمیانگیزد .طبعاً جایگرفت ادبیات فارسوی در تومار رتوتهای دانشوگاهی و نواگزیری آن در
ارایۀ دستاوردهای علمی در االب کتاب ،پایاننامه ،مقاله و  ...ایجاب میکند که پژوهشوگر ادبوی بور روش تحقیو علموی در ادبیوات
آگاهی داتته باتد و مرالح و مالارد آن را بشناسد .فرضیهساز  ،ازجملۀ مرالح و موالارد ادبیواتپژوهوی اسوت .فرضویه ،بوهمعنوای
«انگاره» و «حدس» و در اصطالح ،حاکی از پاسخ اوّلیه و مبتنیبر حدس و گمانی است که پژوهشگر پوس از تبیوی مسوئلۀ پوژوهش
بدان میدهد .ای جستار ،طرفدار وجالد فرضیه-چه در مت پژوهش ذکر تده باتد چه ذکر نشده باتود -در ادبیواتپژوهوی اسوت و
کالتاهی در ای باره را مگر در مالارد استثنایی ،به ناآگواهی پژوهشوگر از کوارایی فرضویه در مطالعوات ادبوی یوا در توکل بدبینانوه بوه
غیرعلمیبالدن و سطحینگری دستاورد ظاهراً پژوهشی محق ادبی منتسب میکند؛ چراکه اگر پوژوهش ادبوی ،بوهطوالر علموی انجوام
تده است و مبتنیبر مسئلۀ تحقی  ،پیشینۀ تحقی و روش تحقی بالده باتد ،دربردارندۀ فرضیه نیز لالاهد بالد.
حتی اگر مطالعات ،مشاهدات و تجربیات پژوهشگر برای مآلذ فر ضویه ،بوه حودی نبوالده باتود کوه وی را در سوالت و
پردالت فرضیه یاری بدهد ،ای امر نباید به غیرممک بالدن یا غیرتزمبالدن فرضیه در فرایند پژوهش ادبی تفسیر تالد .فرضویه
نهتنها در ادبیاتپژوهی ممک الالجالد است ،بهدلیل نقشی که در تبیی درست پیشینۀ پژوهش ،تعیی نقشوۀ پوژوهش و تودوی
تیالۀ پژوهش ایفا میکند ،وجالدش تزم نیز هست.
البته باید به ماهیّت ادبیات و تفاوت آن با دانشهای دیگر از ای چشمانداز متالجّه بالد و آنوه را که از کیفیّوت فرضویه در
مثالً پژوهشهای طبیعی و تجربی انتظار میرود ،از فرضیههای ادبی انتظار نداتت .درضم  ،بهجای تقسیم انالا پژوهشها بوه
پژوهشهای تبیینی ،تالصیفی و اکتشافی و معافکردن ادبیاتپژوهی از فرضیهمحالری بوه عنوالان پژوهشوی تالصویفی ،بهتور آن
است که طیب عمدۀ پژوهشهای ادبی را از نال پژوهشهای تالصیفی (تالصیفی محض یا تالصیفی -تحلیلی) در تمار آوریوم
و برای پژوهشهای تالصیفی به گالنه ای از فرضیه اائل بشالیم که ترجمان وجالد حاتت ،ترایط ،صفات ،ویژگیهوای اتویا و
اتخاخ ،مالاعیتها ،پدیدهها و رلدادهاییاند که واال رویداد ،صفات ،ویژگیهای اتیا و پدیدهها را در نسوبت بوا یکودیگر
تالضیح میدهد .ازای رو چندان برازنده نمینماید که برلی ،تلقیهای رایج از فرضویه در مطالعوات تجربوی را از کتوابهوای
مختلب ااتباس کردهاند و چالن طبعاً مشخّرههای فرضیه در ای علالم با ادبیات نمیلالاند ،ادبیاتپژوهی را نواتالان از تحمّول
فرضیه و ترایط آن مثل آزمالنپذیری و ابطالپذیری بدانند.
همونی برلی ضم لردهگیری بر عملکرد فرضیه در ادبیاتپژوهی ،به وجالد نالعی از فرضیه با نوام فرضتیۀ فراینتدنگر
اائل تدهاند که چنانکه از نامش برمی آید ،منطقۀ عملکردش به جای برایند تحقی  ،فرایند تحقی است .مبانی و مبادی تودوی
ای فرضیه از چند جهت دارای اتکال است :ازجمله آنکه در مفهالمتناسی نظریه بهعنالان یکی از مآلذ فرضیه ،سوهلانگواری
صالرت گرفته است و مفهالم کلّی نظریه با مفهالم نظریه بهعنالان تالالدۀ لالانش مت بورای کشوب معوانی پنهوان و ثوانالی آن،
به هم درآمیخته است .دودیگر ،آنوه فرضیۀ فرایندنگر مطرح توده اسوتب چیوزی چنودان متموایز و مجوزّا از نوال فرضویه در
پژوهشهای تالصیفی نیست.
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