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Abstract  
Introduction: Acquisition of philosophy and its related conceptual system are 

considered necessary for carrying out of a social research. Indeed, in every scientific 

era, the subject and features of a specific science has been much more determined by 

ontological mechanism, then exploration, description, explanation or even analysis or 

prediction will be possible. The nature of reality and the objects that we can know 

more, are the main ontological questions. Investigation of “Existence” is considered 

as the heart of ontology. It also determines assumptions representing social research 

approaches considering reality. Essentially, ontological and epistemological 

paradigms available in every scientific approach as its paradigm foundation, directly 

represent the specific science and its methodological features.  
Thus, using a paradigm approach, the present study, characterizes Iranian 

sociologists Research ontological orientation in term of the logical process of science 

generation into positivism, interpretation and critical sciences and then describes 

these sociologists’ conceptual system. Discovering and analysis of the sociologists’ 
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research ontological presumptions both reveal the directions of science generation 

through social realities, and offers comparison within the current ontological 

paradigms over sociological research. It is suggested that in addition to identifying 

the sociologists’ scientific identity, challenges related to their research paradigm 

foundations be understood. 

Method: The present research conducted upon the logical foundation of qualitative 

research. In this line, we have applied interpretation approach and interrogative 

strategy. The current article results have been collected by using directed content 

analysis through criterion sampling and document review of interviews contents, 

including 55 scientific samples related to 6 participants of the study. 
Findings: The results show that the interpretation paradigm has been dominated in 

the Fayaz, Mohadesi and GhaneiiRaad’s research ontological, while in the 

AzaadArmaki, RafiPour and Chalabi’s research ontological, the positivism paradigm 

plays the key role. But, there is no single and discriminative discourse border among 

the scientific research, and for describing these scientist’s thought combination of 

paradigms must be addressed. 
Conclusion: Practical directions toward research and investigation about social world 

mainly depend on theories, approaches and strategies carried out by a researcher. 

Social researchers are encountered with many options that force them to apply 

different research strategies, which consequently results in different outcomes and 

findings. It is supposed that these above mentioned variables are determined by the 

researcher ontological approach.  

The present study was trying to find out the Iranian sociologist’s ontological 

paradigm and then their conceptual system. The study results show that the selected 

researcher ontological approaches are different in term of positivism, interpretation, 

critical approaches, however, deep analysis demonstrated that this ontological 

bordering is not so stable. Indeed, the findings reveal paradigm combination among 

AzaadArmaki, GhaneiiRaad, RafiPour and Mohadesi’s sociologically studies. So, 

drawing out a distinctive ontological border among these sociologists or even their 

own single research is not so easy. That resulted in disorder to addressing the 

dominant ontological approaches over the Iranian sociologists' studies.  

Keywords: Paradigm, Scientific Cognition, Ontology, Qualitative Material Analysis, 

Sociology 
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 چکیده
شناسان  های جامعه شناختی پژوهش گیری هستی با استفاده از رویکرد پارادایمی، جهتپژوهش حاضر 

براساس فرایند منطقی تولید علم در علم اثباتی و علم تفسیری و علم انتقادی از هم متمایز و ایرانی را 

بر  های پژوهش، متکی یافتهشناسان منتخب را توصیف کرده است.  براساس آن، دستگاه مفهومی جامعه

مبانی منطقی تحقیقات کیفی و براساس رویکرد تفسیری و استراتژی استفهامی و با روش تحلیل محتوای 

شده و  های انجام  گیری هدفمند چندگانه، با خوانش رتوریک متن مصاحبه دار از طریق نمونه کیفی جهت

اساس، در  ن بر ای دست آمده است. کنندگان تحقیق، به اثر علمی شش نفر از مشارکت 55نیز 

راد، ادبیات پارادایمی علم تفسیری غالب و در  های فیاض و محدثی و قانعی شناسی پژوهش هستی

رغم  پور و چلبی، ادبیات پارادایمی علم اثباتی حاکم است. به های آزادارمکی و رفیع شناسی پژوهش هستی

موردنظر تصدیق کرد، بلکه  های اندیشمندان توان رتوریک گفتمانی واحدی را در همۀ پژوهش این نمی

 ها معرفی کرد. های علمی آن توان در مواردی ترکیبی از رویکردهای پارادایمی را در فعالیت می

 شناسی. شناسی، معرفت علمی، هستی پارادایم، تحلیل محتوای کیفی، جامعه های کلیدی: واژه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ  
شناختی ایران  های جامعه ارزیابی پارادایمی پژوهش»ی مستخرج از رساله دکتری با عنوان مقالۀ علمی ـ پژوهش *

اجتماعی.  ، دانشگاه شیراز، دانشکدۀ اقتصاد، مدیریت و علوم«پس از انقالب  

 h_heidary62@yahoo.comشناسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران )نویسندۀ مسئول(،  دکتری جامعه 1

 iman@shirazu.ac.irشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران،  استاد گروه جامعه 2

 hamadi@shirazu.ac.ir شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران،  استاد گروه جامعه 3

 ghafari.na@gmail.comشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران،  دانشیار گروه جامعه 4
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 مقدمه و طرح مسئله
در هر واقع  ارهای مفهومی آن نیاز است. درهای اجتماعی، به فلسفه و ابز برای انجام پژوهش

مشخص  1شناسی حوزۀ علمی، پیش از هرچیز، موضوع آن علم و مختصات آن از طریق هستی

شود؛  پذیر می بینی امکان شده است و پس از آن اکتشاف، توصیف، تبیین یا تحلیل و نیز پیش

وان شناخت، پرسش از ت چیزی را می« چه»هر علم و اینکه « موضوع»شدن   زیرا با مشخص

 که چگونگی شناخت و پس از آن فرایندهای مرتبط با پژوهش، معنادار خواهند بود. چنان

شناسی خاصی  نحوی تلویحی، به اصول هستی پژوهشگران علوم اجتماعی در تحقیقات خود به

 دهند. پایبندی نشان می

نظری معینی است که  های های منظم براساس دیدگاه های اجتماعی، مجموعه فعالیت پژوهش

ها را مشخص  های پژوهشگر اجتماعی برای یافتن پاسخ وجوی پرسش با پارادایم، مسیر جست

انداز نظری یا کلیت فکری  پارادایم همان چشم(. 62: 1997؛ نیومن، 7: 1993کند )بلیکی،  می

)التر، کند  گیری نظری پژوهش را تعیین می ( که جهت1997پژوهشگر است )بوریل و مورگان، 

 (.2007اند )مورگان،   ذهنی اندیشمندان، اجتماعات علمی آن را پذیرفته ارتباط بین( و در 1992

های متعددی وجود  اجتماعی پارادایم  دهد در علوم اندازهای نظری نشان می بررسی چشم

؛ 1992التر، اند )ر.ک:  های متفاوتی از هم متمایز کرده بندی ها را در طبقه دارد که اندیشمندان آن

اجتماعی، بر مبنای سه پارادایم   شناسی در علوم (، اما اساس روش1391و ایمان،  1391بلیکی، 

(. در پژوهش 33: 1993گرفته است )سارانتاکوس، شکل 4و انتقادی 3و تفسیری 2گرایی اثبات

طی  شوند که اجتماعی براساس سه پارادایم یادشده متمایز می  حاضر رویکردهای نظری علوم

شناسی در کلیت  هستیاند و براساس آن،  های اجتماعی بوده گر پژوهش های اخیر، هدایت دهه

 شود. شناختی ایران شناسایی و تحلیل می های جامعه های مسلط بر پژوهش فکری یا پارادایم

های اجتماعی، زیربنای فلسفی  شناسی پژوهش کردن هستی در پارادایم، برای مشخص

های  فرض شناسی همان پیش (. هستی2007؛ مورگان، 1997جود دارد )نیومن، های علمی و نظریه

هر رویکرد پژوهشی دربارۀ ماهیت واقعیت و اجزای واقعیت و چگونگی ارتباط بین اجزا است 

هایی که  فرض کردن پیش توان با روشن اساس می (. بر این 53: 1391؛ ایمان، 6: 1993)بلیکی، 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ  
1 Ontology 
2 Positivism 

3 Interpretive 

4 Critical 



 

 

 

 

 

 1157شناختی در ایران   های جامعه شناختی پژوهش واکاوی مبانی هستی

 

 

هستند، معیارهای ارزیابی هویت معرفت علمی در حوزۀ شناسی پژوهش  بیانگر هستی

شناختی  های هستی شناسی را تعیین کرد؛ بنابراین هدف پژوهش، واکاوی خاستگاه جامعه

شناسی و  تا از این طریق، شناسایی و توصیف هستیشناختی در ایران است  های جامعه پژوهش

 پذیر شود.امکان ب اسالمیشناسی ایران پس از انقال های غالب در جامعه پارادایم

 اجتماعی  اندازهای نظری در معرفت علمی علوم شناسی چشم هستی
شناختی، دربارۀ چیستی شکل و ماهیت واقعیت هستند. اینکه چه چیزی  های هستی پرسش

شناسی، علم یا مطالعۀ وجود است و  توان دربارۀ آن شناخت کسب کرد. هستی وجود دارد که می

دهند، مشخص  های تحقیق اجتماعی دربارۀ ماهیت واقعیت ارائه می هیافتهایی را که ر فرض

دهندۀ آن و چگونگی تعامل این واحدها با یکدیگر، در  کند. شکل و قالب آن، عناصر تشکیل می

(. نخستین 63: 1391شوند )بلیکی،  شناسی هر رهیافت تحقیقی مشخص و تعریف می هستی

سازند،  ها مبنای هر پارادایم را می دهد و آن پاسخ سخ میهایی که هر پارادایم به آن پا پرسش

شدن تمایز   (. برای روشن1396و  1391شناختی است )ایمان،  های هستی مربوط به پرسش

اجتماعی   های علوم شناسی پارادایم اندازهای نظری، در ادامه، هستی شناسی در چشم هستی

 شوند. معرفی می

 گرایی شناسی اثبات هستی
 2( و دکارت1626-1561) 1گرایان مانند بیکن های تجربه گرایی را به اندیشه اثباتفلسفۀ 

سخن به میان آورده « ضرورت وجود علم واحد عام»دهند. بیکن از  ( ارجاع می1596-1650)

( و دکارت، از علم عامی که قرار است ریشه و پایه همه 35: 1384است )آدورنو و هورکهایمر، 

(. در فلسفۀ دکارت، انسان مطابق اصل 24کند )ص:  عت شود، صحبت میعلوم در مطالعه طبی

طورکلی هست  هر آنچه به 4های شناختی به مرکز نسبت، در چرخشی هستی3«کنم من فکر می»

 (.12: 1375شود )هیدگر،    بدل می

( و امیل 1857-1798) 5وسیلۀ اگوست کنت به اجتماعی،   گرایی در علومهای اثبات دیدگاه

( ارائه شد. به باور دورکیم، چون ماهیت خارجی اشیا از طریق حواس بر 1917-1858) 1کیمدور

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ  
1 Francis Bacon 
2 René Descartes 

3 cogito 

4 Relational Center 

5 Auguste Comte 



 

 

 

 

 

 1400، زمستان 4، شماره 10مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره   1158 

  

 

شود، برای رسیدن به عینیت، علم بایستی از ادراک حسی شروع کند؛ نه از مفاهیمی  ما آشکار می

گرایی، شناسی اثبات (. بنا بر هستی37: 1985اند )برایانت،  که مستقل از ادراک حسی شکل گرفته

های  عالوه، ابژه توان آن را شناسایی کرد. به وجود دارد و می« فاعل شناسا»قعیت مستقل از وا

های  شوند؛ زیرا دسترسی به دانش دربارۀ ابژه ناپذیر از هم متمایر می های مشاهده پذیر و ابژه مشاهده

ها یا  نیتهای جهان، عی (. همچنین پدیده193: 1391پذیر نیست )بلیکی، ناپذیر، امکان مشاهده

(؛ 299: 1357ها تسلط دارند )مارکوزه،  هایی خنثی هستند که قوانین همیشه معتبر بر آن واقعیت

گرفته است. این نظم را  ای شکل پذیر، مجزا و ذره زیرا جهان، منظم و از رویدادهای مشاهده

 های کلی و وجود ارتباطات ثابت بین رویدادها نشان داد. توان با گزاره می

 شناسی تفسیری هستی
( و 1911-1833) 3( و دیلتای1804 -1724) 2های کانت پارادایم تفسیری، ریشه در دیدگاه

کرد؛ به این معنی که  ( دارد. کانت بر آزادی ذاتی سوژۀ انسانی تأکید می1938 -1859) 4هوسرل

(، 32: 1386توانند چیز مطلوبی در بررسی انسان باشند )روبنشتاین،  کننده نمی قوانین علی تعیین

 اساس، با نقدهای شدید  اما دیلتای بر ماهیت متمایز تجربه و فهم تاریخی تأکید داشت. بر این 

گری و فلسفۀ علوم انسانی را با طرح تمایز علوم انسانی از  گرایی، فلسفۀ تاریخی از فلسفۀ اثبات

 علوم طبیعی ارائه کرد.

رغم  گرفته است. به  اجتماعی، براساس باورهای ایدئالیستی شکل  پارادایم تفسیری در علوم

ها بر این است که جهان  ر آننظ اما اتفاق های ایدئالیستی وجود دارد،  این، تنوعی از دیدگاه

طور خاص  اجتماعی تفسیری را به  (. علوم59: 1996پیرامون آفریدۀ ذهن است )ویلیامز و مای، 

(، 1931-1863) 7( و مید1959-1899) 6( و شوتز1920-1864) 5های وبر باید در اندیشه

دادن روابط  اجتماعی در موضعی فراتر از صرفاً نشان  وجو کرد. به باور وبر، علوم جست

رساند که در علوم طبیعی  اجتماعی کاری را به انجام می  ها است. علوم کارکردی و همسانی

(. در این 33: 1386نایافتنی و آن فهم ذهنی کنش افراد سازندۀ آن است )روبنشتاین،  دست

                                                                                                                              
1 Emile Durkheim 

2 Immanuel Kant 

3 Wilhelm Dilthey 

4 Edmund Husserl 

5 Max Weber 

6 Alfred Schütz 

7 George Herbert Mead 
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ابراین، سازند؛ بن دیدگاه، آگاهی انسان معنادار است و کنشگران آگاهانه، جهان اجتماعی را برمی

توان به لحاظ ذهنی تجربه کرد، نه به لحاظ عینی که مستقل از کنش  دنیای اجتماعی را می

ها نتیجۀ تفسیرهایی است که کنشگران از دنیای اجتماعی دارند  روزانۀ کنشگران است؛ زیرا کنش

 شود. وسیلۀ ساختارهای اجتماعی تعیین نمی به و 

طی آن،  اجتماعی محصول فرایندهایی است که  شناسی تفسیرگرایی، واقعیت بنا بر هستی

کنند. درک جهان خارجی  ها را ایجاد می ها و موقعیت اتفاق هم معانی کنش کنشگران اجتماعی به

براساس تفسیری که از  ها  نتیجۀ تجربۀ انسانی در یک فرایند تفسیری است. انسان

ان تفسیرهای افراد است و چیزی کنند. واقعیت اجتماعی، هم هایشان دارند، کنشگری می موقعیت

تفسیرشده است )بلیکی،  ، بلکه واقعیت ازپیش های مختلف تفسیر کرد نیست بتوان آن را به شیوه

ها یا  نسبت به دیگر دیدگاه  نظر یا وضعیت ارزشی اساس، هیچ نقطه  (. بر این195: 1391

های روانی، اجتماعی،  ختهها یا برسا ها سازه های ارزشی، برتری ندارد، بلکه واقعیت وضعیت

 شوند. ومکانی هستند که در آن برساخت میتجربی، خاص و وابسته به زمان

 شناسی انتقادی هستی
 2( و فروید1883-1818) 1های مارکس های فکری پارادایم انتقادی ریشه در دیدگاه بنیان

های مارکس  که تحلیلاند  نامیده 3«ماتریالیسم دیالکتیک»( دارد. رهیافت مارکس را 1856-1939)

گرفته است. دیالکتیک به این معنا است که هر کلی، از وحدت اجزای  براساس آن شکل 

که فهم هریک از ابعاد واقعیت، بدون توجه به ارتباط آن با  طوری متناقض تشکیل شده است؛ به

متقابل، ذاتاً  وابستگی هم عالوه، رابطۀ ابعاد واقعیت از نوع به بستر و زمینه غیرممکن است. به

توان  یک از ابعاد واقعیت را نمی براساس روش تحلیل دیالکتیکی، هیچ متخاصم است؛ بنابراین 

هایی تحلیل کرد که این بعد از واقعیت بخش ضروری  مستقل از کلیت روابط اجتماعی و تعین

پذیر ها است. به تعبیری، هرنوع تبیین یک بخش و عنصر، فقط از طریق تحلیل کل امکان آن

ها دربارۀ جهانشان تأکید  شود. ایدۀ ماتریالیسم، بر تقدم دنیای مادی بر ادراک و ذهنیت انسان می

براساس واقعیت عینی شکل  های ما دربارۀ جهان و چگونگی فعالیت آن  رو، باید ایده دارد. از این

بود که هرروزه با ها دربارۀ ماهیت واقعیتی اشتباه خواهد  صورت، درک انسان بگیرید. درغیراین

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ  
1 Karl Marx 

2 Sigmund Freud 

3 Dialectical Materialism 
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یابد، بلکه  بازتاب نمی 1طور مستقیم در ذهن و آگاهی رغم این، واقعیت به شوند. به آن مواجه می

شده دارد؛ بنابراین همۀ شناخت  ماند و بازتابی تحریف ماهیت اساسی واقعیت از ما پنهان می

انتقادی با نفوذ به  ، بلکه علم آید دست نمی واقعیت از طریق تجربۀ مستقیم زندگی روزانه به

دهند، کشف و  که چنین واقعیتی را بازتاب می  شدۀ واقعیت، روابط علی درون ظواهر پنهان

 (.32-31: 1391کند )ر.ک: سوندرز،  آشکار می

( 1980-1900) 4( و فروم1969-1898) 3(، مارکوزه1969-1903) 2اندیشمندانی مانند آدورنو

این نظریه بر این ایده که خرد انسانی باالترین »نظریۀ انتقادی را بازتعریف و گسترش دادند. 

توان ماهیت جوامع موجود را به نقد و چالش کشید، بنا  توانایی انسان است و با استفاده از آن می

، مبتنی بر «محکمۀ نقد»ها، عقل انسانی مانند  (. از نظر آن128: 1391)بلیکی، « نهاده شده است

شان  توانند زندگی های آزاد و مختار هستند که می ها، فاعل های آزادی و لذت است و انسان ارزش

که جامعه دچار ازخودبیگانگی  حال درصورتی هایشان خلق و کنترل کنند. بااین را براساس ارزش

باشند. در این صورت با کمک ها استثمار و استعمار یا ازخودبیگانه شده  شده باشد؛ یعنی انسان

 (.1391؛ ایمان، 1357توانند وضعیتشان را تغییر بدهند )مارکوزه،  نظریۀ انتقادی می

گرایی تاریخی استوار است. بر این  های واقع فرض شناسی پارادایم انتقادی، بر پیش هستی

خی ساخته شده ها وجود دارد و بستر اجتماعی در فرایندی تاری اساس، واقعیت بیرون از انسان

عالوه، این واقعیت ماهیتی انسانی  توان آن را شناخت. به پذیر است و می است. این واقعیت درک

(. رهیافت انتقادی، دنیای 1391؛ ایمان، 2005توان آن را تغییر داد )گوبا و لینکلن،  دارد و می

های پیشین در  مندی دهحال بر قوانین و قاعداند. بااین اجتماعی را متفاوت از دنیای طبیعی می

نظام اجتماعی تأکید دارد که هدف پژوهش انتقادی درک و آشکارکردن همین قواعد و قوانین 

ها  برای ایجاد تغییر و تحول در نظام اجتماعی است. اگرچه واقعیت اجتماعی پیش از انسان

 دهد. ن را میها توانایی درک و تغییر واقعیتشا وجود و حضور دارد، ظرفیت خرد انسانی به آن

 شناسی پژوهشروش
این پژوهش، بر مبنای منطق تحقیقات کیفی و براساس رویکرد تفسیری و استراتژی استفهامی 

های  مند برای تفسیر معنای داده انجام شده است. روش تحلیل محتوای کیفی که روشی نظام

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ  
1 Consciousness 

2 Adorno 

3 Marcuse 

4 Fromm 
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پژوهشگر برای  اتخاذ شد. در این رویکرد، 1دار کیفی است، با رویکرد تحلیل محتوای جهت

کند، کمک  ای که بررسی می های مفهومی مرتبط با پدیده ها، از مدل استنباط و تشخیص مقوله

عنوان مصادیق و  کردن اطالعات به بندی بندی قیاسی، طبقه واقع از طریق نوعی مقوله گیرد. در می

قط به شیوۀ ها ف رسد؛ بنابراین داده های مقوالت یک چارچوب کدگذاری به انجام می نمونه

ها است، توصیف می مشخصی که پژوهشگر براساس چارچوب کدگذاری ملزم به رعایت آن

 (.2009؛ کوکارتز، 2007شود )فروح، 

شناسان یا متون(، از طریق  های تحقیق )جامعه گیری برای انتخاب نمونه استراتژی نمونه

گیری حداکثر تنوع، مورد  نههای هدفمند چندگانه یعنی با ترکیب راهبردهای هدفمند نمو تکنیک

ها با انجام  (. داده1389ای و نظری انجام شده است )ر.ک: گال و همکاران،  انتقادی، زنجیره

کنندگان  مصاحبه و تبدیل آن به متن و از متن آثار علمی )کتاب، مقاله، سخنرانی و...( مشارکت

تار انجام شده است. پس از اند. ابتدا مصاحبۀ عمیق و باز و بدون ساخ آوری شده تحقیق جمع

کننده توافق شده بود، مجدداً به  ها با مشارکت واکاوی مصاحبه و بررسی متونی که دربارۀ آن

ها انجام شده است.  ساختاریافته برای ادامۀ فرایند گردآوری دادهها مراجعه و مصاحبۀ نیمه نمونه

ی متعلق به شش نفر از دانشمندان اثر علم 55شده و  های انجام های مصاحبه اساس، متن بر این 

علمی فعالیت داشتند، عنوان عضو هیئت ها و مراکز پژوهشی ایران به شناسی که در دانشگاه جامعه

بندی، واحدهای کدبندی  ها با استفاده از تکنیک ساخت واکاوی شده است. برای تحلیل داده

تظام یافتند. سپس مشخص شدند و براساس چارچوب کدگذاری، مقوالت اصلی و فرعی ان

شده، براساس مبانی نظری تفسیر شدند.  ها و الگوهای اکتشاف ارتباط منطقی و معنایی مقوله

واحد تحلیل پاراگراف بوده و تحلیل با استفاده از رتوریک یا درک محقق از پاراگراف انجام 

 شده است.

پذیری،  اطمنیانها و کیفیت پژوهش، براساس چهار معیار باورپذیری،  اعتباریابی داده

نمونه، باورپذیری  (؛ برای 1985پذیری محقق شده است )گوبا و لینکلن،  تأییدپذیری و نیز انتقال

بندی یا استفاده از  های تحقیق، و زاویه مدت با زمینه و منابع و داده از طریق درگیری طوالنی

ها و  یق، استداللمنابع متفاوت داده دنبال شده است. همچنین برای کفایت باورپذیری تحق

(. 243: 2004اند )ر.ک: رویس،  طور شفاف و روشن ارائه شده فرایندهای مرتبط با تحقیق به

بودن محل ارجاع و همچنین نوع متن یا از طریق تکنیک اعتبار  پذیری، با مشخص اطمینان

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ  
1 Directed content analysis 



 

 

 

 

 

 1400، زمستان 4، شماره 10مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره   1162 

  

 

ها و  (. تأییدپذیری، از طریق استانداردسازی روش2007پاسخگو تأمین شده است )ر.ک: نیومن، 

بودن فرایند گردآوری و تحلیل  کاررفته در تحقیق و مشخص شناسی به بودن جزئیات روش روشن

(. درنهایت، 2006خصوص چارچوب کدگذاری فراهم شده است )ر.ک: شانک،  ها، به داده

پذیری از طریق توصیف مناسب برای ارائۀ همۀ جزئیات مرتبط با فرایند تحقیق یا توصیف  انتقال

 1این، اعتمادپذیری بیانگر کفایت استنباطیرغم  (. به1994ال شده است )ر.ک: دنزین، ضخیم دنب

شده را  آوری های جمع (؛ یعنی اگر داده1985ها و نتایج تحقیق است )لینکلن و گوبا،  یافته

رو، کفایت  جداگانه بازتحلیل کنند، همان نتایج ارائه شوند. به این منظور، در تحقیق پیش

وسیلۀ اشخاص  به های تحقیق،  ها با چارچوب کدگذاری و یافته ز طریق انطباق دادهاستنباطی ا

 کنندگان و همکاران تحقیق( ارزیابی شد. دیگر )مشارکت

 های پژوهش یافته

شناختی در ایران براساس چارچوب  های جامعه شناسی حاکم بر پژوهش برای درک هستی

اجتماعی در سه پارادایم غالب مشخص و مطابق های  شناسی پژوهش مفهومی پژوهش، هستی

شناختی انجام شده  های جامعه آن چارچوب کدگذاری شد و با استفاده از آن، واکاوی پژوهش

شناسان ایرانی در ادامه، به های جامعه شناختی پژوهش ترتیب، تحلیل عناصر هستیاین است. به

 .2شناسی ایران فراهم شود یمی جامعهنحوی ارائه شده است که امکان تدقیق در فضای پارادا

 شناختی ابراهیم فیاض دیدگاه هستی

شناسی معرفتی ایران بوده است.  ای فیاض، معطوف به فهم جامعه و حرفه های علمی  فعالیت

های او را متوجه تاریخ و آینده کرده است و باتوجه به  گیری پژوهش ای، جهت چنین دغدغه

براساس آن،  ای برای ایران ارائه داده است تا  چارچوب نظریه فرهنگی تاریخی، ارتباطات میان

؛ فیاض، 14و  10: 1387گذاری معرفتی و ارتباطی در جامعه را پیشنهاد کند )فیاض،  سیاست

شناسی را در  ها با دیدگاه او دربارۀ وضعیت جامعه (. باید ارتباط این دغدغه14-11الف: 1389

گرایی یا اهمیت تفسیر که به باور وی در  یعنی ذهنیت یک رویکرد پارادایمی واکاوی کرد؛

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ  
1 Inference Adequacy 

عالوه، شواهد و ارجاعات )متن  براساس حروف الفبا است. به شناسان،  بندی گزارش دیدگاه جامعه اولویت 2

 اند. اند، برای رعایت اختصار، بسیار کوتاه و خالصه شده ئه شدهها ارا مصاحبه یا تألیفات( که در متن یا جدول
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شناختی ایران راه نیافته است. فیاض از یک موضع پارادایمی به ماهیت  های جامعه پژوهش

کند و هرگونه معرفت دربارۀ جامعه را مستلزم توجه به تاریخ و مراجعه به  جامعه توجه می

؛ فیاض، 1387دربارۀ تاریخشان دارند )فیاض، داند که کنشگران آن زمان و مکان  تفسیرهایی می

1393 :59-60.) 

هایش همواره بر فرهنگ و  ( در پژوهش1392؛ 1390ب؛ 1389الف؛ 1389؛ 1387فیاض )

کند. تأکید بر امر فرهنگی و تکثر و  فرهنگی در جغرافیا و تاریخ تأکید می ارتباطات میان

گرایانۀ او به واقعیت اجتماعی است و  تچندصدایی در واقعیت اجتماعی، بیانگر رویکرد ذهنی

کند،  شناختی با رویکرد اثباتی که واقعیت را عینی و بیرون از انسان تصور می به جهت هستی

عالوه، با رویکرد انتقادی که ماهیت واقعیت را دیالکتیک عینیت و ذهنیت  فاصله و تمایز دارد. به

وگو باشد، محل سلطه و  عرصۀ توافق و گفتداند و اساساً براساس آن فرهنگ بیش از آنکه  می

خالف ها به بخشی است، فاصله و تمایز دارد. همچنین ارجاع مکرر به تفاوت منازعه و رهایی

، بیانگر «قانون عام»ها یا ارجاع پارادایم اثباتی به  مندی ارجاع پارادایم انتقادی به تضادها و قاعده

تربودن موضع وی به پارادایم تفسیری برای تبیین  نزدیکها و  شناختی از آن پارادایم فاصلۀ هستی

 ماهیت واقعیت است.

کند. واقعیت که سیال و شناور است، فقط از  بودگی و تفرد تأکید می فیاض، پیوسته بر خاص

شود؛ زیرا  طریق ارتباطات میان فرهنگی و در جغرافیا و تاریخ معین و مشخص درک پذیر می

شان  وسازهای فرهنگی و بازتولید فرهنگ در زندگی روزمره ختکنشگران همواره در حال سا

های  شناختی دیدگاه اصول هستی 1(. در جدول 1392ب؛ 1389الف؛ 1389هستند )فیاض، 

 است.  فیاض ارائه شده

 شناختی فیاض . مضامین هستی1جدول 

 مضامین معرف هویت

 شناسی هستی
 

 (233: 1390فیاض ) (؛102، 94، 93، 84الف: 1389فیاض ) گرایی ذهنیت

 اختیارگرایی
رود و بازسازی تاریخی و جغرافیایی خودش را انجام  جامعه جلو می»

 «دهد. می

 قانون خاص
توانیم  جغرافیا ظرف تاریخ و تحقق تاریخ است، حافظ و سعدی را نمی»

 «بدون شیراز بفهمیم.

 خالقیت
« تحول دارد.کنند؛ چون زندگی تغییر و  مردم فرهنگ را بازسازی می»

 (18-16: 1387)فیاض، 
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 شناختی تقی آزادارمکی دیدگاه هستی
الف؛ 1393ب؛ 1391؛ 1389هایش ) آزادارمکی رویکردی نزذ به واقعیت دارد و در پژوهش

کند. تأکیدات وی بر مفاهیمی مانند  ( برای شناخت واقعیتی عینی و بیرونی تالش می1395

کنند، بیانگر  ها یا قواعدی که نظم اجتماعی را ضمانت می بنیانکار و نیز  توسعه، نوسازی، تقسیم

اند  هایی که از میان رفته های اثباتی است. از نظر آزادارمکی، کانون گرایش پارادایمی به دیدگاه

بخشی هستند که  ها و اصول انتظام های فکری و نظری و... بنیان مانند کانون خانواده، کانون

 دهند. کنند و حیات جامعه را تداوم می ا ضمانت میاستمرار نظم اجتماعی ر

الف: 1393ای دارد )آزادارمکی،  کند واقعیت اجتماعی، ساحتی تعاملی و رابطه اگرچه اذعان می

که در رویکرد  ای ذهنی چنان (، واقعیت را برساخته453، 445: 1395؛ آزادارمکی، 209-210

هایی از رویکرد پراگماتیسیتی به  ای آزادارمکی، نشانهه داند. در دیدگاه کنند، نمی تفسیری معرفی می

کنند و در  واقعیت اجتماعی وجود دارد. در این رویکرد، روابط واقعی که افراد آن را تجربه می

(، ولی در 2010سازند )تشکری و تدلی،  شوند، واقعیت اجتماعی را می های مختلفی ظاهر می قالب

شود محیط، شرایط  روشنی مشخص می( به1395؛ ب1391؛ 1389های آزادارمکی ) پژوهش

که از نظر وی، تغییرات  اند؛ چنان کننده بیرونی، ساختارها و عواملی غیر از ارادۀ فاعل شناسا تعیین

های  اجتماعی نه در فضای عمل اجتماعی که عمدتاً به واسطۀ شرایط بیرونی و مداخالت نظام

 اند. عی سیاسی ایجاد شدههای قدرت و نیروهای اجتما سیاسی یا کانون

گرایی و استناد به شواهد عینی و متمایزکردن علمی از غیرعلمی،  تأکید آزادارمکی بر واقع

های اجتماعی را مانند  بیانگر فاصلۀ پارادایمی با رویکردهای انتقادی و تفسیری است. وی پدیده

کند  که تالش می طوری کند؛ به هایی خنثی و متأثر از قوانین عام و همیشه معتبر معرفی می عینیت

دادن وجود ارتباطات ثابت میان رویدادها، نظم موجود در  های کلی و نشان از طریق گزاره

توان گفت رویکرد پارادایمی وی به  های اجتماعی را تبیین کند. با این وصف می پدیده

هنی و معنایی، های آزادارمکی، فرایندهای روانی و ذ تر است. در پژوهش گرایی نزدیک اثبات

، بلکه نیروها و شرایط  (41الف: 1393ای ندارند )آزادارمکی،  کننده اهمیت و ارزش و تأثیر تعیین

گذارند و  ها و مسیرها و رفتارهای انسان تأثیر می ساختاری و عوامل محیطی از بیرون بر انتخاب

رد وی، نوعی جبرگرایی ای که در رویک گونه ای در فعالیت انسانی دارند؛ به کننده نقش تعیین

ها و نیز تبیین اثر و پیامدهای مربوط به این علل و  وجود دارد که با تبیین علل و مکانیسم

 شود. ها توضیح داده می مکانیسم
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آزادارمکی از طریق شواهد تاریخی، تحوالت در بستر اجتماعی فرهنگی ایران را توضیح 

حاکم بر پدیدۀ اجتماعی را شناسایی کند؛ برای کوشد قواعد عام  اما از این طریق می دهد،  می

الف( 1391؛ 1389شناسی )آزادارمکی،  های مرتبط با معرفت علمی و جامعه نمونه، او در پژوهش 

شناسی ایران را توضیح بدهد.  گیری دانش اجتماعی و جامعه کند قواعد حاکم بر شکل تالش می

د که هم از طریق مستنداتی که عمدتاً شواهدی مراجعه به تاریخ، برای وی به این جهت اهمیت دار

تواند قوانین حاکم بر پدیدۀ اجتماعی را شناسایی و هم شواهدی برای محقق  عینی هستند، می

 (.1395ب؛ 1391؛ 1389اش را اثبات کند )آزادارمکی،  کند تا نظریه فراهم می

اعی درک کرد؛ زیرا تالش توجه آزادارمکی به تاریخ را باید در دیدگاه وی دربارۀ بستر اجتم

وفرهنگی را از طریق شواهد تاریخی توضیح بدهد. این کند تا قواعد و قوانین بستر اجتماعی می

گراها بستر اجتماعی را مانند واقعیتی تغییرناپذیر  تر است. اثبات نگاه به رویکرد اثباتی نزدیک

الوه، الگوهای بنیادی واقعیت یا ع دانند که مانند واقعیت مادی، خصلتی غیرانسانی دارد. به می

ها را  توان آن یافته و متکی بر روابط علی است و میقوانین حاکم بر واقعیت، باثبات و نظام

کشف کرد. همچنین دانش دربارۀ واقعیت، ماهیتی افزایشی و انباشتی دارد؛ زیرا نظم موجود در 

م بر آن تغییر نخواهد کرد؛ بنابراین رو قوانین حاک کند. از این واقعیت با گذر زمان تغییر نمی

شمول هستند، دانش دربارۀ آن نیز  طور که نظم و قوانین حاکم بر واقعیت، عام و جهان همان

 اند. شناختی آزادارمکی ارائه شده اصول هستی 2شمول است. در جدول  جهان

 شناختی آزادارمکی های هستی . مؤلفه2جدول 

 مضامین معرف هویت

 شناسی هستی
 

 رئالیست
؛ 102الف: 1393(، آزادارمکی )460، 399ب: 1391؛ 56: 1395آزادارمکی )

 (120: 1396( و آرادارمکی )214، 210: 1395

 جبرگرایی

براساس درک و فهم ساختار اجتماعی  آموزد تا  شناسی به ما می جامعه»
گیرد( به بررسی  های اجتماعی که کنش اجتماعی در آن شکل می )زمینه

)آزادارمکی، « و تحوالت با محوریت کنشگران اجتماعی اقدام کنیمروندها 
 (.53: 1395؛ 467، 465، 438ب: 1391؛ 280: 1389؛ 465ب: 1391

 قانون عام
ها و عوامل مؤثر در بروز این مسئله، راهکار و برنامه ارائه  از دل این آسیب»

 (.37ب: 1393؛ 95: 1395« )دهیم

 عقالنیت

فقط حائز عقالنیت  شود، نه کند و تربیت می جامعه رشد میانسانی که در »
الف: 1393)آزادارمکی، « ، بلکه واجد عقالنیت اجتماعی نیز هست اقتصادی

173 ،176.) 
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 شناختی حسن محدثی دیدگاه هستی
گیرند  شناسی دین و معرفت قرار می ای محدثی، عمدتاً در حوزه جامعه وحرفههای علمی فعالیت

های تفسیرگرایی با رویکرد انتقادی است و آن را  اجتماعی معتقد به پارادایمو در پژوهش 

ب؛ 1397الف؛ 1397؛ 147-145: 1392هایش ) نامند. او در پژوهش می« تفسیرگرایی رادیکال»

 کند. عنوان امری ذهنی و متکثر و برساخت شونده، معرفی می پ( واقعیت را به1397

شوند که محقق باید از  داری برساخت می های معنی کنش زعم محدثی، در تعامالت انسانی به

ها را درک کند. از نظر وی،  طریق مشارکت در میدان پژوهش و همدلی با کنشگران، معانی آن

ها سیال و  واقعیت»و « شده، فرا زمان و فرا مکان، وجود ندارد الگوی عام، از پیش تعیین»

واقعیت، مداوماً »گیری هستند. از این منظر  ل شکلدر حا« مندانه موقعیت»و « اند دگرگون شونده

های اجتماعی، تجربه و تفسیر و برساخت  وسیلۀ مردم و در تعامالتشان با یکدیگر و با نظام به 

است و واقعیت اجتماعی، « کنشگر و خالق»عالوه، انسان موجودی مختار و  به«. شود می

غم این، محدثی بر وجود تضاد دائمی در ر ها در زندگی روزمره است. به برساخت فهم انسان

کند و آن را نتیجه تالش کنشگران آگاه و خالق برای کسب امتیازها  واقعیت اجتماعی تأکید می

رو، در چنین واقعیتی نوعی دیالکتیک تثبیت شده و تداوم یافته است  داند. ازاین ها می و برتری

 کند. که ارادۀ کنشگر آگاه و خالق را محدود می

شناسی تفسیری، برداشت ما از جهان، محدود به تجارب و اتفاقاتی است که در  هستیدر 

جهان، نتیجه یا بازتاب یک واقعیت  واقع ماهیت عینی زیست ایم. در طول زندگی گذرانده

است. این درک از واقعیت، در مقابل درک اثباتی از واقعیت است. دیدگاهی که  1االذهانی بین

مند و ثابت است. بر  است و عقیده دارد واقعیت اجتماعی، بیرونی و قاعدهگرا و جبرگرا  تقلیل

طور ذهنی و در  فرد است و به شناسی محدثی، واقعیت منحصربه که در هستی این اساس، چنان

های اجتماعی باید به  شود و به باور وی برای درک پدیده ها برساخت می تعامل میان انسان

توان  تر به دانش دست یافت می شود. سپس در سطح انتزاعیزندگی روزمره کنشگران رجوع 

، اصول 3کند. در جدول  شناختی، وی در پارادایم تفسیرگرایی فعالیت می گفت از نظر هستی

 شناختی محدثی ارائه شده است. هستی

 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ  
1 intersubjective 
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 شناختی در دیدگاه محدثی های هستی . مؤلفه3جدول 

 مضامین معرف هویت

 شناسی هستی

 

 گرایی ذهنیت
تر از جنبۀ  با واقعیتی سروکار داریم که جنبۀ سابجکتیوش بسیار مهم»

 «ابژکتیوش است؛ یعنی باید معنای آن را از لحاظ کنشگر بفهمید.

 اختیارگرایی
ها مدام دچار تحول و تغییر هستند. هم جامعه در حال تغییر و تحول  انسان»

 (.181، 22-21الف: 1397« )کنند ها تغییر می است و هم انسان

 قانون خاص
تواند  ومعلولی صحبت کنید. جهان هرکسی می توانید از روابط علت نمی»

 «فرد باشد و باید فهم و تفسیر مطرح شود. منحصربه

 خالقیت

سوی دینداری عقالنی  ای به فرد با آمدن به دانشگاه از دینداری اسطوره»

اندیشانه  انتقادیسوی دینداری کند و از دینداری جزمی بیشتر به حرکت می

 (.41الف: 1397« )کند کم این فرایندها را آغاز می شود یا دست روان می

 پور شناختی فرامرز رفیع دیدگاه هستی
خصوص وقتی دربارۀ  توان یافت. به پور می دغدغه نوسازی و توسعۀ ایران را در همۀ آثار رفیع

توان گرایش  روشنی می دهد، به ارائه میهای خود را  اجتماعی ایران توصیفات و تبیین« واقعیت»

پارادایمی وی به رویکرد اثباتی را درک کرد. واقعیت از نظر وی، عینی و بیرونی است و درک 

پذیر نیستند، پذیر است. اگرچه بخشی از واقعیت با حواس ما مشاهدهآن از طریق حواس امکان

 سایی کرد.گذارد، شنا جای می توان آن را از طریق آثاری که به می

ها از  پور، تأکید بر تمایز و استقالل ساختارها و کنش شناختی تفکر رفیع ترین وجه هستی مهم

ای  گونه الف(. واقعیت اجتماعی را به1393؛ 1380پور،  فهم یا ذهنیت کنشگران است )رفیع

یا حتی کند که گویا مردم یا جامعه در ساختن آن و نیز در وقایع مرتبط با آن، نقش  توصیف می

اند،  شمول دلیل اینکه قوانین حاکم بر این واقعیت، عام و جهان اند؛ بنابراین به درکی نداشته

( شناسایی 14ب: 1393یافته ) توان الگوهای نظم را در جامعۀ ایران از طریق یک علم سازمان می

نه الف( و مانند یک کارخا1393کرد و براساس آن و از طریق الگوهای مهندسی اجتماعی )

(، جامعه را مدیریت کرد. در تفکر وی، جامعه تابع قوانین بیرونی است و در کنار 57ب: 1393)

های گسترده و در  ای که در آثار وی مشهود است، پس از توصیف گرایی گرایی و کمال طبیعت

 توضیح پدیدارها، نوعی جبرگرایی وجود دارد.

، 1387، 1380پور،  شناختی خود )رفیع های علمی و جامعه پور همواره تفاوت فعالیت رفیع

داند.  بودن آن می شده در ایران را در خوداتکایی و بومی های انجام الف( با سایر فعالیت1393
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سازمانی اجتماعی قرار دارد و  باوجود این، از نظر وی جامعۀ ایران در وضعیت آشفتگی و بی

کند تا الگویی شبیه الگوهای  می پور تالش اساس، رفیع انتظام آن از دست رفته است. براین

داند و از نظر  ها را بدون کارایی می جهانی، یعنی همان الگوهایی که در تألیفاتش مکرراً آن

های جامعه ایران هستند، ارائه کند. وی در این نگرش، مبتنی بر  ارزشی در تعارض با ارزش

های  منطق که ریشه در دیدگاه سازی و ایجاد نظم در ایران است. این قانون عام، در پی یکسان

اثباتی دارد، بر این فرض استوار است که جهان انسانی نظیر جهان طبیعی، قوانین عام دارد و کار 

عالوه، جامعه را مانند ارگانیسمی  دانشمند اجتماعی کشف و شناسایی این قوانین است. به

و کار دانشمند اجتماعی مانند کار هایی دارد  داند که برای بقا، اقتضائات یا نیازها و الزام می

در پزشکان یا مهندسان، درمان ارگانیسم و مراقبت از آن و توجه به نیازها و اقتضائات آن است. 

 پور ارائه شده است. شناختی رفیع ، مضامین مرتبط با اصول هستی4جدول 

 پور شناختی رفیع های دیدگاه هستی . مؤلفه4جدول 

 مضامین معرف هویت

 شناسی هستی

 

 (27ب: 1393؛ 187، 41: 1387؛ 112: 1386؛ 183: 1380پور ) رفیع رئالیست

 جبرگرایی

چنان تداوم داشته و تثبیت شده که به یک  روابط اجتماعی در طول تاریخ آن»

: 1387؛ 14الف: 1393؛ 386: 1380« )پدیدۀ عمیق فرهنگی تبدیل شده است

22 ،82 ،83 ،197.) 

 قانون عام

هایی از جامعۀ سالم  جوامع دیگر را بشناسند و بر آن اساس، معیارها و میزان»

؛ 111: 1386« )دست آورند های سالم و ناسالم جوامع به و ناسالم یا بخش

 (.196، 88، 87، 80، 21، 18، 17: 1387؛ 562، 520، 384، 24ب: 1393

 عقالنیت
ها و ارضای  اهداف انسانیک علت پیروی از هنجار، فایدۀ آن هنجار برای »

 (.41، 36، 35، 30، 29، 73: 1387« )نیازهایشان در قالب روابط اجتماعی است

 راد قانعی  شناختی محمدامین دیدگاه هستی

رسد  اما به نظر می بوده است، « شناسی علم جامعه»راد معطوف به  ای قانعی های حرفه فعالیت

ها بوده است. اهمیت مسئلۀ  فرهنگ و تکثر فرهنگدغدغۀ اصلی او، نه توسعه علمی، بلکه 

فقط  فرهنگ برای وی، نه از جهت محتوایی، بلکه به وجهی شکلی است. به عبارتی، مسئله نه

های فرهنگی  ، بلکه نفس امکان وجود تفاوت اعتبار یا درستی ارزشی خاص در فرهنگ نیست

ه، با استفادۀ همدالنه و مکرر آمیز است. بر این اندیش نحوی مسالمتدر کنار یکدیگر به
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گرایی، تنوع فرهنگی، تکثر اجتماعی و اصل تفاوت تأکید شده  هایی نظیر چندفرهنگ کلیدواژه

تر و برای توجیه تنوع فرهنگی، آن را با تنوع زیستی مقایسه  ای پور در گامی ریشه است. رفیع

متفاوت است، فرهنگ نیز واجد  های قدر که طبیعت واجد انواع و گونه کند. به عبارتی، همان می

اما جهت حرکت  هویتی متکثر است. این تشبیه اگرچه پلی میان امر انسانی و امر طبیعی است، 

سوی انسانی کردن امر طبیعی است. به این معنا که طبیعت نیز )مانند جوامع استدالل آن به

 یک و متنوع است.فقط امری مکانیکی و تحت قوانین عام، بلکه امری دینام انسانی( نه

تبارشناسی پذیر است. در کتاب  راد نیز مشاهده این نگاه پلورالیسیتی، در نخستین آثار قانعی
( 1356تا  1312مدرن از اندیشۀ علی شریعتی ) (، تفسیری پست1381راد،  )قانعی عقالنیت مدرن

گرا  یکردی چپ(، اندیشۀ شریعتی حاصل رو1370دهد. در قرائت معمول )عبدالکریمی،  ارائه می

شود. مطابق این قرائت، شریعتی با التفات به اصل تضاد و با  و انقالبی به اصول اسالم دانسته می

دنبال احیای اسالم  نگاه به اصول انتقادی جنبش چپ در دفاع از ستمدیدگان و مظلومان به

حوۀ ترکیب و راد تمایز و اهمیت پروژۀ شریعتی در ن اما در تفسیر قانعی راستین بوده است، 

های  ها و مکاتب مختلف فکری دانسته شده است. در این تفسیر جنبه وگوی میان نحله گفت

نفع نحوۀ ترکیب و همنشینی منابع متعدد فکری مبتنی بر تضاد و آنتاگونیسم در تفکر شریعتی به

شریعتی راد، نفس این ترکیب یا همنشینی در تفکر  نادیده انگاشته شده است. گویی برای قانعی

(، از طریق بررسی تاریخی نهضت 1397و  1387تر ) که پیش اهمیت بیشتری داشته است. چنان

شعوبیه به نقش تکثر فرهنگی در اوج گرفتن دانش تجربی در عصر طالیی علم در جهان اسالم 

 پرداخته بود.

دادن به امر فرهنگی و تأکید ارزشی بر شکل متکثر آن و همچنین منش  این اهمیت

دهندۀ اولویت ذهنیت در واقعیت اجتماعی است. از  وگویی و تفاهم در این عرصه، نشان گفت

مندی و همچنین اصل  راد بر اصل تفاوت در مقابل اصل تضاد و قاعده دیگر، تأکید قانعی سوی

های انتقادی و اثباتی در تبیین ماهیت  شناختی از پارادایم دهندۀ فاصلۀ هستی قانون عام، نشان

راد در رابطه با مسئلۀ علم در ایران بوده است. به  بخش قانعی است. ایدۀ یادشده، الهام واقعیت

گرایی قرار داشته  عبارتی، ظهور و افول علم و همچنین توسعۀ علمی، در ارتباط با چندفرهنگ

، بلکه اساساً علم درون  ای است فقط نهاد دانشگاه مشوق و مقوم چنین ایدهاست. از نظر وی، نه

 وگویی است. ود واجد چنین تکثر و گفتخ
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« وگو و مکالمه نیست دنیای دانش چیزی جز یک جهان کالن گفت»راد  به باور قانعی

رو بیش از ارتباط علم و موضوعش )طبیعت، جامعه و...( متوجه  (. از این18: 1383راد،  )قانعی

ند علمی نه ابژۀ عینی جهان علمی است. به عبارت دیگر، منظور از دیگری در فرای ارتباطات درون

دهندۀ عطف توجه وی به  ها است. این امر نشان های آن خارج، بلکه ذهنیت عالمان و نظریه

راد بیش از آنکه متوجه عینیت واقعیت و بازتاب  (. قانعی20خصلت برساختی علم است )همان: 

بودن آن متمرکز است.  علم و برساختی« سوبژکتیو»این عینیت در قوانین مکشوفه باشد، بر خصلت 

وسیلۀ  به شناسی علم در این منظر بر درک و دریافت واقعیت و تجربۀ آن  به تعبیری، هستی

برندۀ جریان علم است. این  های متکثر علمی استوار و اجماع مبتنی بر همین تفسیرها، پیش گروه

تاریخی و چه از نوع  راد در مقابل جبرگرایی، چه از نوع گرا است. قانعی منظر تفسیری و انسان

مندی  مشغول قوانین عام یا قاعده عام، بر اختیار و اراده فاعل شناسا تأکید دارد و بیش از آنکه دل

براساس سیستم معانی  یافتگی واقعیت و زمان خاص و سازمان ساختاری باشد، متوجه مکان 

 اند. راد ارائه شده قانعیشناختی  ، اصول هستی5و مکان خاص است. در جدول   مشترک در زمان

 راد شناختی در دیدگاه قانعی های هستی . مؤلفه5جدول 

 مضامین معرف هویت

 شناسی هستی

 

 گرایی ذهنیت

ای  گونه های متفاوت زندگی خودشان را به ها و طبعاً رویه بتوانند فرهنگ»

دهی کنند که در عین حفظ تکثر و تشخص و تمایز از یکدیگر، امکان  سازمان

؛ 1381راد،  )قانعی« ها را در تعامل و کار مشترک تضمین کنند زیستن آن درکنارهم

 (.1393؛ 1391

 اختیارگرایی

خاطر داشتند،  گروهی از دانشمندان و نخبگانی که به رویکرد شعوبیه تعلق»

وگویی را میان عالمان  های اقوام مختلف، گفت توانستند در عرصۀ دانایی و داشته

 «سبب رشد علم در ایران شد. مختلف دراندازند. این راهبرد های  دانش

 قانون خاص
گوید که علم در آن دوره  تحلیل فرهنگی از یک دورۀ خاص زمانی به ما می»

 (.18: 1383؛ 178: 1393راد،  )قانعی« چگونه ایجاد شده است

 خالقیت
الگویی فرهنگی در ای را فراهم کرد تا  وگو مشی اهل شعوبیه بود که زمینه گفت»

 «ورزی و کسب دانش در ایران قرون اولیه اسالمی دوام و قوام یابد. سیاست

 شناختی مسعود چلبی دیدگاه هستی
تر است  شناختی، به رویکرد رئالیستی نزدیک های هستی فرض رهیافت علمی چلبی از نظر پیش

گر و مستقل از مشاهدهمنظر، واقعیت اجتماعی   (. از این1395؛ 1394؛ 1392)چلبی، 
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های  توان هماهنگی عالوه، این واقعیت نظم دارد و می های علم اجتماعی وجود دارد. به فعالیت

گرایی انتقادی و  گرایی و عقل های فکری اثبات حال، جریان آن را مشاهده و تبیین کرد. بااین

اما  نظر دارند، شناختی نسبت به واقعیت اجتماعی اشتراک  رئالیسم، در این موضع هستی

گرایی انتقادی که نگرشی جبرگرایانه به واقعیت  گرایی و عقل شناسی، اثبات برخالف هستی

اجتماعی دارند و واقعیت اجتماعی را نتیجۀ نیروهای بیرونی مسلط بر کنشگران اجتماعی 

اجتماعی  که واقعیت  شناسی رئالیسم با برداشتی ساختارگرایانه، نیروهای بیرونی دانند، هستی می

کند و در مواردی منابع شناختاری درونی را  وجو می های مختلف جست سازند، در موضع را می

 گیرند. کنندۀ واقعیت اجتماعی در نظر می عنوان نیروهای تعیین به

: 1395؛ 1392زعم چلبی، واقعیت اجتماعی عینی و مستقل از وجود انسان است )چلبی،  به

از تجارب حسی و ادراکی ما وجود دارند و حقیقت با امر واقع و  ها مستقل ، بلکه واقعیت (31

مشاهده، توضیح داده تناظر دارد. با وجود این، چلبی با تصریح واقعیت غیرقابل واقعیت رخ

 پذیر است. اش امکان دهد که درک این واقعیت، از طریق نمودها یا آثار بیرونی و عینی می

گرا را پذیرفته است )بلیکی،  شناسی برساخت یهای هست رهیافت رئالیسم، برخی فرض

اما بر آن است که تولید و بازتولید واقعیت اجتماعی، در شرایط اجتماعی  (، 343: 1391

که  افتد که ممکن است کنشگران اجتماعی کامالً از آن آگاه نباشند. چنان تری اتفاق می وسیع

ای دارد  جوامع معاصر، پیچیدگی فزاینده چلبی معتقد است مسائل جامعۀ ایران مانند مسائل سایر

 تنیده، توأمان ابعاد فرهنگی و سیاسی و اقتصادی دارد. و مسائل اجتماعی متعدد و درهم

کند و بر آن  ناپذیر توصیف می پذیر و مشاهده چلبی واقعیت اجتماعی را با ابعاد مشاهده

حال، از منظر وی  د. بااینده اساس، الگوهای نظم و سامان و انسجام اجتماعی را توضیح می

واقعیت اجتماعی ایران نابسامان است و گسست ایجادشده در نظم اجتماعی، همواره انسجام 

های این دغدغۀ چلبی دربارۀ نظم را  کند. ریشه پذیر می اجتماعی ایران را شکننده و آسیب

 گرایی ردیابی کرد. گرایی و پسااثبات توان در رویکردهای اثبات می

( کشف و نمایش حقیقت، از طریق ابزارهای تجربی 1383و  1381های چلبی ) شدر پژوه

مشاهده به مدد فکر و نظریه و البته با استفاده از  اعیان غیرقابل»تعبیری  شود. به  پذیر می امکان

(. همچنین 29: 1395شوند ) پذیر می مشاهده« های تجربی و الگوسازی مبتنی بر نظریه معرف

ها است و مبتنی بر یا با مراجعه به قوانین عام  ها و اندیشه مستقل از ایده واقعیت اجتماعی،
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عالوه، محیط، شرایط بیرونی، ساختارها و عواملی غیر از اراده  توان آن را بررسی کرد. به می

 اند. کننده فاعل شناسا تعیین

جاری طلب است که نیازهای هن (، انسان موجودی منفعت1395و  1394در رویکرد چلبی )

رو کنشگران فردی یا جمعی در  های عاطفی و هنجاری و شناختی دارد. از این شده و سوگیری

های انتخاب معین و نتایج  ای از امکان محیطی با شرایط و قواعد معین، هریک با مجموعه

کردن سودشان، با یکدیگر در کنش یا تعامل هستند. در جدول  محتمل یا مشخص برای بیشینه

 شناختی چلبی ارائه شده است. تی، اصول هس6

 شناختی دیدگاه چلبی های هستی . مؤلفه6جدول 

 مؤلفه معرف هویت 

 شناسی هستی

 

 (.89، 31، 29: 1395)چلبی، « مثابۀ واقعیت اجتماعی است جامعه )امر اجتماعی( به» رئالیست

 جبرگرایی

عنوان  نخبگان، بهممکن است بتوان دالیل مذکور را در سطح خرد بازتاب انگیزشی »

وسیلۀ عوامل محیطی و  به ای  مالحظه کنشگران علمی، تلقی کرد که تا حد قابل

 (.58: 1395؛ 329: 1394)چلبی، « اند ساختاری شکل گرفته

 قانون عام
مندی  شرط و قواعدی است. جامعه دارای قانون تغییرات و تداوم جامعه مقید به»

 «اجتماعی بکنیم.  صحبت از علم اجتماعی یا علومتوانیم  است. به همین دلیل ما می

 (.41: 1391؛ 31: 1395« )ده، ناطق و عامل است انسان سازنده )ابزارساز(، سامان» عقالنیت 

 گیری بحث و نتیجه

های اجتماعی، به فلسفه و ابزارهای مفهومی آن نیاز است. حتی دانشمندان  برای انجام پژوهش

کنند؛ هرچند ممکن  شناسی رئالیستی پیروی می آنکه خود بدانند از اصول هستی طبیعی بی علوم

(. پژوهشگران علم اجتماعی نیز در 2008ها را صریحاً ابراز کنند )باسکار،  است نتوانند آن

دهند که  شناسی خاصی پایبندی نشان می نحوی تلویحی به اصول هستی قات خود بهتحقی

براساس نوعی فلسفه و  براساس رویکردهای متفاوتشان متمایز هستند؛ بنابراین پژوهشگران  

گیری  رو با استفاده از رویکرد پارادایمی جهت کنند. از این مفاهیم فلسفی فعالیت می

 اجتماعی و پژوهشگران اجتماعی در ایران واکاوی شد.  هومی علومشناسانه و دستگاه مف هستی

های نظری و  های عملی، به تحقیق و بررسی جهان اجتماعی، تابع خاستگاه گیری جهت

رو  ها روبه های تحقیق است. پژوهشگران اجتماعی با تنوعی از انتخاب ها و استراتژی رهیافت
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کند. درنتیجه نتایج و  پژوهشی متفاوت مقید میها را به پذیرش راهبردهای  شوند که آن می

ها  شان، آن نظر از دامنه و برد توقعات نظری حال، صرف های متفاوتی خواهند داشت. بااین یافته

رغم این،  کنند. به شناختی مطالعه می های اجتماعی را با اصالت و پایبندی به اصول روش پدیده

های پژوهشی، تحقیقات اجتماعی عموماً  گزارش در متون مربوط به آموزش روش تحقیق یا در

ها  شوند و دربارۀ مبانی فلسفی آن های اجتماعی معرفی می ها و فنون پژوهش در سطح طرح

شود موضوع چگونگی انجام تحقیقات اجتماعی، صرفاً  ای که تصور می گونه شود؛ به بحث نمی

ها و  دود به انتخاب روشهای کمی و کیفی است و فرایند انجام تحقیق مح انتخاب روش

هویت هر تحقیق متکی بر بنیان پارادایمی »که  ها است؛ درحالی ابزارهای گردآوری و تحلیل داده

(. براین اساس، محقق باید در نظر داشته باشد که هر سؤال 1391)ایمان، « و نظری تحقیق است

شناسی و  ی و معرفتشناس گانل پارادایمی، یعنی هستی یا مسئلۀ تحقیقی از نظر مواضع سه

شناسی دارای انسجام و همگرایی باشد. در غیر این صورت، تحقیق یا سؤال پژوهش دچار  روش

شده، مخدوش و غیرعلمی خواهد بود )اباذری،  اختالل پارادایمی خواهد شد و معرفت کسب

 (.1391؛ بلژیکی، 1382

قرار گرفته است، نیاز است هایی  اجتماعی ما بر چه بنیان  های علوم برای کشف اینکه پایه

اند و آن  درک شود که پژوهشگران اجتماعی به کدام واقعیت وارد شده و از آن خارج شده

براساس کدام  کند؛ یعنی  ها قرار گرفته است و عمل می واقعیت چگونه در چارچوب معرفتی آن

دهد. بیش از هر  کند و فعالیت انجام می مصادیق وضعیت دانش ایران به شکلی که دارد، عمل می

چیز باید روشن شود پژوهشگران اجتماعی ایران، نگاهی که به انسان دارند چگونه است، چه 

نگاهی به جامعه دارند، دیدگاهی که دربارۀ تحوالت دارند چیست و چگونه است، چه نگاهی به 

پارادایمی های فلسفی یا مبانی  کنند و غیره؛ یعنی باید ریشه ها دارند، چگونه فکر می آرمان

 شناسی روشن باشد. شناسان در سطوح هستی جامعه

شناختی متفاوت دربارۀ جهان و دنیای اجتماعی، منتج به  دیدگاه یا رویکردهای هستی

های علمی متمایز شده است. به بیانی دیگر،  های متفاوت و درنهایت معرفت شناسی روش

ذکرشده در تحقیق حاضر، به ارائۀ شناختی هریک از رویکردهای پارادایمی  های هستی ویژگی

های  ها و نیز روش شناسی شوند و متعاقب آن روش شناختی معینی منجر می معیارهای معرفت

رو  شوند. از این شناختی هستند، از هم متمایز می پژوهشی که معرف آن دیدگاه هستی

معرفت در  گرایی و تفهمی و انتقادی، بسترهای تولید و بازتولید های تجربه شناسی روش
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شناسی و  شوند. اساساً هستی های اثباتی و تفسیری و انتقادی محسوب می پارادایم

طور مستقیم  عنوان مبانی پارادایمی آن رویکرد، به شناسی حاکم بر هر رویکرد علمی، به معرفت

شناسی آن را برعهده دارد. بر این اساس،  یابی آن علم و تعیین مختصات روش هویت

تواند اعتبار تبیین علمی را  شناسی پژوهش، می شناسی یا معرفت بط با هستیهای مرت چالش

شناختی و  مخدوش کند؛ زیرا علوم اثباتی و تفسیری و انتقادی با اتکا بر اصول هستی

شوند و به کشف )اکتشاف(،  شناختی به واقعیت تجربی یا دنیای اجتماعی وارد می معرفت

 پردازند. بینی می توصیف و تبیین )تحلیل( و نیز پیش

های  شناختی در پژوهش های هستی فرض با این وصف، اکتشاف و تحلیل پیش 

کند و هم  شناسان، هم مسیرهای تولید معرفت علمی از واقعیت اجتماعی را آشکار می جامعه

کند. افزون بر  شناختی را فراهم می های جامعه های حاکم بر پژوهش شناسی امکان مقایسۀ هستی

های مرتبط با مبانی  شناسایی هویت معرفت علمی اندیشمندان موردنظر، چالش این، ضمن

 شود. ها شناسایی و درک پذیر می های آن پارادایمی پژوهش

شناختی اندیشمندان منتخب، بیانگر آن است  های جامعه ارزیابی پژوهش حاضر از پژوهش

چلبی به ادبیات پارادایمی در  پور و های آزادارمکی، رفیع شناختی در دیدگاه که رویکرد هستی

راد به  های فیاض و محدثی و قانعی شناختی در دیدگاه شناسی اثباتی و رویکرد هستی هستی

که در مواردی اشاره شده  اما چنان تر است،  شناسی تفسیری نزدیک ادبیات پارادایمی در هستی

های متفاوتی را  ریگی شناختی اندیشمندان موردبحث، جهت های جامعه است، رتوریک پژوهش

های مورداشاره، رویکرد غالبی  شناسی پژوهش توان در سطح هستی حال، می کنند. بااین آشکار می

های چلبی یا  توان رتوریک گفتمانی واحدی را در پژوهش عنوان نمونه، می را معرفی کرد؛ به

های آزادارمکی و محدثی، ضمن اینکه  وجو کرد. همچنین در پژوهش فیاض جست

اما  پذیر است،  گیری توضیح شود، غلبۀ یک جهت های متفاوتی آشکار می گیری تجه

 شوند. پور رویکردهای متفاوت بیشتر آشکار می راد یا رفیع های قانعی درپژوهش

های علم  عنوان یک اصل و عنصر اصلی در پارادایم منظور از ادبیات پارادایمی، رتوریک به

های علم، معانی بیان است و از طریق معانی بیان،  است. یکی از عناصر اساسی در پارادایم

شناسان ارزیابی و تحلیل شده است تا  وسیلۀ جامعه به شده  های مطرح ها یا دیدگاه پژوهش

شده  ه کدام تفکر و رویکرد پارادایمی تعلق دارند؛ یعنی فضای گفتمان ارائهمشخص شود ب

سازی و اقناع مخاطب، در  عنوان فرایند استدالل اهمیت دارد. شایان ذکر است که رتوریک به
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دار آشکار شده است. های علمی یا در متون علمی از طریق تحلیل محتوای کیفی جهت پارادایم

گیری  کند جهت شده مشخص می گفتمانی یا رتوریک دیدگاه ارائهاساس رتوریک   بر این

شناس چگونه است. آیا به دیدگاه تفسیری یا به دیدگاه انتقادی یا به دیدگاه  پارادایمی جامعه

اثباتی نزدیک است یا به دانش عامه تمایل یا نزدیکی دارد. مطالعۀ حاضر در پی استخراج ادبیات 

 گیری پارادایمی بوده است. ایی یا جهتیا شیوه بیان متن با راهنم

شناختی آزادارمکی،  های جامعه های پژوهش بیانگر خلط پارادایمی در پژوهش یافته

های علمی یک  توان در همه فعالیت ای که نمی گونه پور و محدثی است؛ به راد، رفیع قانعی

توان در یک  دی نمیشناس، پیوستگی و تسلط حضور یک پارادایم را یافت. حتی در موار جامعه

شناس بر مبنای  پژوهش یا متن، گفتمان واحدی را معرفی کرد. مسئله این نیست که یک جامعه

گونه بود،  کند که البته اگر این شناختی فعالیت می شناختی یا روش پراگماتیسم معرفت

بلکه آنچه ،  شناختی معرفی کنیم توانستیم گفتمان غالب بر فعالیت او را پراگماتیسم معرفت می

شود این است که در  شناختی می های جامعه موجب آنارشی و نابسامانی پارادایمی پژوهش

کاررفته در  شناسی و روش به شناسی و روش شناسی و معرفت سطوح پارادایمی و میان هستی

توان گفتمان غالب و روشن و  یک پژوهش، انسجام و پیوستگی ایجاد نشده است و نمی

دلیل اینکه موضوع و مدعای این  رغم این، به (. به1399کرد )ر.ک: حیدری،  مشخصی را متمایز

های اندیشمندان  شناختی در پژوهش تحقیق معطوف و محدود به اکتشاف رویکرد هستی

شده به  های ارزیابی شناسی حاکم بر پژوهش موردنظر بوده است، تصریح شد که رویکرد هستی

 ده است.تر بو کدام ادبیات پارادایمی نزدیک

 منابع

 ( 1377اباذری، یوسف ،)تهران: طرح نو.شناسی خرد جامعه ، 

 ( 1391ایمان، محمدتقی ،)قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.اجتماعی  فلسفۀ روش تحقیق در علوم ، 

 ( 1396ایمان، محمدتقی ،)تهران: پژوهشکده اجتماعی در ایران  هویت معرفت علمی علوم ،

 اجتماعی.مطالعات فرهنگی و 

 ( 1389آزادارمکی، تقی ،)تهران: نشر علم.برانگیز در ایران شناسی علم مناقشه جامعه ، 

 ( 1391آزادارمکی، تقی ،)تهران: نشر علم.شناختی ایران ساختار نظریۀ جامعهالف ، 

 ( 1391آزادارمکی، تقی ،)تهران: نشر علم.های فکری نظریۀ جامعۀ ایرانی بنیانب ، 
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 ( 1393آزادارمکی، تقی ،)وبر شناسی امیل دورکیم و ماکس گفتارهایی دربارۀ جامعه درسالف ،

 تهران: نشر علم.

 ( 1393آزادارمکی، تقی ،)شناسی ایرانی به لحاظ مفهومی و نظری، در مختصات  جامعهب

 تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران. شناسی ایران، جامعه

 ( 1395آزادارمکی، تقی ،) ،تهران: انتشارات تیسا.ها و آیندۀ خانواده ایرانی چالشتغییرات ، 

 ( 1396آزادارمکی، تقی ،)تهران: پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی های جامعۀ ایرانی دانشگاه و چالش ،

 و اجتماعی.

 ( 1391بلیکی، نورمن ،)ترجمۀ سیدحمیدرضا حسنی و انسانی  های تحقیق در علوم پارادایم ،

 ود ماجدی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.محمدتقی ایمان و سید مسع

 انسانی و   شناسی نقادانه علوم آسیب(، 1394آبادی، حسین و بهاره آروین ) پایا، علی، ابراهیم

 ، تهران: طرح نقد.اجتماعی در ایران

 ( 1381چلبی، مسعود ،)تهران، مؤسسۀ پژوهش فرهنگ، بررسی تجربی نظام شخصیت در ایران ،

 هنر و ارتباطات.

 تهران: وزارت ها و نگرش ایرانیان چارچوب مفهومی پیمایش ارزش(، 1383لبی، مسعود )چ ،

 های ملی. فرهنگ و ارشاد اسالمی، دفتر طرح

 ( 1392چلبی، مسعود ،)تهران: نشر نی.شناسی نظم، تشریح و تحلیل نظری نظم اجتماعی جامعه ، 

 ( 1394چلبی، مسعود ،)نشر نی.، تهران: تحلیل اجتماعی در فضای کنش 

 ( 1395چلبی، مسعود ،)تهران: نشر نی.شناسی تحلیل نظری و تطبیقی در جامعه ، 

 ( 1399حیدری، حمید ،)شناختی ایران پس از انقالب  های جامعه ارزیابی پارادایمی از پژوهش

 اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز.  ، رسالۀ دکتری دانشکدۀ اقتصاد، مدیریت و علوماسالمی

 توسعه و تضاد: کوششی در جهت تحلیل انقالب اسالمی و مسائل (، 1380امرز )پور، فر رفیع

 ، تهران: شرکت سهامی انتشار.اجتماعی ایران

 (، دولت و ملت در افریقای جنوبی: حکومت سیاهان و رفتار سیاسی سفید و 1386پور، فرامرز ) رفیع

 .131-109: 59و  58، شمارۀ دانشگاه شهید بهشتی انسانی  مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علومسیاه، 

 تهران: شرکت شناسی کاربردی ای بر جامعه آناتومی جامعه: مقدمه(، 1387پور، فرامرز ) رفیع ،

 سهامی انتشار.

 تهران: شرکت سهامی انتشار.دریغ است ایران که ویران شودالف(، 1393پور، فرامرز ) رفیع ، 

 تهران: شرکت سهامی انتشار.های آن حل راه موانع رشد علمی ایران وب(، 1393پور، فرامرز ) رفیع ، 
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 ( 1386روبنشتاین، دیوید ،)ترجمۀ مارکس و ویتگنشتاین: پراکسیس اجتماعی و تبیین اجتماعی ،

 پرست، تهران: نشر نی. شهناز مسمی

 ( 1391سوندرز، پیتر ،)پور، تهران: انتشارات  ، ترجمۀ محمود شارعنظریۀ اجتماعی و مسئله شهری

 تیسا.

 ( 1370عبدالکریمی، بیژن ،)تهران: ناشر مؤلف.نگاهی دوباره به مبانی فلسفۀ سیاسی شریعتی ، 

 (، یک ارزیابی 1394رفیعی ) فاضلی، محمد و فتاحی، سجاد.، اشتیاقی، معصومه. و نسترین زنجان

 :2شمارۀ  ،شناسی ایران مجلۀ جامعهشناسی در ایران،  درونی از کیفیت خروجی نظام آموزش جامعه

3-27. 

 ( 1387فیاض، ابراهیم ،)تهران: سوی الگویی مردم شناختی برای ابرقدرتی ایران ایران آینده به ،

 پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.

 ( 1389فیاض، ابراهیم ،)تهران: وزارت فرهنگ و شناسی معرفتی ادبیات و ارتباطات جامعهالف ،

 ها. ارشاد اسالمی، دفتر مطالعات و توسعۀ رسانه

 ( 1389فیاض، ابراهیم ،)تهران: شرکت چاپ و نشر شناسی تاریخی شناختی علم در ایران مردمب ،

 الملل. بین

 ( 1390فیاض، ابراهیم ،)تهران: نشر دانشگاه امام صادق )ع(.سیاست دین و فرهنگ ، 

 ( 1392فیاض، ابراهیم ،)مشهد: سپیده باورانشناسی ایرانی تأمالتی در وضع امروز ایران مردم ،. 

 ( 1393فیاض، ابراهیم ،)شناسی  شناسی ایران، در مختصات جامعه فقدان عقالنیت در جامعه

 تهران: جهاد دانشگاهی واحد تهران. ایرانی،

 مدرن از اندیشۀ دکتر علی  تبارشناسی عقالنیت مدرن؛ قرائتی پست(، 1381راد، محمدامین ) قانعی

 ، تهران: نقد فرهنگ.شریعتی

 اقتصادی در -های اجتماعیزمانی دانش: روابط علم و نظام ناهم(، 1382)راد، محمدامین  قانعی

 ، تهران: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.ایران

 مجلۀ شناسی ایرانی،  الگویی در جامعهوگوهای پیش (، گفت1383راد، محمدامین ) قانعی

 .39-5: 1، شمارۀ شناسی ایران جامعه

 مختصات شناسی ایران، در  الگویی در جامعههای پیشوگو (، گفت1393راد، محمدامین ) قانعی

 (، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران.200-175)صص  شناسی ایران جامعه

 تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.اخالقیات شعوبی و روحیۀ علمی(، 1397راد، محمدامین ) قانعی ، 
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 ( پوزیتیویسم و جامعه1385کچویان، حسین و کریمی، جالل ،)  ،نامۀ علومشناسی در ایران  

 .54-28: 28، شمارۀ اجتماعی

 ( 1389گال، مردیت، بورگ، والتر و جویس گال ،)تربیتی و وکیفی در علومهای تحقیق کمیروش

 ی و سمت.، ترجمۀ احمدرضا نصر و همکاران، تهران، دانشگاه شهید بهشتشناسیروان

 ( 1357مارکوزه، هربرت ،)ترجمۀ محسن ثالثی، تهران: جاویدان.خرد و انقالب ، 

 ( امتناع اندازه1392محدثی گیلوایی، حسن ،) مجلۀ بندی نوع دینداری،  گیری دینداری و امکان رتبه

 .165-136: 1، شمارۀ مطالعات اجتماعی ایران

 ( 1397محدثی گیلوایی، حسن ،)های علمی و زیست  شناسی سازمان جامعهحکایت دانشگاه: الف

 ، تهران: پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی.دانشگاهی

 ( 1397محدثی گیلوایی، حسن ،)تهران: نقد شناس حاجی خودتی: خاطرات حج یک جامعهب ،

 فرهنگ.

 ( 1397محدثی گیلوایی، حسن ،)سیاسی -خدا و خیابان: نسبت امر متعال و نظم اجتماعیپ ،
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