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 This research, evaluating social knowledge identity in terms 

of methodology in Iran, showed that the knowledge suffers 

from dislocation and complexity. From one hand, the 

knowledge followed by the social scholars has fallen far 

from its production, reproduction and fixation roots in 

developed countries, and the scholars do not observe the 

processes of the knowledge formation and just regard the 

consequences or results of the social knowledge. On the 

other hand, the knowledge is not concerned with 

conducting social setting and infrastructure in Iran; because 

this effort needs elites’ support and public interest at the 

same time and the condition has not fulfilled yet. Data of 

the research were gathered relied on logical bases of 

qualitative research, interpretive approach and abductive 

strategy, and by conducting directed qualitative content 

analysis through multiple purposive sampling, and 

rhetorical reading of the performed interviews and also of 

the 55 works conducted by six participants of the research. 
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چکیده  اطالعات مقاله 

 حیـــث از ایـــران در اجتمـــاعی دانـــش هویـــت واکـــاوی بـــا رو، پـــیِش  پـــژوهش در
 جـا از و پیچیـدگی دچـار دانـش ایـن کـه اسـت شـده آشـکار امـر این شناختی، روش

با دور  کنند می دنبال اجتماعی دانشمندان که دانشی سویی، از. است شده دررفتگی
 کشـورهاییعنـی  تثبیت علوم اجتمـاعی و بازتولید ،تولید های ریشه یا منشأ از افتادن
 ای دغدغـه دانـش ایـن دیگـر، سـوی از دارد؛ توجـه پیامدهایش به فقط یافته، توسعه
در  زیـرا بدهـد؛ انجـام را ایران اجتماعی تنظیمات و سازی زیرساخت بخواهد که ندارد
 مـردم حمایـت از بایـد هـم و باشـد داشـته را نخبگـان حمایـت بایـد هـم ،صورتاین 

  .است نداشته را دو این از یک هیچ تاکنون اّما،. باشد برخوردار) عامه(
 رویکـرد براسـاس و کیفـی تحقیقـات منطقـی مبانی بر متکی پژوهشاین  های یافته

 گیری نمونـه با دار جهت کیفِی  محتوای تحلیل روش با و استفهامی راهبرد و تفسیری
 پنجاه و پـنج نیز و شده انجام های مصاحبه متن رتوریِک  خوانِش  با چندگانه، هدفمند

 .است آمده دست به تحقیق کنندگان مشارکت از نفر شش علمِی  اثر

   
  ٢٣/١١/٩٨دریافت: تاریخ 
  ٨/٢/٩٩ پذیرش:تاریخ 
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      ١٧  ایران شناختی جامعه های پژوهش در شناسی روش واکاوِی  

 

   مقدمه و طرح مسئله

های  اند تـا دربـارٔه پدیـده شناسان ایرانی همواره تالش کرده جامعه
منظور، برای واکـاوی و  ینداجتماعی، معرفت علمی تولید کنند. ب

رویکردهـای متفـاوت و بررسی یا جستجو در واقعیت اجتماعی، 
انـد. هرچنـد، شـناخِت  های متنوعی به کار گرفته ها و روش نظریه

شناسـان  واقعیت و درک چگونگِی تحول آن، دغدغـٔه مهـم جامعه
؛ جـوادی و ١٣٩١اّما، پژوهشگران (طباطبایی،  ،ایرانی بوده است

) دربــارٔه ١٣٩۵؛ افــروغ، ١٣٩٢؛ داوری اردکــانی، ١٣٩١توفیــق، 
باور آنها  ری معرفت علمی در ایران تردید دارند و بهگی امکان شکل
 شناسی در ایران محقق نشده اسـت و معرفـت علمـی علم جامعه

های  قـادر بـه شـناخت پدیـده«شناسی، در ایـران  مرتبط با جامعه
سازی آنها نیسـت کـه در نهایـت بتوانـد دربـارٔه  اجتماعی و مفهوم

، ص ١٣٩١وفیـق، (جوادی و ت» پردازی کند وضعیت جامعه نظریه
  ).٢٠١٢، یکوثری و رحیمی سجاب و نیز ر.ک: توکل ۶٠

شناسِی ایران همواره در معرض نقدهای بسـیاری بـوده  جامعه
و  یـانشـده دربـارٔه وضـعیت آن (کچو انجام یها است و پژوهش

؛ ١٣٩۴؛ پایا و همکاران، ١٣٩١؛ جوادی و توفیق، ١٣٨۵کریمی، 
ــن،  ــاران، ١٣٩٠آروی ــلی و همک ــه ١٣٩۴؛ فاض ــان و کالت ؛ ایم

ـــاداتی،  ـــوعی بی١٣٩۶س ـــانگر ن ـــی در  )، بی ـــازمانی علم س
توان برای درک این پدیده، هویـت  شناسی ایران هستند. می جامعه

، هویـت نیاوجودشناسی در ایران را واکاوی کرد. بـا علمی جامعه
سازمانی علمـی  کنند و بی آن جستجو می 1شناسی علم را در روش

؛ مورگـان، ٢٠٠١شـود (نیـومن،  رتبط میشناسی علمی م به روش
  ).١٣٩۶؛ ایمان، ٢٠٠٧

های مـنظم براسـاس  های اجتماعی، مجموعٔه فعالیت پژوهش
 2نظری معینی است که بـا انگـارٔه فکـری یـا پـارادایم، یها دگاهید

های پژوهشـگر اجتمـاعی بـرای یـافتن  مسیر جسـتجوی پرسـش
ابراین )؛ بنـ۶٢، ص١٩٩٧کنـد (نیـومن،  ها را مشـخص می پاسخ

 رایشناسی آن است؛ ز کند، روش آنچه پژوهش علمی را متمایز می
 آشــکارشناســی پــژوهش، چگــونگی انجــام آن پــژوهش را  روش
کند و چگونگی انجام پژوهش همان منطق یا پارادایم مسلط بر  می

پژوهش و چارچوب نظری مبتنِی بر آن پارادایم اسـت؛ همچنـین، 
                                                           
1. methodology 

2. Paradigm 

شگر از طریق آنها واقعیت را هایی است که پژوه ها و تکنیک روش
  ). ٧، ص١٩٩٣کند (بلیکی،  مطالعه می

کـه  ییهـا فرض شیتـوان بـا پ ، میگفتـه براساس مطالب پیش
شناســی در  بیــانگر منطــق پــارادایمی در معرفــت علمــی یــا روش

شناختی هسـتند، معیارهـای ارزیـابی هویـت  های جامعه پژوهش
و از طریـق آنهـا، شناسـی را تعیـین  معرفت علمی در حوزٔه جامعه

ــام پژوهش« ــونگی انج ــاعی چگ ــای اجتم ــرد؛ » ه ــابی ک را ارزی
های معرفتـی  بنابراین، هدف پـژوهش حاضـر واکـاوی خاسـتگاه

تـا از های علمـی اسـت  شناسی شناسی و ارتباط آن با روش جامعه
های غالب  شناسی و پارادایم این طریق، شناسایی و توصیف روش

 مقالهذیر شود. پس پرسش محوری پ امکانشناسی ایران  در جامعه
ورود پـارادایمی بـه  وهٔ یشناسـی یـا شـ وضعیت روش این است که

شناسی ایران پس از انقالب اسالمی  واقعیت اجتماعی، در جامعه
  چگونه است؟

  
 معرفت علمی یا روش

ِ
  شناسی منطق پارادایمی

شناســی، دربــارٔه چگــونگِی یــافتن و جســتجو یــا شناســایِی  روش
توانـد دربـارٔه آنهـا  بـاور دارد می پژوهشـگرهایی اسـت کـه  پدیده

گاهی به دست آورد و براساس آن تفسـیر و  شناخت کسب کند یا آ
شناسـی  تحلیل یا تبیین یا تغییر و تحول پدیده را ایجاد کنـد. روش

ای داریـم، بـا آن مبـانی  مبانی فلسفیدهد که چه  به این پاسخ می
کنیم و بــا آن حــوزه تفکــر، چگونــه وارد عمــل  چگونــه فکــر مــی

شـناختی و  شناسِی مناسب براساس مبـانی هستی شویم. روش می
شناسـی اصـول  روش، نیا اساس. برشود یشناختی تعیین م معرفت

دهد که یک تحقیـق علمـی بایـد در  نظری و چارچوبی را ارائه می
؛ ٨٧، ص ١٩٩٢پـارادایمی خـاص دنبـال کنـد (التـر،  یک بستر

و ایمـان،  ٢، ص ١٩٩٠؛ کـوک و فونـو، ١، ص ١٩٨٧هاردینگ، 
 ).٢١، ص ١٣٩١

شناسی مسیر عملیـاتی تولیـد علـم را براسـاس پـارادایم  روش
ــخص می ــی مش ــداد و طبقه علم ــارٔه تع ــد. درب ــواِع  کن ــدِی ان بن

 ؛ی وجـود داردهای فراوانـ شناسی در علوم اجتماعی، مناقشه روش
اّما این توافق نظر وجود دارد که در ساختار کنونی معرفـت علمـی 

و  3»اثبـــاتی«شناســـِی  در حـــوزٔه علـــوم اجتمـــاعی، ســـه روش
                                                           
3. Positivist 



     ١٣٩٨زمستان  /١٠١ش/ ٢۵س/ شناسی علوم انسانی روش   ١٨

 

ـــیری« ـــادی«و  1»تفس ـــتند و  2،»انتق ـــلط هس ـــاربرد و مس پرک
ها یـا بـا  شناسی های اجتماعی، متکی به یکی از این روش پژوهش

؛ بلیکــی، ١٩٩٣ســارانتاکوس، شــوند ( ترکیبــی از آنهــا انجــام می
ــومن، ١٩٩٣ ــان، ١٩٩٧؛ نی ــاس). بر١٣٩١؛ ایم ــا اس ــق نی ، منط

  شوند. ها در ادامه معرفی می شناسی پارادایمِی این روش
  
گرایی شناسی اثبات روش

3
  

 4کنت گرایی در علوم اجتماعی، توسـط اگوسـت های اثبات دیدگاه
 5»اثبـاتیدورٔه فلسفٔه «) با انتشار اثر شش جلدِی ١٨۵٧−١٧٩٨(
ــیم١٨۴٢−١٨٣٠( ــل دورک ــار ١٩١٧−١٨۵٨( 6) و امی ــا انتش ) ب
عنوان یک معرفـت علمـی ارائـه  ، به»شناختی قواعد روش جامعه«

شناسی، بر  گرایی از نظر روش ). اثبات۶٠، ص ١٣٩١شد (ایمان، 
کید دارد و رویکرد آن کّمی» وحدت روش علمی« گرایانه است.  تأ
طبیعـی و چـه اجتمـاعی، بایـد از تمامِی علوم، چه «ین، ا اساسبر

). بـر اسـاس ٧٠، ص ١٣٩١(بلیکـی، » یک روش اسـتفاده کننـد
دسـت  گرایی، مشاهدات تجربی بـرای بـه همین در رویکرد اثبات

های کّمـِی دقیـق از طریـق آزمـایش و پیمـایش و آمـار  آوردن داده
ــام می ــدول  انج ــوند. در ج ــه فمعّر  ١ش ــا و مؤلف ــلِی  ه های اص

  اند. گرایی تلخیص و معرفی شده اثباتشناسی  روش
  

 اثبات . اصول روش١جدول 
ِ
  گرایی شناسی

 مضمون (مؤلفه)  فمعّر  هویت علمی

  شناسی روش

 های تجربی فرضیاتآزمون  بودنی تجرب

گیری نظری نداشتن، انتقادی نبودن،جهت  فراغت ارزشی
 کاریمحافظه

 تأکید و استفاده از آمار و ریاضیات  گرایی کمیت
 رهایمتغانیها، ارتباط متوجه به همبستگی  یابی عّلیت

  اهداف غایی

تأکید یا تالش برای کاربردی و سودمند  محور مسئله
 بودن نتایج

 ریزینگری و برنامهآینده  بینی پیش

شناخت و کشف قوانین برای ایجاد نظم و  کنترل
 کنترل

                                                           
1. Interpretative 

2. Critical 

3. Positivism Methodology 

4. Auguste Comte 

5. The Covers of Positive Philosophy 

6. Emile Durkheim 

شناسی تفسیری روش
7

  

های  تـوان در اندیشـه طورخاص می بـهعلوم اجتماعی تفسـیری را 
 10) و میـــد١٩۵٩−١٨٩٩( 9) و شـــوتز١٩٢٠−١٨۶۴( 8وبـــر

شناسی تفسیرگرایی بر منطـق  ) جستجو کرد. روش١٩٣١−١٨۶٣(
های  واقعیــت اجتمــاعی (برســاخته رایــتــأویلی اســتوار اســت؛ ز
مانــد و مــاهیتی تغییرپــذیر و  شــدن نمی انســانی) منتظــر کشــف
ــه اســاس). بر۵٨ص ، ١٣٩١شخصــی دارد (ایمــان،   یجا ایــن، ب

گیری کّمی رفتار انسان،  تمرکز بر مشاهدٔه تجربی دقیق، برای اندازه
 بامعنا، جز  معنای رفتار یا کنش انسانی توجه دارند. دستیابی به به

پذیر نیست  با مورد مطالعه امکانپژوهشگر ق و فعاالنٔه تعامل خّال 
ی اصـلی پـارادایم ها ها و مؤلفه ف). معّر ۶٨، ص ١٩٩٧(نیومن، 

  اند. ارائه شده ٢تفسیری در جدول 
  

 تفسیری . اصول روش٢جدول 
ِ
  شناسی

  مؤلفه  فمعّر   هویت علمی

  شناسی روش

همدلی و  بادرک سیستم معانی مشترک   تفهمی بودن
  مشارکت در زندگی روزمره و مشاهده تعاملی

گیری نظری یا ارزشی، تفسیری و  جهت  ربط ارزشی
  همدالنه است

بر تأویلی و  های کیفی و تأکید استفاده از روش  گرایی کیفی
  ها تفهمی و مشارکتی بودن روش

 11لیدال 
  پژوهش

چرخٔه امیک، در اپوخه قرار دادن، تفهم، درک 
  یافتگی کنش اجتماعی معنادار سازمان

  اهداف غایی

  تأکید یا تالش برای همدلی و ایجاد تحول  تعامل همدالنه

  بازسازی معنا
بازسازی داللت ترتیبات اجتماعی، دگرگونی 

نگری و  ذهن و نه جهان واقعی، آینده
  سیستم معانی ینیب شیپ

توصیف 
  12غنی

توصیفی غنی از واقعیت، بازنمایی، بازتاب 
زندگی روزمره برای درک و تفهم شرایط و 

  های کنش زمینه

  
شناسی انتقادی روش

13
  

 14های مـارکس در دیـدگاههای فکرِی پارادایم انتقادی ریشـه  بنیان
                                                           
7. Interpretive Methodology 

8. Max Weber 

9. Alfred Schütz 

10. George Herbert Mead 

11. Reasons 

12. Thick Description 

13. Critical Methodology 

14. Karl Marx 
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ـــد ) و١٨٨٣−١٨١٨( ) دارد. بـــر مبنـــای ١٩٣٩−١٨۵۶( 1فروی
شناسی انتقادی، علم اجتماعی فرایندی انتقـادی اسـت کـه از  روش

های  گـذرد تـا سـاخت جهان اجتمـاعی می گونهٔ  بیسطح ظواهر فر
واقعی دنیای مادی یا جهان اجتماعی را کشف و آشکار کند و از این 

ها و روابـط نـابرابر بـه ایجـاد  بخشی دربارٔه سـاخت طریق با آگاهی
های اجتماعی کمـک کنـد (نیـومن،  تغییرات در مناسبات و ساخت

غییر بنیـادی ، تحقیق انتقادی در پِی تدیگرسخن ). به٧۴، ص ١٩٩٧
 صـهٔ یتحقیـق انتقـادی بـا خص«واقعیت اجتماعی اسـت؛ بنـابراین، 

گیری روابـط قـدرت  عنوان بستر شـکل بودن، سراغ تاریخ به فرایندی
هـــا و  فمعّر  ٣ ). در جـــدول٧۶، ص ١٣٩١(ایمـــان، » رود مـــی
  اند. شناسی انتقادی تلخیص و معرفی شده های اصلِی روش مؤلفه

  
  . اصول روش٣جدول 

ِ
  انتقادی شناسی

 مؤلفه  فمعّر  هویت علمی

  شناسی روش

 تحقیق فرایندی برای ایجاد تغییر است.  پراکسیس یا اقدامی

ٔهیهای نظرگیری براساس ارزشجهت  ارزشی یر یگ جهت
 انتقادی

واقعیت ابعاد متفاوتی دارد (ذهنی و  کیفی و کمی
 عینی و تاریخی...)

گاهی کاذب از بین می  ساز دگرگون هاو انسانرودآ
 .شوندتوانمند می

  اهداف غایی

 ها برای تغییر سرنوشتدر خدمت ارزش  محور ارزش

گاهی گاهی کاذب و ایجاد  بخش آ از بین بردن آ
گاهی انتقادی  آ

کشف و آشکار کردن واقعیت برای ایجاد  تغییر
 تغییر در واقعیت

  
  روش پژوهش

کیفی و براسـاس  های پژوهشبر مبانی منطقی متکی پژوهش این 
، رو نیـاستفهامی انجام شـده اسـت. ازا راهبردرویکرد تفسیری و 

مند برای تفسیر معنای  که روشی نظام 2روش تحلیل محتوای کیفی
اتخـاذ  4دار است با رویکرد تحلیل محتوای جهت 3کیفی یها داده

های مفهومی مرتبط  و مدل هیشد. در این رویکرد پژوهشگر از نظر
ها  کند، برای استنباط و تشـخیص مقولـه که بررسی میای  با پدیده

  گیرد.  کمک می

                                                           
1. Sigmund Freud 

2. QCA 

3. Qualitative material 

4. Directed content analysis 

بنـدی کـردن  بندی قیاسـی، طبقه واقع، از طریق نوعی مقولهدر
یـک چـارچوب  5های مقوالت عنوان مصادیق و نمونه اطالعات به

خـاص و  وهٔ یش ها فقط به ؛ بنابراین، دادهرسد یکدگذاری به انجام م
هشـگر براسـاس چـارچوب شـود کـه پژو مشخصی توصـیف می

یه و  ؛ شی١٩٩٩کدگذاری مالزم به رعایت آنهاست (پاتر و لوین، 
ــانون،  ــارکوف، ٢٠٠۵ش ــاپیرو و م ــروح، ١٩٩٧؛ ش و  ٢٠٠٧؛ ف
  ).٢٠٠٩کوکارتز، 
های تحقیـق، یعنـی  گیری بـرای انتخـاب نمونـه نمونـه راهبرد

شناسان یا متـونی کـه بـا مراجعـه بـه ایشـان بتـوان  انتخاب جامعه
شناسـی را درک (اسـتخراج) کـرد، از طریـق  علمی جامعههویت 
ایـن،  اسـاسانجـام شـده اسـت. بر 6های هدفمند چندگانه تکنیک
ــه ــه نمون ــا ترکیــب راهبردهــای هدفمنــد نمون گیرِی  های تحقیــق ب

انتخاب  10،و نیز نظری 9ای زنجیره 8،مورد انتقادی 7حداکثر تنوع،
 ).١٣٨٩اند (ر.ک: گال و همکاران،  شده

حلیل در تحلیل محتوای کیفـی، واحـد متنـی اسـت؛ واحد ت
ها با انجام مصاحبه و تبدیل آن به متن و نیز از طریق  بنابراین، داده

کنندگان  متن آثار علمِی (کتاب، مقالـه، سـخنرانی و...) مشـارکت
، ابتدا مصاحبٔه عمیـق و بـاز و رو نیاند. ازا آوری شده تحقیق جمع

ز واکاوی مصاحبٔه انجـام شـده، شد. پس ا بدون ساختار انجام می
یعنی پیاده کردن مصـاحبه و تحلیـل ابتـدایی آن و سـپس بررسـی 

کننده توافـق شـده  ای که دربارٔه آنها با مشـارکت متون یا آثار علمی
ساختاریافته  شد و مصاحبٔه نیمه ها مراجعه می بود، مجددًا به نمونه

، این اسـاست. برها انجام شده اسـ برای ادامٔه فرایند گردآوری داده
نفر از  ششاثر علمِی متعلق به  ۵۵های انجام شده و  متن مصاحبه

ها و  شناسی واکاوی شده اسـت کـه در دانشـگاه دانشمندان جامعه
عنوان عضـو هیئـت علمـی (آموزشـی یـا  ایران بـه یمراکز پژوهش

های  پژوهشی) فعالیت داشتند و آثار علمـی و تألیفـات و اندیشـه
  .ه استنشگران علمی بودآنها مرکز توجه ک

بندی استفاده شد؛ یعنـی  ها از تکنیک ساخت برای تحلیل داده
بندی شده است به این ترتیـب کـه اول  متن براساس محتوا ساخت

                                                           
5. instances of the categories 

6. Criterion Sampling 

7. Maximum Variation 

8. Sampling Politically Important Cases 

9. Criterion Based Selection 

10. Theoretical Sampling 



     ١٣٩٨زمستان  /١٠١ش/ ٢۵س/ شناسی علوم انسانی روش   ٢٠

 

ــل مشــخص شــدند ــاد ســاخت ؛واحــدهای تحلی بندی  دوم، ابع
های مـرتبط بـا آن  سوم، مقوالت اصلی و مشخصه ؛مشخص شد

چهارم، چـارچوب کدگـذاری  ؛براساس مبانی نظری تعیین شدند
پنجم، براساس چارچوب کدگذاری، کدهای مرتبط  ؛شکل گرفت

شـدند.  با مقوالت اصلی و مقوالت فرعی، در مـتن اسـتخراج می
ششـم، در ؛ شد ، مقوالت جزئی روشن یا مشخص میبراین افزون

ای، میان چارچوب کدگذاری و متن،  وبرگشت و چرخه فرایند رفت
هفـتم، نتـایج  ؛ها بازسازی شـد نظام مقولهچارچوب کدگذاری و 

شدند و کدها با مقوالت و چارچوب کدگذاری  مجددًا ارزیابی می
شـدند؛ بنـابراین، بـا  دست آمده، پردازش یا تحلیل و تفسیر می به

بندی، واحـدهای کدبنـدی و ارزیـابی  استفاده از تکنیک سـاخت
مشخص شدند و براساس طرح یا چارچوب کدگذاری، مقـوالت 

، ارتبـاط منطقـی و معنـایی سرانجاماصلی و فرعی انتظام یافتند و 
اند براساس مبانی  ها و الگوهایی که اکتشاف و استخراج شده مقوله

  نظری تفسیر شدند.
قرار » کلمه«است، در فرایند تحقیق، ابتدا واحد تحلیل  گفتنی

این، در مسیر تحلیل و طی کدگذاری، با ناظران و باوجود. ه شدداد
گرفت. مشکل از این جهت  کنندگان اتفاق نظر شکل نمی ارکتمش

جهت نظـری موضـع یـا  توانستند بـه شد که کلمات نمی ایجاد می
کنندگان را آشـکار کننـد؛ بنـابراین،  وضعیت پـارادایمی مشـارکت

سعی شد با استفاده از رتوریک یا درکـی تحلیـل انجـام شـود کـه 
ــازا ؛آورد دســت مــی از جملــه یــا پــاراگراف بــه پژوهشــگر  رو نی

  عنوان واحد تحلیل پژوهش حاضر، انتخاب شد. به» پاراگراف«
ها و کیفیت پژوهش حاضر براساس معیارهـاِی  اعتباریابی داده

 4پـذیری، و نیـز انتقال 3تأییدپذیری 2،یریپذ نانیاطم 1باورپذیری،
نمونــه،  عنوان ). بــه٢٠٠۵شــده اســت (گوبــا و لیــنکلن،  انجــام

بـا زمینـه و منـابع و  5مدتبلنددرگیری  .الفباورپذیری از طریق 
بندی با استفاده از منابع متفـاوت داده  زاویه .های تحقیق و ب داده

دنبال شده اسـت. همچنـین، بـرای کفایـت باورپـذیری تحقیـق، 
طور شـفاف و روشـن  مرتبط با تحقیق بـه یندهایها و فرا استدالل

                                                           
1. Prolonged Engagement 

2. Auditing 

3. Qualitative Objectivity 

4. Applicability 

5. Persisyent Observation 

، ٢٠٠۴ 7س،و روی ۵۵٢، ص ٢٠٠١ 6اند (ر.ک: پاتون، ارائه شده
بــا مشــخص بــودن محــل ارجــاع و  یریپــذ نانی). اطم ٢۴٣ص 

تـأمین شـده  8همچنین نوع متن یا از طریق تکنیک اعتبار پاسخگو
  ). ٢٠٠٧است (ر.ک: نیومن، 

هـا و روشـن بـودن  تأییدپذیری از طریق استانداردسازی روش
کاررفته در تحقیق و مشخص بودن فراینـد  شناسِی به جزئیات روش

چارچوب کدگذاری فراهم شـده  ویژه ها، به و تحلیل داده گردآوری
توصیف  باپذیری  ، انتقالسرانجام). ٢٠٠۶ 9،است (ر.ک: شانک

مناسب برای ارائٔه همٔه جزئیات مرتبط با فرایند تحقیق یا توصـیف 
این، بـاوجود). ١٩٩۴دنبال شده اسـت (ر.ک: دنـزین،  10ضخیم

ها و نتـایج تحقیـق  یافتـه 11اعتمادپذیری، بیانگر کفایت استنباطِی 
هـا را جداگانـه  )؛ یعنـی، اگـر داده١٩٨۵است (لیـنکلن و گوبـا، 

منظـور در تحقیـق ندیبازتحلیل کنند، همان نتایج ارائـه شـوند. بـ
هـا بـا چـارچوب  رو، کفایت استنباطی از طریق انطبـاق داده شیپ

ـــه ـــذاری و یافت ـــر  کدگ ـــخاص دیگ ـــط اش ـــق، توس های تحقی
  مکاران تحقیق) ارزیابی شد.کنندگان و ه (مشارکت

  
  های پژوهش یافته

های غالب علوم اجتماعی از حیث  پس از واگشایی نظری پارادایم
ــل عناصــر روش اصــول و قواعــد روش شــناختی  شــناختی، تحلی

شود که امکان  شناسان ایرانی به نحوی ارائه می های جامعه پژوهش
  .دیآشناسی ایران فراهم  تدقیق در فضای پارادایمی جامعه

  
شناختی ابراهیم فیاض دیدگاه روش

12
  

ـــاض، رویکـــرد پژوهشـــی خـــود را  ـــراهیم فی ـــک «اب هرمنوتی
ــایی ــاریخی−جغرافی ــد دارد در » ت کی ــت و تأ ــرده اس ــی ک معرف

شکل نگرفتـه اسـت » انگاری نسبی«شناسی ایران، رویکرد  جامعه
هــای فیــاض  کــه الزمــٔه شــناخت جامعــٔه ایرانــی اســت. پژوهش

                                                           
6. Patton, M. 

7. Royse, D. 

8. Respondend Validity or Validation 

9. Shank, G. 

10. Inference Adequacy 

11. Objectivity 

شناسان، براسـاس حـروف الفباسـت.  بندی برای گزارش دیدگاه جامعه اولویت. ١٢
همچنین، ارجاعات که یا نتیجـه مصـاحبه هسـتند یـا نتیجـه واکـاوی متـون در 

  اند یا محل رجوع به آنها مشخص شده است. آمده» گیومه«



      ٢١  ایران شناختی جامعه های پژوهش در شناسی روش واکاوِی  

 

) براساس ١٣٩۵ب و  ١٣٨٩الف؛  ١٣٨٩؛ ١٣٨٧عنوان نمونه  (به
  اند.  منطق پارادایم تفسیرگرایی انجام شده

مرتبط باشد که  یاجتماع نهٔ یباید با زم پژوهشگرباور فیاض  به
کنــد و وارد زنــدگی روزمــره مــردم شــود.  در مــورد آن تحقیــق می

زبـان «یـا » زبان عرفی«است و براساس » استقرایی«رویکرد وی 
کند. وی نسبت بـه کنشـگران » سازی نظریه«د تا وشک می» روزمره

دارد. چون مسـائل مـرتبط بـا » پایین به باال«دیدگاه یا موضعی از 
کـه آنـان  گونه همان«و » مبتنی بر زبان مردم«زندگی اجتماعی باید 

ایـن، بـا  اسـاسباشـد. بر» کننـد فهمند و درک می واقعیتشان را می
تـوان گفـت،  ارد یادشـده میتوجه به مواضع پارادایمی دربـاره مـو

و » مـردم«های تحقیـق و رویکـرد فیـاض بـه  رهیافت و استراتژی
یا مفاهیم عرفی، بیانگر موضع یا تعلق پارادایمی » شعور عمومی«

، مضـامین مـرتبط ۴شناسی تفسیری است. در جدول  وی به روش
  اند. شناختی فیاض ارائه شده با رویکرد روش

  
  شناختی و اهداف پارادایمی دانش از نظر فیاض روشهای  . مؤلفه۴جدول 

 مؤلفه (مضامین)  فمعّر  ابعاد هویت

  شناسی روش

  تفهمی بودن
حافظ هنوز هم در شیراز هست. حافظ «... 

تاریخی حضور ندارد؛ اّما، فرهنگی که حافظ تولید 
  »کرده هنوز هم هست...

  ربط ارزشی

1سنس از [شعور عمومی یا] کامن«... 
شروع  

رسم. بعد به  کنم و به فطرت و قلب سلیم می می
رسم. حکمت هم براساس ذهنیت  حکمت می

  »مردم و نیاز مردم است...

  گرایی کیفی
رویکرد من هرمنوتیک تاریخی است؛ یعنی، «...

مبنای رویکرد من تفسیر است. در این مبنای 
  ».هستم... 2تفسیری به دنبال جهان پدیداری

  دالیل پژوهش

کند... بعدعقالنیت نظام معنایی را ایجاد می«...
سازد و این نظام  نظام معنایی نظام کنشی را می

شدن به ساختار اجتماعی تبدیل  کنشی با تکرار
در روش من اول باید رویکرد  ». «...شود... می

 ».امیک داشت. در این مرحله...

اهداف 
  تعامل همدالنه  پارادایم

روش با واقعیت معتقدم روشدربارٔه تطبیق این«
تواند ما را در یک ساختار کالن که حّتی  کیفی می
نگری هم هست، جلو ببرد و بالفاصله  شامل آینده

بینی کنیم، کنترل و هدایت هم  وقتی پیش
 ».توانیم بکنیم...می

                                                           
1. Commen Sense 

2. Phenomenal World 

  مؤلفه (مضامین)  فمعّر  ابعاد هویت

  بازسازی معنا

رویکرد هرمنوتیک تاریخی که من اشاره «...
تواند  می». «... بکندبینی هم  تواند پیش کردم، می

سازی ایران را رقم  یابی و آینده شناسی و آینده آینده
ص  الف. ١٣٨٩). (و نیز: ٢٠، ص ١٣٨٧» (بزند

  .)٩۵و  ٩٢

  توصیف غنی

هیچ شناختی از جامعه ایران نداریم؛ چون «
شناسی مدرنیزاسیون یا نوسازی  مبنای جامعه

است و یک فرهنگ را فرهنگ اصلی و فرهنگ 
گوید بقیه  کند و می ارد قلمداد میاستاند
ها باید به این فرهنگ اصلی (یعنی  فرهنگ

  ».فرهنگ مردم تهران) بپیوندند...

  
  ارمکی شناختی تقی آزاد دیدگاه روش

ــای آزاد در پژوهش ــف و  ١٣٩١؛ ١٣٨٩ارمکــی (ر.ک:  ه  ١٣٩١ال
ــترده ــدا حجــم گس ــه ب) ابت ــه  های جامعه ای از نظری ــناختی ارائ ش

، یک یریتعب شود. به می دهیسپس، یک رویکرد نظری برگزشود.  می
شـود. گرچـه ایـن روش شـبیه رویکـرد قیاسـی در  نظریه تولیـد می

 هٔ یـاّما وی در موارد یادشده، با استفاده از نظر ،تحقیقات اثباتی است
طور مستقیم و بـدون کمـک  مورد نظر را به دهٔ یشده، پد تولید یا ارائه
کنـد. هرچنـد  ها تبیـین می آزمون فرضـیه های تجربی و مدل یا مدل

تـوان شـبیه  رویکردی را با توّسل به ورود نظری به واقعّیـت می نیچن
را  یاّمـا گـرایش پـارادایمی آزاد ارمکـ ،رویکردهای انتقادی دانست

توان پارادایم انتقادی دانست. هم به ایـن دلیـل کـه دغدغـٔه وی  نمی
 هٔ یـسـاخت نظر ینـدهاینیست و هم بـه ایـن دلیـل کـه فرا» تغییر«

اجتمـاعی در  دهٔ یـانتقادی و چگونگی ورود به واقعیت و ارتباط با پد
» گرایی عمـل«رویکرد انتقادی متفاوت است. رویکرد وی بیشتر بـه 

  نامد، نزدیک است. می» حل مسئله«یا تالش وی برای آنچه 
با ارجاع به شواهدی تأکید دارد کـه » گرایی واقع«ارمکی بر  آزاد

، براسـاس بـراین افزونکّمی یا عینی و بیرونـی هسـتند.  هعمدطور به
) رویکـرد پـارادایمی ١٣٩١بندی انجام شده (ر.ک: بلیکـی،  تقسیم
اّمـا  ؛تر اسـت شناسی، به پارادایم اثباتی نزدیک ارمکی در روش آزاد

ــل ــم روش موضــوع تأم ــدگاه برانگیز پراگماتیس ــناختی در دی های  ش
 دیگـرشناسـی از  جامعه یزهـایکردن تما اوست. وی برای مشخص

هـای علمـی و اجتمـاعِی  های علمی و گاه غیرعلمی، تالش فعالیت
فراوانــی را پذیرفتــه و انجــام داده اســت. ســعِی او مشــخص کــردن 

، »کارهـایی کـه بایـد انجـام داد«و » کارهایی که نباید انجام شـود«
ــه ــمانت عنوان الزام ب ــا و ض ــودن  ه ــد ب ــارایی و مفی ــرای ک هایی ب
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ــت ( هجامع ــوده اس ــران ب ــی در ای ). ٣٠۶−٣٠۴، ص ١٣٨٩شناس
 یهای آزاد ارمکـ توان گفت وضعیت پارادایمی پژوهش ، میرو نیازا

ــاهیتی  ــی«م ــا » ترکیب ــی«ی ــدول دارد. در » تلفیق ــامین  ۵ج مض

  اند. ارمکی ارائه شده های آزاد شناختی دیدگاه روش
 

 

  ارمکی شناختی و اهداف پارادایمی دانش از نظر آزاد های روش مؤلفه .۵جدول 

 مؤلفه (مضامین) فمعّر   ابعاد هویت

  شناسی روش

  بودن تجربی

ای ایران به تحلیل  ای مرتبط با شرایط جامعه شناسان ایرانی در پیش دارند... یا با نظریهکاری که جامعه«...
عنوان  شناسی به شناسانه اقدام کنند یا اینکه براساس تجربٔه علمی و نیازهای فرهنگی و نوع ظهور جامعه جامعه
و  ۴٣الف.: ١٣٩١جامعه ایرانی پیدا کنند... . (و نیز:  های نظری خاصی در فهم ساز مفهومی و نظری، داعیه زمینه

 ).٢٨١، ص ١٣٨٩

 یشناس دهد و این عالقه را باید اساسًا جدا از علم جامعه شناس است که نسبت به تغییر عالقه نشان میاین جامعه«  فراغت ارزشی
  ).۴۴الف، ص  ١٣٩٣» (باشدشناسی  کننده حدود علم جامعه تواند تعیینشناس نمیدانست و اعمال جامعه

  پراگماتیسم
  و
  گرایی کمیت

  

گرایی صرف  گرایی صرف یا کیفی یاجتماعی آن الزامًا و صرفًا از کّم  دهٔ یشناسی علمی است که فهم پدجامعه«
 ١٣٩١» (ی کرد...توان هم کار کیفی و هم کار کّم  مورد نظر است که می دهٔ یآید، بلکه، بسته به مقتضیات و پد درنمی
اگر آثار بنده را مطالعه بفرمایید به بعضی از شرایط و تحوالت ). «٢٩٩و  ٢٩٨، ص ١٣٨٩). (ونیز: ۴۶٨ص  ب،

ولی باالخره حرفی از طرف کسی که در  ؛ام. البته این اشاره خیلی شفاف نیست ایران قبل از وقوع اشاره کرده
  ).٣٧ب، ص  ١٣٩٣» (ست...شناسی است و با استنادات و شواهد و آمار و ارقام آمده اجامعه

  یابی عّلیت
شناختی، تبیینی است که مبتنی بر فهم تاریخی و درک تاریخی باشد و پیگیری پیوست نیروها و تبیین جامعه«...

...». تواند ما را به ارائٔه تفسیر جامع موقت در باب جامعٔه ایرانی برساند ساختارها با همدیگر و کنار همدیگر می
  ).۵٢۴ب، ص  ١٣٩١؛ ۵۶، ص ١٣٩۵(

  اهداف پارادایمی

کردیم... تا آرام  شناسی استفاده کردند. ما باید همین کار را می شان از جامعهها براساس مسائل بنیادیآمریکایی«  محور مسئله
  ).٣٩، ص ١٣٨٩(و نیز: » آرام در ایران ظرفیت سامان اجتماعی را باال ببرد

» کردیم... ینیب شیشناسی علم توانمندی است. مثًال حوادث و تحوالت ایران را پجامعهما نشان دادیم که«...  بینی پیش
  ).١٢، ص ١٣٨٩) و (٣٧ب، ص  ١٣٩٣(

  کنترل
جانبه خانواده تأسیس کرده و براساس  وظیفه نظام سیاسی و اداری کشور این است که سازمانی برای مطالعه همه«

اگر مدیریت نسل میانی اتفاق  ). «...٣٠٧و  ٨۶، ص ١٣٩۵...» (گذاری کند های موجود سیاست مطالعه تجربه
  ).١١، ص١٣٨٩) و (٣١٠رسیم (ص: ها به بحران می ای نزدیک از چالشما در آینده،نیفتد

  شناختی حسن محدثی گیلوایی دیدگاه روش

های تفسیرگرایی با  گیلوایی در پژوهش اجتماعی به پارادایم محدثی
» تفســیرگرایی رادیکــال«رویکــرد انتقــادی معتقــد اســت و آن را 

الــف؛  ١٣٩٧هــای محــدثی ( شناســی در پژوهش نامــد. روش می
بر منطق تأویلی مبتنی اسـت.  هعمدطور بهپ)  ١٣٩٧ب و  ١٣٩٧
ــان ــه، از نظــری وی  چن ــودن«ک ــ«، »نســبی ب ــذییت تغماهی  ریرپ
» مند بـودن مکان«، »مند بودن زمان«، »یبودگ خاص«، »واقعیت

بـودِن شـناخت واقعیـت را  واقعیـت، تفهمـی» موقعیتی بـودن«یا 
بخشـی از موضـوع  پژوهشـگروی،  گمان  بخشند. به ضرورت می
بـودن و تمـایز و رابطـٔه  طرفـی و خنثـی بی رو نیـازا ؛تحقیق است
 کند کـه نقد می  چنان و موضوع تحقیق را آن پژوهشگردوگانه میان 

  اند. گراها طرح کرده اثبات
شناختی محدثی مـرتبط  های روش این، یکی از دغدغهاوجودب

دهـد کـه فهـم مـا از  اسـت. وی توضـیح می» بسـندگی عّلـی«با 

 ؛واقعیـت، بایــد براســاس مطالعــات تجربــی شــکل گرفتــه باشــد
خصـوص، پیامـد  هوقعیت بـدر یک م ردکه بتوان اثبات ک ای گونه به
کیـد دارد مـدعایی کـه در  خصوصی انتظار مـی هب رود؛ بنـابراین تأ

شود باید مبتنی بر مشـاهده و کـار  های اجتماعی ارائه می پژوهش
شـواهِد مناسـب در بسـتر  رایـتجربی و رجوع به واقعیت باشـد؛ ز

تفسیرگرایی «ای از  شوند. چنین دغدغه پذیر می زندگی واقعی درک
  موردنظر وی، دور است.» لرادیکا

 هـای پژوهشهای قیاسی مبتنی بر منطـق  محدثی هم از روش
ی مبتنی بـر منطـق یهای استقرا کند و هم از روش کّمی استفاده می

برد؛ بنـابراین، رویکـرد روشـِی محـدثی،  تحقیقات کیفی بهره می
کید دارد کـه  رایاست؛ ز» نگارانه ترکیبی و ایده« بایـد  پژوهشـگرتأ

اتکـا باشـد. بـرای  ه با موضوع تحقیق ارتباط بگیرد و خـودخالقان
اینکـه در زنـدگی عملـی کـارکرد داشـته  ویژه ج تحقیق بهیوی، نتا

  شناختی است. های روش تر از مناقشه باشند، مهم
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های محـــدثی در اســـتنباط او از چگـــونگی  تـــوان دیـــدگاه می
ٔه دوم هایش) را به برساخت مرتبـ گیری نظریه اجتماعی (دیدگاه شکل

کـه  ). نظریه، چنـان٣١۶−٣١٣، ص ١٣٩١تشبیه کرد (ر.ک: بلیکی، 
کنـد، نـوعی درِک  دهـد و بـر آن تأکیـد می محدثی آن را توضـیح می

درک «بـا  پژوهشـگرتوصیفی، تفسیری، تبیینی و نیز انتقادی است که 
دسـت آورده  ، آن را بـه»ارتباط با واقعیت«تحقیق و در  نهٔ یزم» عملی

نزدیـک  ییگرا به رویکرد اثبـات سویی، محدثی از نیاوجوداست. با
ان و محصول یـک فراینـد پژوهشگرشود که دانش را نتیجه تالش  می

شود که  به رویکرد پراگماتیستی نزدیک می سوییداند و از  انباشتی می
انباشت دانش عملی و مفید در طول زمان و در مکان خـاص را بـرای 

 که یدرحال ؛داند حل مسائل یا پاسخ به پدیده مورد نظر، ضروری می
دانـد کـه بـر فهـم  ای اجتماعی می رویکرد تفسیری دانش را برساخته

  بودن است. یآن، نسب یژگیترین و عامه مبتنی است و مهم

نقد بسـتر یـا زمینـه «در دیدگاه محدثی،  زیبرانگ موضوع تأمل
است. اساسًا، وقتی محقق تفسیری بر این بـاور اسـت کـه » کنش

ای اجتماعی است و در زندگی روزمـره از طریـق  واقعیت برساخته
های معنـادار پدیـد آمـده اسـت، چـرا بایـد ایـن واقعیـت را  کنش

و در تالش باشد تا آن را تغییر بدهـد؛  یا نابسنده بداند» نادرست«
کند  در ورود به واقعیت تجربه می پژوهشگربستی را که  بنابراین بن

باید در سطحی دیگر و با بازاندیشی یا تأمـل در اصـول پـارادایمی 
شناسی ایـن موضـوع  که، در سطح روش وی آن را درک کرد. چنان
کید  باوجودکند و  وضوح بیشتری پیدا می بر رویکـرد  گرپژوهشتأ

ی را متوان نوعی گرایش پراگماتیسـ تفسیرگرایی در تحقیقاتش، می
ـــدول در روش ـــرد. در ج ـــاهده ک ـــی وی مش ـــول  ۶ شناس اص
  شناختی محدثی ارائه شده است. روش

  
  شناختی و اهداف پارادایمی دانش از نظر محدثی های روش مؤلفه .۶جدول 

  مؤلفه (مضامین)  معرف ابعاد هویت

  شناسی روش

های ناشی از مشاهده حساسه. مدام باید درواقع من بروم سراغ مشاهده. یکی از بودن تأکید دارم... علم نسبت به دادهروی تجربی«... تجربی بودن
  ».زنند... کنند، راجع به موضوعاتی که کار تجربی نکردند، حرف میگویی میکه کلینهایدعواهایی که با همکاران دارم

  ربط ارزشی
های ناشی از  شناختی و حساسیت به دادهطرفی از طریق پایبندی به قواعد روشطرفی رو حفظ بکنیم و این بیمعتقدم که باید بی«

ها باید  انتخاب موضوع، ارزش داوری داریم؛ درگیری ارزشی داریم. ولی توی گردآوری دادهتونه آرام آرام مهار بشه. ما در مقام  مشاهده، می
  ».های مؤید پیدا بکنیم... تالش بکنیم که هم داده

پراگماتیسم 
  شناختی روش

الیتغیر نیست که با آنها اصول مسلم ». «...خاطر بیشتری دارم ی تعلقکّم وهای آمیخته، ترکیبِی کیفیشناسی من ترکیبیه.. به روشروش
هم ندیدم. در برخی از موضوعات... به استنباطات  اندیشانه برخورد بکنیم... من هر دو رو دنبال کردم و از هر دو سود بردم و منافاتی با جزم

ود. من اونها رو در مقابل هم نظری رسیدیم و در برخی موارد... با تئوری رفتیم جلو و تئوری رو آزمایش کردیم و اونم نتیجه داده و مشکلی نب
  ».بینم نمی

  پژوهش 1لیدال 
هاِی  بینیم که این سوژه های مشترک و جهان مشترک دارند. اونجایی که ما درواقع میها تجربهگاهی درواقع در جوامع انسانی، سوژه«

  ».پذیر برسیم... های تعمیم تونیم به گزاره کنند، میهای واحدی رو بیان میمنفرد، تجربه

  اهداف پارادایمی

وگوهایی شکل بگیره... و  گفت». «...های مردم رو کم بکنه... دانشی که دارم، هر قدر که ناچیزه بتونه در خدمت مردم قرار بگیره و رنج«...  تعامل همدالنه
  ».تر... تر برای ساختن جامعٔه انسانییک تالش جمعِی مبسوط

تونه کمک بکنه به فهم مسائل کشور و انتقال دونم که می های بسیار مهم در کشور میشناسی رو یکی از رشتهجامعهدر درجه اول«...  بازسازی معنا
گاهی ببخشه به مردم برای اینکه بتونن با مسائلشون بهتر مواجه بشن...گیرندگان. همچنین، دانشی که میاونها به تصمیم   »توانه آ

  2توصیف غنی
بگید که راجع به خانواده حرف بزن. ». «...گم اون چیزی که در سطح باال بازنمایی میشه، ریشه در سطح پایین داره...خوام بدرواقع می«...

بینم.  ای است. خانواده رو پر از تضاد و کشمکش می تونم بگم خانواده جای امن و آرام و لطیف و خوشگل و سعادتمندانه من نمی
 .»کشمکشی که میان افراد وجود داره...
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  پور شناختی فرامرز رفیع دیدگاه روش

ــه فعالیت ــای حرف ــرز رفیع ه ــی فرام ــا  ای و علم ــراه ب ــور، هم پ
های درمـان و  دامنه و ارائٔه نسخه های اجتماعی پهن شناسی آسیب
های مختلف جامعـه و فرهنـگ اسـت.  متنوع در حوزه یزهایتجو

ای کـه ارائـه کـرده  شناختی روش یها ها و بحث براساس استدالل
انتقــادی تعلــق  ییگرا ب) بــه پــارادایم عقــل ١٣٩٣اســت (ر.ک: 

ها در جریان آزمـون » تئوری« یریپذ فکری دارد. اشاره او به ابطال
کید او بـر لـزوم حضـور نظریـه پـیش از انجـام  و مشاهده و نیز تأ

) ١٣٩۶( 1کـه از نظـر پـوپر ) یـا همان١٣٧٧، پـور عیپژوهش (رف
که وی  دارد ی، ما را بر آن مشود یخوانده م» فرضی−قیاسی«روش 
  انتقادی در نظر آوریم.  ییگرا نحلٔه عقل ءرا جز
معتقـد اسـت  ها کندوکاوها و پنداشتهعنوان نمونه، در کتاب  به
 ت،یـبـا واقع یتئور کی قیتطب زانیو سنجش م شیآزما یها روش

، ١٣٧٧) متفاوت است (اتیاضیبا علوم فرمال (ر یدر علوم تجرب
ــ١٢۵ص  ــدر تعر ن،ی). همچن ــور فی ــه ،یتئ از  یا آن را مجموع

در ارتباط هسـتند  گریکدیمنطق با  یکه بر مبنا داند یم ییگفتارها
  ).٩۵ص همان، ( هستند تیواقع از یبخش کننده بیانو 

در تمـامی  پور کارکردگرایی است کـه تقریبـاً  رفیعبینش نظری 
کید شده اسـت.  آثار وی گاه به شکلی صریح و گاه ضمنی بر آن تأ

را کـارکردگرایی دانسـت کـه در  پـور عیتـوان رف وصـف، می این با
ایـن، از  اسـاس. برشدیاند ینقادانه م ییگرا چارچوب پارادایم عقل

اسـتدالل  یا وهی، به شکه برای پیش بردن بحث رود یوی انتظار نم
 کـه یدرحـال ؛قرار گیـرد یادشدهکند که عناصری بیرون از پارادایم 

ـــور عیرف ـــف ١٣٩٣ ؛١٣٨٠( پ ـــه ١٣٩٣؛ ال ـــکل  ب و...) ب ش
دستانه و غیرعلمی، از انـواع آیـات قرآنـی (متنـی خـارج از  گشاده

. او بـا ردیـگ یپارادایم علمی) برای تأیید مباحث خویش کمک مـ
امـر متـافیزیکی همچـون خواسـت خداونـد یـا استناد کـردن بـه 

، علـم زیآم مسئله یشکل امدادهای الهی و اموری از این دست، به
. چنـین پیونـدی از اسـاس زنـد یهـم پیونـد مـ و متافیزیک را بـه
  نقادانه است. ییگرا دایم عقلامتعارض با پار

نقادانـه  ییگرا زمان به کـارکردگرایی و عقـل فعالیت و تعلق هم
زمـان آن توسـط  کارگیری هم بـه وهٔ یرض نیست؛ اّمـا شـامری متعا
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کـه  یا وهیش ؛است زیآم ب) مسئله ١٣٩٣عنوان نمونه:  (به پور عیرف
با مسئلٔه عینیت در آثار وی نیست. در همین راستا، مدل  ارتباط یب
کردن دیـن و متافیزیـک در سـازوکار نظـام  ، ادغامپور عیرف دئالیا

  ).١۴ص همان، نده است (عنوان یک ارگانیسم ز علمی به
قابـل اعتنـایی  یشـناخت روش هـایایراد پور عیهای رف پژوهش
، مسـئله عینیـت؛ دوم، نخسـتاند از  عبارت های مهمدارند. ایراد

ای که ارائـه  علمی یها دایم فکری وی با استداللاتعارض میان پار
نقادانـه  ییگرا سـوم، تعـارض میـان کـارکردگرایی و عقـل ؛کند می
تـوان  ، مینیاوجودهای ارائه شده است. بـا در پژوهش هک ینحو به

تر  گرایی نزدیـک شناختی وی به پـارادایم اثبـات گفت موضِع روش
هایی که ارائـه کـرده اسـت و نیـز  توان از دغدغه که می است. چنان

کند، رویکرد  های علمی جستجو می کارکردهایی که برای پژوهش
ــات ــه اثب ــارادایمی وی را ب ــک پ ــا گرایی نزدی ــت. ب ــن  تر دانس ای

پـور ارائـه  شـناختی رفیع های روش مؤلفه ٧مالحظات، در جدول 
  اند. شده



      ٢۵  ایران شناختی جامعه های پژوهش در شناسی روش واکاوِی  

 

  پور شناختی و اهداف پارادایمی دانش از نظر رفیع های روش مؤلفه .٧جدول 

 مؤلفه فمعّر   ابعاد هویت

  شناسی روش

  تجربی بودن
امکان مشاهده مشارکتی داشته است و بسیاری از مسائل را شخصًا لمس و ارزیابی کرده نویسنده...«...

، ص ١٣۶٩های خود ارائه بدهد... . (و نیز:  است، امیدوار است بتواند شواهد تجربی کافی برای فرضیه
  ).٢٧، ص ١٣٩٣و ٣٧، ص ١٣٨٧ ؛١٢١

کند که نتایج مشاهده از اعتبار  از ارزش) کمک مینظر بودن (عاری  غرضی و بیکوشش در بی«...  فراغت ارزشی
  ب). ١٣٩٣و  ١٣٨٧ ؛١٣٨٠؛ ٢۴الف، ص  ١٣٩٣(و نیز:  ؛)١۴٢، ص ١٣۶٩» (بیشتری برخوردار گردند

  گرایی کمیت
سازد... مسئولین محترم و باهوش ما  ای محدود می کمبود اطالعات دامنٔه تبیین مسائل را تا اندازه«...
اطالعات اضافی و تکمیلی خود را به مطالب این کتاب و چارچوب تفکر و تحلیل آن اضافه و توانند،  می

  و...) ١٣٩٣ ؛١٣٨٧ ؛١٣٨۶نیز:  (و ؛)٢١ص ، ١٣٨٠» (های باز هم بیشتری نمایندگیرینتیجه

  یابی تیعلّ 
، تا افراد یک تحلیل دقیق و جامع از وضعیت الزم داریم که در آن همه عوامل تأثیرگذار دیده شوند«

و  ٢۵ب، ص  ١٣٩٣» (های وسیع ببینند... های اصلی را در قالب ها و سبب دلسوز بتوانند مجموعه علت
  ).۴٧٠، ص ١٣٨٠( و و...) ٨٧، ٣٠٨٠، ص ١٣٨٧( ؛و...) ٢۶،٢٧،٢٨ص:نیز

  اهداف پارادایمی علم

، ١٣٨٧» (وسیله هستند، نه هدف...های علمی ما  به حل مسائل جامعٔه بشری کمک کنیم. رشته«...  محور مسئله
  ).٢٠، ص ١٣٨٠ )؛ (و نیز٢٠ص 

هایی  ییتر پیشگو عبارت دقیق بینی، یا به بررسی علمی هر پدیده... یعنی در مورد وضعیت آینده پیش«  بینی پیش
  ).٣٨و نیز  ٨٧، ص١٣٨٧» (نمود

ص آن اصالح یکند که نقا پیشرفت میکننده باید بدانند که وقتی یک جامعه های کنترلدستگاه«...  کنترل
  ).٢١، ص ١٣٩٣» (توان اصالح و برطرف کرد که آنها را شناخت... ص را وقتی مییشوند و نقا

  راد قانعی محمدامین شناختی روش یدگاهد

 یســـنده،در مقـــام نو راد یقـــانع یا حرفـــه هـــای یتدامنـــٔه فعال
آثـار  ینامـر از تعـدد عنـاو یـنبوده است. ا» علم یشناس جامعه«

، ص ١٣٩۶ راد، یحـوزه آشـکار اسـت (قـانع یندر ا یمکتوب و
را  یو انسـان یعلـوم اجتمـاع یشناس از روش راد یقانع ی). تلق۵١
 یاز علوم انسان 1یبورو یکلما یکارکرد یکتفک یهٔ در نظر توان یم

 یشناســ جامعه«از مفهــوم  راد یدنبــال کــرد. اســتفاده مکــرر قــانع
و کوشش در راستای به کار بستن و تـرویج ایـن الگـو » مدار مردم

ــانه ــت. بــوروی ( نش ــن تــأثیر اس ــار نــوِع ١٣٨۶ای از ای ) چه
ای، سیاستی، انتقـادی و  شناسِی حرفه شناسی، یعنی جامعه جامعه

راد با تعمیم این الگو  کند. قانعی حوزٔه عمومی را از هم تفکیک می
علوم انسانی، چهار نوِع علـوم انسـانی را از یکـدیگر تشـخیص  به
  ).٢٠٢−١٩٨، ص ١٣٩۶راد،  دهد (قانعی می

راد، مشتمل بـر چهـار نـوِع گفتـه  ای قانعی حرفه وی سیر علم
هــای  گیری شــده اســت. هــر کــدام از چهــار نــوع، واجــد جهت

شناسـی  شناختِی متفـاوتی هسـتند. جامعه شناختی و روش معرفت
واجـد معرفتـی ابـزاری و غالبـًا گرایشـی » سیاستی«و » ای حرفه«
» حــوزٔه عمــومی«شناســی  جامعه کــه یدارنــد؛ درحــال» اثبــاتی«

ایـن » ترکیـب«یـا » تفکیک«گرایشی تفسیری دارد؛ بنابراین نحؤه 
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راد وجهـی  شـناختی، در آثـار قـانعی در سـطح روش ویژه بهانواع، 
شناسـانی  آنکـه او از معـدود جامعه ویژه بـهیابـد.  پروبلماتیک می

  است که در هر چهار حوزه فعالیت داشته است. 
هــا و  در آثــار وی در دو ســطح شــاهد ترکیبــی از ایــن رهیافت

های مبتنی بر آنها هستیم. در سطح کلی یعنـی بـا در  شناسی روش
ــانعی نظــر گــرفتن مجموعــه فعالیت ــد گفــت کــه  هــای ق راد، بای

وی » سیاستی«و » ای حرفه«یشتر آثار شناختِی ب گیری روش جهت
های  ها و نوشـته است؛ اّما در مصـاحبه» اثباتی«به سمت پارادایم 

و » انتقـادی«های عمومی، وجـه  ژورنالیستی و همچنین سخنرانی
بیشتر نمایان است. در سطح دیگر در بسـیاری از آثـار » تفسیری«

رکیبـی از تـوان ت ای و سیاسـتی، می راد، حّتـی از نـوع حرفـه قانعی
  .دیدشناختی را  های روش گیری جهت
از چهـار نـوع » الگـویی مخلـوط«تـوان  راد می قـانعی گمـان  به
عنوان  شناسی گفته شده ارائه داد. وی از مسیر علمـی خـود بـه جامعه
هــای  گیری کنــد. بــا توجــه بــه جهت ای از ایــن الگــو یــاد می نمونــه
توان نتیجـه گرفـت  یشناختی متفاوت در هرکدام از این انواع، م روش

از ترجیحــات » الگــویی ترکیبــی«راد در نهایــت قائــل بــه  کـه قــانعی
و رعایت » نارواداری«راد به کاهش  شناختی است. اهتمام قانعی روش

اعتدال میـان ایـن چهـار نـوع اسـت. وی همـواره نسـبت بـه تسـلط 
شناختی حاکم بر هر کدام از این انواع نسبت  شناختی و روش معرفت



     ١٣٩٨زمستان  /١٠١ش/ ٢۵س/ شناسی علوم انسانی روش   ٢۶

 

 ٨تـوان در جـدول  پردازد. می ی حساس است و به نقد آن میبه دیگر
  راد را مشاهده کرد. شناختی قانعی مضامین و اصول روش

  
  راد شناختی و اهداف پارادایمی دانش از نظر قانعی های روش مؤلفه. ٨جدول 

 مؤلفه  معرف ابعاد هویت

  شناسی روش

  تفهمی بودن
بینوگویعنوان یک شیوه تفکر، گفتعلم به«... 

وگویی فرهنگی  خود و دیگری است و از قضا گفت
 ».است...

  ربط ارزشی

شناسی ایرانی یکبه نظر بنده مفهوم جامعه«... 
١تیکال تئوری ساختار پیش مفهومی یا پری

دارد که  
(و نیز: » هاست... ای از ارزش مبتنی بر مجموعه

  ).١٧۶، ص١٣٩٣

  ترکیبی

است...شناختی] من مخلوطرویکرد [روش«
گراست...  ای معموًال اثبات شناسی حرفه جامعه

های ابزاری، نسبت به  شناسی معموًال جامعه
های  های تأملی، بیشتر از روش شناسی جامعه

های  کنند. روش گرایانه استفاده می کمی و اثبات
لزومًا  یتأملی بیشتر از نوع کیفی هستند. ول

تِی شناسِی سیاس شه گفت در مطالعات جامعه نمی
؛ بلکه، ره یمتأخر، هیچ روش کیفی به کار نم

شه و مقداری حالت مخلوط رو هم  انجام می
  ).٧٢، ص١٣٨٧:(و نیز»داره...

  پژوهش لیدال 

تفکر،ؤهیعنوان یک شمعتقدم علم به«...
وگوی بین خود و دیگری است و از قضا  گفت
وگویی فرهنگی است. علم، روحیه و بینشی  گفت

وگو کردن و ایجاد  است که به استقبال گفت
  ».برد...تعامل، خود را به پیش می

اهداف 
  پارادایمی علم

تعامل 
  همدالنه

انتقادی درون دانشگاهه ... دانش اثباتی را«...
ل هست و ئها قا ارزش یسر  کی کنه و به نقد می

 یسر  کی دانش موجود دانشگاه رو در ارجاع به
گاهی و  ارزش ها، مثل آزادی، عدالت، خودآ

 ».کنه...مفاهیمی مثل این، ارزیابی می

  بازسازی معنا

ها و نیز نقش خالقانه وپویایی سنت«...
های تکنولوژیک و  شدن نو غیرمستقیم آنها در نوبه

مخالفت من با روایت تحوالت علمی، علت 
زده از دانش است که در ذیل آن  سانتیستی و علم

تمامیت انسان و موجودیت فرهنگی او به دانش 
  ».کندفنی و محاسباتی تقلیل پیدا می

  توصیف غنی

اند؛ یعنی، جامعه درعلوم انسانی، ذهن جامعه«...
گاه م خودش،  و به شود یعلوم انسانی از خودش آ

به مشکالت خودش  به مسائل خودش و
شناسان به  اندیشد... جامعه در وجود جامعه می

گاهی می   .)١٩٢، ص١٣٩٣(و نیز:»رسدخودآ
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 شناختی چلبی دیدگاه روش

شناسـی  شناسی نـوعی معرفت روش«الف)  ١٣٩۶از نظر چلپی (
شناســی  های اجراســت؛ بنــابراین، روش هنجــاری و دســتورالعمل

ــوعی معرفت ــت ن ــاری اس ــی هنج ــه ».شناس ــی ب ــت  چلب جه
وی،  تر اسـت. از منظـر شناسی به رویکرد رئالیستی نزدیـک روش

که چلبـی  تبیین علمی انتقادی است و وجهی سوگیرانه دارد. چنان
ب)،  ١٣٩۶الـف و  ١٣٩۶؛ ١٣٩۵مبتنی بر رویکـرد رئالیسـتی (

اّمـا  ؛کنـد علم اجتماعی را نقد و نفی می انهٔ یگرا های اثبات روایت
  پذیرد. را نمی نفِی تبیین عّلی
 ؛١٣٨١ ؛١٣٨٠هـای تجربـِی چلبـی ( هـا یـا فعالیت پژوهش

ی یــا هــای کّمــ هــا و تکنیک و...) مبتنــی بــر روش ١٣٩٢ ؛١٣٨٣
مطالعـاتی  هعمـدطور بهاند و  آماری انجام شده شرفتهٔ یهای پ روش

ایـن اسـاس، در  انـد. بـر تطبیقی و مطالعاتی با منطـق فـازی بوده
شناسـی  تـوان روش ب) می ١٣٩۶الـف و  ١٣٩۶رویکرد چلبی (

شناختِی چلبـی بـه  رئالیستی و اثباتی را ردیابی کرد. رویکرد روش
که، همواره خط فکری خود را  چنان ؛تر است پارادایم اثباتی نزدیک

 در تقابل و تضاد با پارادایم تفسیرگرایی عنوان کرده است.
ــی (ر.ک:  ــار چلب ــت در آث ــای  ) در دو١٣٩۵مفهــوم علیَّ معن

، نیاوجودکـار رفتـه اسـت. بـا شناختی به شناختی و معرفتوجود
یافته و بـا  های تجربی چلبـی، مبتنـی بـر روشـی سـازمان پژوهش

اند.  ترکیبی از منطق قیـاس و مشـاهده تجربـِی دقیـق انجـام شـده
از منطــق  پیــرویایــن، در ورود بــه واقعیــت تجربــی بــا  اســاسبر

ه است. علیت و تبیین یابی را دنبال کرد گرایی، تبیین و علیت اثبات
) با رویکردی اثبـاتی و نزدیـک بـه رویکـرد ١٣٩۵در آثار چلبی (
  شود. پذیر می رئالیستی درک

ــدگاه چلبــی ( می ــوان در دی الــف)،  ١٣٩۶و  ١٣٩۵؛ ١٣٩٢ت
 گیری ابزارگرایانه نسبت به دانش و علم را مالحظـه کـرد. بـه جهت

ه دانـش تعبیری، چلبی براساس رویکرد رئالیستی معتقد اسـت کـ
باید در راستای کنترل بر محیط و برآوردن اهداف نخبگـان باشـد. 

الف) همواره از غلبه یا  ١٣٩۶و  ١٣٩۵، چلبی (ر.ک: براین افزون
کند کـه  ایدئولوژی بر دانش بشری یا چیزی ابراز نگرانی می طرهٔ یس
ـــدئولوژیک« ـــودگی ای ـــد. در جـــدول  می» آل اصـــول و  ٩خوان

  اند. دیدگاه چلبی ارائه شدهشناختی در  های روش فمعّر 
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  شناختی و اهداف پارادایمی دانش از نظر چلبی های روش مؤلفه .٩جدول 

 مؤلفه  معرف ابعاد هویت

  شناسی روش

  بودن تجربی

ای و باپژوهشگر با استفاده از زبان مشاهده«...
کوشد ببیند که  های تجربی می مراجعه به داده

های تجربی  مورد نظر او تا چه حد با داده هٔ ینظر 
 .)٨٩، ص١٣٩۴» (کند...مطابقت می

گیری  جهت
  ارزشی

حداقل شش ارزش محوری که عمدتًا خصلت«
عینی دارند چارچوب ارزشی علمی را تشکیل 

 الف)١٣٩۶و١٣٩۵؛١٣٩۴(ر.ک:»دهند.. می

  گرایی کمیت

بروزتوانداستعداد تبیینی به دو شکل اصلی می«
صورت توضیح رئالیستی (وجودی)  یکی به :کند

و دیگری به شکل توضیح پوزیتویستی (اثباتی). 
اصطالح واقعی مراجع تجربی (عینی)  ترکیب به

» استعداد قدرت«ها و ابعاد و اجزای آنها و  سازه
و سازوکارهای مولد آنها مدنظر است. در این نوع 

ها  سازه توضیح، رابطٔه (روابط) بین مراجع تجربی
مبتنی بر ضرورت وجودی است. در توضیح 

آماری) مابین  اثباتی، روابط منطقی (ریاضی/
، ١٣٩۴» (اند... ها مورد توجه سازه ها و زیر سازه

 )١٣٩٢و نیز١٠١ص

  یابی عّلیت

نظم ُخرد نه تنها نظم در ابعاد چهارگانٔهٔهینظر«... 
 ؛داند آن را مانع اصلی بروز خشونت در خانواده می

بلکه، وجود همدلی، همگامی، همفکری و 
همبختی در سطح خانواده (گروه) را مانع بروز 

» داند بزهکاری نوجوانان در این سطح می
؛ و نیز، چلبی و ٣٠۶و  ٢٨٩؛ ٢٨١ص  ،١٣٩۴(

 ).٣٢و٢٩، ص١٣٩۵(و)١٣٨٠روزبهانی،

اهداف 
  پارادایمی علم

  محور مسئله
  و کاربردی

چنانچه اقتصاد مولد باشد (مثل یک اقتصاد«...
صنعتی پیشرفته)، چنین اقتصادی طالب علوم 

، به رو نیتجربی، کاربردی و تکنولوژی است؛ ازا
تحریض گسترش علم در عرض جامعه 

ان ارائٔه پردازد و لذا با عنایت به اینکه امک می
های مالی و تشکیالتی دارد، به انحاء  فرصت

تلف منابع مادی برای تحقیق و توسعٔه علم خم
 ).۶١، ص١٣٩۵» (دهدتخصیص می

  بینی پیش

مشکالت موجود بر سر راه توسعه و انباشت«... 
جای  نظریه... [این است که] بعضی از آنها به

بینی رخدادهای  اینکه به توضیح و پیش
کردن چارچوب  اجتماعی بپردازند، با فراهم

مفهومی مقوالت اجتماعی، به توصیف و تفسیر 
، ١٣٩۵» (ورزند... رخداد اجتماعی مبادرت می

 .)١۵، ص١٣٩۴(و)١٨ص

  کنترل
شناسیبعد از وصول نتایج، نوبت به عمل «...
 هٔ یرسد که خودش نیاز به نقشه راه یا نظر  می

 .)٩٩، ص١٣٩۴(و نیز:»اقدام دارد...

  
  

  

 گیری بحث و نتیجه

ای که در پژوهش حاضر از هویت علمـی یـا  های اولیه در ارزیابی
نظـر  چنـین بـه نیـعمل آمـد، ا شناسان به هویت پارادایمی جامعه

رسید که فعالیت علمی آنـان مبنـای پـارادایمی دارد. ایـن امـر  می
کردند نشان دهنـد کـه  ن تالش میشناسا بود که جامعه جهت نیبد

ــه فعالیت ــیش  را در یکــی از پارادایم  ای هــای حرف هــای علمــی پ
اند. گرچه به لحاظ ظاهری مفـاهیم یـک حـوزٔه پـارادایمی را  برده

های بیشتر و مشاهدات مبتنـی  اّما بررسی ،گرفتند کار می بسیار به
آنـان هـای  های تجربی آنها بیانگر این بـود کـه پژوهش بر فعالیت
  سطح مباحث فلسفی است.  شناسی و محدود به فاقد روش
واقع، اگر پارادایم به عرصٔه واقعیـت اجتمـاعی وارد نشـود،  در

شناسـان  مباحث علمی جامعه بیشتر رو نیازا ؛کفایت الزم را ندارد
شناسـی معتبـری بـرای  جذابیتی کـه دارنـد، روش ا وجودایرانی، ب

 ورود به واقعیت اجتماعی و ایجاد تغییر مبتنی بر نظریه ندارند. بـا
، در نتیجــهشناســان ایرانــی و  وصــف، اندیشــمندان و جامعه ایــن

گذاران اجتماعی با مراجعه به مباحث پارادایمی و براساس  سیاست
اعی ایـران طـرح بحـث های اجتمـ ها دربارٔه جامعه و پدیده نظریه
  شناسی روشنی ندارند. کنند؛ اّما روش می

، عاملین معتبـری کـه در ایـن پـژوهش ارزیـابی دیگرسخن به
ومشـی پـارادایمی ندارنـد و  علمی رویکرد یا خط  اند به دانش شده

، نیـا اساسکنند. بر شان را از سطح نظریه شروع می فعالیت علمی
های  اصـالت دارد و دغدغـهتوان گفت در دیـدگاه آنهـا نظریـه  می

 ؛های مــرتبط بــا فلســفٔه علــم را ندارنــد شــناختی و دغدغــه روش
 ؛شناسی نیـاز دارد نظریه برای ورود به واقعیت به روش که یدرحال

شناسـی  های اجتماعی ایران براساس روش جامعه و پدیده رو نیازا
شــوند. درنتیجــه، نظــام حــل مســئله شــکل  علمـی مــدیریت نمی

اجتمـاعی)  یوسـازها ، در جامعه (ساختسخندیگر گیرد. به نمی
  گیرد. تولید و بازتولید دانش علمی شکل نمی

شناسان ایرانی به واقعیـت اجتمـاعی ورود  ترتیب، جامعه بدین
اند دانش علمی ایجـاد کننـد. آنـان  اند و نتوانسته پارادایمی نداشته

عامـه  وسازهای اجتمـاعی را بـا معرفـت همچون دیگران، ساخت
ــا  کننــد؛ یعنــی، تمــایز جامعه بــه و درک میتجر  دیگــرشناســان ب

ای  کنشگران نه در پراکتیس علمـی آنهـا، بلکـه در مفـاهیم نظـری
گیرند؛  شان به کار می ها و مشاهدات روزمره است که دربارٔه تجربه
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بنابراین، دانشی که دربارٔه جامعٔه ایران داریم، بیش از آنکـه مبتنـی 
علمی باشـد، دانـش ناتمـام یـا خالقانـه یـا  ها یا دانش بر پارادایم

  معرفت فردی است. 
شناســان  ای جامعه ، وقتــی فعالیــت حرفــهحاتیتوضــ بــا ایــن

شـود، بـرای  شناسـی دنبـال نمی براساس مبانی پـارادایمی و روش
ای  های اجتماعی به تجارب زیسته و شرایط فرهنگـی تحلیل پدیده
اس آنهـا و بـا آراسـتن اند و براس نمایند که زیست کرده مراجعه می

طور  کنند؛ زیـرا بـه درک شخصی به مفاهیم نظری، طرح بحث می
گیـرد و خـأل  اش شـکل می طبیعی، امور انسان در زنـدگی روزانـه

هـا در نظـام  ها یا ابهام شود و پرسش زیسته پر می تجربهٔ  بامعرفتی 
، دانشمندان ما با درکـی رو نیازا ؛شوند معرفت عامه پاسخ داده می

دهنـد.  شان را انجـام می شان دارند، کار علمی از زندگی روزانهکه 
شان  کنند؛ بلکه زندگی روزانه شان را زیست نمی آنها زندگی علمی

  کنند. را زیست می
شناسـی مـرتبط اسـت و  ساختار دانش اساسًا به حوزه معرفت

، این بایـــد بحـــث را از ایـــن منظـــر واکـــاوی کـــرد. براســـاس
شناسـی مسـلط بـر  ز طرفـی بـا معرفتکنندگان تحقیق ا مشارکت

شناسی مسلط  مرتبط هستند و از طرفی با معرفت یحوزٔه دانشگاه
طور طبیعی) کنشـگران  این، (بهاوجوداند. ب بر زندگی روزانه مرتبط

عمـل وقتـی فعالیـت درتوانند اینها را مستقل از هـم ببیننـد و  نمی
گـرفتن از  مهای مفهومی و نظری را با وا کنند، طراحی ای می حرفه

 یهای معرفتی مسلط در حـوزه دانـش علمـی و دانشـگاه گفتمان
اّما وقتی درگیـر  ؛دهند یافته انجام می کشورهای توسعه ویژه دنیا، به

لحـاظ فعالیـت عملـی، درگیـر سـاختار  زندگی روزمره هستند، به
شـوند. پیامـدهای ایـن  عامـه می معرفتی زنـدگی روزانـه و دانـش

شناسـی  پوشی کـه در حـوزٔه معرفت ل چشمتعارض و تمایز غیرقاب
هــا و  هــای مفهـومی (معرف افتــد، در تعـارض و التقاط اتفـاق می

 ؛شوند ها آشکار می مضامین) و در رتوریک حاکم بر متن پژوهش
تــوان بــا  دانــش را می ، بخشــی از ســامان نیــافتگی نظــامرو نیــازا

  شناختی توضیح داد. معرفت های تعارض
ــیِش رو آشــکار  ــژوهش پ ــیپ ــ م ــت علمــی کن ــه در هوی د ک

شناسان ایرانی نه فقط نظـم و انتظـام علمـی شـکل نگرفتـه  جامعه
پــارادایمی هــای  اســت؛ بلکــه، در ســطح نظــری بــا تعارض

های  که از طریق ارزیابی پارادایمی پژوهش ای گونه به روست؛ روبه

شــویم. آنچــه  شــناختی متوجــه نــوعی خلــط رتــوریکی می جامعه
شـود  شناختی می های جامعه ایمی پژوهشموجب نابسامانی پاراد
ــه در ــن اســت ک ــان هستی ای ــارادایمی و می ــطوح پ شناســی و  س

کار رفته در یک پژوهش،  شناسی و روش به شناسی و روش معرفت
توان گفتمان غالـب و  انسجام و پیوستگی ایجاد نشده است و نمی

  روشن و مشخصی را متمایز کرد. 
ر ایـران حالـت از جـا با این توضیحات، بایـد گفـت دانـش د

، دانـش دانشـمندان و دانـش مـردم و بـراین افزوندارد.  1دررفتگی
سه هویت معرفتی فعال در جامعٔه ایران است که  2،دانش نخبگان
شناسی معرفت در ایران بیـانگر دانـش جامعـه بـه  در حوزٔه جامعه

مـرتبط بـا زیسـت  3وجه کلی هستند. این دانش، سه صدا یا آوای
های این صداها و فرایندهای  کند. چون بنیان اظهار میاجتماعی را 

گیری آنها و اهداف آنها با هم متفاوت است، سه نوع گفتمان  شکل
های کامًال متفاوت یا حتی متعارض  کند که پایه متفاوت را ابراز می

هـایی کـه در  هـا و تمایزهـا و تعارض دارند. براساس همین تفاوت
هـایی در  ر وجـود دارد، تعارضهای دانش اجتماعی کشـو گفتمان
شـود و  های زیست اجتماعی در جامعه ایران مشـاهده می سیستم

است، این مـدعا  گفتنینوعی آنارشِی معرفتی منجر شده است.  به
طلبد و نیاز است در مقالٔه مستقلی راجع  توضیحات بیشتری را می

  به آن بحث شود.
  

   

                                                           
1. fragmentation 

2. Elite 

3. Voice 
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  نشر علم. :، تهرانوبر شناسی امیل دورکیم و ماکس جامعه

شناســی ایرانــی بــه لحــاظ  جامعهب)،  ١٣٩٣( ــــــــــــــ، .۶
ص ، شناســی ایــران مفهــومی و نظــری، در مختصــات جامعه

  انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران. :، تهران۴٢−١٧
واده هـا و آینـده خـان تغییـرات، چالش)، ١٣٩۵( ــــــــــــ، .٧

  انتشارات تیسا. :، تهرانایرانی
های جامعـه ایرانـی،  )، دانشگاه و چالش١٣٩۶( ــــــــــــ، .٨

  پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی. :تهران
 شناسی در ایران، شناسی جامعه جامعه)، ١٣٧٨( ــــــــــــ، .٩

 نشر کلمه. :تهران

، ایـرانارزیابی انتقادی نهـاد علـم در )، ١٣٩۵افروغ، عماد ( .١٠
 تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

فلســفه روش تحقیــق در علــوم )، ١٣٩١ایمــان، محمــدتقی ( .١١
 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. :، قماجتماعی

هویــت معرفــت علمــی علــوم )، ١٣٩۶( ـــــــــــــــ، .١٢
پژوهشـکده مطالعـات فرهنگـی و : ، تهـراناجتماعی در ایران

 اجتماعی.

فلسـفه )، ١٣٩۶کالتـه سـاداتی (احمـد ایمان، محمدتقی و  .١٣
در: ایمــان، محمــدتقی اســالمی و توســعه معرفــت علمــی، 

)، هویت معرفـت علمـی علـوم اجتمـاعی در ایـران، ١٣٩۶(
 تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

ــورمن ( .١۴ ــی، ن ــوم  پارادایم)، ١٣٩١بلیک ــق در عل ــای تحقی ه
یمـان و محمـدتقی ا ؛، ترجمٔه سیدحمیدرضـا حسـنیانسانی

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. :سیدمسعود ماجدی، قم

، »مدار شناسی مردم دربارٔه جامعه«)، ١٣٨۶بوروی، مایکل ( .١۵
)، ١( ٨، شناسـی ایـران مجلـٔه جامعـهرکنی،  ترجمٔه نازنین شاه

 .٢٠١−١۶٨ص 

)، ١٣٩۴آرویـن (و بهـاره  آبـادی براهیمحسـین اپایا، علـی؛  .١۶
: ، تهرانو اجتماعی در ایران شناسی نقادانٔه علوم انسانی آسیب

  طرح نقد.

، ترجمـه حسـین منطق اکتشاف علمی)، ١٣٩۶پوپر، کارل ( .١٧
  انتشارات علمی فرهنگی. :کمالی، تهران

ـــا و  .١٨ ـــوادی، علیرض ـــراهیم ج ـــقاب ـــأملی )، ١٣٩١( توفی ت
کادمیک در ایـران شناختی بر جامعه معرفت ، مسـائل شناسی آ

 .٨٣−۵٩)، ص ١( ٣اجتماعی ایران، 

بررسی تجربی نظـام شخصـیت در )، ١٣٨١چلبی، مسعود ( .١٩
  سسه پژوهش فرهنگ، هنر و ارتباطات.ؤم: ، تهرانایران

ها  چارچوب مفهومی پیمایش ارزش)، ١٣٨٣( ــــــــــــ، .٢٠
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، دفتر  :، تهرانو نگرش ایرانیان

 های ملی. طرح

شریح و تحلیـل ، تشناسی نظم جامعه)، ١٣٩٢( ــــــــــــ، .٢١
 نشر نی.: نظری نظم اجتماعی، تهران

، تحلیل اجتمـاعی در فضـای کـنش)، ١٣٩۴( ــــــــــــ، .٢٢
 نشر نی. ن:تهرا

ــــ، .٢٣ ـــی در )، ١٣٩۵( ـــــــــــ ـــری و تطبیق ـــل نظ تحلی
 نشر نی. :، تهرانشناسی جامعه

قانونمنـدی اجتمـاعی از منظـر الف)،  ١٣٩۶( ــــــــــــ، .٢۴
ــوم ، ســخنرانی رئالیســم علمــی، چهــارمین همــایش روز عل

 اجتماعی، یزد، دانشگاه یزد.



     ١٣٩٨زمستان  /١٠١ش/ ٢۵س/ شناسی علوم انسانی روش   ٣٠

 

پردازی،  ای نظریه هاِی ریشه دشواریب)،  ١٣٩۶( ــــــــــــ، .٢۵
سخنرانی علمی، نخستین جشنوارٔه ملی نقد متون و کتـب علـوم 

 پژهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. :، تهرانانسانی

، نقـش خـانواده )١٣٨٠( روزبهـانیتـوران چلبی، مسعود و  .٢۶
عنوان عامل و مانع بزهکاری نوجوانان، پژوهشنامٔه دانشکدٔه  به

 .٢٩ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، 

سیر تجدد و علـم جدیـد در ). ١٣٩٢اردکانی، رضا (ی داور .٢٧
 نشر فردایی دیگر.: تهران ایران،

، »مشـاهده در علـوم اجتمـاعی«)، ١٣۶٩، فرامرز (پور عیرف .٢٨
و  ١، دانشگاه شهید بهشتی، (پژوهشنامه ادبیات و علوم انسانی

 .١۴۵−١٢٠)، ص ٢

نامـه ، »ها شناسی و نگرش روش«)، ١٣٧۶، فرامرز (پور عیرف .٢٩
  .٩۴−٨٩)، ص ٢، (شناسی ایران انجمن جامعه

ـــ، .٣٠ ــد و کاوهــا و پنداشــتهالــف)،  ١٣٧٧( ـــــــــــ ، ها کن
  شرکت سهامی انتشار. :تهران

، »وضع علم و پژوهش در ایـران«ب)،  ١٣٧٧( ــــــــــــ، .٣١
  .٣۵−١۶، ص ٣٠، نامه فرهنگ

توسعه و تضـاد: کوششـی در جهـت )، ١٣٨٠( ــــــــــــ، .٣٢
: ، تهـرانایـران تحلیل انقـالب اسـالمی و مسـائل اجتمـاعی

 شرکت سهامی انتشار.

تأمالتی در موانع رشد علمی ایران: «)، ١٣٨۵( ــــــــــــ، .٣٣
پگـاه ، »هـا ها و انگیزه ها، ارزش روش علم و نهادهای علمی،

 .١٨٣، حوزه

دولت و ملت در افریقای جنـوبی: «)، ١٣٨۶( ــــــــــــ، .٣۴
حکومت سیاهان و رفتار سیاسی سفید و سیاه، دانشگاه شهید 

و  ۵٨( ١۵، مجله دانشکده ادبیـات و علـوم انسـانی، »بهشتی
  .١٣١−١٠٩)، ص ۵٩

ـــ، .٣۵ ــه:)، ١٣٨٧( ـــــــــــ ــاتومی جامع ــه آن ــر  مقدم ای ب
  شرکت سهامی انتشار.: ، تهرانشناسی کاربردی جامعه

، دریغ است ایران که ویران شودالف)،  ١٣٩٣( ــــــــــــ، .٣۶
  شرکت سهامی انتشار. :تهران

ـــ، .٣٧ ــد علمــی ایــران و ب)،  ١٣٩٣( ـــــــــــ موانــع رش
  شرکت سهامی انتشار.: ، تهرانآن یها حل راه

، خلدون و علوم اجتماعی ابن)، ١٣٩١طباطبایی، سیدجواد ( .٣٨
 نشر ثالث.: تهران

سجاد فتاحی، معصـومه اشـتیاقی و نسـترن  ،فاضلی، محمد .٣٩
ــان ــت «)، ١٣٩۴(رفیعی زنج ــی از کیفی ــابی درون ــک ارزی ی

ــوزش جامعه ــام آم ــران خروجــی نظ ــی در ای ــه ، »شناس مجل
 .٢٧−٣)، ص ٢( ١۶ شناسی ایران، جامعه

ی الگــویی ایــران آینــده بــه ســو)، ١٣٨٧فیــاض، ابــراهیم ( .۴٠
پژوهشگاه فرهنـگ،  :، تهرانشناختی برای ابرقدرتی ایران مردم

  هنر و ارتباطات.
شناسی معرفتی ادبیـات و  جامعهالف)،  ١٣٨٩( ــــــــــــ، .۴١

وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، دفتــر  :، تهــرانارتباطــات
  ها. مطالعات و توسعه رسانه

ختی علم شنا شناسی تاریخی مردمب)،  ١٣٨٩( ــــــــــــ، .۴٢
  الملل. شرکت چاپ و نشر بین :، تهراندر ایران

نشـر  :، تهـرانسیاست دین و فرهنگ)، ١٣٩٠( ــــــــــــ، .۴٣
  .دانشگاه امام صادق

شناسی ایرانی تأمالتی در وضع  مردم)، ١٣٩٢( ــــــــــــ، .۴۴
  سپیده باوران. :، مشهدامروز ایران

شناسـی  جامعهفقـدان عقالنیـت در )، ١٣٩٣( ــــــــــــ، .۴۵
ــات جامعه ــران، در مختص ــی ای ــی ایران ، ۶۶−۵٧، ص شناس

  جهاد دانشگاهی واحد تهران.: تهران
، حکمت اجتماعی و پویـایی ایرانـی)، ١٣٩۵( ــــــــــــ، .۴۶

  امیرکبیر.: ، تهران٢ج 
ناهمزمـانی دانـش: روابـط ). ١٣٨٢( حمـدامینراد، م قانعی .۴٧

نشـر  :تهـران اقتصـادی در ایـران،−های اجتمـاعی علم و نظام
 مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.

الگوی چهار وجهـی بـرای ارزیـابی )، ١٣٩۶( ــــــــــــ، .۴٨
 پژوهشکدٔه مطالعات فرهنگی. :، تهرانتوسعه علوم انسانی

شناسی رشـد و افـول علـم در  جامعه)، ١٣٧٩( ــــــــــــ، .۴٩
 نشر مدینه. :، تهرانایران

النیت مـدرن؛ قرائتـی تبارشناسی عق)، ١٣٨١( ــــــــــــ، .۵٠
 نقد فرهنگ.: ، تهرانمدرن از اندیشه دکتر علی شریعتی پست
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ـــ، .۵١ ــیش گفــت«)، ١٣٨٣( ـــــــــــ الگــویی در  وگوهــای پ
)، ص ١، (شناسـی ایـران مجلٔه جامعه، »شناسی ایرانی جامعه

۵−٣٩. 

 :، تهرانتحلیل فرهنگی صنعتالف)،  ١٣٨٨( ــــــــــــ، .۵٢
  ارتباطات.هشگاه فرهنگ، هنر و وپژ
های فرهنگـی تکنولـوژی  دوگانگی«ب)،  ١٣٨٨( ــــــــــــ، .۵٣

ــرد جامعه ــوژی) (رویک ــل تکنول ــی در تحلی ــی فرهنگ ، »شناس
 .١۴۵−١٠٧)، ص ٨( ٢، فصلنامه تحقیقات فرهنگی

الگــویی در  وگوهــای پــیش گفت)، ١٣٩٣( ــــــــــــــ، .۵۴
(ص ، شناسی ایـران شناسی ایران، در مختصات جامعه جامعه
  انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران.: )، تهران٢٠٠−١٧۵

، اخالقیات شعوبی و روحیـه علمـی)، ١٣٩٧( ــــــــــــ، .۵۵
 انتشارات علمی و فرهنگی. :تهران

ــــانعی .۵۶ ــــد راد، محمــــدامین و  ق ــــوعی (وحی )، ١٣٨٧طل
، »شناختی در علـوم انسـانی و اجتمـاعی های روش چرخش«

  .٧۴−۵٣)، ص ۵٧( ١۴، شناسی علوم انسانی روش
پوزیتیویسـم و «)، ١٣٨۵( کریمـی جالل کچویان، حسین و .۵٧

، ص ٢٨، ش نامـٔه علـوم اجتمـاعی، »شناسی در ایران جامعه
٢٨−۵۴. 

های  روش)، ١٣٨٩جویس گال ( و گال، مردیت؛ والتر بورگ .۵٨
، ترجمـٔه شناسـی تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتـی و روان

دانشـگاه شـهید ناشـران: ، احمدرضا نصر و همکاران، تهـران
 بهشتی و سمت.

ــوایی، حســن ( .۵٩ ــدازه«)، ١٣٩٢محــدثی گیل ــاع ان گیری  امتن
مجلـٔه مطالعـات ، »داری بندی نوع دین داری و امکان رتبه دین

 .١۶۵−١٣۶)، ص ١( ٧، اجتماعی ایران

ـــــ، .۶٠ ــــف)،  ١٣٩٧( ـــــــــــ ــــگاه: ال ــــت دانش حکای
: ، تهرانهای علمی و زیسِت دانشگاهی شناسی سازمان جامعه

 پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

حـاجی خـودتی: خـاطرات حـج ب)،  ١٣٩٧( ــــــــــــ، .۶١
 نقد فرهنگ. :، تهرانشناس یک جامعه

خدا و خیابان: نسبت امر متعال و پ)،  ١٣٩٧( ــــــــــــ، .۶٢
 نقد فرهنگ. :، تهرانسیاسی نظم اجتماعی

: ، تهـرانشناسی عمـومی جامعه)، ١٣٧٠محسنی، منوچهر ( .۶٣
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