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  دهيچك
 معتقد جامعه در اثباتي و متافيزيكي و ديني معرفت نوعسه زيستيهم به شلر
 معرفتي فضاي در متغيرها اين سهم تعيين جهت تجربي اقدامي گاههيچ كه بود

 وزن و سهم به يابيدست هدف با حاضر، پژوهش. استنگرفته صورت جوامع
نخستين در. استشده انجام شلر ديدگاه از رشت شهر در معرفت انواع نسبي
 معرفت انواع ديگر به نسبت كه اندكي سهم دليلبه متافيزيكي، معرفت گام،

 شكل نوعي فقدان نيز و ديني معرفت با اشنسبي پوشانيهم نيز و داشته
 هايجنبه برخي كيفي، بخش در. شد گذاشته كنار شلري، بيانبه اجتماعي،

 معرفت نوع دو از شدهشناخته نمايندة دو به هاييمصاحبه طي اجتماعي حيات
 دو هايتفاوت تا شد عرضه روحانيان، و دانشگاه استادان يعني ديني، و علمي
 10 از پس. شود مشخص هاحوزه اين به مربوط معنايي هاينظام در گروه

 در مطلوب نظري اشباع دانشگاه، استادان با مصاحبه 17 و روحانيان با مصاحبه
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 روابط و جنسي كار تقسيم فرزندان، تعداد ترجيح( خانواده نظير هاييحوزه
 اخالقيات فراغت، اوقات سياست، ،)تكثرگرايي و دين فردي وجوه( دين ،)جنسي

 با برابر اينمونه با پيمايشي انجام با سپس،. شد حاصل انسان و علم به باور و
. شد مشخص مردم ميان درمعرفت انواع از هريك سهم شهر، سطح در نفر 394
 علم، به نگاه و اخالقيات ديني، تكثرگرايي چون ابعادي در كه داد نشان نتايج
 هاحوزه ديگر در و اندبوده موافق روحانيان هاياستدالل با پاسخگويان بيشتر
  .استبوده دانشگاه استادان هاياستدالل با غلبه

  .علم دين، معرفت، منابع شلر، معرفت شناسيجامعه :كليدي واژگان
  

 مسئله انيب

 فرانسه نمايندة از ميرزا،عباس روس، قواي برابر جنگ در ايران شكست از پس كه است نقل
  :پرسيد ايشان پيشرفت داليل دربارة
 ترقي و ما ضعف موجب و چيست، كرده مسلط ما بر را هااروپايي شما كه قدرتي اين دانمنمي
 حال و متبحريد عقليه قواي تمام كاربردنبه و كردنفتح و جنگيدن قشون در شما. چيست شما
  ).308: 1372 حائري،( گيريممي نظر در را آتيه ندرتبه و ور،غوطه شغب و جهل در ما آنكه

 خود جايبه پرسشاين همچنان سده،يك از بيش گذشت از پس رسدمي نظربه امروزه،
 ميان نسبت ايراني، روشنفكران مناقشات برانگيزترينسؤال از يكي مدت،اين طي. است باقي
 ايران بين رابطة به كه است ايراني مدرنيتة نوعي وجود امكان تر،ساده بيانبه يا مدرنيته، و ايران

 جهان با سوهم را ايران فرهنگي و اقتصادي اجتماعي، ساختارهاي و بخشد نظم مدرن جهان و
دست امكان فاقد مردمش »خوييدين« دليلبه را ايران برخي اساس،براين. دهد شكل معاصر
 دوستدار،( اندگفته سخن تمدن اين »ناپرسايي« و »تفكر امتناع« از و دانسته مدرنيته به يابي

 اندداده قرار خود بررسي موضوع را انديشه امتناع بر مؤثر تاريخي موقعيت ديگر برخي). 1370
 ايراني،» تجربة« يا »لهجه« با مدرنيته نوعي وجود به اعتقاد با نيز ايعده). 1386 طباطبايي،(

 از و كرده گوشزد) مختص و خاص ايمدرنيته وجود( رويكرداين با را ايراني جامعة بررسي لزوم
). 1380 آزادارمكي، ؛1384 ميرسپاسي، ؛1385 توفيق،( اندگفته» ايراني مدرنيتة« به توجهيبي

يك از بيش گذشت از پس و اكنون كه است اين كرد، مطرح توانمي باباين در كه پرسشي
 كشور اين مردم ميان در مدرن هايارزش حدچه تا مدرنيته، مضامين و ايران رويارويي از قرن

 خاصي نوع به مردم را اقبال توانمي اجتماعي حيات هايحوزه كدام در و است ساري و جاري
  .كرد مشاهده معرفت از
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 اجتماعي دامنةپهن ساختارهاي از تابعي را معرفت معموالً معرفت شناختيجامعه مطالعات
 ايران، در خصوصاً و دانندمي اقتصادي و اجتماعي سياسي، فرهنگي، متغيرهاي تأثير تحت و

دسته براي اساسي اركان از كيي شك،بدون كه معرفت، منابع موضوع با ساختارمندي مطالعة
 استفاده با تا كوشدمي حاضر مطالعة. استنگرفته صورت است، مدرن و سنتي به جوامع بندي

 برقرار افراد معرفت و هاارزش نظام ميان منسجمي و مندنظام پيوند كه شلر، ماكس نظرية از
 نوعي از را جامعهاين مردم پيروي نحوة و كند مشخص را جامعه در معرفت منابع سهم كند،مي

  .دهد قرار بررسي تحت خاص معرفت
 كه معرفت، انواع از شلر ماكس بنديدسته وجود با كه است اين اينجا در اهميت حائز نكتة

 معرفت كه شد مشخص مقدماتي مطالعات در شد،مي شامل را علمي و متافيزيكي ديني، نوعسه
 در و ندارد مطالعه تحت جمعيت ميان در زيادي وزن مستقل، معرفتي مثابةبه متافيزيكي،

 كه شد مشخص چنين شد، برقرار تهران در محورمتافيزيك اجتماعات مراكز با كه هاييتماس
. اندكرده متوقف استان، مردم نكردناستقبال دليلبه گيالن، استان در را خود فعاليت مراكز،اين

 از گروهاين عقايد و هامالك ارزيابي امكان مهم، گروه نمونة نبودندردسترس دليلبه درنتيجه،
 آن سنجش ضرورت مردم، ميان در تفكر نوعاين نداشتنرواج علتبه ديگر، ازسوي و رفت بين
 معرفت با ماهوي هايتفاوت (معرفت متافيزيكي) دركنار معرفتاين عالوه،به. شد منتفي نيز

 دربارة اشنظريه براي شلر ماكس. «است آن با هاييمشابهت داراي شلر نظرية در ديني،
 وجود با دين، و متافيزيك زيرا كند؛مي انتخاب را سازگاريهم نظام عنوان دين، و متافيزيك

: 1387 ذاكرزاده،( »اندپيوسته همبه برتر وحدتي در دارند، هم به نسبت كه استقاللي و تفاوت
 ديگري نفي و دواين از يكي انتخاب به قادر كه انساني، روح ويژگي دركنار امر،اين دليل). 171

 خود راه دين. «دارند ارجاع آن به معرفت نوع دو اين كه است موضوعاتي نهايي مشابهت نيست،
 همان مقدس امر كه يابددرمي ثانوي طوربه و كندمي آغاز مقدس امر به شدننايل منظوربه را

 طوربه و داردبرمي گام است مطلق كه واقعي امر يافتن قصدبه متافيزيك. است مطلق واقعيت
 همان،( »گرددمي انسان رستگاري باعث كه است امري همان مطلق امر كه يابددرمي ثانوي
174.(  
 معادله سمت يك در را معرفت صورت دو اين نهايي، تحليل در كه مشابهت،اين به توجه با

 دانستنكافي و متافيزيكي معرفت از نكردناستفاده دهد،مي قرار اثباتيـعلمي معرفت دربرابر و
 معرفت نوع دو اين توانمي درنتيجه،. نمايدمي موجه علمي، معرفت دربرابر ديني معرفت دوگانة

 مطرح مدرن معرفت منزلةبه علم دربرابر كه برد كاربه سنتي معرفت انواع مثابةبه طوركليبه را
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 بين هايتفاوت تعيين درجهت تالش توانمي را حاضر پژوهش اصلي هدف بنابراين،. شوندمي
. دانست اجتماعي حيات هايجنبه برخي به نگاه در علمي و ديني معرفت منبع دارندگان
 معرفت غالب نزد شخص، نوع به آن دادننسبت ضمن ها،تفاوت اين تشخيص توانايي درصورت

. كرد مطالعه جامعه در را معرفت انواع از هريك سهم و ميزان جامع، پيمايشي انجام با توانمي
 شخص نزد غالب معرفت تأثيرپذيري توانمي اي،زمينه متغيرهاي از تعدادي بررسي با درنهايت،

  .سنجيد متغيرها اين از را
  

  نهيشيپ يبررس
 تعيين جهت مهمي پژوهش شناسي،جامعه در معرفت منابع مفهوم به پرداختن قدمت وجود با

 مطالعات ترينمرتبط و استنگرفته صورت جامعه در معرفت منابع انواع از هريك وزن و سهم
 برايـمعرفت از خاص نوع يك انواع وزن تعيين به مربوط هايتالش بتوان شايد را حوزهاين در

  .دانست آن اجتماعي و جمعي پيامدهاي و ـدين انواع مثال
 تأثيراتي تبعبه بلكه نفسه،في نه شناسان،جامعه براي دين موضوع اهميت نگاهي، چنين در
 و ذوالفقاري( است پذيرفتهمي آن از كه تأثيراتي اي گذاشتهمي اجتماعي حيات بر كه استبوده

 در پوريوسفي حميد معرفت، منابع انواع بين ارتباط زمينة در مثال، براي). 153: 1393 محبي،
دين بر كالج تأثير« عنوان با و غربي ميشيگان دانشگاه در 1984 سال در كه اش،دكتري رسالة
 چهار در را داريدين كرد، ارائه» متحده اياالت در تحصيل درحال مسلمان آموزاندانش داري
 او. داد قرار بررسي تحت) 86: 1984 پوريوسفي،» (پيامدي و تجربي مناسكي، اعتقادي،« بعد
 نشان را فرد داريدين ميزان كه داد ارائه شاخصي بعد، چهار اين به مربوط هايگويه تركيب با

 بيشتر نفوذ از حاكي گالك، مطالعة همچون پژوهش،اين كه كندمي بيان پوريوسفي. دهدمي
  .استبوده اعتقادي بعد

 ميان رابطة بر مؤثر اجتماعي پارامترهاي بررسي« هدف با ديگري تحقيق زمردي، محمدرضا
 دانشگاهي تحصيالت ميان رابطة بررسي درقالب دنيوي و ديني گرايش و دانشگاهي تحصيالت

. دادندمي تشكيل گيالن دانشگاه دانشجويان را آن جامعة كه استداده انجام» ديني گرايش با
 با متناسب مقياسي ساختن به داري،دين سنجش غربي هايشاخص بررسي دركنار تحقيقاين

 و شود رفع هاشاخصاين در موجود هايناكارآمدي و هاكاستي تا استپرداخته ايراني فرهنگ
 23: «خوانيممي آن از بخشي در كه ايگونهبه است؛ تحقيق ويژگي ترينبااهميت نكته اين

 ،)نفر 61( دارند بااليي داريدين] غربي شاخص[ شاخص اين طبق كه دانشجوياني از درصد
 براي نتيجه همين صرف بيان اينجانب، گمانبه. ندارند ازدواج از قبل جنسي رابطة با مخالفتي
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 زمردي،( »باشدمي كافي آن نتايج بودن استفاده غيرقابل و شاخصاين پايين دقت برمالكردن
سه از خود كه( اجتماعي خاستگاه جنس، سن، چون متغيرهايي تحقيق،اين در). 81: 1382
 نوع ،)استشده تشكيل خانواده ماهيانة درآمد متوسط و پدر تحصيالت سطح پدر، شغل متغير
 از. شدند گرفته كاربه مستقل متغيرهاي جايگاه در دانشگاه، در تحصيل مدت و تحصيلي رشتة
 بخش در. اندبوده داريدين متغير با معنادار ارتباط فاقد جنس و سن متغيرهاي ميان،اين

 در حتي زيارت، و دعا نذركردن، دادن،صدقه همچون اعمالي كه خوانيممي تحقيقاين از ديگري
 به را آن محقق كه شودمي مشاهده نيز دارند، زيادي سكوالريستي گرايش كه افرادي ميان
 فقدان محصول را آن ديگر، ازسويي و دهدمي نسبت ايراني سنت در رفتاراين داشتنريشه

 سكوالريسم براي بومي الگويي به يابيدست جهت راهنمايي و داندمي غربي معنايبه عقالنيت
اين شودمي گرفته نتيجه تحقيق از درنهايت آنچه). 97-96: 1382 زمردي،( شماردبرمي ايراني
 مطالعه تحت جامعة در آن غربي معنايبه سكوالريسم عناصر و هاشاخص برخي كه است نكته

 هاييافته تعميم امكان خود، محقق، هرچند. اندداشته رشد پيشين مشابه تحقيقات به نسبت
 از حداين حال،بااين. كندمي نفي ديگر هايدانشگاه دانشجويان حتي يا جامعه به را تحقيق
 كاود،مي را ديگري تغييرات يكي، درنظرگرفتن مستقل با كه معرفت، نوع دو بين رابطة بررسي
  .خورد چشمبه زمينهاين در كه بود ايشناسانهجامعه تحقيق سطح تريندقيق

 دانشگاه دانشجويان ميان در داريدين انواع سنجش با خود، مطالعة در) 1388( مسرور
 داريدين كلي نوعسه در را داريدين كه ،)1384( زندشجاعي الگوي از استفاده با گيالن،
 كه رسيد نتيجهاين به بود،كرده بنديدسته اجتماعي داريدين و شريعتي داريدين باطني،
 فرديبين تعامالت رهگذر از و جمعي مظاهر با پيوند در را دين كه اجتماعي، داريدين با افراد

  .اندداشته دموكراتيك هايارزش با را سوييهم بيشترين گزينند،برمي ديگران با
 فردمنحصربه جنبه دو از حاضر پژوهش كه شودمي مشخص ذكرشده، هاينمونه به توجه با
 پرداخته) دين مثال براي( آن نوع يك به تنها معرفت، منابع سنجش در اينكه نخست،: است
 بر علمي دانش تأثير مثالً( تأثري و تأثير نگاه نه متغير، دو بين رابطة در اينكه دوم، و استنشده
  .استشده سنجيده دواين ميان زمانيهم نوعي بلكه ،)افراد داريدين

  ينظر ةنيشيپ
 جوامع بنديتقسيم براي كنت آگوست تالش در توانمي را تحقيقاين پيشينة نظري، لحاظبه
 از خود تكامل مسير در ايجامعه هر كه مراحلي از خود بنديطرح در او. جست تاريخ طول در
 نقطة به رسيدن براي الزم هايگام مثابةبه اثباتي و متافيزيكي رباني، مراحل از گذرد،مي آن
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 نزديك ارتباطي برقرارساختن درجهت را اشگانهسه مراحل مشهور قانون« او. كندمي ادي نهايي
-جامعه از بخشي را آن توانمي كه كرد بيان معرفت انواع و اجتماعي ساختارهاي انواع ميان

 تكامل نظرية كي حتي كنت). 12: 1389 همكاران، و كوزر( »آورد حساببه معرفت شناسي
 شناخت آن، در كه آورد پديد معرفت انواع شناسيگونه براساس اجتماعي و انساني فرهنگ
پيشرفته و سومين اثباتي علم و مياني، مرحلة) فلسفه( مابعدالطبيعه شكل، ترينابتدايي مذهبي
 ترنازل مرحلة دو از فراتر كه بخشرهايي شناختي: بود شده دانسته انسان شناخت سطح ترين
 مرحلة در« او، تعبيربه. »كند بينيپيش بتواند تا ببيند« ساختمي قادر را انسان چون بود؛

 انتزاعي موجوداتي آنان مابعدالطبيعي مرحلة در هستند، هاعلت يافتن دنبالبه افراد ديني،
 كنت، نزد). 3: 2009 پيكرينگ،( »كنندمي ابداع را قواعد اثباتي، مرحلة در و سازندبرمي

 در او مثالً، اند؛كرده كمك فرآيند اين تكميل به تاريخي صيرورتي در معرفتي پيوندهاي
 و گيريشكل در را ايدئولوژيك و ديني معرفت نوع دو تأثير ،گرايياثبات درباب كلي ديدگاهي
  :كرد بررسي گرايياثبات سويبه اروپا هدايت

 شده گذاشته بيرون كاتوليك فئوداليسم از كه روسيه، امپراتوري جمعيت از عظيمي بخش
 شان،معنوي و مادي قدرت به مربوط اغتشاشات به توجه بدون خود، مسيحيت فضلبه بودند،
 غربي، جنبش با روسيه آشنايي. داشتند شرق كتاپرستي هايكشور ميان در را نخست جايگاه
 و داشت، پيوند روسيه با دين واسطةبه كه ونان،: يگرفت صورت مياني كشور دو ازطريق
 ازنظر كشورهااين از يكهيچ آنكه وجود با. بود متحد آن با سياسي لحاظبه كه لهستان،
 اما شد، گرايياثبات رواج در جدي تأخير موجب اين و نبودند، گنهم روسيه با ساختاري
 و تركيه در نخست، است؛ 1اسالمي كتاپرستيي بعدي، گام. رسيد پايان به فرايند اين درنهايت،

 آن امكان كاتوليسيسم در كه شد روروبه اشتراكاتي با گرايياثبات اينجا در. ايران در آن از پس
 درميان را رفيعي جايگاه همواره اين و كرد منتقل ما به را يوناني علم عرب تمدن. نداشت وجود
 را آن ما كه داردمي محفوظ تمدن اين براي وسطاييقرون نظام دهندةشكل ضروري عناصر

 با و رسيممي هند چندخدايي به درنهايت،. دانيممي گرايياثبات براي شدنآماده] مرحله[
دين شده،بينيپيش هايعلت ميان از گرچه. شودمي تكميل سفيدپوست نژاد اتحاد ايشان،
 و خوردمي چشمبه نيز گرايياثبات با ارتباط از جدي هايينشانه كرد، ايفا نقش هند در ساالري

  ).418- 417: 2009 كنت،( بود مددرسان بسيار ايران ياري زمينه،اين در

________________________________________________________ 
1 Mohammedan Monotheism 
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. است قائل غايتمندانگاري نوعي به كه دانست اشخطي نگاه در توانمي را كنت ضعف نقطة
 در خداباوريم، افرادي خود كودكي در ما« كه كندمي بيان ارگانيسمي، تمثيلي از استفاده با او

 ورنيك،» (شويممي گرااثبات/گراعلم بزرگسالي در و آوريم،مي روي متافيزيك به نوجواني دورة
 راستاي در او زعمبه مراحلاين اينكه نخست،: است دريافتني نكته دو تعبير،اين از). 61: 2003

 مرحلة سرگذاشتنپشت از غير راهي مرحله، يك به رسيدن براي و گيرندمي قرار كديگري
دين و است جوامع انتظار در رشدروبه مسيري كلي، روند در اينكه دوم،. ندارد وجود پيشين

. است آن كمال حداكثر معنايبه اثباتي مرحلة به رسيدن و جامعه نوپابودن منزلةبه محوربودن
   و مستقل شيوةسه چون را اثباتي علم و فلسفه مذهب، بايد« كه است معتقد شلر درمقابل،

 هيچ حتي و جامعه هيچ و) 134- 135: 1380 هميلتون،» (بگيريم نظر در شناخت ارزشِهم
. باشد آنها از كيي داراي منحصراً اي معرفت انواع از يكي از عاري كه يافت تواننمي را فردي

به است، معرفت نوع دو زمانيهم بودنِناممكن كنت، نظرية در مهم نكتة كه درحالي درواقع،
 از را خود مشروعيت پيشين هايمعرفت يا معرفت مرحله، هر به جامعه رسيدن با كه ايگونه
 زيستيهم امكان نوعي به را خود جاي شلر نظرية در اي،مرحله نگاه اين دهند، مي دست
 معرفت نوعسه هر داراي ايمرحله هر در را جامعه هر بندي،تقسيم اين پذيرش با شلر. دهد مي
  :شلر گمانبه. داندمي

 ماترياليسم آنچهـ داشت وجود تاريخ تمام در مرحله يك فقط كه است چنين نه
   تاريخي

 استكمالي و خطي صورتبه مرحلهسه آن كه پذيرفت توانمي نه و ـپنداردمي
 دليلبه معرفت، انواع همة بلكه كرد،مي ترسيم كنت آگوست كه صورتيبه بود،

 و واقعي عوامل تركيب ولي دارند، وجود هميشه جامعه، در آنها سوائق وجود
 مكان، و زمان هر در) معنوي ساختار و سائقي ساختار با ارتباط كيفيت( معنوي
: 1392 ماهر، و رباني( نشاندمي برتري اريكة بر آورده، عرصه به را آنها از يكي
35.(  
  :كندمي بيان وقتي دارد، ذهن در را زمانيهم امكان همين نيز باشالر
 از مثبتش، كار از را علم ايلحظه كه دهند حق ما به خواهيممي دانشمندان از

سخت در كه را ايذهني هايماندهپس بتواند تا بازداريم گرايش،عينيت ارادة
 اعتقاد تواندمي ذهن. كند كشف اند،مانده باقي هنوز هاروش ترينگيرانه
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 كند پوشيچشم متافيزيك از تواندنمي اما دهد، تغيير را اشمابعدالطبيعي
  ).34: 1385 باشالر،(
اين در نيچه ديدگاه ادآوري معرفت، ديگر انواع و علم زمانيهم دربارة ذكرشده تمايز به توجه

 آدميان. است كميات و درجات سر بر فقط مسئله: «بود معتقد خالصه، طوربه كه است زمينه
  ).90: 1389 نيچه،» (اندغيره و علمي فلسفي، هنري، سرشتي داراي همگي
  :كندمي دنبال را مهم هدف چند معرفت شناسيجامعه در شلر ماكس طوركلي،به
 ثابت تاريخي ازنظر و مطلق اصول و صور هرگونه فاقد عقل كه دهد نشان خواهدمي او اول،
). است آن نامشروط و ذهني مفهوم بلكه نيست آن صوري مفهوم عقل از مراد البته،( است

 مقوالتي تا آيدمي شماربه اروپايي تفكر نمايندة فقط كانتي جهات منطق مثال، براي بنابراين،
 تحول جريان خواهدمي شلر دوم،. ندارند كتابت كهآنان ويژهبه است، معتبر هاانسان همة بر كه

 رمز تمامي بر خواهدمي سوم،. كند كشف تاريخ طول در را آن تمايز قابل متعدد صور و معرفت
 طريقاين به و آمده فائق ديني هايسازمان تعصبات و پوزيتيويسم انديشي،تاريك رازگويي، و

 خواهدمي او چهارم،. سازد محقق را آنها اعتبار و كند باز واقعي مابعدالطبيعي تفكر براي را راه
   گرايطبيعت هاينظريه جزءنگري به و سازد مشخص را تاريخي عليت در مؤثر عوامل
 فكري اي علمي و) هگلي( ايدئولوژيكي تصورات همچنين ،)ماركسيستي( اقتصادي تعينـتاريخ

 كنترل به نسبت جديد انسان تكنولوژيكي و عملي نگرش اهميت از او پنجم،. كند غلبه) كنتي(
 ويژهبه است، آگاه) تأملي و نظري محض هاينگرش با درتقابل( طبيعت و جهان بر تسلط و

 و داشته جهان از معرفت نامشروط صور و اهداف شروع نقاط با نگرشاين كه ارتباطي ازلحاظ
 جهان در كه معرفتي وحدت يعني است؛ معرفتي جديد فرهنگ او نظر مورد غايي هدف. دارد
 سپس و كندمي خلق را بافرهنگ انسان سليم، عقل متن در كه معرفتي با است مفيد مادي

 طوربه. رستگاركننده مابعدالطبيعي معرفت رهنموني و هدايت تحت نوع دو اين نهايي وحدت
 فرهنگ با غرب فعال و پراگماتيك تكنولوژيك سويةكي بينيجهان تركيب او هدف خالصه،
  ).37- 38: 1367 اوتودالكه، و بكر( است شرق معنوي
 معرفت: شناسدبازمي را مجزا گونة سه كنت، مانند معرفت، انواع از خود بنديصورت در او
 از صيانت انسان اساسي انگيزش ديني، معرفت در. اثباتي معرفت و متافيزيكي معرفت ديني،
 از طريق رستگاري به يابيدست توانمي را معرفتاين هدف. است رستگاري از طريق ذات

 شكل و است قديس يا فرهمند رهبر نيز حوزهاين در اساسي شخصيت. دانست خدا ارتباط با
 مابعدالطبيعي معرفت. نمايدمي رخ انجمن يا فرقه كليسا، هيئت در نيز آن غالب اجتماعي
 واقعيت به توجه از عنيي گيرد؛مي مطلق وجود به وابسته واقعيت از را خود اساسي انگيزش
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 شهود از طريق خرد به رسيدن معرفت نوعاين از هدف. نيست معدوم چرا آنكه ازحيث موجود
 در قالب توانمي را آن اجتماعي شكل و است خردمند حكيمي جامعه در آن متولي كه است

 مهار كردن به نياز اساسي، انگيزش اثباتي، علم عنيي معرفت، نوع سومين در. ديد مكتب
 ابزار تريندقيق با جهان از تصويري به يافتندست معرفت نوعاين هدف. است خود و طبيعت
 معرفت نوعاين در محوري شخصيت. داندمي قياس و استقراء از برآمده را آن او كه است ممكن

 به المللي،بين علمي جمهوري عنيي آن، خاص اجتماعي شكل در كه است دانشمند يا پژوهشگر
 است اين نهد،مي پيش اينجا در شلر كه پرسشي). 145: 1380 هميلتون،( پردازدمي فعاليت

 است آن خدمت در معرفت كه "شدن" اصليِ هدف سه ميان عيني ترتيبي نظم هيچ آيا« كه
  :كه دهدمي پاسخ خود و »دارد؟ وجود

 ترتيبي نظمِاين سير خط. است آشكار و واضح بسيار كه دارد وجود نظم كي من، عقيدة به
 ابزارهاي و جهان شكل تغييردادن خدمت در كه "گرانهسلطه" معرفت از: است شرحبدين

 كه "فرهنگي تهذيب" سمتبه دهيم، تغيير را جهان توانيممي آنها وسيلةبه كه است ممكني
به را خود درون روحاني شخص جوهر و وجود خود، فردمنحصربه و خاص شيوةبه آن، ازطريق
 كم،دست اي جهان، كليت در مشاركت درپي آن در كه كنيممي شكوفا كوچك جهاني شكل
 معرفت" سمتبه "فرهنگي تهذيب" از سپس،. هستيم آن ذاتي ساختاري هايويژگي بنابر

 ايهسته بخش آن، در كه كندمي حركت معرفتي سويبه يعني كند؛مي حركت "بخشرهايي
 اساس اين كهتاجايي چيزهاست، تريناساسي و وجود واالترين در مشاركت درپي ما شخصيت

 به و برسد شدن، عنيي خود، جاويدان هدف به ما ازطريق و "بشناسد" را درونمان جهان و خود
 شلر،( يابد دست آن در نهفته "بدوي هايضديت" و "تنش" از رهايي خود، با آشتي نوعي

1977.(  
  :ترساده بيانبه

 وپرورشيِآموزش دانشِ و دارد حكومت دانش را ارزش ترينپايين ها،ارزش مراتبسلسله در
 ما دانش، اين توسط. دارد جاي رستگاري دانش آن فراز بر كه است باالتري ارزش داراي شخص

اين مطابق. باشيممي سهيم او ارتقاي و شكوفايي در و يكسانيم خداوند با كه دهيممي تشخيص
 فون ادوارد و هگل اسپينوزا، با او مورد اين در. دارد آگاهي خداوند درون از انسان شلر، عقيدة

  ). 208: 1387 ذاكرزاده،( است عقيدههم هارتمن
 شخصيت درك براي ايشيوه مثابةبه هاارزش از غيرصوري درك نوعي حول شلر، تفكر

 كه بود كساني نخستين از يكي شناسان،جامعه ميان در شلر،. است متمركز جامعه و انسان
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 استدالل آنكه رغمبه البته،). 389: 1384 بودن،( برگزيد را هاارزش مقولة به گرايانهذات نگاهي
 داراي او هايبينش از بسياري است، فلسفي خاستگاهي از برآمده هاارزش نقش درباب شلر

 "عالم" در مراتبي،سلسله هايارزش 1"عالم" كه است معتقد او مثالً، اند؛شناختيجامعه اهميت
 زندگي در را افراد و اجتماعي واحدهاي كه اندشده بازنمايانده و منعكس ارجاع هايچارچوب
مي آن در را خود روزمرة زندگي ما كه 2"اجتماعي محيط" درنتيجه،. كنندمي هدايت روزمره

 محيط به ما كه يابدمي ساختار پايداري تمايالت يا 3"گروهي شخصيت" وسيلةبه گذرانيم،
 محيط. آوريممي دستبه را جهان زيست الفباي مؤثري شكلبه و كنيممي مرتبط خود اطراف

 خود با ما كه دارد داللت كنش و معنا بنديتركيب نوعي بر نفسه،في شلري، معنايبه اجتماعي،
. دارد محتوا واسطهبي محيط از كمتر حالدرعين و بيشتر مؤثري طوربه و كنيممي حمل

 محتواي و شودمي مرتبط ما از غايب و دور اتفاقات و اشيا به كهتاحدي دارد، بيشتري محتواي
 شلر. كندمي فيلتر ندارند ما به عملي ربط كه را واسطهبي محيط از عناصري زيرا دارد، كمتري
 تعريف »جهان درقبال طبيعي نسبتاً ديدگاه« نوعي خود معرفتي ساختار در را اجتماعي محيط

توجيه و وچراچونبي كه كندمي فراهم معنا از ساختارهايي كه معنابدين است، طبيعي. كندمي
 و 4زيهم اجتماعي هايمحيط در مرجع هايچارچوب اين محتويات زيرا است، نسبي. ناپذيرند

 انساني اجتماعي هايمحيط شلر، عقيدةبه عالوه،به. كنندمي تغيير تاريخي اعصار ميان در نيز
. دهند ادامه خود بقاي به فعاالنه، بيروني، متغير بستر در بايد بلكه نيستند، ثابت و شدهتثبيت

 تفاوت حيواني محيط و انساني اجتماعي محيط بين خود شناختيانسان هاييادداشت در شلر
 "از فراتر 6"روح" داراي 5"شخص" كي مقام در ما كه كندمي تأكيد اينجا، در. شودمي قائل

 امر اين اگر حتي كنيم، استعال خود اجتماعي محيط از قادريم 8"عملي نديشةا" و 7"غريزه
 در مثال، براي سازد؛مي آشكار را خود 9"استعالئي- خود" انساني قابليت اين. باشد موقتي
 10"جهان دربرابر بازبودگي" به آن از شلر كه است چيزي همان اين. كنايه و طنز هايقابليت

________________________________________________________ 
1  Macrocosm 
2  Milieu 
3 Ethos 
4  Coexisting 
5  Person 
6  Spirit 
7  Instinct 
8  Practical Intelligence 
9  Self-transcendence 
10  World-Openness 
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 توصيف معين محيط هر از بيرون به يافتندست به انساني موجودات گرايش را آن و كندمي ياد
  ).673: 2005 ريتزر،( كندمي

 شناختيهستي ايرابطه معرفت شلر، از تأسيبه تحقيق،اين در گفت توانمي خالصه، طوربه
 عشق اين او، زعمبه. گرددبازمي عشق به درنهايت كه شودمي گرفته نظر در بودن جنسِ از و

 معرفت، نوعسه شلر، نظرية در. شود چيزي چه به معطوف ما توجه كندمي تعيين كه است
 در برابر متمايز ايگونهبه را جهان عشق آنها، از هركدام در و دارند را خود به مخصوص اهداف

 انديشة و اقتصاد داري،سرمايه نظام در مادي هايارزش يافتنمركزيت كهچنان. گشايدمي فرد
 ارتباط ديگر، ازسوي. است كرده تبديل دلبستگي ماية و ارزش ترينمحوري به را زيان و سود
 خاص شكليبه را جهان كه كرد درك آنها از هريك منابع برحسب بايد را معرفت انواع ميان
. كندمي تعريف او براي خاص شكليبه را حقيقت يا معرفت و كندمي معنادار خود دارندة براي

 درك متفاوت شكليبه را جهان خود، ماهيت بنابر گوناگون، انواع اين دارندة هايگروه در نتيجه،
 به يافتنراه: كرد طراحي چنين را حاضر پژوهش كلي خطوط توانمي ترتيب،بدين. كنندمي

به معرفت از خاص نوع يك در مهم هايشخصيت شلر نظرية براساس كه افرادي ارزشي نظام
 و اجتماعي زندگي شئون برخي به مربوط هاياستدالل بنديمقوله از طريق روند،مي شمار

 .جامعه در هامعرفت اين از هريك سهم تعيين سپس،

  
  قيتحق يشناسروش
 انجام به ابزار توسعة الگوي از استفاده با كه دانست تركيبي توانمي را حاضر پژوهش روش
  .رسد مي
 كيفي هايافتهي براي را كمي ابزار يك بخواهد محقق كه شودمي استفاده زماني مدل اين از

 تعدادي با را تحقيق موضوع كيفي طوربه ابتدا محقق طرح، اين در. كند كامل يا داده توسعه
 ابزار هايمقياس يا واژگان توسعة كيفي، هايافتهي سپس،. كندمي واكاوي كنندهمشاركت
 كاربه كمي شكلبه را ابزارها اين محقق تحقيق، دوم مرحلة در. سازندمي ميسر را كمي پيمايش

 همبه ابزار نوع توسعة ازطريق كيفي و كمي هايروش طرح، اين در. نمايدمي معتبر و برده
 تأكيد مطالعه كمي بعد بر غالباً كنند،مي استفاده مدل اين از كه محققاني. شوندمي مرتبط
  ).95: 1389 محمدپور،( دارند

 تحقيق متغيرهاي هايويژگي و ابعاد به يافتندست كيفي، بخش از هدف نيز پژوهشاين در
  .يافت دست جامعه از پذيرتعميم شناختي به توانمي پيمايشي، كار انجام با ادامه، در و است
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 شودمي تالش مرحلهاين در. شودمي استفاده هدفمند گيرينمونه شيوة از كيفي، مرحلة در
 مطالعه تحت هستند منتسب بدان يا اندبرده بيشتري بهرة معرفت خاصي نوع از كه اشخاصي تا

اين از متون، برخي در. شود مشخص امكان حد تا متغير نوعآن هايويژگي و ابعاد تا گيرند قرار
 انتخاب درپي محقق« آن، در كه استشده ياد نيز 1»مهم افراد از گيرينمونه« منزلة به روش

 داستان كي ارائة درپي خصوصاً، محقق،. هستند مهم نظر مورد پديدة از لحاظ كه است افرادي
: 1390 همكاران، و باقريحاج اديب( »نمايد روشن را پديده مهم ابعاد بتواند كه است خوب

 رشت شهر سال 18 باالي افراد( آماري جامعة حجم و وسعت به توجه با و كمي مرحلة در). 35
نمونه از استفاده شيوه، ترينمناسب ،)نفرند 208028 با برابر سرشماري آخرين براساس كه

  .رسدمي نظربه ايچند مرحله ايخوشه گيري
 رشت شهر سال 18 باالي شهروندان را حاضر پژوهش آماري جامعة شد، اشاره كهچنان
 آماري جامعة به دسترسي امكان و مكاني نزديكي انتخاب، اين اصلي دليل. دهندمي تشكيل

 عوامل و بوده محقق اساسي فرضية آزمودن پژوهش، اصلي هدف آنكه برعالوه است،بوده
 نيز سال 18 باالي افراد به مراجعه دليل. نداشتند خاص مكاني اولويت در چنداني تأثير محيطي

 فرمول از كمي، بخش در نمونه حجم تعيين براي. است مطمئن اطالعاتي آوردندستبه
 و پذيرفتني خطاي ميزان اطمينان، سطح از استفاده با فرمول، اين در. شد استفاده كوكران
 انجام نحوة. شودمي محاسبه مناسب نمونة حجم و جامعه، در موردنظر متغير پراكندگي ميزان

=  : از است عبارت محاسبه .  
 در كه است جامعه در موردنظر متغير واريانس اي پراكندگي برآورد pq و نمونه؛ حجم n فرمول، اين در

 پذيرفتني خطاي حداكثر دهندةنشان E است؛شده گرفته نظر در 0,5 ممكن  واريانس بيشترين اينجا،
 نقشة نخست، نيز گيرينمونه براي. است) 1,96( اطمينان سطح از برآمده استاندارد نمرة Z و ؛)0,05(

 و شد برگزيده خوشه 8 تصادفي، طوربه ها،خوشهاين ازميان سپس، و شد تقسيم خوشه 33 به رشت شهر
پرسش 50 خوشه هر به اينكه به توجه با. شد آوريجمع هاداده تصادفي، روش از استفاده با آنها ميان در
 عودت نامهپرسش 394 ميان،اين از كه شد توزيع نامهپرسش 400 طوركلي،به بود، يافتهاختصاص نامه
 از توانمي كند،مي وارد هايافته به 0,025 اندازةبه  اريبي مازاد نامةپرسش 10 اينكه به توجه با. شد داده
  .گرفتند قرار آماري محاسبات مبناي هانامهپرسش تمام درنتيجه و پوشيد چشم خطا مقدار اين

________________________________________________________ 
1  Critical Cases Sampling 
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 طول به ساعتيك تا دقيقه 40 بين مصاحبه هر. شد استفاده عميق مصاحبة ابزار از كيفي، بخش در
 معتقد كه شلر، نظرية به توجه با و شد استفاده نهادي رويكرد از مصاحبه هايپرسش طراحي در. انجاميد
 محيط با فرد رابطة كه پايداري تمايالت اي گروهي شخصيت به دادنشكل از طريق اجتماعي محيط است

 تمايز ايجاد به قادر كه شد اقدام محوري چندين از پرسش به شود،مي تعريف دهد،مي شكل را اطرافش
 اوقات سياست، دين، خانواده، از اندعبارت محورهااين. بودند روحانيان و دانشگاه استادان گروه دو بين

 خاص، موضوعات به افراد نگرش چرايي دربارة پرسش با محور، هر در سپس،. علم و اخالقيات فراغت،
 بيرون دهدمي شكل آنان براي را گوناگون هايحوزه كه ايمعنايي نظام و افراد استدالل شيوة تريناساسي
 جهت مطلوب نظري اشباع دانشگاه، استادان با مصاحبه 17 و روحانيان با مصاحبه 10 از پس. شد كشيده

  .آمد دستبه نامهپرسش برساختن
  

  معرفت منابع انواع تمايز براي شدهسنجيده ابعاد و محورها. 1 جدول
 ابعاد  محورها

  
  

  خانواده

  حجم مطلوب براي خانواده از ديدگاه شما چند نفر است؟ چرا؟-1
 آيا تقسيم كار جنسيتي در منزل شما وجود دارد؟ چرا؟-2
  شود؟ چرا؟هاي شما در منزل رعايت ميگيريآيا دموكراسي در تصميم-3
 آيا مفهوم حيا براي مرد با زن متفاوت است؟ چرا؟-4
  براي مردان و زنان ممكن است به يك اندازه مضر باشد؟ چرا؟آيا رابطه پيش از ازدواج-5
  هاي علمي موافق هستيد؟ چرا؟ها و رشتهبندي جنسيتي حوزهآيا با تقسيم-6

  داري بود؟ چرا؟توان تنها به ابعاد فردي دين پرداخت و همچنان فرد دينآيا مي-7  دين
 دانيد؟ چرا؟آيا وجود تكثر ديني در جامعه را امري مفيد مي-8

  
  سياست

  شود يا حق؟ چرا؟منزلة وظيفه براي فرد تعريف ميدادن در انتخابات، بيشتر بهبه نظر شما، رأي-9
  ترين رويداد سياسي، اجتماعي يا اقتصادي اخير در ايران به نظر شما چه بوده؟ چرا؟جالب-10

  
اوقات 
  فراغت

اي كه هر جاي جهان سفر كنيد، اولين گزينهاگر امكان آن را داشتيد كه بدون محدوديت به-11
  كرديد كجا بود؟ چرا؟انتخاب مي

 كنيد؟ چرا؟آيا از موسيقي استفاده مي-12
  

  اخالقيات
  هاي غايي يا پيامد آن؟ چرا؟به نظر شما معيار خير يا شر بودن يك امر چيست؟ ارزش-13
  رشوه  شما اولويت دارد؟ك برايياگر اين دو با يكديگر در تعارض باشند كدام-14

  دروغ
نگاه به 
  علم

 نظر شما درباب علم چيست؟-15
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 اين به دهندهشكل هايارزش ترينبنيادي گروه، دو هايپاسخ در موجود هاياستدالل مقايسة با
 كه ترتيببدين. رفت كاربه كمي، بخش نامه،پرسش طراحي براي و شد استخراج هااستدالل
- نزديك كه را ايگزينه تا شد خواسته ايشان از و شد نهاده شهر مردم برابر در هاپرسش همين

 تمييز به قادر كه نيز ابعادي. كنند مشخص دهدمي نشان را آنان تفكر طرز به استدالل ترين
 مرحله اين در بود، اندك آنها در گروه دو هايپاسخ در موجود هايتفاوت و نبودند گروه دو بين
  . اندشده مرتب روحانيان هايپاسخ از شدهاستخراج محورهاي 2 جدول در. شدند گذاشته كنار

  
  ديني معرفت منبع  صاحبان تشخيص هايگويه. 2 جدول

 هاي الگوييپاسخ  بعد
 تا جايي كه از هر جنس حداقل دو فرزند داشته باشند  1

 هرچه بيشتر، بهتر
 تأكيد داشتندپيامبر اسالم نيز بر تقسيم كار بين زوجين  2

 كار خانه را بايد زنان انجام دهند.
  كردندالگوهاي ديني و تاريخي ما هميشه در كار منزل به همسر خود كمك مي

 انتظار چنين عملي، از يك دختر، كمتر از پسر است  5
 شودآيندة دختر با چنين كاري تباه مي

 استهاي انحرافي از دينداري فردي يكي از قرائتدين  7
 دين بنا بر ذات و ماهيت خود، امري جمعي است

هايي از آن تواند بخشطوركلي و جامع در اختيار بشر قرار داده، فرد نميهنگامي كه صاحب دين، آن را به
  را به دلخواه خود كنار بگذارد

  ان ديگر نيستن و مذهب هستند و نيازي به وجود ادييترين ددين اسالم و مذهب تشيع بهترين و كامل  8
 كردندهاي ديني مدارا ميپيامبر و ائمة اطهار با اقليت

 زدن نظم جامعه نباشندها درپي برهمتا زماني كه اقليت
 ما وظيفه داريم كه اصلح را انتخاب كنيم  9

 اين يك وظيفة شرعي است
 سفرهاي زيارتي  11
 هاي مراجع دينياز گفته  13

 فاعل استاصل ذات عمل يا نيت
 تطبيق عمل با سيرة پيامبر و ائمة اطهار

  درستي عمل كندعلم، بايد هميشه تحت نظارت و هدايت و راهنمايي دين باشد تا به  15
  شودهاي ديني ميكارگيري درست علم، موجب درك بهتري نسبت به آموزهبه

 شوندتوانند موجب پويايي بيشتر در نهاد دينهاي علمي، مينوآوري
 ها را حل كندتواند خيلي از مشكالت انسانعلم نمي
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  :گفتند پاسخ استداللي الگوهاي چنين با هاپرسشاين به نيز دانشگاه استادان
  

  علمي معرفت منبع  صاحبان تشخيص هايگويه. 3 جدول
 هاي الگوييپاسخ  بعد

 حداكثر دو فرزند  1
 عاطفي و ذهني داردكردن نيازهايبستگي به توانايي برآورده

 هيچ فرزندي
 با توجه به توانايي زن و مرد در خانه تقسيم كار وجود دارد.  2

  طور برابر در امور زندگي نقش ايفا كنندهايي با نيازها و حقوق برابر هستند و بايد بهزن و مرد هر دو انسان
  مرد دستمزد بگيردكار در خانه وظيفة زن نيست و او حق دارد براي كار در خانه از

  شودبردن از زندگي مشترك و شكوفاشدن عشق و محبت ميهمكاري در امور منزل، سبب لذت
 هاي زنان بيشتر از مردان استدر جامعة ما محدوديت  5

 براي هر دو زشت است
 طور استدر عرف و فرهنگ ما اين

نيست؛ زيرا موجب بدگماني مردم دربارة گاهي شركت در مناسك جمعي مانند نماز جماعت، به مصلحت  7
  شودفرد مي

  شكل فردي نيز برقرار شودصورت جدا از دين و بهتواند بهارتباط با خدا مي
 كار ببردهاي دين را بهتواند به شيوة خود برخي از جنبههر كسي مي

 جامعه بايد بخشي از انرژي خود را صرف حل و فصل اختالفات كند  8
 نيست اما وجود دارد.مطلوب

 وجود تنوع، موجب پويايي و سرزندگي در جامعه است      
 اين يك حق است براي تعيين سرنوشت              9

 اين حقي است كه براي تأثيرگذاري در امور كشور داريم
 سفرهاي سياحتي  11
 مهم نتيجة عمل است  13

 گذاردفرد ميتأثيري كه عمل بر اطرافيان و درنهايت خود
 قانون

 نگر و محدود استعلم مدرن جزئي  15
  شود كه همان لحظه از آن آگاه نيستيمدستاوردهاي علم گاهي موجب پيامدهاي منفي درازمدت مي
 علم هنوز در ابتداي راه خود قرار دارد و بايد به آن فرصت داد

 داشته استعلم ممكن است ناقص باشد اما فوائد زيادي براي انسان
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 كه را استداللي پرسش، هر در برابر شد خواسته پيمايشي بخش پاسخگويان از ادامه، در
   به توجه با پاسخگو هر سپس،. كنند مشخص دارد ايشان نگرش به را نزديكي بيشترين

اين براي. گرفتمي قرار ديني اي علمي معرفت منبع داراي گروه دو از يكي در خود، هايپاسخ
 1 كد يافتناختصاص معنايبه روحانيان موردنظر هايگزينه انتخاب كه شد عمل گونهبدين كار
نمره كردنجمع از پس. بود پاسخگو براي 2 كد معنايبه دانشگاه استادان هايپاسخ انتخاب و

 و 9 نمرة كمدست پاسخگويان آن، در كه آمد دستبه ايفاصله مقياسي كنندگان،مشاركت هاي
 با دسته، دو به پاسخگويان كردنتقسيم براي درنهايت،. كنندمي كسب 18 نمرة حداكثر
 به متعلق كردند، كسب 13,5 از كمتر نمرة كه افرادي كسب، قابل هاينمره ميانگين از استفاده

 جاي كساني فهرست در 13,5 از باالتر نمرة داراي افراد و شدند، شناخته ديني معرفت منبع
  .است ديني معرفت ايشان، ميان در غالب معرفت كه گرفتند

  
  پايايي و اعتبار
 با شد تالش چراكه دانست؛ تفسيري اعتبار و حساسيت داراي توانمي را حاضر پژوهش
مشاركت ذهن پسِ در نهفته معنايي هاياليه ترينعميق ها،پاسخ در بيشتر هرچه كندوكاو
 كه شود خودداري هاييموقعيت يا هاحوزه به ورود از حال،درعين و شود آشكار كنندگان
 مربوط هايظرافت و مالحظات برعالوه. شودمي اطالعات جريان شدنمخدوش موجب احتماالً

سوم نظر به مراجعه با لزوم درصورت نيز پژوهش فرايند ادامة در ها،داده آوريجمع بخش به
 در موجود ابهامات كننده،مشاركت به دوباره رجوع با گاه و كردمي ايفا را داور نقش كه شخصي
-تكنيك را اقدامات اين توانمي شناختي،روش بيانبه. شدمي برطرف ايشان هايروايت تفسير

 ديگر، تعبيربه يا) 24: 1391 زاده،عباس( اعضا هايكنترل و 1موازي دقيق اطالعات كسب هاي
  .ناميد 2اعضا ازطريق تطبيق

 شاخص اي اعتمادپذيري به كه شودمي ارزيابي معياري بر مبناي تفسيري كيفي پژوهش
 بخشيالهام قدرت و هايافته بودنمتقاعدكننده معنايبه معياراين. است موسوم 3اعتماد قابليت

 5پذيري،اطمينان 4باورپذيري، شامل خود پذيرياعتماد معيار. است ديگر هايمطالعه به

________________________________________________________ 
1  Peer Debriefing 
2  Member Checking 
3 Trustworthiness 
4 Credibility 
5 Dependability 



 1395، تابستان و پاييز 3و  2 ةشمار ،دهم دورة ايران،ي اجتماع مطالعات مجلة

   

٢٢٢ 
 

 مجدد مراجعة با حاضر پژوهش). 167: 1389 محمدپور،( است 2پذيريانتقال و 1تأييدپذيري،
 از استفاده نيز و استشده اجرا ايشان ميان در كيفي بخش كه ايشدهشناخته گروه دو به

 استفاده با همچنين،. استكرده احراز را باورپذيري ويژگي موازي، دقيق اطالعات كسب تكنيك
. استشده محقق نيز پذيرياطمينان معيار ها،داده آوريجمع جهت مدون و مندنظام روش از

 به نتايج ارائة و هاداده آوريجمع با زمانهم تحليل و تجزيه گروه، دو به مراجعه زمانيهم
 آوريجمع روند ثبات و پژوهش فرآيند پذيرياطمينان به متخصص نسبتاً و متخصص مخاطبان

 زمينهاين در شدهمطرح معيار سومين. استرسانده ياري گوناگون هايمكان و هازمان در هاداده
 شيوه ترينبنيادين كه بدانيم "مداوم و تدريجي معياري" را تأييدپذيري اگر. است تأييدپذيري

 كارپنتر، و اسپيژياله استرابرت» (است مصاحبه زمان در صوت ضبط يك گذاشتنروشن« آن در
 مشاركت هايگفته به چندباره مراجعة امكان و هامصاحبه تمام كردنضبط ،)61: 1389

 معيارهاي از يكي. سازدمي برآورده نيز را معياراين ايشان هايبنديجمله و تأكيدها و كنندگان
 كه است اين آن از منظور ماكسول، بيانبه كه است توصيفي اعتبار تأييدپذيري، با مرتبط

 مطمئن حدچه تا كنيد،مي استفاده پژوهش در را شخص كي از اظهارنظري كه هنگامي«
 تفسير يا شنيده اشتباه را او صحبت شما اينكه يا استكرده مطرح را آن واقعاً او كه هستيد
  ).286: 1992 ماكسول،( ايدكرده

 كه ترتيببدين. شد استفاده آزمونپيش از اعتبار به يابيدست براي حاضر، تحقيق در
 مجموعة و ها،مصاحبه از شدهاستخراج هاياستدالل محتويِ نامه،پرسش 50 با ايمجموعه
 هر هايگزينه آيا كه شود مشخص تا شد توزيع عادي افراد بين باز هايپرسش صورتبه ديگري

   اتفاقبهقريب اكثر كه شد مشخص نتايج، بررسي از پس. خير يا دارند كافي جامعيت بعد
-گرفته قرار نظر در ممكن هايجنبه تمام نظراين از و گنجندمي شدهتهيه چارچوب در هاپاسخ

  .اند
 متغير آلفاي اساس،اين بر كه شد محاسبه نيز كرونباخ آلفاي معرفت، انواع محاسبة در
 انسجام نظر،اين از و است 0,84 با برابر ديني معرفت متغير آلفاي و 0,73 با برابر اثباتي معرفت
  .است پذيرفتني هاگويه دروني

________________________________________________________ 
1 Confirmability 
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  هاافتهي ةارائ
 ابتدا،. گيرندمي جاي كمي و كيفي بخش دو در آن هاييافته پژوهش، شناسيروش به توجه با

 سراغبه شده،شناخته هايگروه به معروف گيرينمونه از استفاده با و شلر نظرية براساس
 مهم محورهاي و استدالل نحوة تا رفتيم ديگر، از سوي روحانيان، و سو،ازيك دانشگاه استادان
 در پنهان هايويژگي و ابعاد بررسي با. كنيم كشف گروه دو هر دربارة را زمينهاين در موجود
 گروه هر از 1ذهني هايينمونه برساختن شده،مشاهده محورهاي به نسبت گروه هر برداشت
 در شدهمشاهده فراوانيِ بيشترين و موضوع يك درباب گروه هر نظرهاي برآيند. شد ميسر

 از كيي در چنانچه و شودمي تلقي خاص موضوع آن در گروه آن مشخصة وجه ها،استدالل
 پايين شدتبه گروهيبين واريانس يا باال شدتبه گروه، يك در گروهيدرون واريانس محورها،

  .شودمي گذاشته كنار نيست گروه دو بين مؤثر تفكيك به قادر كه دليلاين به محور آن باشد،
  

  ينيد معرفت منبع دارندگان
 در زياد، ديني معرفت داراي افراد كه شد مشخص كيفي، بخش هايداده آوريجمع از پس
  : كنندمي استفاده ذيل شرح به كسانيي الگوهاي از شده،مطرح هايپرسش به پاسخ

 آن در برابر اما پذيرند،مي را جنسيتي كار تقسيم انديشند،مي زياد تعداد به خانواده، ابعاد دربارة - 
 از بسياري در گيريتصميم براي زنان آزادي به اعتقاد ضمن. دارند را خود خاص هاينرمش
  .معتقدند جنس دو تكاليف در تفاوت به برانگيزحساسيت مسائل در همچنان زندگي، شئون

 دين در انحرافي و بدعت حالت، بدترين در و ناقص حالت، بهترين در را، فردي داريدين - 
 با بدرفتاري براي مجوزي اما نيست، مطلوب ايپديده دين در تنوع ايشان، عقيدةبه. دانند مي

 نيز معاصر جهان بزرگ الگوهاي و پيامبر آنكه دليلبه خصوصاً،. ندارد وجود نيز ديني هاياقليت
  .كردندمي تعامل ديگر اديان با مسالمت با

مي ايوظيفه به عمل براي ابزاري را سياسي مشاركت هايجلوه ديگر و انتخابات در دادنرأي - 
  . باشند پاسخگو بايد آن درباب كردنكوتاهي درصورت كه دانند

 در برابر ما ايشان، عقيدةبه. دانندمي آن فاعل نيت يا آن ذات از ناشي را اعمال بودن شر يا خير - 
 نام كه اعمال، اين. آن پيامدهاي در برابر نه و مسئوليم دهيمنمي يا دهيممي انجام كه عملي
 امر حيطة در صرفاً و دارند جهانياين منابع از مستقل اجرايي ضمانت گيرند،مي خود به تكليف
  .گنجندمي مقدس

________________________________________________________ 
1  Ideal Type 
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 نيرويي از استمداد لزوم و دانندمي ناتوان جهانياين مشكالت و مسائل به دادنپاسخ در را انسان - 
 نيز علم حوزة به نگاه، اين. شناسندمي حتمي تباهي، ورطة به درافتادن از پرهيز براي را ماورائي
  .شودمي ارزيابي دارد دين با كه تعاملي دريچة از علم و شده داده تسري

 اماكن عمدتاً دارد، نياز بلندمدت ريزيبرنامه به كه هاييمسافرت در خصوصاً ايشان، مقصد - 
 فرهنگي هايتفاوت تا دهندمي خرج به زيادي حساسيت مقصد انتخاب در و است زيارتي
  .نياورد فراهم خانواده اي ايشان براي مشكلي

  
  يعلم معرفت منبع دارندگان
 را رايج علمي معرفت دارندگان ذهني نمونة شده،سنجيده ابعاد در كيفي، بخش نتايج براساس

  :كرد توصيف گونهاين توانمي
 را جنسيتي كار تقسيم نيز و معتقدند فرزند دو نهايتاً و كم المقدورحتي تعداد به خانواده، دربارة - 

 خانواده اعضاي هايتوانايي نيز و متقابل احترام و برابري برپاية ترمنعطف كاري تقسيم نفعبه
حوزه در جنسيتي تبعيض و پايبندند جنسيتي برابري از زيادي حد به ايشان. گذارندمي كنار
 . پذيرندنمي را اخالقيات و آموزش نظير هايي

 تكثر اين. دانندمي مفيد جامعه براي را آن حتي و دارند اعتقاد تنوع و تكثر به ديني، لحاظبه - 
 را دين از فردگرايانه و جديد هايقرائت بلكه شود،نمي موجودازپيش و اصلي اديان شامل تنها
 . گيرددربرمي نيز

 اين از و اندقائل كشور آيندة و خود سرنوشت بر تأثيرگذاري براي خود حق به سياست، حوزة در - 
 .كنندمي استفاده حق

 و نيست پيشيني كدهاي بر مبتني هاپديده بودن شر يا خير درباب قضاوت براي ايشان مالك - 
 نه و دانندمي مسئول عمل پيامد دربارة را خود آنها. هستند قضاوت معيار عمل نتايج و پيامدها

 .عمل نفس

به ايشان، از نظر. دارند احتياط با همراه بينيخوش نوعي انسان، توانايي و علم به نگاه درباب - 
 مشخص اكنون گذشته قرون حتي و هاسال در هاانسان تصميمات از برخي پيامد آنكه رغم
 .دارد وجود انسان دست بازگذاشتن و علم به اطمينان براي كافي دليل همچنان است،شده

 در محدوديتي و دهندمي ترجيح زيارتي مقاصد به را گردشگري مقاصد سفر، براي درنهايت، - 
 .گيرندنمي نظر در ممكن مقاصد
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  يكم بخش جينتا
 وزن درنهايت، و پيشين، بخش در شدهسنجيده ابعاد از هريك سهم پيمايش، نتايج به توجه با

  .شودمي محاسبه رشت شهر شهروندان ميان در معرفت نوع دو از هريك نسبي
  

  ديني و علمي معرفت دارندگان هاياستدالل با پاسخگويان موافقت ميزان. 4 جدول
 

  ابعاد
  نتيجه آزمون كي دو تك بعدي معرفت ديني معرفت علمي

  سطح معناداري درصد فراواني درصد فراواني
  0,000 22,1 87 77,9 307 تعداد فرزندان مطلوب
 0,000 23,1 91 76,9 303 تقسيم كار جنسيتي

 0,000 29,4 116 70,6 278 رابطة جنسي پيش از ازدواج

  0,002 42,1 166 57,9 228 داري فرديدين
  0,087 54,3 214 45,7 180 تنوع ديني

  0,000 25,9 102 74,1 292 مشاركت سياسي
  0,007 56,9 224 43,1 170 معيار خير و شر بودن عمل

  0,000 63,7 251 36,3 143 نگاه به علم
  0,000 15,2 60 84,8 334 مقصد مسافرت

  
) درصد 77,9( پاسخگويان غالب خانواده، براي مطلوب فرزندان تعداد لحاظبه نتايج، به توجه با
 فراواني درصد بيشترين بعد،اين در. كنندمي استفاده علم حوزة به متعلق هاياستدالل از

 فراواني درصد كمترين و) درصد 50,6( "فرزند دو حداكثر" گزينة به مربوط شدهمشاهده
 دانشگاه استادان را هردو كه است) درصد 5,9( "فرزند بدون" گزينة به متعلق شدهمشاهده
 فرزند دو كمدست هرجنس از كهتاجايي" گزينة نيز روحانيان هايگزينه درميان. اندكرده مطرح
  .داراست را شدهمشاهده فراواني درصد بيشترين درصد 9,9 با "باشند داشته
 به متعلق رفتاري الگوهاي از پاسخگويان چهارمسه از بيش منزل، در كار تقسيم حوزة در
 بردنلذت سبب منزل امور در همكاري" گزينة با موافقت بيشترين. كنندمي پيروي علم حوزة

 كه گرفت صورت) درصد 28,9( "شودمي محبت و عشق شكوفاشدن و مشترك زندگي از
 گزينة روحانيان، گروه هاياستدالل درميان. است علمي معرفت منبع دارندگان به متعلق

 به را سهم بيشترين درصد 10,2 با "داشتند تأكيد زوجين بين كار تقسيم بر نيز اسالم پيامبر"
  .استداده اختصاص خود

 و استبوده ترنزديك علم اهالي به پاسخگويان نظر ازدواج، از پيش جنسي رابطة دربارة
 براي" گزينة با موافقت بيشترين. اندبرده بهره گروه اين هاياستدالل از) درصد 70,6( اغلب
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 و اندكرده مطرح علمي معرفت دارندگان كه استآمده دستبه) درصد 43( "است زشت هردو
) درصد 4,1( "است پسر از كمتر دختر يك از عملي چنين انتظار" گزينة به مورد، كمترين
  .شودمي مربوط

 با) درصد 57,9( پاسخگويان اكثر دين، از فردي برداشت امكان دربارة پرسش هنگام
 از بيش اندكي و نيست غالب اكثريت اين البته،. اندبوده موافق علم اهالي به نزديك الگوهاي

 معتقدند كه است افرادي به متعلق سهم بيشترين. گيرددر بر مي را پاسخگويان از نيمي
از ). درصد 38,5( "شود برقرار نيز فردي شكلبه و دين از جدا صورتبه تواندمي خدا با ارتباط"

 نماز مانند جمعي مناسك در شركت گاهي" گزينة به شده،مشاهده فراواني كمترين ديگر، سوي
) درصد 4,3( "شودمي فرد دربارة مردم بدگماني موجب زيرا نيست؛ مصلحت به جماعت،
  .است علمي معرفت منبع دارندگان گروه به متعلق هم باز كه دارد اختصاص

 برداشت به اعتقاد با معكوس، تقريباً نسبتي با جامعه، در ديني تنوع از استقبال لحاظبه
 بيشترين ميان،اين در). درصد 54,3( اندبوده موافق روحانيان هاياستدالل با دين، از فردي
 مربوط) درصد 28,8( "است جامعه در سرزندگي و پويايي موجب تنوع وجود" گزينة به سهم
 منبع دو بين تفاوت كه است موردييگانه گويهاين. است دانشگاه استادان به متعلق كه است

 معرفت نوع كي غلبة از تواننمي و نيست معنادار آماري لحاظبه آن در جامعه سطح در معرفت
  .گفت سخن پاسخگويان ميان در

 پاسخگويان چهارمسه حدوداً انتخابات، موضوع به دين اهل و علم اهل نگاه تقابل زمينة در
 گزينة به شدهمشاهده فراواني درصد بيشترين. اندكرده موافقت علم اهل نظر با ،)درصد 74,1(
  .استبوده متعلق) درصد 39,7( "سرنوشت تعيين براي است حق يك اين"

 56,9( پاسخگويان قاطع چندان نه اكثريت عمل، بودن شر يا خير مالك و معيار لحاظبه
 اصل،" گزينة با را موافقت بيشترين پاسخگويان. اندبوده موافق دين اهل هاياستدالل با) درصد
 شدهمشاهده فراواني درصد كمترين و دادند نشان) درصد 30,6( "است فاعل نيت يا عمل ذات
  .دارد اختصاص) درصد 10,2( "است عمل نتيجة مهم" گزينة به

 سوازيك زيرا( است برخوردار پژوهش اين در دوگانه اهميتي از كه علم، به نگاه متغير درباب
 به ايشان نگاه ديگر، ازسوي و است بحث مورد منبع دو بين تمييز هايمالك از كيي مثابةبه

 البته،). درصد 63,7( نظرترندهم روحانيان با پاسخگويان ،)كندمي بررسي نيز را علم موضوع
داشته انسان براي زيادي فوايد اما باشد ناقص است ممكن علم" گزينة با موافقت بيشترين

 دو اما است، علمي معرفت منبع دارندگان به متعلق كه استشده اظهار) درصد 16,8( "است
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 و "كند عمل درستيبه تا باشد دين راهنمايي و هدايت و نظارت تحت هميشه بايد علم" گزينة
 به متعلق كه ،"شودمي ديني هايآموزه از بهتري درك موجب علم، درست كارگيريبه"

  .گيرندمي قرار بعدي مرتبة در درصد، 16,5 با هركدام اند،ديني معرفت دارندگان
 اماكن جنس از اماكني به ،)درصد 84,8( افراد از قاطعي اكثريت محبوب، مقصد تعيين در
  .كنندمي دنبال را سياحت هدف اغلب كه اندكرده اشاره علم اهالي نظر مورد
 انواع از هريك سهم كردند، كسب گوناگون ابعاد در پاسخگويان كه هايينمره بنديجمع با

نمره شيوة به توجه با ترتيب،بدين. شد مشخص پاسخگويان روزمرة هايگيريجهت در معرفت
 علمي معرفت داراي بود، جامعه براي ممكن ميانگين از بيش ايشان نمرة كه افرادي دهي،
  . شدند قلمداد ترپررنگ ديني معرفت داراي بقيه  و بيشتر،
  

  معرفت منابع برحسب انيپاسخگو يفراوان عيتوز. 5 جدول
 درصد فراواني منابع معرفت

 24,1 95 دين
 75,9 299 علم

 100 394 مجموع
  معرفت منابع از يبرخوردار و يانهيزم يرهايمتغ نيب ةرابط آزمون جينتا. 6 جدول

سطح  نوع آزمون روابط بين متغيرها
  معناداري

  نتيجه

رابطة بين جنسيت و برخورداري از منابع
  معرفت

عدم رابطه بين دو   0,961 كي دو
  متغير

رابطة بين وضعيت تأهل و برخورداري از
  منابع معرفت

عدم رابطه بين دو   0,088 كي دو
  متغير

رابطة بين منزلت شغلي و برخورداري از
  منابع معرفت

كي دو (با تصحيح اگزكت
  فيشر)

رابطه معنادار بين دو   0,037
  متغير

رابطة بين درآمد و برخورداري از منابع
  معرفت

Uرابطه معنادار بين دو   0,037 ويتني-مان
  متغير

رابطة بين سن و برخورداري از منابع
  معرفت

Uرابطه معنادار بين دو   0,014 ويتني-مان
  متغير

رابطة بين تحصيالت و برخورداري از
  منابع معرفت

Uرابطه معنادار بين دو   0,000 ويتني-مان
  متغير

دين رويكردي طوركليبه پاسخگويان چهارميك تقريباً شود،مي مشاهده 5 جدول در كهچنان
. اندداشته علم اهل آراي به نزديك نظري ديگر، چهارمسه و دارند شدهمطرح مسائل به محور
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 رابطة تأهل، وضعيت و جنسيت همچون متغيرهايي گرفته،انجام آزمون چند نتايج براساس
 ميزان و سن درآمد، شغلي، منزلت و ندارند معرفت از خاصي نوع از برخورداري با معناداري

 يا مجرد و بودن زن يا مرد روي از درنتيجه،. دارند معناداري رابطة متغير اين با تحصيالت،
 منزلت داشتن اما كرد، بينيپيش را ايشان نزد غالب معرفت نوع تواننمي افراد بودن متأهل
 برخورداري احتمال معنايبه باالتر تحصيالت نيز و ترپايين سن بيشتر، درآمد باالتر، شغلي
  . است علمي معرفت از بيشتر

  
  يريگجهينت و خالصه

 اتحادي به دانسته و داننده آن، در كه داندمي وجودشناختي رابطة نوعي را معرفت شلر
 بنياديني نقش دهندةنشان معرفت، با 1فكر طرز رابطة او، براي. رسندمي يكديگر با استعاليي

. دارد را خود خاص 2ارزشي نظم معرفتي، نظام هر. دارد معرفت گيريشكل در ارزش كه است
 چيزيچه كندمي مشخص كه معنابدين. كندمي تعيين را منديعالقه كه است ارزشي نظم اين
 ارزشي نظم اين استخراج بر را خود تمركز حاضر پژوهش. است اهميت حائز جهان زيست در

 روي از. استداده قرار معاصر ايران در تأثيرگذار و اساسي معرفت نوع دو دارندگان درميان
 تصميماتي درنتيجه، و او هايدانسته به توانمي كند،مي تعريف خود براي فرد كه هاييارزش

 ظهور شكل همچنين، و منبع داراي معرفت نوع هر ديگر، ازسوي. برد پي گرفت خواهد كه
 خود بينش درنهايت و شودمي منجر متفاوتي هايگيريتصميم به امر اين. است خود به مختص

 متفاوت هايگروه ميان در تعارضي گاه،گه است، ممكن. كندمي امور ماهيت به معطوف را
 اين دهد نشان كه است پديدارشناس وظيفة اين. شود ايجاد معرفت گوناگون انواع با مرتبط
 در سبب،همينبه. كرد حل را آنها توانمي چگونه و آيندمي وجودبه چگونه آشكار هايتفاوت

 خالل از معرفت نوع دو حامالن معاني شد تالش پديدارشناختي، رويكردي با نيز پژوهش اين
 فكر طرز نيز و ارزشي نظم ازنظر گروه دو بين هايتفاوت تا شود استخراج عميق هايمصاحبه
 ميان در معرفت نوع دو اين از هريك سهم و وزن جامعه، متن به مراجعه با سپس، و شود آشكار
  .شود تعيين جامعه بدنة

________________________________________________________ 
1  Mindset 
2 Order of Value 
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 گوناگون انواع ميان در تأثيرگذار عوامل ترينمهم از يكي است،آمده شلر نظرية در كهچنان
 حامالن منزلةبه دانشگاه، استادان كه رسدمي نظربه رويكرد،اين با. است انگيزه معرفت، منابع

. دارند خود پيرامون اجتماعي محيط به گرايانهانسان و جهانياين نگرشي اغلب اثباتي، معرفت
 گوناگون انواع دارندگان درميان عشق كيفيت در تفاوت از ناشي نكته اين شلر، استدالل بنابر

 مالك را ديني مراجع از برآمده معنوي هاينگرش و هاارزش اغلب روحانيان. است معرفت
 نظير هاييارزش با اولويت گفتمان،اين در. دهندمي قرار زندگي جاري امور درباب گيريتصميم
 برخالف سياسي، مشاركت از صحبت هنگام كهطوريبه است؛ گراييوظيفه و گراييجمع

 جهان معرفتاين ديگر، ازسوي. گيردمي قرار نظر در آن گونةتكليف وجه اغلب دانشگاه، استادان
 كه دانشگاه استادان براي شر، و خير از بحث هنگام كه دليلبدين. كندمي معنادار افراد براي را

 و پيامدها پديده، كي درباب قضاوت براي معيار ترينمهم گزينند،برمي را گرايانهعمل رويكردي
 و هاارزش از ناشي پديده يك خباثت يا قداست روحانيان، گروه براي كهدرحالي است، آن نتايج

  .دارد وجود جامعه در كه است پيشيني باورهاي
  
  منابع

)، مدرنيته ايراني، روشنفكران و پارادايم فكري عقب ماندگي در ايران، چاپ 1380آزاد ارمكي، تقي (
  اول، تهران، نشر اجتماع

 چاپ ،كيفي تحقيق هايروش) 1390( صلصالي مهوش و پرويزي سرور محسن، باقري،حاج اديب
  .بشري: تهران سوم،
 ترجمة ،پرستاري در كيفي تحقيقات) 1389( كارپنتر رينالدي دونا و جي هلن اسپيژياله، استرابرت
  .نگرجامعه-سالمي: تهران احمدآباد، شوكتي مصطفي و خاچيان آليس

 ترجمة لوكور، دومينيك كوششبه ،هانوشته گزينه: در ،»شناسيمعرفت) «1385( گاستون باشالر،
  .فرهنگي هايپژوهش دفتر: تهران دوم، چاپ ستّاري، جالل

 ،اجتماعيعلوم نامة ،»شلر ماكس معرفت شناسيجامعه) «1367( اوتودالكه هلموت و هاوارد بكر،
  35- 48: 2 شمارة اول، جلد

 چاوشيان، نشر ني، تهرانهاي اجتماعي، ترجمه حسن  ، طراحي پژوهش1384بليكي، نورمن، 

جامعه ،)»پهلوي عصر در دولت از تحليلي( پاتريمونياليسمشبه و مدرنيسم) «1385( ابراهيم توفيق،
  .125- 93: 1 شمارة هفتم، دورة ،ايران شناسي

 بورژوازي تمدن روية دو با ايران گرانانديشه هايرويارويي نخستين) 1372( عبدالهادي حائري،
  .اميركبير: تهران دوم، چاپ ،غرب
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  .خاوران: پاريس دوم، چاپ ،ديني فرهنگ در تفكر امتناع)  1370( آرامش دوستدار،
  .الهام: تهران ،)دل منطق( شلر ماكس فلسفة) 1387( ابوالقاسم ذاكرزاده،

 كارمنـدان : مطالعـه  مـورد . كار اخالق و داريدين انواع) «1393( محبي اكرم و ابوالفضل ذوالفقاري،
  147-178: 26 شمارة ،فرهنگ راهبرد ،»زنجان دانشگاه

جامعه در جديد هاينظريه و مكاتب بر ايمقدمه) 1392( ماهر زهرا و علي خوراسگاني، رباني
  .اصفهان دانشگاه: اصفهان ،)فرهنگ و معرفت رابطة تبيين در جستاري( علم و معرفت شناسي

دانشگاهي با گرايشات ديني (دانشجويان )، بررسي رابطه ميان تحصيالت 1382زمردي، محمدرضا (
  دانشگاه گيالن)، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه گيالن

 دورة ،ايران شناسيجامعه ،»ايران در داريدين سنجش براي مدلي) «1384( رضاعلي زند،شجاعي
  34- 66: 1 شمارة ششم،
 تمدن در اجتماعي علوم وضعيت( اجتماعي علوم و خلدونابن) 1386( سيدجواد طباطبايي،
  .نو طرح: تهران سوم، چاپ ،)اسالمي

 ،كاربردي شناسيجامعه ،»كيفي تحقيقات در پايايي و اعتبار بر تأملي) «1391( محمد زاده،عباس
  19- 34: 1 شمارة وسوم،بيست سال
 دانشجويان سياسي فرهنگ شناسيگونه) «1380( قاسمي وحيد و وحيدا فريدون محمود، كتابي،

: 27 و 26 شمارة دوم، دورة ،اصفهان دانشگاه ادبيات دانشكدة مجلة ،»ايران در تحصيل به شاغل
108 -77.  

 ،اندازها چشم و هانظريه تاريخي، سير: معرفت شناسيجامعه) 1389( همكاران و لوئيس كوزر،
  .پژواك تهران، نشر افشاركهن، جواد ترجمة
جامعه: تهران انساني، علوم در معرفت ساخت دربارة ،روش در روش) 1389( احمد محمدپور،

  .شناسان
پايان دموكراتيك، شخصيت و ديني گرايش بين رابطة بررسي) 1388( مرتضي نودهي،علي مسرور

  .گيالن دانشگاه انسانيعلوم و ادبيات دانشكدة ارشد،كارشناسي نامة
  .نو طرح: تهران تركيان، جالل ترجمة ،ايراني مدرنيتة بر تأملي) 1384( علي ميرسپاسي،

: تهران چهارم، چاپ فرهادپور، مراد ترجمة ،حقيقت و معرفت فلسفه،) 1389( فردريش نيچه،
  .هرمس

علوم هايحوزه موردي بررسي( جامعه و علم مناسبات شناختيجامعه مطالعة) 1390( رضا همتي،
  .اصفهان دانشگاه شناسي،جامعه رشتة دكتري نامةپايان ،)اصفهان دانشگاه فني و پايه
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