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 19ها       بخش اول : چكيده مقاله

 

 

 ی مدرنیته شناسی در ایران و مسئله جامعه

 9سیدساالر اجتهدنژاد کاشانی 

 هچکید
ی مدرن نیست؛ شاید پرسش از  شناسی چیزی جز تالش سیستماتیک برای فهم جامعه جامعه

پرسشی غیرضروری به نظر برسد؛ چرا كه  ـاروپای غربی  ـمدرنیته در خاستگاه جغرافیایی آن 
گذاری شده است.  شناسی اساساً به منظور فهم جامعه و زندگی مدرن پایه بنیان دانش جامعه

و نیز سایر جوامع غیر غربی ـ پرسش  ـشناسی در ایران  نخستین پرسش پیش روی جامعه
ای مدرن دانست یا  ی ایران را جامعه های اساسی این جامعه است. آیا باید جامعه ی ویژگی درباره

ی ایران اساساً پس از  ی جامعه شناسانه درباره ر گونه تبیین جامعهپیشامدرن؟ به عبارت دیگر ه
 یابد. پاسخ به پرسش نخست موضوعیت می

ای از  ی ایران، عمدتاً بر برداشت خطی شناختی به پرسش از چیستی جامعه های جامعه پاسخ
های  ها نظریه شناسان كالسیک و پس از آن تاریخ مبتنی بوده است كه ریشه در آثار جامعه

میالدی دارد. در این برداشت مفاهیم سنتی و مدرن،  43و  23های  مدرنیزاسیون، به ویژه در دهه
شوند كه با حركت از اولی  های ثابت و ذاتی در نظر گرفته می مفاهیمی ایستا و دارای ویژگی

 رسد.  ی اجتماعی و تاریخی ایران به اتمام می ی توسعه سوی دومی پروژه به
ی  ی ایران در دو دسته ی چیستی جامعه شناختی درباره های جامعه بررسی دیدگاه این مقاله به

پردازد و برای رسیدن به این مقصود از روش  می« َشناختی های آسیب نظریه»و « های گذار نظریه»
دهد كه پیامدهای نظری و عملی هر  جوید. این مطالعه نشان می تحلیل محتوای تماتیک بهره می

های مورد نظر، در نهایت به مسدود شدن راه خالقیت نظری در تحلیل  یدگاهدو دسته از د
ی ایران انجامیده است و  ی تاریخی جامعه های ویژه شناختی و ناممکن شدن تبیین پویایی جامعه

پردازی  های جایگزین در نظریه شناسی ایران به پارادایم این مهم از ضرورت توجه جامعه
 ایران حکایت دارد.ی معاصر  ی جامعه درباره
های  های چندگانه، مدرنیته شناسی ایران، مدرنیته مدرنیته، مدرنیزاسیون، جامعه :ی کلیدیهاواژه

 .جایگزین

 

                                                   
 salarkashani@gmail.com، شناسی دانشگاه تربیت مدرس دانشجوی دكتری جامعه 1

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

