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مجموعه چكيده مقالههاي سومين همايش كنكاشهاي مفهومي و نظري درباره جامعه ايران

مدل «گسست در عین تداوم» راهی میانه در منازعۀ سنت و تجدد در
جامعه ایرانی
ابوالفضل مرشدی

9

چکیده
بحث گذر از سنت به تجدد از همان آغاز ظهورِ تجدد در مغربزمین مسأله بسیاری از متفکرین
اجتماعی بوده است و جامعهشناسان با طرح دوگانههایی مانند «گماینشافت و گزلشافت»،
«جامعه فئودالی و سرمایهداری»« ،نظم مکانیکی و ارگانیکی» و «جامعه سنتی و مدرن» ،نقش به-
سزایی در تبیین این موضوع داشتهاند .این مبحث در قرن بیستم بهویژه از سوی برخی از
متفکرین مغربزمین به صورت اساسی پی گرفته شد تا جایی كه به شکلگیری منازعه نظری
بین دو دسته مدافعان نظریة «گسست بین سنت و تجدد» و مدافعان نظریة «تداوم سنت و تجدد»
منجر شد .با ورود و گسترش تجدد در ایران ،دامنة این منازعه به ایران نیز كشیده شده است .به
طور خالصه ،میتوان سه موضع نظری را در جدال میان سنت و تجدد در ایران از هم تشخیص
داد )1 :دستهای انحالل مساله سنت و تجدد را مطرح میكنند و از ضرورت كنار نهادن گفتمان
سنت و تجدد ،بویژه در علوم اجتماعی در كشور ما ،سخن میگویند؛  )3دستهای دیگر از بحران
تجدد در ایران سخن میگویند و بر ضرورت شکلگیری «غربشناسی» برای ایجاد سنت مستقل
اندیشه اجتماعی تأكید میكنند؛  )2دسته سوم ،سنت در ایران را دچار بحران ارزیابی میكنند و
ضرورت طرد «ایدئولوژیهای جامعهشناسانه» در ایران را مطرح میسازند .در این مقاله ،آرای
سه تن از نظریهپردازان اجتماعی متأخر ایران (ابراهیم توفیق به عنوان نماینده جریان اول ،حسین
كچوییان به عنوان نماینده جریان دوم و سید جواد طباطبایی به عنوان نماینده جریان سوم)
معرفی و مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد .و كوشش میشود بر اساس مدل «گسست در عین
تداوم» ،راهحلی برای حل نزاع سنت و تجدد در ایران ارائه گردد.
واژههای کلیدی :سنت ،تجدد ،ایدئولوژی ،نظریه گسست ،نظریه تداوم ،نظریه گسست در عین
تداوم.
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