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 هاي مفهومي و نظري درباره جامعه ايران هاي سومين همايش كنكاش مجموعه چكيده مقاله     111 

 

 

تالشی نظری در باب فهم تغییرات اجتماعی ایران معاصر؛ با تأکید بر 

 تغییرات حوزه دین و خانواده

 زین العابدین جعفری

 اسمرتوبک 

اما  گذرد می ایرانهای  با اینکه نزدیک به نیم قرن از ورود رشته علمی جامعه شناسی در دانشگاه

متأسفانه هنوز آن طور كه باید نتوانسته جایگاه در خور توجهی در میان نیروهای فعال در جامعه 

جامعه شناختی های  پیدا كند و جامعه شناسان دانشگاهی ایران در اكثر مواقع با رجوع به نظریه

ه پردازان برخی از نظریهای  غربی در صدد تحلیل شرایط اجتماعی ایران برآمده اند. اندک تالش

بومی نیز به پردازی  نظیر دكتر رفیع پور،  دكتر آزاد ارمکی، دكتر كاتوزیان و ... در راستای نظریه

دلیل تأكید و توجه بر یک بُعد از جامعه و عمدتاً با رویکردی تاریخی، از عمق و غنا و جامعیت 

ن مقاله با استفاده از در ای اجتماعی ایرانیان معاصر برخوردار نیست.های  كافی برای فهم كنش

های عمده فهم جامعه ایرانی كه از سوی نظریه پردازان  تحلیل عنصری و تحلیل مفهومی، نظریه

ایرانی مطرح شده مورد نقد و بررسی قرار گرفته و با توجه به پارادایم رئالیسم و تفسیرگرایی و 

ا مبتنی بر رویکردی اجتماعی تالش شد ت پردازی  نیز لحاظ كردن اصول گام به گام نظریه

مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و های  تلفیقی، تغییر و تحوالت عمده اجتماعی در حوزه

بر این مبنا با توجه  اقتصادی را با عطف توجه به حوزه دین و خانواده بررسی و تحلیل نماییم.

اصل تفکیک های مشترک،  به سه اصل اساسی نظم اجتماعی در جامعه مدرن )اصل اهداف و راه

ها و سبک زندگی( و نیز نقش تفسیری كنشگران ایرانی به  یافتگی و اصل تعادل فرصت

ساختارزدایی »و « ساختارزدایی ذهنی كنشگران»خصوص جوانان؛ به مفهوم  تحلیلی دیالکتیکی 

دست یافتیم كه در ارتباط متقابل اختالل در سه « فردگرایی خودخواهانه»و « عینی ساختارها

های متقابل اجتماعی و فروپاشیدن  یک وضعیت بغرنج در كنشدهنده  م مذكور، نشاناصل مه

سیستم معانی مشترک بین كنشگران اجتماعی است كه جامعه  معاصر ایران را به سمت وضعیت 

 آنارشی سوق داده است. 
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