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  q117   هاي مفهومی و نظري درباره جامعه ایران دومین همایش کنکاش                           
  

  مدل تبیین تاریخی عقب ماندگی در ایران
  1سیدمحمد میرسندسی

هاي اجتماعی است که براي تبیین آن در یک جامعه بایستی به پیشینۀ آن مراجعه و با کنکاش در  عقب ماندگی از جمله پدیده
ان گفت که یکی از محورهاي اساسی تولید از این رو می تو. ویژگی هاي روابط و مناسبات آن جامعه به کشف وتحلیل پرداخت

  .نظریه دربارة ایران تأمل در این عرصه است
از چشم انداز عینی گرا، . با نگاهی فراگیر به تاریخ ایران می توان دو جریان عینی وذهنی را در تبیین عقب ماندگی شناسایی کرد

ران است ، با پدیداري ستیزه هاي بی حد وحصر ونگرش هاي شیوة زیست قبیله اي که برآمده از عینیت زیستی وشرایط اقلیمی ای
در این قضیه بخشی از عقب ....ایجاد ناامنی هاي فراوان و) جامعۀشهري(بسته وخاص گرا،تخریبی در مواجهه با بخش منمدن ایران 

معه ایرانی است، با در غلتیدن از سوي دیگر، شیوه اندیشه ورزي نیز که نمایندة ذهنیت تاریخی جا.ماندگی ایران را توضیح می دهد
در بخش مهمی از تاریخ گذشته ایران گویاي بخشی دیگر از . ..دیشه در طبیعت وجامعه، وبه نقل گرایی وعقل گریزي،و گریز از ان
به  افزون بر این دو جریان اصلی ، دو پدیدة دیگر یعنی ساختار سیاسی ایران ومدرنیته نیز .علت عقب ماندگی جامعه ایرانی است

  .صورت انضمامی در این قضیه دخیل هستند
در این نوشتار کوشیده می شود تا با تعیین نسبت هریک از عوامل اصلی و انضمامی در پویش تاریخی ایران، با استفاده از روندهاي 

 .تبیین عقب ماندگی جامعه ایرانی استفاده شود دراز مدت تاریخی، به نوعی از تحلیل روند براي
     .تبیین تاریخی، شیوه زیست قبیله اي، عقب ماندگی ایران :ديواژگان کلی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 )mirsondosi@yahoo.com) (ع(استادیار جامعه شناسی دانشگاه امام حسین. 1
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