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  q125   هاي مفهومی و نظري درباره جامعه ایران دومین همایش کنکاش                           
  

  شناسی ایرانپردازي در جامعهموانع نظریه
  1نریمان یوسفی

ها هستند که در ارتباط با هاي منطقی از واژههاي ذهنی و مجموعهها سازهنظریه. پردازي استتنها راه تولید و توسعه علم، نظریه
هاي علمی در طول تاریخ، تمدن ایران خاستگاه نظام. روندبه کار می تبیین و حل مسائل جامعه و ایجاد تصویري روشن از واقعیات

رسد اندیشمندان ایرانی اما اینک با وجود رشد شتابان علم به نظر می. هاي مختلف علوم بوده استآوري در حوزههاي نامو شخصیت
پرداري در این حوزه سی در ایران، فقر نظریهشنادر این میان با گذشت حدود یک قرن از آموزش جامعه. انددچار نوعی رخوت شده

شناسی در کامالً محسوس بوده و اجماع نظر کنشگران اجتماعی نیز بر آن است که آنچه پایه و محتواي آموزش و پژوهش جامعه
  .و بوم است شناسی این مرزباشد، صرفاً نقل و بازآزمایی تولیدات غیر ایرانی، بدون دستاورد نظري جدي براي جامعهایران می

پردازي اجتماعی در شناسی و نظریهدر این مقاله با استفاده از روش مطالعه اسنادي، ضمن بررسی تاریخچۀ تکوین و رشد جامعه
-واکاوي منابع موجود حاکی از آن است که فقر نظریه. شودجهان، به نقل ورود و پاگرفتن این علم در بستر تاریخ ایران پرداخته می

به نظر . شناسی ایران به عنوان یک واقعیت اجتماعی بیشتر متأثر از متغیرهاي کالن و سپس میانی و خرد استامعهپردازي در ج
اي و ورزي و عقالنیت در جامعه و اجتماع اندیشمندان ایرانی، ضعف دانش بین رشتههاي اندیشهتاریخی به پایه رسد که صدمهمی

اي در اجتماع کنشگران اجتماعی، شناختی و نبود رفاقت و رقابت حرفهتمان جامعهاي علوم در ایران، ضعف گففعالیت جزیره
رویکرد پوزیتویستی و غفلت از رویکردهاي رقیب در  هشناسی، سیطرساختار آموزشی ناکارآمد، آموزش نقلی و غیر تحلیلی جامعه

  .شناسی ایران باشدازي در جامعهپردنظریه هبررسی واقعیات اجتماعی و عوامل ضد انگیزشی از جمله موانع عمد
  .شناختیپردازي، عقالنیت، ساختار آموزشی و گفتنان جامعهشناسی ایران، فقر نظریهجامعه :واژگان کلیدي

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  )nyosofi@yahoo.com(بهشتی و مدرس دانشگاه  شهید شگاهدان از اجتماعی علوم پژوهش ارشد کارشناسی . 1
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