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  q33   هاي مفهومی و نظري درباره جامعه ایران دومین همایش کنکاش                            
  

  هاي مدرنیته و توسعه در ایران بررسی چالش
  1ناصر پوررضا کریم سرا

خصلت . شود ناگون اجتماعی یک جامعه متبلور میفرایند توسعه پیچیده و چند بعدي است و در بسترهاي گو در معناي عام،
توسعه در بستر  »دال«بنابر این . هاي پایدار و قابل تعمیم را براي این مفهوم مشکل کرده است یافتن مصداق چندوجهی توسعه،

هنجاري  ویژگیهاي ساختاري و تنوع فرهنگی جوامع و ماهیت .یابد هاي مختلف قابلیت ارجاع و همنشینی متنوع می گفتمان
همین ضرورت ایجاد . پارامترهاي مدرنیسم، سبب شده نتوان مسایل توسعه را در قالب یک نظریه یا رویکرد خاص تبیین کرد

 .طلبد سنتزي نظري از رویکردهاي گوناگون مرتبط با ویژگیهاي ساختاري و فرهنگی جامعه ایران را می
پردازیم و  هاي مدرنیته و توسعه در ایران می چالش به تحلیل گفتمانی اي بخانهوکتا اسنادي مطالعه شیوه از استفاده با تحقیق دراین

هاي مدرنیسم و توسعه  ي مرتبط با سنخ شناسی چالش ارزشی و محلی زمینه پرورده -هاي معرفتی، ایستاري  به دنبال یافتن داللت
  .در ایران هستیم
گیري مدرنیسم الزاما از خط سیر پیوسته و تکاملی  ند بروز و شکلهاي توسعه نشان از آن دارد که توسعه و رو بررسی گفتمان

به رغم گوناگونی رویکردها و . و بنابراین کشف و تدقیق در اصول تحول درونی و عناصر ذاتی جامعه ایران الزم است کند پیروي نمی
میان این رویکردها با منظري واسازانه و  هاي مشترك هاي مطرح شده در این موضوع، این نوشتار با تأمل در دقایق و الیه گفتمان

 هاي هاي مرسوم به واکاوي چالش پردازد که بتواند به دور از دوانگاري بندي نظري خرده گفتمان دیگري می انتقادي به مفصل
  .هاي نهادي بپردازد هاي اجتماعی، فرهنگی و پتانسیل مدرنیته و توسعه در ایران مرتبط با ساخت

  .هاي توسعه، ساخت اجتماعی نیته، مدرنیسم، توسعه، گفتمانمدر :واژگان کلیدي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 )  Naser.poorreza@gmail.com(جامع علمی کاربردي  پژوهشگر و مدرس دانشگاه . 1
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