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شناسی درباره جامعه ارزیابی انتقادی دستاوردهای دانشگاهی جامعه

 ایران

 9روح اهلل اسالمی

 چکیده
شود، ها شناخته میعلوم جدید كه دانشگاه به عنوان نهاد رسمی آموزش آنبندی  در دسته

های برگزاری نخستین همایش كنکاشاهمیتی داشته است. به دنبال  شناسی جایگاه باجامعه

 1223و تا برگزاری دومین همایش در سال  1222مفهومی و نظری درباره جامعه ایران در سال 

شناسان انجام شده كه سنجش هایی برای ارائه نظریه درباره جامعه ایران توسط جامعهكوشش

پردازی و گشودن مسیر ها ـ با توجه به فراهم آوردن امکان شناخت وضعیت نظریهاین نظریه

 ناپذیر و از سوی دیگر تالشی تاثیرگذار است. بهبود آن ـ از یک سو ضرورتی اجتناب

پردازی درباره جامعه ایران، بر در نوشتار حاضر قصد داریم برای سنجش وضعیت نظریه

تشر های تازه منترین كتابمهمشناسی متمركز شده و دو كتاب از دستاوردهای دانشگاهی جامعه

نظام »با معرفی « شناختی جامعه ایرانساختار نظریه جامعه»را به بحث بگذاریم. كتاب  شده

سنخ جامعه مدرن »با معرفی « شناسی ایران: جامعه كژمدرنجامعه»و كتاب « ایاجتماعی سه پایه

 اند.پردازی بومی كوشیدهبرای شناخت جامعه و فهم تحوالت ایران در عرصه نظریه« بدقواره

های ارائه شده درباره جامعه ایران، نظریهشود با هدف ارزیابی انتقادی در این مقاله تالش می

ای محتوای نظری آنها را نهشده در این دو كتاب، به گوضمن مطالعه دقیق مباحث مطرح

جه ارزیابی در این نوشتار، سن بندی نموده و طرحی كلی از اجزا ترسیم نماییم. مقوله

شناسی را زیمل است. زیمل پس از تعیینِ نسبتِ جامعه با شناخت جامعه، جامعهشناسی  جامعه

های موضوعی این علم را مطالعه محتوای زندگی به مثابه یک روشِ علمی تشریح كرده و حوزه

های زندگی تاریخی ـ اجتماعی و مطالعه مقوالت بنیادی شناخت تاریخی ـ اجتماعی، مطالعه فرم

 ند.كجامعه پیشنهاد می

ای، سنخ جامعه مدرن پردازی، جامعه ایران، نظام اجتماعی سه پایه: نظریهکلیدیهای  هواژ

 شناسی زیمل.بدقواره، جامعه
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