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  q19   هاي مفهومی و نظري درباره جامعه ایران دومین همایش کنکاش                            
  

  ایران سیاسی اجتماعی تحوالت تاریخ بستر در تگیوابس و نوسازي مکاتب تطبیقی تحلیل
  3فرهادي علی ،2نوري ولی سامان ،1افراخته حسن

توسعه به عنوان باور بنیادي دنیاي مدرن و به معناي بهبودي در مجموعه شرایط بهم پیوسته طبیعی، اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی 
عد از جنگ دوم جهانی بیش از پیش مورد بحث و بررسی قرار گرفته و سیاسی مفهومی است که از نیمه دوم قرن بیستم و بویژه ب

براي تبیین پدیده توسعه نیافتگی مجموعه کشورهایی که به فراخور زمان آنها را جهان سوم، ممالک عقب مانده، کشورهاي . است
از مهمترین آنها می توان به مکاتب اند که  اند؛ نظریات و دیدگاههاي متفاوت و بعضا متعارضی مطرح شده جنوب و پیرامون نامیده

این نظریات که یکی از طریق منشور تجربه شمال به موانع توسعه در دنیاي در حال توسعه می نگرد . نوسازي و وابستگی اشاره کرد
 و دیگري به تعبیري نمایانگر طنین آواهایی است که از پیرامون به گوش می رسد، توسط صاحبنظران مختلف در مورد شرایط

در این پژوهش ما با . اجتماعی اقتصادي و سیاسی ایران و تبیین مقوله توسعه و توسعه نیافتگی ایران نیز به کار گرفته شده اند
روش توصیفی و تحلیلی و تکیه بر مطالعه اسنادي و کتابخانه اي به بررسی و تحلیل تطبیقی این دو مکتب در بستر تاریخی 

ه و در صدد پاسخگویی به این سوال بوده ایم این که کدام یک از دو مکتب مذکور قدرت تبیین اجتماعی و فرهنگی ایران پرداخت
به عبارتی دیگر مقوله توسعه نیافتگی ایران که انعکاسی از شرایط تاریخی، . بیشتري در مورد تحوالت و شرایط جامعه ایران دارد

. اري و همخوانی بیشتري داشته و قابل تشریح و تبیین استاجتماعی، اقتصادي و سیاسی این کشور است با کدام مکتب سازگ
هاي پژوهش نشان می دهد که اگرچه مکاتب فوق هرکدام برهه اي از تاریخ اجتماعی کشور را  توضیح داده و بر آن قابل  یافته

ه اي است که به طور کامل فرد طبیعی، تاریخی، اجتماعی، اقتصادي و سیاسی ایران به گونه اطالق می باشند؛ اما شرایط منحصر ب
از هیچ کدام از الگوها و مکاتب مذکور تبعیت نمی کند بنابراین به نظر می رسد که براي فهم تحوالت اجتماعی اقتصادي و تبیین 

 .پدیده توسعه نیافتگی در ایران بابد تلفیقی از دو مکتب فوق و ترکیب با سایر نظریات مطرح در ادبیات توسعه به کار برد
  .ایرانجامعه تحلیل تطبیقی، مکتب نوسازي، مکتب وابستگی،  :ان کلیديواژگ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  )تهران معلم تربیت(خوارزمی دانشگاه جغرافیاي دانشکده استاد.  1
  )svalinoori_tmu@yahoo.com(خوارزمی  دانشگاه شهري ریزي برنامه و جغرافیا دکتراي دانشجوي.  2
  تهران طباطبایی عالمه دانشگاه شناسی جمعیت ارشد کارشناسی.  3
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