
 177  -149/ ص 1401/ سال دوازدهم/ شماره اول/ بهار  هاي اجتماعي متفكران مسلمان  پژوهشي نظريه –فصلنامه علمي 

 

  هاي آراء و انديشه  در« همبستگي اجتماعي » ررسي مفهوم ب

 خلدون و اميل دوركيم ابن

 21/01/1401تاریخ پذیرش:                       06/10/1400تاریخ دریافت: 
 1نسب احمد جهاني

 

 چكيده 

ه و و حائز اهميتي داشت  ترين بخش پيوستگي جامعه، جايگاه ويژه عنوان مهم همبستگي اجتماعي به

بخشي امور اجتماع، وجود آن براي حفظ و ثبات نظام  عالوه بر كاركردهاي ذاتي آن در اداره و انتظام

رو، مقالة حاضر در صدد است تا به بررسي و شناخت عوامل  اجتماعي ضروري است. از اين -سياسي

و اميل دوركيم  خلدون به عنوان فيلسوف اجتماعي مسلمان، هاي ابن دهندة آن در آراء و انديشه شكل

پرداز همبستگي اجتماعي بپردازد. بر همين اساس تالش شده تا مسئلة پژوهش در چارچوب  نظريه

صورت  ها به آوري داده تحليلي و شيوة جمع -گيري از روش توصيفي رويكرد كاركردگرايي با بهره

روابط متقابل »خلدون و  در انديشة ابن« عصبيت»اي مورد بررسي قرار گيرد. با اين فرضيه كه  كتابخانه

ترين عامل همبستگي اجتماعي  در انديشة دوركيم، اصلي« بين افراد در قالب تقسيم كار اجتماعي

هاي هر يك از اين دو انديشمند، ميزان تعامل و تأثير و تأثر  باشد. همچنين نقطة آغازين نظريه مي

كوين و تداوم نظام سياسي و متقابل اعضاء در روابط و مناسبات اجتماعي بوده كه بر حسب ت

شود.  خلدون و خطي بودن نظرية دوركيم را سبب مي اجتماعي، دوري )چرخشي( بودن نظرية ابن

ترين متفكر اجتماعي جهان اسالم، بيش از هر چيز مرهون مفهوم  عنوان مهم خلدون به شهرت ابن

ز تولد تا زوال را شامل هاي اجتماعي است كه مراحل پنجگانه ا عصبيت و جايگاه آن در دگرگوني

خلدون از حيث دگرگوني اجتماعي و تأثير آن بر  رسد نظرية اجتماعي ابن رو، به نظر مي شود. از اين مي

تكوين و تداوم نظام سياسي، از سنخ نظرية دوراني و كشمكش و نظرية اجتماعي دوركيم نيز از نوع 

 خطي و تكاملي است. نظرية تك

اميل دوركيم، تقسيم كار اجتماعي، دگرگوني اجتماعي، دين، عصبيت،  خلدون، : ابنها کليد واژه

 همبستگي اجتماعي.
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  مقدمه و بيان مسئله

دهنده كلي نظام اجتماعي  همبستگي و انسجام اجتماعي، اشاره به هماهنگي ميان اجزاء تشكيل

، يك دارد كه ميزان شدت و ضعف آن وابسته به عواملي چند است. عالوه بر اين همبستگي

مفهوم نسبي است و درجات مختلفي را در سطوح گوناگون فرهنگي، اجتماعي و سياسي شامل 

شود. بنابراين هر يك از جوامع سنتي و پيشرفته به ميزاني و با توجه به عوامل زيربنايي،  مي

گاه خالي از آن نبوده بلكه به درجات مختلف در  داراي انسجام و همبستگي هستند؛ اما هيچ

اند. برخي از نويسندگان همبستگي را به چهار نوع فرهنگي، هنجاري، ارتباطي و كاركردي  نوسان

: 1383بندي كرده كه سنخ اخير آن در سطوح سياسي حائز اهميت فراوان است )بشيريه،  تقسيم

شود كه هر كس را به ديگري  (. همبستگي، از نفس ساختار زندگي جماعتي نتيجه مي789-790

ها در جوامع ابتدايي نمود اندكي نسبت  سازد. همبستگي بادالت متقاطع نيازمند ميدر بافتي از م

هاي اقتصادي به شكل ساده و محدود، بين افراد  به جوامع مدرن دارند؛ چرا كه اقتصاد و فعاليت

توان سرچشمة انسجام اجتماعي را بر حسب ميزان پيچيدگي يا  آن در جريان است. بنابراين مي

  اجتماعي تشخيص داد. -هاي سياسي ها و نظام سادگي دولت

هاي زباني، مذهبي، عادات و  مورد ديگر اينكه در جوامع ابتدايي، اشتراكات و همانندي

هاي ارزشي و اشتراك فرهنگي بيشتر از جوامع مدرن است. به همين منظور  ها، نظام افسانه

ها  وده و باالخره توسعة همبستگيها ب ها يا تفاوت ها، ميزان همانندي دومين سرچشمه همبستگي

مبتني بر ژرفاي غريزه انساني يا به نوعي جاذبه متقابل و گرايش به سمت حيات اشتراكي و 

پرداز همبستگي  (. گرچه اميل دوركيم به عنوان نظريه225-224:  1386اجتماعي است )دوورژه، 

مون، كنت، روسو و حتي شود، ليكن انديشمنداني چون مونتسكيو، سن سي اجتماعي شناخته مي

توان نام برد كه هماهنگي و انسجام اجتماعي را محور مطالعات  خلدون در عالم اسالم را مي ابن

اند. در واقع طرح مفهوم همبستگي اجتماعي در آراء دوركيم و تحليل تحوالت  خود قرار داده

عنوان كليدواژه معرفي به « عصبيت»اجتماعي بر اساس آن، بسياري را متوجه قرابت آن با مفهوم 

رو، مقاله حاضر در تالش است تا به بررسي و  خلدون نموده است. از اين هاي ابن آراء و انديشه

خلدون به عنوان  هاي ابن دهنده همبستگي اجتماعي از منظر آراء و انديشه شناخت عوامل شكل

تماعي بپردازد. در اين پرداز همبستگي اج فيلسوف اجتماعي مسلمان و اميل دوركيم باني و نظريه
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دهنده همبستگي اجتماعي در آراء اين دو متفكر، به  رهگذر، ضمن بازخواني عوامل شكل

خلدون و خطي بودن نظريه اميل دوركيم بر  واكاوي ماهيت و فرايند چرخشي بودن نظريه ابن

ات نظام مبناي نظريه دگرگوني اجتماعي در برقراري ارتباط بين همبستگي اجتماعي و حفظ و ثب

 پردازيم.  سياسي نيز مي

 پيشينه پژوهش

هاي به عمل آمده در سوابق پژوهش، اگرچه تاكنون تحقيق جامع و مدوني كه  بر اساس بررسي

اي، به بررسي تأثير و نقش مؤلفة همبستگي اجتماعي بر  طور خاص، در عين رويكرد مقايسه به

فته است، اما تحقيقات متعددي در زمينه باشد، صورت نگر تكوين و تداوم نظام سياسي پرداخته 

خلدون و اميل دوركيم انجام شده است كه  هاي ابن همبستگي اجتماعي بر طبق آراء و انديشه

اي است  (، مقاله1390)فاضل حسامي،« همبستگي اجتماعي در قرآن. »1برخي از آنها عبارتند از: 

خلدون و منتسكيو، با تأمل بر  م، ابنهاي دوركي كه در آن نگارنده، ضمن بررسي اجمالي انديشه

هاي فطري و تكويني استوار ساخته است كه  نظرية همبستگي اجتماعي در قرآن، آن را بر شالوده

ترين عامل  مبناي تغييرناپذير توحيدي و فطري آن، محدود به زمان و مكان خاصي نبوده و اصلي

هاي حكومتي امام علي)ع(  ي در انديشهتحليل نظام همبستگي اجتماع. »2باشد.  آن، دين الهي مي

(، پژوهشگران 1398)علي باصري و پيام صدريه، « و مقايسه آن با نظريه همبستگي اميل دوركيم

هاي  اند كه در بعد همبستگي، ضمن وجود شاخص اي به اين نتيجه دست يافته با رويكرد مقايسه

 صلي تفاوت اين است كه امام)ع(هاي ا هاي امام علي)ع( و دوركيم، شاخص مشترك بين انديشه

لذا به ساماندهي مفاهيمي چون   كوشيد تا جامعه را به سمت همبستگي ارگانيك سوق دهد؛

جامعه، حقوق، انسان، عدالت و سياست پرداخت. آنجا كه مفهوم عدالت، مبناي تشكيل 

همبستگي  است، از منظر دوركيم، وجدان جمعي منجر به همبستگي در جامعه از ديدگاه علي)ع(

نيا،  )اكبر عليوردي« خلدون ماهيت اجتماعي انسان از ديدگاه ابن». در مقالة 3شود.  اجتماعي مي

خلدون ضمن ارائه برداشتي نوين از اجتماع و انسان، واقعيت بشري را  ( آمده است كه ابن1388

كسب  داند كه رابطه متقابل انسان و طبيعت، آن را در راستاي بقاي زندگي و پويشي مي

خلدون در تبيين حوادث اجتماعي و  كند. لذا حالت تضاد در انديشه ابن ضروريات انسان معنا مي
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گروهي،  گروهي و درون سير تاريخي، عنصر كليدي قلمداد شده و در هر دو حالت تضاد برون

مارسل موس و سنت »اي با عنوان  . در مقاله4شود.  موجب انسجام اجتماعي)عصبيت( مي

)سارا شريعتي و « گرايي، فاشيسم و بلشويسم همبستگي اجتماعي و نقد فايدهدوركيمي: 

هاي راديكال از جمله مارسل موس تأكيد شده است. اين  (، بر آراء دوركيمي1399همكاران، 

نحلة فكري با بسط دوگانة همبستگي اجتماعي مكانيكي و ارگانيكي، از همبستگي اجتماعي 

اي مبتني بر اخالقيات اجتماعي ضد  يكاها و انجمن حرفهگيري سند ارگانيك مبتني برشكل

رو، فاشيسم و بلشويسم نيز به دليل قرار نداشتن در مسير  اند. از اين گرايي دفاع كرده فايده

 است.  هاي سياسي و اقتصادي مورد نقد قرار گرفته سازي در عرصه اجتماعي

هاي  بررسي ديدگاه»ارتند از: برخي موارد مشابه و نزديك به موضوع مقالة حاضر نيز عب

بازخواني سرماية »(؛ 1397پور و عباس عابدي،  )انتظار علوي« خلدون درباره انحطاط تمدن ابن

نقش عصبيت در تاريخ »(؛ 1388)قدسي و نوغاني، « خلدون هاي ابن اجتماعي در آراء و انديشه

عوامل مؤثر بر »(؛ 1385تكي، پور دش )مهدي فرهاني منفرد و سيمين قربان« خلدون از ديدگاه ابن

گرايي  دين و اخالق در جامعه»(؛ 1388)تواليي، « خلدون توسعه و انحطاط شهرها از نظر ابن

)امير خوشحال « همبستگي اجتماعي از نگاه دوركيم»(؛ 1386)مسلم محمدي، « دوركيم و نقد آن

پرورش و انسجام بررسي موردي نظرية اميل دوركيم: آموزش و »(؛ 1398و  شهين مجاوري، 

  (.1388آبادي،  )سيدرضا صالحي اميري و امير عظيمي دولت« اجتماعي

 هاي پژوهش پرسش

 :شود به اين ترتيب پرسش اصلي پژوهش چنين طرح مي

اجتماعي،  -با توجه به نقش و جايگاه همبستگي اجتماعي در تكوين و تداوم نظام سياسي -

  خلدون و اميل دوركيم موجد آن دانست؟ هاي ابن انديشه توان در آراء و چه عامل يا عواملي را مي

توان به پرسش فرعي ديگر در اين راستا  با تعمق در پرسش اصلي و فرضيه پژوهش، مي

 پرداخت:
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خلدون و اميل دوركيم در خصوص انسجام اجتماعي و ارتباط  هاي ابن در آراء و انديشه -

فرايندي دوري )چرخشي( بودن نظريه  اجتماعي، چه -آن با ثبات و تداوم نظام سياسي

       دهد؟ خلدون و خطي بودن نظريه دوركيم را توضيح مي ابن

 روش پژوهش

تطبيقي بهره گرفته شده است. بدين معنا كه نخست مفهوم  -در اين مقاله از روش توصيفي

تماعي خلدون و دوركيم مورد تجزيه و تحليل، و سپس نظريه اج همبستگي اجتماعي از منظر ابن

است. در اين   اي قرار گرفته اجتماعي مورد بررسي مقايسه -هر يك در باب تداوم نظام سياسي

تحليلي  -تحقيق با توجه به ماهيت و موضوع مورد مطالعه، تالش شده است از روش توصيفي

است؛ چرا كه محقق به مطالعه « تحليلي موردي -توصيفي»استفاده شود. پژوهش حاضر از قِسم 

رد يا يك واحد مشخص پرداخته و آن را از جهات مختلف واكاوي كرده است. لذا اين يك مو

 هاي آن كيفي و غيرآماري است. تحقيق بر حسب هدف، از نوع بنيادي بوده و جنس داده

اي  آوري آن نيز نظري و كتابخانه ها كه از نوع كيفي هستند، شيوة جمع با توجه به جنس داده

اي، حول چهار محور )مورد، واحد  سش اصلي تحقيق به رويكرد مقايسهاست؛ كه با توجه به پر

 است.  تحليل، متغيرها و واحد مشاهده( بررسي و تبيين شده

 چارچوب نظري

شناسي سياسي، نگرش اصالت كاركرد يا رويكرد كاركردگرايي،  از ميان الگوهاي چهارگانة جامعه

هاي فكري آن به  شود؛ كه ريشه ب ميشناسي معاصر غرب محسو ترين نگرش در جامعه مسلط

طور كلي پارسونز كارويژة اصلي  گردد. به هاي اميل دوركيم و تالكوت پارسونز باز مي انديشه

حد و حصر انسان و وضع قواعد و مقرراتي بر اين اميال  جامعه را محدود ساختن اميال بي

اي عقالني  ماعي را مجموعه(. كاركردگرايان سيستم اجت85-84: 1394داند )ر.ك: بشيريه،  مي

هاي مختلفي را در جامعه  هاي كساني است كه نقش كنند كه مبتني بر رفتارها و نگرش فرض مي

آورند. مفاهيم اساسي اين ديدگاه كه برگرفته از علوم مكانيكي است، عبارتند از:  به اجرا در مي

 .و كارويژه نظام
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هاي مختلف كه هر كدام  كب از بخشدر اين رويكرد كل جامعه همانند سيستمي است مر

هاي  كند كه ميان سيستم دهند. سيستم زماني خوب عمل مي كاركرد مخصوص به خود را انجام مي

اي از اجزاء يا عناصر يا  تر آن نوعي تعادل وجود داشته باشد. در واقع سيستم، مجموعه فرعي

شته و غايت خاصي را دنبال ساختار همبسته است كه در آن هر يك از اجزاء كاركرد معيني دا

.حفظ 1كنند. به همين منظور هر نظام اجتماعي و سياسي داراي چهار كارويژه اصلي است:  مي

. ايجاد همبستگي و 3. انطباق با محيط )شرايط متغير و جديد(، 2انسجام و همبستگي اجتماعي، 

: 1394.ك: حقيقت، ؛ ر146-145: 1399نسب و ديگران،  . نيل به اهداف )جهاني4حل منازعه، 

(. پرسش اساسي در اين راستا، واكاوي تأثيرات يا به عبارت ديگر ارتباط همبستگي اجتماعي 244

با تكوين و ثبات نظام سياسي است كه هر يك از انديشمندان اين حوزه، از زواياي گوناگون به آن 

ملي از ديدگاه آگوست  گيري وفاق اجتماعي و همبستگي اند. از جمله اينكه مالك شكل پاسخ گفته

آيد مگر آنكه اعضاي آن،  وجود نمي كنت، توافق اذهان آدميان است. وي معتقد است جامعه به

هاي  اعتقادات واحدي داشته باشند. بنابراين، افكار و عقايد آدميان موجب تغييرات و دگرگوني

هاي سياسي  بحرانتوان گفت  رو مي شود. از اين هاي اجتماعي مي جهان شده و مبناي دستگاه

ترين شري كه دامنگير ماست، همين  مهم»اي است:  جوامع ناشي از هرج و مرج فكري و انديشه

ها  ناهماهنگي عميقي است كه اكنون در بين همه اذهان نسبت به همه اصول اخالقي، كه ثبات آن

ز به نوعي (. دوركيم ني137: 1386)آرون، « شرط اول يك نظم اجتماعي حقيقي است، وجود دارد

ها و قواعد اخالقي و  سازد. آنجا كه همبستگي اجتماعي را بر پايه ارزش همين بحث را مطرح مي

پذيرش آن در گستره وسيع بنا كرده و كمرنگ شدن نقش مذهب در جامعه و فردگرايي در جوامع 

 داند. مدرن را، چالش بزرگ همبستگي مي

او به اين مطلب است كه چه چيزي جامعه عالقه اميل دوركيم به همبستگي ناشي از توجه 

هاي اجتماعي از آنجا كه بر تعادل سيستم  (. بنابراين، دگرگوني75: 1373كند )ريتز،  را حفظ مي

 گذارد، بر حفظ جامعه و ثبات نظام سياسي نيز مؤثر است.  اجتماعي تأثير مي

يوندد: دگرگوني دوري پ بر اساس نظر پارسونز نيز تغييرات اجتماعي در سه وجه به وقوع مي

هاي اجتماعي؛ دگرگوني  هاي كمّي هر يك از حوزه و تكرارپذير؛ رشد خطي به معني دگرگوني

ساختاري كه تحولي كيفي در ساختارهاي مختلف از جمله خانواده يا شيوة توليد است. منطق 
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اختاري كه تغيير ساختاري، يعني گذار از همبستگي و انسجام ساختاري به انفكاك و پيچيدگي س

هاي يك ساخت به ساخت  سطح بااليي از همبستگي را در پي دارد. در تنوع ساختاري، كارويژه

هاي  شود؛ همچنانكه در جوامع مدرن و با گسترش تقسيم كار و پيچيدگي ديگر سپرده مي

شود  اجتماعي برخي از كاركردها و وظايف خانواده به نهادهاي ديگر اجتماعي واگذار مي

(. بنابراين پارسونز ضمن بر شمردن عوامل همبستگي نظام اجتماعي به 88: 1394 )بشيريه،

هاي اجتماعي را شامل دگرگوني دوري،  ها، انواع دگرگوني ها، هنجارها، نهادها و نقش ارزش

هاي  (؛ ضمن اينكه نظريه242: 1394داند )حقيقت،  رشد خطي و دگرگوني ساختاري مي

به چهار بخش تكاملي، دوراني، تعادل و كشمكش تقسيم كرد؛ كه توان  دگرگوني اجتماعي را مي

 (.481: 1387دهد )كوئن،  هر يك فرايندي از تغيير و تحوالت اجتماعي را نشان مي

استوار است. در اصل « اصالت سودمندي»و « اصالت كل»نگرش كاركردگرايانه بر پايه دو اصل 

وده كه در ايجاد و بقاء آن سهيم هستند. عنوان يك كل متشكل از اجزايي ب نخست، جامعه به

ترين اجزاء سازندة آن اجتناب  هاي اجتماعي به كوچك سان كاركردگرايي از تقليل پديده بدين

ورزيده و در تالش است تا ماهيت درهم تافته، زنده و متقابل سازگار يك نظام اجتماعي را در 

اجزاء بازشناسي كرده كه بر مقياس آن اجزاء و آن فهم كند. اين امر الزاماً وحدت را در بين   كليت

(. 140-139: 1372آورند )اسكيدمور،  وجود مي شوند و هويت واحد را به كل درهم تنيده مي

هاي اجتماعي بايد داراي نوعي تأثيرگذاري بوده و نيازي از نيازهاي  مطابق اصل سودمندي، پديده

به كاركردشان در بقاي جامعه بستگي دارد. همين  ها جامعه خود را تأمين نمايند. فلسفه وجودي آن

(. دوركيم در اثر 124: 1343دهد )دوركيم،  امر، كاركردگرايي را با ضرورت كاركردي پيوند مي

هاي نيرومند مبتني بر باور مشترك، متعلق به همبستگي در جوامع  نخست خود گفته بود كه نظام

وع فزاينده و پيشرفته تقسيم كار و وابستگي متقابل هر اند، ولي همبستگي ارگانيك كه از تن ابتدايي

آيد، براي پيوند دادن اعضاي جامعه به باور مشترك كمتري نياز دارد. گرچه وي  چه بيشتر پديد مي

هاي برخوردار از همبستگي ارگانيك  بعدها اين نگرش را تعديل كرد و تأكيد نمود كه حتي نظام

اي از افراد خودبين و متجاوز به حقوق يكديگر  ه به سمت تودهبسيار پيشرفته نيز اگر نخواهند ك

(. بنابراين 190: 1373سوق يابند، بايد بر پايه يك ايمان مشترك يا وجدان جمعي بنا شوند )كوزر، 
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هاي متعدد كه اهداف و كاركرد خاصي را در پيكره بر  جامعه كليتي است متشكل از خرده نظام

 و تعادل با نظام اجتماعي هستند.  عهده داشته و در پي هماهنگي

تر اشاره شد، از منظر كاركردگرايان نظم و انسجام اجتماعي در گروه،  همانطور كه پيش

داراي كاركردي چهارگانه بوده كه در آن انسجام اجتماعي در واقع احساس همبستگي، پيوند و 

ها نيز به عنوان  ، حكومترو تعهد عاطفي است كه اعضاي جامعه نسبت به يكديگر دارند. از اين

كنند )سيدرضا صالحي  نهادهاي سياسي، كاركرد مهمي در پايداري و بقاي نظم اجتماعي ايفا مي

 (. 13-11: 1388آبادي،  اميري و امير عظيمي دولت

 خلدون و اميل دورکيم . مفاهيم سازنده منظومة فكري ابن1

 خلدون . ابن1-1

 . عصبيت1-1-1

پذير  در تفكرات او امكان« عصبيت»دون بدون درك مفهوم بنيادي خل هاي ابن درك انديشه

بندي كرده و غايت آن را تعاون و  نيست. او اجتماع انساني را به بدوي و حضري تقسيم

ترين عنصري كه  رو، مهم داند. از اين هاي آنان مي همكاري بين افراد براي رفع نيازها و خواسته

صورت ذاتي و طبيعي در وجود انسان  ، حسي است كه بهدهد عمران يا اجتماعات را شكل مي

خلدون مادة اوليه  هاي خانوادگي اشاره دارد. در واقع ابن نهفته است و به پيوند و خويشاوندي

دهد. او با توجه به  دهنده اجتماعات را عصبيت دانسته و به اين مفهوم نقش محوري مي تشكيل

ع آنها از يكسو و برآورده ساختن نيازها و اميال او از ها و تنازع بين مناف تهاجمي بودن انسان

ترين  هاي بسيار، همبستگي اجتماعي را مهم سوي ديگر، در يك طبيعت پر خطر و با چالش

يابد. عصبيت در شكل ساده آن، همان دفاع از  كند و آن را در عصبيت مي راهكار، ارزيابي مي

رسد. در واقع اين  به كشورداري و حكمراني ميتر آن  قوميت و خويشان است و در قالب پيچيده

ها منوط به  شود. پيدايش دولت داري ختم مي يابد، تا در نهايت به پادشاهي و ملك دور ادامه مي

ها در انديشه  وجود عنصر عصبيت است. پس فارغ از دولت ديني يا غيرديني، ماهيت دولت

خلدون عصبيت را  (. ابن190-188 :1388خلدون با عصبيت مرتبط است )قادري،  سياسي ابن
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داند.  آفرين و ابزار دفاع دانسته و تحقق كشور و دولت را از اين طريق ميسر مي عامل وحدت

 كند.  خلدون نقش كليدي ايفا مي پس عصبيت در آراء سياسي ابن

داند كه با عمران  او شالوده اصلي تأسيس دولت و يك نظام مطلوب را در عنصر عصبيت مي

شود. در واقع او عمران را ماده و دولت را صورت  يابي دولت مي اني باعث ثبات و قدرتو آباد

كند. وي همچنين فرق بين  رو، به ابعاد اقتصادي و اجتماعي نيز توجه مي داند؛ و از اين آن مي

داند؛ چرا كه با پيشرفت  عمران بدوي و عمران حضري را در ميزان پيشرفت عمران آن مي

شود. بنابراين بقاي دولت در آغاز بر اساس عصبيت يا  مردم آن ديار نيز بيشتر ميعمران، رفاه 

 (.176: 1368پذير است )طباطبايي،  ديانت در مجراي رعايت عدالت اجتماعي، امكان

 . علم عمران1-1-2

الطبع دانسته و اين قول فيلسوفان را به  خلدون به پيروي از فالسفه پيشين انسان را مدني ابن

كند. وي از سويي انسان را داراي طبع مدني، و از سوي  ري بودن اجتماع انساني تفسير ميضرو

ديگر مدينه را با اجتماع انساني يكي محسوب كرده و با تلقي اجتماع به امري ضروري براي 

داند بر  داند. اين رويكرد كه انسان را بر حسب طبيعت، مدني مي انسان، آن را با عمران يكي مي

(. چنانچه وي 161-162: 1391هاي يوناني و باالخص ارسطو است )طباطبايي،  از انديشه گرفته

اجتماع نوع انسان ضروري است و حكيمان اين معني »گويد:  به صراحت مي  «مقدمه»در كتاب  

را بدينسان تعبير كنند كه انسان داراي سرشت مدني است، يعني ناگزير است اجتماع تشكيل 

« ح ايشان آن را مدنيت )شهرنشيني( گويند و معني عمران همين است...دهد كه در اصطال

(. در واقع بين تأسيس علم عمران و اعتقاد به سرشت اجتماعي انسان در 77: 1398خلدون،  )ابن

خلدون، يك ارتباط منطقي برقرار است كه در كتاب مقدمه مشهود است. همچنان كه  نظر ابن

پذير  رد، عمران هم بدون قدرت متمركز و نهاد دولت امكانماده بدون صورت تحقق عيني ندا

رو دولت هم بدون اجتماع بشري قابل تصور نيست. در واقع همكاري و تعاون،  نيست. از اين

 .اصل اساسي در علم نوبنياد عمران )اجتماع( است

خلدون با طرح علم عمران، رهيافت جديدي را براي مطالعه حيات و سير تحول  ابن

است. او علم جديدالتأسيس عمران را به مثابه دانش تحوالت اجتماعي  عي ارائه داده اجتما
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كند. به تعبير او عصبيت  هاي اجتماعي را موضوع تاريخ معرفي مي تدوين نموده و دگرگوني

كند. همبستگي اجتماعي پيوند  معناي مشترك ذهني است كه اعمال و رفتار فردي را هدايت مي

طوري كه با تضعيف و تقويت آن، همبستگي اجتماعي نيز دچار  صبيت دارد؛ بهوثيقي با مقولة ع

« عبر»است. از طريق « العبر»شود. روش فهم اين معناي ذهني مشترك در علم عمران  نوسان مي

: 1390شود )منوچهري،  ها و واقعيات اجتماعي ممكن مي عبور از ظواهر و رسيدن به كنه پديده

20-21.) 

 کيم. اميل دور1-2

 . تقسيم کار اجتماعي1-2-1

ها،  به عقيدة دوركيم، جوامع صنعتي مدرن با ساختار اجتماعي پيچيده و تخصصي شدن نقش

اي  سازند كه اين امر، موجب وابستگي متقابل فزاينده ناپذير مي بندي دقيق كار را اجتناب تقسيم

تگي ارگانيك را ايجاد شود. اين ويژگي جوامع صنعتي كه اساس همبس در روابط اجتماعي مي

آورد و  وجود مي هاي فردي را به دليل تفاوت در كاركردهاي اعضاي هر جامعه، تفاوت كند، به مي

هاي مدرن دانسته و در نهايت  شود كه وي آن را محصول جامعه با ويژگي انگيزه، فردگرايي مي

دوركيم مظهري از  (. تقسيم كار135-134: 1378شود )كيويستو،  از رشد تقسيم كار ناشي مي

تمايزپذيري اجتماعي است كه با تقسيم كار مورد نظر اقتصاددانان فرق دارد و مقدم بر آن است. 

گي  پاشيدگي همبستگي مكانيكي و شالودة قطاعي و تيره منشاء اين تمايزپذيري اجتماعي، از هم

ر همبستگي يافتة اجتماع د (. دوركيم وحدت انسجامGiddens,1985: 136آن جامعه است )

داند كه با افراد ديگر همانند نبوده، بلكه متفاوتند؛  ارگانيكي را نتيجة تمايز اجتماعي افرادي مي

كه لزوم استقرار اجماع اجتماعي ناشي از همين تمايزهاست. او اين نوع همبستگي را مطابق با 

ا وظيفه خاصي داشته و نامد؛ چرا كه هر يك از اجز وار مي هاي موجود زنده، همبستگي اندام اندام

 (.362: 1386اند )آرون،  در عين تفاوت از يكديگر، همگي براي حيات اندام موجود زنده الزم

 . وجدان جمعي1-2-2

سازد كه بر مبناي تعريف تقسيم كار  وجدان جمعي نخستين مؤلفه منظومة فكري دوركيم را مي

بين حد واسط اعضاي يك جامعه اجتماعي، عبارت از مجموعة باورها و احساسات مشترك در 
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است. به عقيدة دوركيم اين مجموعه باورهاي مشترك، دستگاه معيني را با حيات خاصي نشان 

(. Giddens,1985: 166هاي فردي نيست ) يابد و مظهر ساده يا معلول وجدان دهد؛ تحول مي مي

امع بستگي دارد. بنا بر نظر دوركيم، چگونگي گسترش و نيروي وجدان جمعي به تفاوت در جو

تري از  طوري كه در جوامع با همبستگي اجتماعي مكانيكي، وجدان جمعي گسترة وسيع به

دهد. اين در حالي است كه در جوامع با همبستگي ارگانيكي كه  هاي فردي را شكل مي وجدان

زادانه شود؛ چرا كه هر كس آ تر مي رنگ كند، اين نيرو كم تمايزات اجتماعي، بيشتر نمود پيدا مي

(. بنابراين در 365: 1386كند )آرون،  به مقدار زيادي به دلخواه خويش عمل كرده و رفتار مي

منظومة فكري دوركيم براي شناخت نوع همبستگي جامعه، بايد ميزان تقسيم كار اجتماعي و 

دامنه احاطة وجدان جمعي بر جامعه را مشخص ساخت، تا بتوان درك درستي از همبستگي 

 داشت.اجتماعي 

  خلدون و اميل دورکيم ابن  . همبستگي اجتماعي در اندیشة2

  خلدون ابن  . منشاء و سرچشمة همبستگي اجتماعي در اندیشة2-1

توان در حوزة  خلدون و نظرية عمران مدني )اجتماع سياسي( وي را مي آراء سياسي ابن

حليل رفتاري )فردي(، شناسي سياسي به سه سطح ت شناسي سياسي قرار داد. در جامعه جامعه

تأثير نيروهاي اجتماعي بر سياست )اجتماعي( و ساختاري )نهاد دولت( اشاره شده است؛ كه 

هاي قومي و  و گروه  شناسي سياسي از اقليت خلدون متعلق به دو سطح اخير است. در جامعه ابن

ديد و هم در هاي ج خلدون هم در پيدايش دولت ملي و رابطة آن با قدرت، بحث شده است. ابن

هاي مختص به  هاي قومي را با ويژگي ها، نقش اقوام و گروه هاي سياسي و دولت نظام  دگرگوني

هاي اجتماعي را عامل  خود حائز اهميت دانسته و بر عنصر عصبيت تأكيد دارد. او نزاع بين گروه

 .داند تغيير نظام سياسي مي

ري طبقاتي، زماني موجب تغيير ها و يك گروه حض در نظر وي نزاع و تضاد بين گروه

شود كه عصبيت گروه قبلي رو به ضعف گرايد؛ و در مقابل، آن قومي كه ادعاي  ها مي دولت

تصاحب قدرت را دارد، داراي عصبيت قوي و انسجام اجتماعي بيشتري باشد تا بتواند بر 

شود  وم ديگر ميديگران فائق آيد. پس دو مورد از عواملي كه موجب برتري و غلبه يك قوم بر ق
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انجامد،  ها مي گراست و به ظهور دولت عبارتند از: عصبيت و دين. عصبيت پيوند اجتماعي تكامل

تا اينكه يك عصبيت جديد و قدرتمندتر را در مقابل خود ببيند. اين عنصر مبتني بر روابط 

ي خويشاوندي و وحدت و انسجام گروهي است. دين نيز عامل ديگر در تقويت حس همبستگ

و انسجام اجتماعي است. دين در بستر اجتماع سياسي نيز عاملي براي تقويت عصبيت است 

 (.87-75: 1389)احمدي، 

ها به يكديگر حاصل  خلدون عصبيت از راه پيوند نسبي و وابستگي خاندان به عقيدة ابن

رد آن آيد. پيوند خويشاوندي به جز موارد اندك در بشر، به صورت طبيعي بوده و از موا مي

نشان دادن غرور قومي نسبت به نزديكان و خويشاوندان است. زيرا ظلم و ستم نسبت به يك 

اي  شود. اين امر عاطفه عضو از خاندان به منزلة ستم و تحميل زبوني به تمام گروه تلقي مي

كند. در اين  باشد كه انسجام دروني گروه و همبستگي اجتماعي را ايجاد مي طبيعي نيز مي

منافع جمعي و گروهي بر منافع فردي و شخصي ارجحيت يافته و اعضاي گروه در صورت 

ها دور  شوند؛ بنابراين زبوني و خواري و خطرات احتمالي از آن ياريگري به يكديگر وادار مي

 (.242: 1398خلدون،  شود )ابن مي

لدون آن خ به معناي خويشان پدري گرفته شده است. اما ابن« عصبه»كلمة عصبيت از ريشه 

برد. عصبيت همان عنصري است كه جامعه يا دولت براي  كار مي تري به را در معناي وسيع

برد و در معناي امروزي با نام انسجام  كار مي ها و افراد، آن را به هماهنگي و تجانس بين سازمان

صبيت سورة يوسف، ع14خلدون با استناد به آيه  شود. ابن اجتماعي و روح جمعي از آن ياد مي

سوگندي )حلف( و  را پيوند و اشتراك خوني و قومي در بين خويشاوندان و همچنين هم

داند. هرگاه اين پيوند و خويشاوندي برقرار باشد، در نهاد وابستگان و  پيماني )والء( مي هم

گيرد. در واقع اقتدار هر دولت وابسته به ميزان عصبيت  نزديكان حس غرور قومي قوت مي

عصبيت دولتي شديد باشد، مزاج آن هم تابع عصبيت خواهد شد و عمر دولت و است. هرگاه 

هاي متفاوت برخوردار  هايي با عصبيت ها از گروه نظام سياسي دراز خواهد بود. هرگاه دولت

ها اختالفات و تعارضات، شديد  باشند، تجانس و يگانگي در آن كم خواهد بود و بين گروه

رود. قدرت عصبيت به  شمار مي ي براي پيشرفت و تداوم دولت بهشود و اين اغتشاشات مانع مي

ترين كاركرد  (. مهم107-103: 1396فزوني تعداد افراد يك قوم و دودمان بستگي دارد )شيخ، 
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يابد:  خلدون، همبستگي و انسجام اجتماعي است كه در سه سطح تبلور مي عصبيت در آراء ابن

 هي و انسجام فراگروهي يا كالن.گرو پيوند فرد با گروه؛ انسجام درون

هدف اصلي عصبيت، رسيدن به دولت و ايجاد عمران يا تمدن است كه در سطح فراگروهي 

يابد. در اين مرحله هدف ديگر عصبيت كه همانا رسيدن به پادشاهي است، تحقق  تجلي مي

ت تحت . مسخر ساختن رعي1يابد. از نظر وي براي تحقق اين امر چهار شرط الزم است:  مي

. 4. تشكيل لشكرياني براي حفظ حكومت و مرزها، 3ستاني اموال،  . خراج2فرمان سلطنت، 

 (.328-325: 1387برتري نيروي پادشاهي نسبت به نيروهاي ديگر )آزاد ارمكي، 

  اميل دورکيم  منشاء و سرچشمة همبستگي اجتماعي در اندیشة .2-2

او، « فيزيك اجتماعي»از آگوست كنت و اصطالح اميل دوركيم نويسندة مشهور فرانسوي، متأثر 

شناسي براي تبديل شدن به علم بايد واقعيات اجتماعي را مورد مطالعه  معتقد است كه جامعه

هاي اجتماعي را همچون اشياء مطالعه  واقعيت»قرار دهد. نخستين اصل معروف او چنين است: 

اجتماعي با همان دقتي كه اشياء يا  (. به عقيدة دوركيم، زندگي128: 1394)تنهايي، « كنيد

شوند، بايد بررسي گردند. اين رويكرد كاركردگرايانه تمركز خود  رويدادهاي بيروني مطالعه مي

دارد، تا حيات نظام سياسي و  را بر عناصر و عوامل همبستگي و انسجام اجتماعي معطوف مي

را عامل همبستگي اجتماعي در رو، دوركيم مذهب  اجتماعي در طول زمان تداوم يابد. از اين

هاي جامعه جاي خود را به  رفته با فرايند صنعتي شدن و پيشرفت داند كه رفته جوامع ابتدايي مي

هاي دوركيم، تقسيم  دهد. در واقع عامل اصلي تمايزات اجتماعي در آراء و انديشه تقسيم كار مي

 (.751: 1385كار اجتماعي است )گيدنز، 

شناسي اميل دوركيم گوياي رابطة فرد و جامعه از  اعي در جامعهمسئله همبستگي اجتم

يكسو، و رابطه متقابل اعضاء با يكديگر از سوي ديگر است. او رابطة فرد و جامعه را به لحاظ 

داند. بر اساس سير تطور  شناختي، اخالقي و سياسي بررسي كرده و جامعه را مقدم بر فرد مي

ها حركت  به سوي فردگرايي، تخصص و پيچيدگي در نقشتاريخي، جوامع از يك نوع ساده 

كند. بنابراين براي شناخت همبستگي بايد  ناپذير مي كرده و تقسيم كار اجتماعي را اجتناب

قوانين جامعه را كه مبتني بر ميزان تقسيم كار و دامنه وجدان جمعي است، بازشناخت )امير 
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توان  قابل اعضاي گروه با يكديگر را مي(. لذا عمل مت35: 1398خوشحال و شهين مجاوري، 

(. 189: 1373دهندة همبستگي اجتماعي دانست )كوزر،  به عنوان يكي از عناصر اصلي تشكيل

به عقيدةدوركيم در جوامع سنتي )ايلي، قطاعي و ...( فرد و فرديت محلي از اعراب نداشته 

آنها به يكديگر است. همين  (، و نبود فرديت به منزلة نزديكي و شباهت118: 1387)دوركيم، 

نيازي افراد جوامع ابتدايي را به همراه دارد. بنابراين هر چه فرديت بيشتر  امر، استقالل و بي

ها بيشتر خواهد بود. اين تمايزات، وابستگي افراد را به يكديگر  باشد، تمايزات و تفاوت

ها به منظور  نقش افزايش داده و به ناچار تقسيم كار اجتماعي بر مبناي تخصصي شدن

شود. به بياني ديگر، نوع و رابطه افراد با جامعه،  برآوردن نيازها در جوامع پيشرفته، بيشتر مي

 .سازد نوع ساخت جامعه را معين مي

ها و تقسيم كار، دين را نيز در فرايند انسجام و  دوركيم عالوه بر تخصصي شدن نقش

رهاي مشتركي است كه وي آن را براي داند. دين يكي از باو وحدت اجتماعي مؤثر مي

دين عبارتست از »نويسد:  كند. او در تعريف دين مي همبستگي اعضاي جامعه مهم ارزيابي مي

دستگاهي همبسته از باورها و اعمال مربوط به امور الهوتي، يعني امور مجزا از امور ناسوتي، 

ها هستند در يك اجتماع اخالقي  امور ممنوع؛ اين باورها و اعمال همه كساني را كه پيرو آن

(. دوركيم معتقد است كه دين هدفي جز 63: 1393)دوركيم، « كند واحد به نام امت متحد مي

مند نمودن  هماهنگي مردم در قوانين مدني و التزام به رعايت آنها، و جامعه نيز غرضي جز عقيده

گرا بودن  با توجه به جامعه مردم بر اساس منافع مصوب و مشترك افراد گروه ندارد. در نتيجه

يابد و راهي مخصوص براي نمايش  دوركيم، مقولة دين در امتداد جامعه ارزش و اعتبار مي

واقعيات اجتماعي است. در واقع دين، امري به حد اعلي اجتماعي است و تصورات ديني نيز 

انجامد. به  يهاي مذهبي كه به انسجام و وحدت م اند. از جمله مناسك و آئين تصورات جمعي

 (.10-9: 1386عقيدة وي دين محصول جامعه است )محمدي، 

 خلدون و اميل دورکيم شناسي جوامع و دگرگوني اجتماعي در آراء ابن . سنخ3

ها، پيرو نظرية تاريخي و تكاملي دولت  خلدون در بحث ريشة پيدايي و عوامل سازندة دولت ابن

چندبعدي است و عواملي همچون خويشاندي، است. اين نظريه داراي تفسيري چندجانبه و 
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ها و منازعات و كسب قدرت سياسي را در تكوين و رشد نهاد  دين، عوامل اقتصادي، جنگ

ها در روابط قومي و خويشاوندي با عنصر  داند. به عقيدة وي ريشه ابتدايي دولت دولت مؤثر مي

آورد، باور به نسب  ع ميعصبيت نهفته است. آنچه كه جوامع اوليه و كوچك را گرد هم جم

 .توان به هنري ماين و مك آيور اشاره داشت مشترك است. از پيروان اين نظريه مي

است،  ها را بر اساس رابطة خويشاوندي و عصبيت ارزيابي كرده خلدون نيز ظهور دولت ابن

كه داراي هدف مشترك و منافع منطبق با يكديگرند، و نخست به جامعه و سپس به تأسيس 

يابند. در واقع وجود منافع متعارض در بيرون از قلمرو و گسترة خويشاوندي  لت سوق ميدو

كند. در  هاي اجتماعي را دچار خلل مي ها شده و روند گردهمايي ها و جنگ منجر به كشاكش

نظرية تكامل تدريجي و تاريخي پيدايش دولت، در كنار عوامل سازندة اين نهاد، بايد به نقش 

( 1924)1هاي آن در تحقق بخشيدن به اهداف دولت اشاره كرد. همانطور كه گتلدين و كاركرد

گويد: خويشاوندي و دين دو جنبه از يك چيزند. در واقع دين در بين مردمان بدوي و اقوام  مي

باشد. به تعبيري اطاعت  اوليه عامل همبستگي گروه و متعاقب آن عصبيت خوني و اعتقادي مي

ها را سازماندهي كرده و همبستگي اجتماعي را  ديني و رسوم مذهبي، گروه هاي از عقايد و آموزه

 (.214-209: 1385بخشد )عالم،  قوت مي  در آن

و « نشيني بدوي يا باديه»هاي اجتماعي، نظام جامعه را به دو صورت نظام  او با مطالعة علت

كند. او ضمن  مي در نظر گرفته و براي هر يك خصايصي را ذكر« نظام حضري يا شهرنشيني»

داند، معتقد است كه اين دو بر همديگر تأثيرگذار  اينكه اين دو نظام را به كلي متفاوت مي

نشيني شامل سه طبقه كشاورزان، دامداران و شترداران هستند كه  هستند. زندگي صحرايي و باديه

ستگي ها مشترك است، همب هاي خاص خود را دارند. اما آنچه كه بين آن هر يك ويژگي

آسايي و  باشد. اين در حالي است كه زندگي شهرنشيني به دليل تن گروهي)عصبيت( مي

گرايي، عنصر عصبيت و روحيه گروهي تضعيف شده و مردمان آن به زشتي و نادرستي  تجمل

كه در برابر يك قدرت نوپا  رساند، تا اين يابند. اين عوامل، جامعه شهري را به زوال مي سوق مي

توان دريافت كه مفهوم  (. پس مي55: 1388شود )شيخ،  طور كل نابود مي درتمند بهبا عصبيت ق

خلدون موجد همبستگي و وحدت اجتماعي، و متعاقب آن همبستگي  عصبيت در آراء ابن

ـــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
1. Gettel 
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اجتماعي نيز عامل تشكيل دولت و كسب قدرت است. همانطور كه وي در فصل نخست از باب 

آيد. چون  گمان از راه عصبيت پديد مي قدرت و مدافعه بيغلبه و »گويد:  سوم كتاب مقدمه مي

غرور قومي و حس حمايت و دفاع مشترك و جانسپاري هر يك از افراد در راه ياران خويش از 

 (.294: 1398خلدون،  )ابن« نتايج عصبيت است

ي الطبع دانسته كه نيازهاي خود را تنها در اجتماع انسان خلدون انسان را موجودي مدني ابن

كند. عصبيت  كار اين اجتماعات را تسريع مي« عصبيت»تواند برآورده سازد. در اين ميان  مي

باشد. وجود دولت  گيري دولت است و زيربناي دولت نيز، تعامالت قدرت مي هستة اصلي شكل

ها ضرورت  اجتماعي براي جلوگيري از تمايالت شرورانه انسان -به مثابه يك واحد سياسي

ين نهاد اقتدارآميزي از اجتماعات كوچك مانند خانواده، قبيله، ايل و ... شروع شده دارد. اين چن

انجامد. مادة اوليه هر يك از اين اجتماعات همانا  تر يعني دولت مي و به اجتماعات بزرگ

خلدون داراي مفهوم ارگانيستي است. به اين معنا كه از  عصبيت است. دولت در نظرگاه ابن

كيل شده است و به مانند پيكري زنده، مراحل پنجگانه تولد، رشد، بلوغ، پيري اجزاء مختلفي تش

(. سرشت انسان، اجتماعي است و ناگزير از 120-122: 1394كند )پوالدي،  و مرگ را سپري مي

دليل طبيعت شرور و  باشد، ولي در عين حال به فراگيري راه و رسم زندگي اجتماعي مي

خلدون، نه تنها كاركردي منفي  كند كه در نظر ابن نيز پيدا ميپيشه، خصلتي ضداجتماعي  ستم

محسوب نشده، بلكه اين وضعيت، ضرورت وجود قدرت و نيروي مافوق را در قالب دولت يا 

خلدون تفاسير كاركردگراياني چون هابز، اسپنسر و دوركيم،  كند. اين ديدگاه ابن پادشاه توجيه مي

 كند.  كوزر را در قرن نوزدهم و بيستم به ذهن متبادر مي و تضادگرايان كاركردي چون زيمل و

گروهي  گروهي و درون گذارد. تضاد برون خلدون بر اين اساس، تئوري عصبيت را بنا مي ابن

گروهي با پذيرش مفهوم دولت يا  نيز ناشي از طبيعت تجاوزپيشه انسان است كه در تضاد درون

گروهي نيز بنا بر علل مربوط به طبيعت  تضاد برون رسند. پادشاه به نوعي انسجام اجتماعي مي

شناسان  اقتصادي، شرايط رشد عصبيت يا تعصب و به بيان جامعه -بشر و مشكالت اجتماعي

(. وي با 46-45: 1372شود )تنهايي،  كاركردگرا، انسجام و به هم پيوستگي اجتماعي را سبب مي

ها را بر  ها و دولت تعالي است، عمر تمدن د بارياعتقاد به اينكه بقا و پايداري تنها از آن خداون

داند. او عصبيت كلي تمدن اسالمي را هم داراي عمر  ها محدود مي مبناي ميزان عصبيت آن
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گويد،  مي« العبر»داند. همانطور كه در كتاب  محدودي كه در قرن هشتم هجري شاهد آن بود، مي

 ها بود:  كننده افراد و گروه بخش و متصل عصبيت عنصر وحدت

در آن ايام عصبيت عربي در اوج اقتدار خود بود و پرچم شوكتشان در اهتزار و مردم و »

سپردند. در اين  فرمانروايانشان دست در دست يكديگر داشتند و در طريق عزت و مجد راه مي

هاي شانه، شانه به شانه در  روزگاران به سبب كثرت آنها و رونق دين، مسلمانان چون دندانه

 (.646/4: 1383خلدون،  )ابن« فشرند رابر حوادث پاي ميب

بخش و مؤثر در ايجاد همبستگي و  به بيان ديگر، دو مقولة عصبيت و دين از عناصر قوام 

اي به هدررفت انرژي و  خلدون معتقد است كه عصبيت قومي و قبيله پيوند اجتماعي هستند. ابن

ه جنگ و نزاع مداوم بين دو يا چند قبيله شود و ب مداري منتهي مي منابع در امر حكومت

انجامد. اما عصبيتي كه در خدمت دين و در جهت دعوت و اشاعة دين قرار گيرد، ستودني  مي

است. اين امر در زمان صدر اسالم و توسط پيامبر)ص( عملياتي شد و قبايل عرب را 

خواهي،  دليل فزون گرد به انسازماندهي كرد و انتظام بخشيد؛ چرا كه تا پيش از اين، اقوام بياب

رو، وي براي وحدت و  طلبي، رقابت و... در پي نابودي و حذف يكديگر بودند. از اين منفعت

كند كه پيامبر)ص( و خليفه در رأس آن باشد و عنصر  هماهنگي بين جوامع، دولتي را پيشنهاد مي

(. 152: 1385پور دشتكي،  منفرد و قربان عصبيت را در امر دعوت ديني به خدمت بگيرد )فرهاني

قرآني بلكه با رويكرد  -هاي وحدت دين و سياست را نه در ابعاد كالمي وي ريشه

وجو كرده و  شناختي در عينيت اجتماع و به روش استقراء و تجربة عيني مطالعه و جست جامعه

ه حكومت خلدون معتقد است ك دهد. ابن آن را به عنوان يك پديدة اجتماعي مورد تأكيد قرار مي

شود. در  ها ميسر مي با پيروزي و همچنين پيروزي بر اثر همبستگي و عصبيت و اتحاد خواسته

اين فرايند، دين عاملي مهم در تقويت همبستگي و عصبيت بوده و مردم را در حصول به فضائل 

واقع  آورد. چنين موفقيتي را در زمان صدر اسالم شاهد هستيم. در و فداكاري در راه آن، گرد مي

نهد )ثقفي،  آنجا كه صفت ديني كاهش يابد، اجتماع متالشي و حكومت رو به افول و فساد مي

1392 :200.) 

را ارگانيستي و داراي وجوه طبيعي دانسته، عمر   خلدون ماهيت دولت كه ابن ضمن اين

مشاهدات ساله يا سه نسل  ارزيابي كرده و نتايج خود را هم از  40ها را نيز در سه دوره  دولت
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يابي و كسب قدرت؛ فرو رفتن در ناز و  اي كه شامل غلبه كند. سه دوره تاريخي و عيني اخذ مي

ساله بودن در واقع مؤيد كمال و پختگي  40باشد. معيار  تنعم و حفظ قدرت؛ و زوال و پيري مي

( كسب 1توان به ترتيب ذيل: ها را مي حيات انساني است. اين سه دوره عمر طبيعي دولت

(. از آنجا 192-191:1388( از دست دادن قدرت، برشمرد )قادري، 3( حفظ قدرت، و 2قدرت، 

خلدون است،  هاي ابن كه عصبيت زيربناي ساخت همبستگي و پيوند اجتماعي در آراء و انديشه

شود كه بين عصبيت جوامع ابتدايي با عصبيت جوامع شهري چه فرقي  اين سؤال مطرح مي

كند: يكي خويشاوندي خوني و  ون در پاسخ، دو مطلب را از هم تفكيك ميخلد وجود دارد؟ ابن

پيماني و سببي؛ كه اولي موجب عصبيت جوامع بدوي و اوليه  نسبي و ديگري خويشاوندي هم

گردد و مورد اخير به ورود موالي به پيكره جامعه اشاره دارد كه در جوامع شهري اتفاق افتاده  مي

اندازد )آزادارمكي،  طريق تضعيف همبستگي اجتماعي به مخاطره مي و ثبات نظام سياسي را از

1387 :339-340) 

به عقيده وي، پديده دولت از شرايط اساسي رشد شهرنشيني و تمدن شهري است كه رشد 

آن همانند رشد دولت، متكي بر عنصر عصبيت است و از آنجا كه عصبيت خود حاصل 

افول تمدن شهري نيز وابسته به نوسانات و  تزاحمات، تضادها و خطرات است، رشد يا

(. 62: 1372باشد )تنهايي،  مي -اعم از تضادهاي دروني و بيروني -تضادهاي ساختي در اجتماع

ها به حاالت و خصايص هر دوره نيز اشاره كرده و مراحل  بندي عمر دولت او ضمن تقسيم

شود. اين مراحل و فرايند تحوالت و  ها متصور مي پنجگانه پيدايش و رشد تا زوال را براي دولت

خلدون، دوري)چرخشي( بودن نظرية وي  هاي اجتماعي و نظام سياسي در انديشه ابن دگرگوني

دهد كه در شكل  دهد. عنصر محوري و مركز ثقل نظريه او را عصبيت تشكيل مي را نشان مي

 ذيل ارائه شده است:
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 ن در تكوین و تداوم نظام سياسي)نگارنده(خلدو : نظریه دوراني)چرخشي( ابن1نمودار شماره

 منبع: طرح نویسنده

. 2. غلبه و پيروزي، 1»اروين روزنتال اين پنج مرحله را بر اين اساس نامگذاري كرده است: 

(. Rosental,1993: 88« ). و سقوط5. فساد، 4. رسيدن به اوج، 3ساختن و بنا نهادن پادشاهي، 

بخش و متحدكننده، يعني عصبيت و دين را  يك از دو عنصر قوام هيچ« العبر»خلدون در كتاب  ابن

ها حذف و يا ضعيف  داند و معتقد است هرگاه يكي از آن قابل حذف از بطن جامعه اسالمي نمي

(. آنچه كه در 3/2-1: 1383خلدون، رود )ابن شوند، دولت و نظام سياسي رو به زوال مي

خلدون حائز اهميت است اين است  آراء ابنخصوص عصبيت به عنوان همبستگي اجتماعي در 

تر است؛ چرا كه  كه ايجاد عصبيت در شهرها نسبت به جوامع اوليه و ابتدايي ضعيف

خلدون به  (. ابن315: 1387خويشاوندي و وابستگي، نسبي، قومي و نژادي نيست )آزاد ارمكي، 

عالم اسالم، ماهيت  پرداز فلسفة تاريخ و شخصيت برجسته فلسفة اجتماعي در عنوان نظريه

ها را از جمله نهاد دولت، تحت هدايت و  وار دانسته و تمامي پديده دولت را ارگانيكي و اندام

واره انسان  كند. به همين منظور به مانند تن كنترل قوانين عام طبيعت و قواعد ثابت آن بررسي مي

نيز معتقد است و مفهوم به دوري بودن از تولد و زايش تا كهولت و مرگ در باب نهاد دولت 

 .كند ها مثمرثمر ارزيابي مي را چه در ظهور و چه در سقوط دولت« عصبيت»



 

 

 

 

 1401هاي اجتماعي متفكران مسلمان/ سال دوازدهم، شماره اول، بهار  فصلنامه نظريه   168 

  

 

شناسي جوامع، اميل دوركيم با مبنا قرار دادن همبستگي و انسجام اجتماعي،  اما از حيث سنخ

ها و  يكه گوياي دو جامعه سنتي و مدرن با ويژگ« وار اندام»و « ابزارگونه»جامعه را به دو گونه 

كند. در جامعة مبتني بر همبستگي مكانيكي، روابط به صورت  خصايص خود بوده، تقسيم مي

هاي ساده و  چون و چرا از عرف و سنت و نقش شخصي، عاطفي و احساسي، اطاعت بي

غيرتخصصي است. در حالي كه در جامعه مبتني بر همبستگي ارگانيكي، روابط به صورت 

بين اعضاء در يك كل بهم پيوسته استوار بوده و بين افراد و هرم وار  تخصصي و پيوند اندام

المنافع(  سود )مشترك هاي هم ها و گروه ها و نهادهايي چون سنديكاها، كلوپ اصلي نيز سازمان

وجود دارند. جوامع سنتي بر پايه اصل شباهت استوارند و هر چه ميزان شباهت در يك جامعه 

تر و هر چه تمايز و تفاوت گروهي بيشتر، تقسيم كار  رنگ ي كمبيشتر باشد، تقسيم كار اجتماع

اجتماعي نيز شديدتر است؛ چرا كه وجود تمدن و فرهنگ، استفاده از همبستگي كاركردي و 

 .كند ناپذير مي ها اجتناب انداموار را در قالب تقسيم كار اجتماعي و تخصصي شدن نقش

رچگي سازماني زياد است. ضمن اينكه در همبستگي ارگانيكي، وجدان جمعي كم و يكپا

ساز جاي خود را به قوانين بازدارنده و حامي حقوق فردي و  گرانه و يكسان قوانين سركوب

توان دريافت، عنصر اساسي در همبستگي اجتماعي اميل دوركيم، ميزان  دهد. پس مي جمعي مي

. همين امر ارتباط و ها است ها و تفاوت تعامل و ارتباط اعضاء با يكديگر بر حسب شباهت

ها به يكديگر و چگونگي رفع  دليل وابستگي متقابل آن همبستگي اعضاء را در جوامع مدرن به

(. وي 790: 1383دهد )بشيريه،  نيازها و اميال با تدوين و وضع قوانين عقالني، افزايش مي

ه هر جا زندگي داند؛ به اين معنا ك قواعد حقوقي جامعه را تبلور عيني همبستگي اجتماعي مي

اجتماعي از ثبات و دوام بيشتري برخوردار باشد، وضع و تدوين قواعد حقوقي در آن جامعه 

بيشتر خواهد شد؛ زيرا پايداري و ثبات اجتماعي، ناشي از روابط ميان افراد است كه پيروي از 

يازمند طلبد. به بياني ديگر، فهم اشكال همبستگي ن بندي منسجم و متشكل را مي يك سازمان

 (140: 1394بندي نظام حقوق اجتماعي است )تنهايي،  دسته

به عقيده دوركيم انسجام اجتماعي جوامع مكانيكي، ساده و بسيار شبيه به هم است، كه 

. گرچه دوركيم به  (Willard,1908)شود توسط خويشاوندان بر افراد قبيله يا گروه تحميل مي

و همبستگي نظام اجتماعي را از مفهوم تقسيم كار جامعه اصالت داده و تداوم نظام سياسي 
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ها استنباط كرده است، اما همانطور كه اشاره شد، نقش دين را  اجتماعي و تخصصي شدن نقش

 در جوامع مدرن ناديده نگرفته است. 

هايي از  اي شكل اذعان داشت كه هر جامعه« صور بنياني حيات ديني»او در كتاب معروف 

تواند باشد. دوركيم دين را  ني را در خود داشته و مستقل از آنها نمياحساسات و اعمال دي

داند. اين نيروهاي جمعي از طريق فرايند  بازنمودي پيچيده از نيروهاي جمعي مشترك مي

توان دين  (. به عقيده دوركيم نمي136-135: 1389يابند )ديليني،  پذيري تكوين و تغيير مي جامعه

هاي دين را به عنوان مفاهيم خطا و ساختگي  دانست. او سرچشمه را يك خطا و يا توهم محض

كند و حتي  گيرد بلكه آن را با ماهيت نمادگرايي تشريح مي جوامع ابتدايي در نظر نمي

داند. به اعتقاد دوركيم، دين يك پديدة اجتماعي  ترين اديان را نيز بيانگر نوعي حقيقت مي ابتدايي

شه بشري نيز بايد از جامعه سرچشمه گرفته باشد. بنابراين، چون است. لذا مقوالت بنيادي اندي

-171: 1377سازي كنيم )هميلتون،  اي مفهوم توانيم به چنين شيوه كنيم، مي در جامعه زندگي مي

در واقعيت امر، هيچ ديني نيست كه ساختگي باشد، بلكه هر ديني با هر »(. به عقيده او: 172

 (.Durkheim,1915: 3« )صورتي حقيقت دارد

 
خطي اميل دورکيم در تبيين گذار و دگرگوني در ساخت  : نظریه تك2نمودار شماره

 جوامع)نگارنده(

 منبع: طرح نویسنده
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از نظر دوركيم بعد از تقسيم كار اجتماعي در جوامع مدرن، رفتار جمعي و باورهاي مشترك 

شود  هاي همبستگي بيشتر مي ههاي متقابل سازماني و شبك يابد. در عين حال وابستگي كاهش مي

(. همبستگي مورد نظر دوركيم در جوامع پيشرفته، حاصل عملكرد مثبت يا 191: 1373)كوزر، 

نيز  1«همبستگي كاركردي»اجراي كارويژهاي اجزاء هر سيستم اجتماعي است كه به آن 

داند  ميگويند. وي جوامع مدرن را بر اساس الگوي بازار و كنش عقالني معطوف به هدف  مي

گرايي، وابستگي متقابل،  يابد. ميزان باالي تخصص كه تنها در سنخ همبستگي كاركردي تحقق مي

هاي همبستگي  استقالل نسبي اعضاء و اجزاء فرعي سيستم، افزايش تمايز و انفكاك از ويژگي

 خطي، ارگانيكي است. بنابراين حركت اجتماع و انگيزة تعامل بين اعضاء آن در يك مسير تك

محور را  محور به تفاوت گذر از همبستگي مكانيكي به همبستگي ارگانيكي و همچنين از شباهت

(. ذكر اين نكته حائز اهميت است كه دوركيم بر خالف 792-791: 1383دهد )بشيريه،  نشان مي

كنت، گرچه تخصص را عاملي در جهت قوام بيشتر همبستگي دانسته، اما طبق رويكرد 

داند كه با نظم متعادل و  فزاينده تخصص را زماني موجب همبستگي مي وارگي، رشد اندام

ها  هماهنگ نظام، تناسب داشته باشد. البته او نقدهايي نيز به تقسيم كار و تخصصي شدن نقش

وار جامعه را بر هم بزند.  داند كه تناسب ساخت اندام كند و آن را زماني نابهنجار مي وارد مي

شمارد: تقسيم كار  ز اشكال مختلف تقسيم كار بيمارگونه را بر ميبنابراين، وي سه تيپ ا

 نابسامان، تقسيم كار نامتوازن و تقسيم كار اجباري. 

شود كه فاقد هر گونه علت خارجي و نيروي زور  پس تقسيم كار زماني موجد همبستگي مي

بندي  طبقه شان طور خودجوش افراد را بر حسب خصوصيات فردي و اجبار بيروني باشد، و به

كند. سازمان جامعه بايد طوري باشد كه فقدان تساوي اجتماعي منطبق با فقدان تساوي طبيعي 

وار است كه همراه با  شود. رشد تفكيك ساختي و كاركردي از اجزاي مفهوم همبستگي اندام

رشد جمعيت و وجدان جمعي در انديشة دوركيم باعث خودكفايي بيشتر و تكامل و تداوم 

 (.151-150: 1394شود )ر.ك: تنهايي،  ون نظام سياسي و جامعه ميروزافز

ـــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
1. Functional correlation 



 

 

 

 

 171هاي ...    در آراء و انديشه« اجتماعي همبستگي»بررسي مفهوم 

  

 

 گيري نتيجه

هاي عصر حاضر نيز ديد.  توان در آراء و انديشه خلدون را مي بيني ابن ها و جهان تأثير انديشه

هايي در خصوص منشاء دولت بر اساس ستيز و غلبه، تكامل عمومي جامعه  طور مثال شباهت به

و و جمعيت، تفكيك دستگاه ديني از دولت، تقليد به عنوان يكي از عوامل بر مبناي رشد قلمر

مثابه انسجام اجتماعي،  ها يا به تعبيري عصبيت به اصلي زندگي اجتماعي و ارج نهادن به سنت

(؛ و نيز در خصوص Becker & Barner,1957هاي او و ماكياول وجود دارد ) بين انديشه

چون دوركيم، پارسونز و... تأثير داشته است. شهرت وي نيز به  همبستگي اجتماعي نيز بر افرادي

هاي  عنوان فيلسوف اجتماعي مسلمان، مرهون مفهوم عصبيت و جايگاه آن در دگرگوني

هاي دگرگوني و تحوالت اجتماعي شامل چهار نظريه تكاملي، دوراني،  اجتماعي است. نظريه

 تعادل و كشكمش است.

ناشي از نگاه تكاملي او نسبت به جوامع است. او حركت  خطي بودن نظرية دوركيم، تك

داند. پس  شناساني چون كنت، اسپنسر، ماركس و... به سوي پيشرفت مي جوامع را به مانند جامعه

شناسي جوامع، همبستگي ارگانيك در مقايسه با همبستگي مكانيك، برتري داشته  در بحث سنخ

ود. اين در حالي است كه در نظريه چرخشي ش و منجر به تكامل و ثبات نظام سياسي مي

ها و ثبات نظام سياسي از ظهور و رشد تا ضعف و  خلدون، فرايند تكوين و تداوم دولت ابن

انحطاط در فراز و فرود تاريخي و طبيعي قرار داشته و پس از عبور از مراحل پنجگانه، اين سير 

ارچوب نظري پژوهش در بحث انواع يابد. پس مطابق چ ديالكتيكي پيدايش تا زوال ادامه مي

خلدون را بايد داراي ماهيت دوري و تكرارپذير و نظرية دوركيم را  تغييرات اجتماعي، نظرية ابن

خطي دوركيم تبيين حركت  توأمان از سنخ دگرگوني خطي و ساختاري دانست. در نظرية تك

باشد  شرفته و مدرن ميجامعه بر روي يك خط مستقيم از شرايط سنتي و ابتدايي به وضعيت پي

كه در فرايند تغيير جامعة مبتني بر همبستگي مكانيكي به جامعة مبتني بر همبستگي ارگانيكي 

خلدون از نوع نظرية كشمكش و دوراني است كه در آن، تبيين  مشهود است. اما نظرية ابن

م سياسي را اي است كه مراحلي از پيدايش، رشد تا زوال و انحطاط نظا حركت جامعه به گونه

 پيوندد. شود و نوعي تكرار تاريخ در آن به وقوع مي شامل مي
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دانند،  گر چه هر دو متفكر نقش مذهب و دين را در انسجام و وحدت اجتماعي برجسته مي

داند. به اين  خلدون آن را هم در ايجاد و هم در ثبات و قوام بخشيدن به نظام ضروري مي ابن

القي مذهبي، عصبيت را در قبيله و عمران تقويت كرده و تقويت هاي اخ دليل كه دين و آموزه

شود. در حالي كه دوركيم در اثر معروف خود  ها مي بخش و تداوم دولت اين عنصر عامل قوام

هاي اجتماعي،  صور ابتدايي زندگي ديني و شعائر ديني را بر حسب نوع جوامع در دگرگوني

گويد: دوركيم دين را با طبع  مي« شناسي جامعه»تاب داند. همانطور كه گيدنز در ك متفاوت مي

شناسي دين مبتني بر  داند. مطالعات او در باب جامعه كلي نهادهاي اجتماعي مرتبط مي

گرايي و تمركز بر چيزهاي مقدس است. او اديان را فقط يك موضوع اعتقادي ندانسته بلكه  توتم

كه گروهي از پيروان را گرد هم جمع  داند اي از احكام و شعائر منظم مي متضمن مجموعه

شود. هر  كند. همين امر منجر به حس همبستگي گروهي و تقويت پيوستگي اجتماعي مي مي

يابد، اما اين به معناي  چند نفوذ مذهب و شعائر ديني در جوامع با همبستگي ارگانيك كاهش مي

ن شعائري هستند كه حذف كامل دين نيست. بلكه برعكس، اين جوامع انسجام خود را مديو

ها را مورد تأكيد مجدد قرار دهد. بنابراين به نوعي اعمال و شعائر ديني به شكلي  هاي آن ارزش

(. دين در 505-503: 1385شوند )ر.ك:گيدنز،  دگرگوني يافته و جانشين مراسمات قديمي مي

سوي ديگر خود نيز سو محصول جامعه بوده و از  گرايانة دوركيم از يك هاي جامعه آراء و انديشه

اجتماعي است. به بيان ديگر،  -دهندة ساختار نظام سياسي بخش اجتماعات گروهي و تداوم قوام

اند، خود نيز به عنوان  هاي اجتماعي هاي مذهبي و مناسك ديني كه پديد آمده از درون گروه آئين

 .شوند آفرين محسوب مي بخش و وحدت كننده و عنصر انسجام تقويت

خلدون عصبيت مبناي همبستگي اجتماعي و در شكل ساده آن، همان دفاع از  ابن در انديشه

قوميت و خويشان و در قالب پيچيده آن به كشورداري و حكمراني رسيده و پيدايش تمدن و 

ها منوط به وجود اين عنصر است. پس فارغ از دولت ديني يا غيرديني، ماهيت دولت در  دولت

مرتبط است. در حالي كه در انديشة دوركيم، تعامل افراد با انديشة سياسي وي با عصبيت 

دهندة انسجام  سو و تقسيم كار اجتماعي از سوي ديگر از عوامل شكل يكديگر و جامعه از يك

  اجتماعي است. نقش دين و مذهب نيز در نظر هر دو انديشمند حائز اهميت است.
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از عوامل موجده در همبستگي  اي شناسي جوامع هر يك از آنها بر اساس درجه در سنخ

خلدون با ديد تاريخي و بر  پردازند. ابن بندي جوامع و ساختار دولت مي اجتماعي، به تقسيم

مبناي علم جديدالتأسيس عمران، جوامع را به دو نوع بدوي و حضري، و اميل دوركيم نيز آن را 

كند.  ك و مكانيك تقسيم ميشناختي به جوامع مبتني بر همبستگي ارگاني بر اساس ديدگاه جامعه

دانست. او در  الطبع دانستن انسان، دولت را داراي خصلتي ارگانيستي مي خلدون ضمن مدني ابن

پيوستگي اجتماعي، به مكانيسم عصبيت متوسل شده و  هم  تفسير و شرح خود از انسجام و به

ا داراي طبيعت شرور رسد. او در عين حال انسان ر براي تجزيه و بررسي آن به مفهوم تضاد مي

داند، كه البته نه تنها كاركردي منفي محسوب  پيشه و خصلتي ضداجتماعي نيز مي و ستم

هاي تضاد را  رو، ريشه سازد. از اين شود، بلكه وجود قدرت و نيروي مافوقي را ضروري مي نمي

 بخش اجتماعي يعني عصبيت وجو كرده و از آن، عنصر وحدت در طبعيت و سرشت بشر جست

نزديك شده و  -خلدون ابن-گيرد. دوركيم نيز در جوامع مدرن، به فيلسوف مسلمان را نتيجه مي

تنواره با  داند كه اجزاء آن همانند يك زيست همبستگي اين جوامع را از آن جهت ارگانيستي مي

وظايف خاص خود، به يكديگر وابسته بوده و براي حيات كل، نيازمند آن هستند، كه تعامل و 

هنگي داشته باشند. با اين تفاوت كه دوركيم در نسبت بين فرد و جامعه، اصالت را به جامعه هما

خلدون معتقد است كه فرد پيش از وجود جامعه و  داند؛ ليكن ابن داده و آن را مقدم بر فرد مي

جويانه براي كاهش  تمدن )عمران( وجود داشته است. همچنين اميل دوركيم تنها راه مسالمت

داند، كه اين امر نزاع و رقابت را تبديل به ايفاي نقش و  بقا را تمايزپذيري اجتماعي مي تنازع

توان استدالل دوركيم را با محوريت قرار  سازد. بنابراين مي انجام وظيفه توسط اعضاي جامعه، مي

ن خلدو خلدون مشترك دانست. آنجا كه ابن شناسانه ابن دادن تنازع براي بقا با رويكرد انسان

طبيعت شرورانه بشر را نه تنها منفي ندانسته، بلكه در تشكيل دولت و نظام سياسي مثبت ارزيابي 

كند، دوركيم نيز از همين نقطه، تبيين خود را آغاز كرده و تفاوت بين افراد را طبق اصل  مي

ر كند؛ چرا كه ه حل كاهش نزاع در حيات اجتماعي انسان معرفي مي تمايزپذيري اجتماعي، راه

هاي  يك از افراد به سهم خود در حيات همگان دخيل بوده و براي تأمين ضروريات و خواست

باشد. فرد با تقويت همبستگي اجتماعي، نه  خويش به تعاون و همكاري با ديگران نيازمند مي

بيند، بلكه براي حفظ و صيانت از همنوعان خود نيز  تنها نيازي به از بين بردن افراد ديگر نمي
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كند. لذا در منظومه فكري دوركيم براي شناخت نوع همبستگي جامعه و درك درست  ش ميتال

آن، بايد قواعد و قوانين جامعه را كه مبتني بر ميزان تقسيم كار اجتماعي و دامنه احاطه وجدان 

 جمعي بر عرصه اجتماعي است، باز شناخت.

خلدون و اميل  آراء ابنبر اساس دو عنصر عصبيت و تقسيم كار اجتماعي به ترتيب در 

ها از جوامع، دين به عنوان  بندي آن دوركيم در خصوص همبستگي اجتماعي و با توجه به تقسيم

وجه اشتراك در آراء آنان از حيث كاركردي به منزله تقويت انسجام و وحدت اجتماعي از 

تراق دين در جوامع سنتي اوليه به جوامع مدرن پيشرفته، در نوسان است. اما با اين وجه اف

 -خلدون، درون مقولة عصبيت وجود دارد و با تقويت يا تضعيف آن، نظام سياسي انديشة ابن

كند. در حالي كه در آراء دوركيم، دين در يك بستر اجتماعي با  اجتماعي را دچار دگرگوني مي

مع هاي مذهبي چه در جوامع مبتني بر همبستگي مكانيك و چه در جوا تكيه بر مناسك و آيين

تري ايفا كرده و با  رنگ مبتني بر همبستگي ارگانيك وجود دارد. دين در جوامع اخير نقش كم

يابد. اما اين به معناي حذف كامل دين در  پيچيدگي و تقسيم كار جوامع مدرن تغييراتي نيز مي

و خلدون در بحث دگرگوني اجتماعي و تأثير آن بر تكوين  لذا نظرية اجتماعي ابن .جامعه نيست

تداوم نظام سياسي، از سنخ نظريه دوراني و كشمكش، و نظرية اجتماعي دوركيم نيز از نوع 

 خطي و تكاملي است. نظريه تك

 منابع

 ( 1386آرون، ريمون .)ترجمة باقر پرهام. تهران: علمي شناسي مراحل اساسي سير انديشه در جامعه .

 و فرهنگي.

 ( 1387آزادارمكي، تقي .)تهران: علمدر اسالم: از آغاز تا دوره معاصر تاريخ تفكر اجتماعي .. 

 ترجمة محمد پروين گنابادي. تهران: علمي و خلدون مقدمه ابن(. 1398خلدون، عبدالرحمن ) ابن .

 .فرهنگي

 ____________ (1383 .)ترجمة عبدالمحمد آيتي. تهران: پژوهشگاه خلدون العبر: تاريخ ابن .

 .علوم انساني و مطالعات فرهنگي

 مجله معرفتخلدون.  هاي سياسي ابن شناختي انديشه (. تحليل جامعه1389دي، يعقوب )احم ،

157(19 ،)83-92. 



 

 

 

 

 175هاي ...    در آراء و انديشه« اجتماعي همبستگي»بررسي مفهوم 

  

 

 ( 1372اسكيدمور، ويليام .)ترجمة جمعي از مترجمان. تهران: سفيرشناسي تفكر نظري در جامعه .. 

 ( تحليل نظام همبستگي اجتماعي در انديشه1398باصري، علي و صدريه، پيام .) ومتي امام هاي حك

 .188-167(، 18)62، البالغه هاي نهج پژوهشعلي)ع( و مقايسه آن با نظريه همبستگي اميل دوركيم. 

 ( 1394بشيريه، حسين .)تهران: شناسي سياسي: نقش نيروهاي اجتماعي در زندگي سياسي جامعه .

 .سمت

 ____________  (1383 .)سي و توسعه شنا وپنج گفتار در فلسفه، جامعه عقل در سياست: سي

 . تهران: نگاه معاصر.سياسي

 ( 1394پوالدي، كمال .)تهران: مركزتاريخ انديشه سياسي در ايران و اسالم .. 

 ( 1394تنهايي، حسين ابوالحسن .)مرنديز. -. تهران: بهمن برناشناسي هاي جامعه نظريه 

 ____________________ (1372 .)خردمند.. تهران: شناسي هاي جامعه درآمدي بر نظريه 

 ( عوامل مؤثر بر توسعه و انحطاط شهرها از نظر ابن1388تواليي .) خلدون 

 ( 1392ثقفي، سيدمحمد .)شناسان. . تهران: جامعهشناس مسلمان خلدون و نخستين جامعه ابن 

 آموز: جستاري در پژوهش  آسان(. 1399نسب، احمد؛ نوريان، اردشير و حسيني، سيدعباس ) جهاني

 .ثمره -. تهران: ارغنونماعي و مطالعات سياسياجت -علوم انساني

 تهران: سمتاي بر روش تحقيق در علوم انساني مقدمه(. 1392نيا، محمدرضا ) حافظ .. 

 ( همبستگي اجتماعي در قرآن. 1390حسامي، فاضل .)29-48(، 2)4، معرفت فرهنگي اجتماعي. 

 ( 1394حقيقت، سيدصادق .)اه مفيد. تهران: دانشگشناسي علوم سياسي روش. 

 ( همبستگي اجتماعي از نگاه دوركيم. 1398خوشحال، امير و مجاوري، شهين .) مجلة رشد آموزش

 .34-40(، 21)3، علوم اجتماعي

 ( 1393دوركيم، اميل .)ترجمة باقر پرهام. تهران: مركزصور بنياني حيات ديني .. 

 ___________ (1387 .)تهران: مركز. ترجمة باقر پرهامدربارة تقسيم كار اجتماعي .. 

 ___________ (1343 .)محمد كاردان. تهران:  . ترجمة عليشناسي قواعد روش در جامعه

 .دانشگاه تهران

 ( 1386دوورژه، موريس .)پناهي. تهران: ميزان . ترجمة ابوالفضل قاضي شريعتاصول علم سياست. 

 ( 1389ديليني، تيم .)يقي و وحيد طلوعي. . ترجمة بهرنگ توفشناسي هاي كالسيك جامعه نظريه

 .تهران: ني

 ( 1373ريتزر، جورج.) زاد. تهران: جهاد دانشگاهي. . ترجمة احمدرضا غرويشناسي هاي جامعه نظريه 
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 ( مارسل موس و سنت دوركيمي: 1399شريعتي، سارا؛ ذاكري، عليرضا و رضايي، محمد .)

 .9-34(، 27)2، شناختي معهمطالعات جاگرايي، فاشيسم و بلشويسم.  همبستگي اجتماعي و نقد فايده

 ( 1396شيخ، محمدعلي .)تهران: علمي و فرهنگيخلدون هاي ابن پژوهشي در انديشه .. 

 ____________ (1388ابن .)  .فصلنامة فلسفه و كالم اسالمي آينة خلدون و فلسفه و اجتماع

 .58-51، معرفت

 وردي نظريه اميل دوركيم: (. بررسي م1388آبادي، امير ) صالحي اميري، سيدرضا و عظيمي دولت

 .8-17(، 13)1، مجلة رشد آموزش علوم اجتماعيآموزش و پرورش و انسجام اجتماعي. 

 ( 1391طباطبائي، سيدجواد .)تهران: ثالثخلدون و علوم اجتماعي ابن .. 

 _______________ (1368مفهوم عدالت در انديشه سياسي ابن .)  .و  1، مجلة معارفخلدون

2(6 ،)185-168. 

 ( 1385عالم، عبدالرحمن .)تهران: نيبنيادهاي علم سياست .. 

 خلدون درباره انحطاط تمدن.  هاي ابن (. بررسي ديدگاه1397پور، انتظار و عبدي، عباس ) علوي

 .72-51، 31، پارسه

 مجموعه مقاالت همايش خلدون.  (. ماهيت اجتماعي انسان از ديدگاه ابن1388نيا، اكبر ) عليوردي

 .326-319. تهران: مؤسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني، خلدون بنبزرگداشت ا

 (. نقش عصبيت در تاريخ از ديدگاه 1385پور دشتكي، سيمين ) منفرد، مهدي و قربان فرهاني

 .141-154، 11، قبساتخلدون.  ابن

 ( 1388قادري، حاتم .)تهران: سمتهاي سياسي در اسالم و ايران انديشه .. 

 ( ،1388قدسي و نوغاني.) خلدون؟؟؟ هاي ابن بازخواني سرماية اجتماعي در آراء و انديشه 

 ( 1373كوزر، لوئيس .)ترجمة محسن ثالثي. تهران: علميشناسي زندگي و انديشة بزرگان جامعه .. 

 ( 1387كوئن، بروس .)ترجمة غالمعباس توسلي و رضا فاضل. تهران: سمت.شناسي مباني جامعه . 

 ( 1378كيويستو، پيتر .)ترجمة منوچهر صبوري. تهران: ني.شناسي هاي بنيادي در جامعه انديشه . 

 ( 1385گيدنز، آنتوني .)ترجمة منوچهر صبوري. تهران: نيشناسي جامعه .. 

 ( 1390منوچهري، عباس .)تهران: سمترهيافت و روش در علوم سياسي .. 

 ( دين و اخالق در جامعه1386محمدي، مسلم .) .فصلنامة انديشه ديني  گرايي دوركيم و نقد آن

 .1-20، 25، دانشگاه شيراز

 ( 1377هميلتون، ملكلم .)ترجمة محسن ثالثي. تهران: تبيان.شناسي دين جامعه . 
 Becker, H. and Barnens, H.E. (1957). Social Thought. (Vol.1). Washington D.C. 
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