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 در ایرانِ معاصر: تاریخِ یک مفهوم« همبستگی»

 (7531وطه تا انقالبِ )از دوره مشر
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 40/40/40، تاریخ تایید: 40/40/40تاریخ دریافت:

 چکیده

هدف این مقاله مطالعه تاریخ مفهوم همبستگی در ایران معاصر است. در این مطالعه استفاده عمومی از 

 این واژه از استفاده آن در علوم اجتماعی تفکیک شده است.

جعل  04، در زبان فارسی واژه جدیدی است که در دهه «همبستگی»ژه دهد وا مطالعه ما نشان می

، «معاضدت»، «اتحاد»، «اتفاق»شده و رواج پیدا کرده است. اما واژگان خانواده این مفهوم مانند 

« اتحاد»اند. از این میان واژگان  ، از دوره مشروطه و قبل از آن رایج بوده«اخوت»و « برادری»، «تعاون»

 شوند. تا امروز نیز استفاده می« برادری»و « تعاون»و « اتحادیه»و 

کند.  رواج پیدا می 04از دهه  solidarity در ادبیات علوم اجتماعی واژه همبستگی به عنوان معادلی برای

توان در  شود. رد دو تفسیر از این مفهوم را می این واژه اغلب در ترجمه و شرح آثار دورکیم دیده می

تماعی این دوره دید. یکی تفسیری متأثر از سوسیالیسم فرانسوی که همبستگی را در ادبیات علوم اج

داند که باید با مشارکتِ همه شهروندان جامعه  بیند و آن را امری می کنار تعاون و سندیکالیسم می

کار آمریکاست که همبستگی را به معنای  شناسیِ محافظه ساخته شود. تفسیر دوم متأثر از جامعه

 داند. ایی با نظم موجود میهمنو

 همبستگی، علوم اجتماعی، دورکیم، ایران کلمات کلیدی:
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 طرح مسئله

ها و در ادبیات علوم اجتماعی است.  همبستگی اجتماعی امروزه یکی از مفاهیم پرتکرار در رسانه

مسائل  آمیز آنها در کنارِ هم از های مختلفِ جامعه و زندگیِ مسالمت چگونگی پیوندیافتنِ بخش

مهم امروز جوامع مختلف و ازجمله جامعه ایران است. همین مسئله سبب شده است تا ادبیات به 

های  های اخیر درباره این مفهوم، ابعادِ مختلفِ آن، معنای آن در سنت نسبت قابلِ توجهی در سال

ایران نیز در  مختلف و تاریخ و تبارِ مفهومیِ آن در ادبیات علوم اجتماعیِ جهانی منتشر شود. در

ایم. اما تاکنون شاهد چندان بحث  های اخیر شاهدِ توجهِ بیشتری به این مفهوم بوده سال

های علمی  که یکی از ضرورت ایم. درحالی مستوفایی درباره تاریخ، تبار و تحوالتِ این مفهوم نبوده

تبار و تحوالت آن  در استفاده دقیق از یک مفهوم در ادبیاتِ علمیِ هر زبان، آشنایی با تاریخ،

است. با این توصیف مقاله حاضر بر آن است تا  -جا زبانِ فارسی در این-مفهوم در آنِ زبانِ معین 

ویژه در ادبیات علوم اجتماعی  در زبانِ فارسی و به« همبستگی»شرحی مقدماتی از تحول مفهوم 

شناسی تأکید  می جامعهدر دوره معاصر ارائه کند. به دلیل محوریت این مفهوم در سنتِ دورکی

دانیم که در  ویژه در این مقاله بر پیگیری سرنوشتِ مفهوم همبستگی در این سنت است. می

سنتِ فرانسوی دو خوانش از دورکیم و مفاهیم اصلیِ او ازجمله همبستگی وجود دارد. نخست، 

بر جامعه کار که همبستگی را امری از پیش موجود و مطابقت با نظمِ حاکم  خوانشی محافظه

شدن، محصول لحظاتِ  داند. دوم خوانشی رادیکال که همبستگی را امری در حال ساخته می

ایم  ( در این مقاله تالش کرده0044فهمد. )ذاکری،  غلیان جمعی و بر هم زننده نظمِ موجود می

ی در شدنِ علومِ اجتماع های این دو خوانش از مفهوم همبستگی را در دوره تکوین و نهادینه سویه

 ایران پی بگیریم.

 روش پژوهش

وجوی اولیه ما در جراید عمومی و مجالت و کتب علمی و حتی صورت مذاکرات مجالس  جست

در ادبیات عمومی و همچنین در « همبستگی»دهد که رواجِ استفاده از واژه  مختلف نشان می

گی واژه به نسبت دهد همبست شمسی دانست. این مسئله نشان می 04مطالبِ علمی را باید دهه 

که در  0101تا  0100های  جدیدی است، احتماالً از جعلیات فرهنگستان در فاصله سال

منتشر شده است. با توجه به این مسئله ما در کتبِ علوم اجتماعی که از « فرهنگ واژگان نو»

فارسی را  های دیگر و استفاده از آن در زبانِ اند ترجمه واژه از زبان این دهه به بعد نوشته شده
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در نادر  04ایم. قبل از دهه  ویژه در آثار مدرسان و مترجمانِ برجسته علوم اجتماعی پی گرفته به

به واسطه آشنا شدن روشنفکران و  04مواردی شاهد استفاده از این واژه هستیم. پیش از دهه 

مه برخی آثار از های فرانسوی و انگلیسی شاهد ترج اهل نظر ایرانی با تحوالتِ جهان غرب و زبان

ها زبانِ فرانسه اهمیتی بیش از زبان  ها به فارسی هستیم. با توجه به اینکه در این سال این زبان

شده به فارسی نظیر  های موجود از منابع ترجمه انگلیسی داشته است، ما با استفاده از آرشیو

شده  های فارسی تابفهرست ک»( و 0101نوابی، «)تاریخچه ترجمه فرانسه به فارسی در ایران»

شده به فارسی از  های ترجمه ( در ابتدا لیستی از کتاب0104فر و دیگران،  )کیهان« چاپی

ها  را استخراج کردیم. بخشِ مهمی از این کتاب 0104های فرانسه و انگلیسی قبل از سال  زبان

که احتمالِ کاربرد  ها در آنهایی رمان و داستان بودند که آنها را کنار گذاشتیم. در مابقیِ کتاب

در  solidarityوجوی تطبیقی پرداختیم تا ببینیم آیا واژه  واژه همبستگی وجود داشت، به جست

کاررفته است یا نه؟ و در صورت به کار رفتن در ترجمه فارسی چه معادلی برای آن  آنها به

 استفاده شده است؟

ژه استفاده کردیم. همچنین سابقه وجوی وا در کنارِ آن از آرشیوِ سایت نورمگز هم برای جست

های متفکرانِ دوره  خانواده با همبستگی را در جراید و مقاالت و کتاب معنی و هم واژگانِ هم

مشروطه و پهلوی اول نیز پی گرفتیم. در این زمینه از آرشیو موجود در سامانه سنا در سایت 

برخی »هلوی دوم هم به کار رفت. کتابخانه ملی بهره بردیم. همین روش در مطالعه آثار دوره پ

هانری « شناسی مبانی جامعه»که در پیوست ترجمه کتابِ « منابع علوم اجتماعی به زبان فارسی

مندراس و ژرژ گورویچ منتشر شده است، راهنمایی کارآمد برای ما در مطالعه تاریخِ مفهوم 

 (0131گورویچ، همبستگی در منابع علوم اجتماعیِ این دوره بوده است. )مندراس و 

 واژگان خانواده همبستگی در دوره مشروطه: اتفاق و اتحاد مردم

کاربردی نداشته « همبستگی»دهد، قبل از دوره پهلوی واژه  تا جایی که تحقیقات ما اجازه می

هایی که از  اند. داللت های متفاوتی استفاده شده است. اما واژگانِ خانواده همبستگی با داللت

 اسالمیسم.-زند و از سوی دیگر با ادبیات پان این واژگان را با ادبیات چپ پیوند می یکسو خانواده

رسد یکی از متفکرینی که بیشترین آگاهی را از نظریه همبستگی در دوره  به نظر می

بندی کند محمدامین  های خود آن را صورت مشروطه داشته و تالش کرده است در برخی نوشته

وجود دارد که « آینده دموکراسی»زاده با نام  ای به قلم رسول باره مقاله زاده است. در این رسول
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ظاهراً نخستین بار به زبانِ ترکی در استانبول منتشر شده است و یگانه اطالعاتی که در زبان 

فکر »گردد که فریدون آدمیت از آن در کتاب  فارسی از آن به دست آوردیم به شرحی بازمی

زاده از متفکرین حزب دموکرات و  ارائه کرده است. رسول« ره مشروطهدموکراسی اجتماعی در دو

با وقوف به شکستِ « آینده دموکراسی»گذاران حزب مساوات بود. او در رساله  بعدتر از بنیان

لیبرالیسمِ اروپایی، کمونیسم روسی و فاشیسم ایتالیایی از حیث معیارهای دموکراتیک تالش 

دموکراسی پیشنهاد کند. او به عنوان یک سوسیالیست دموکرات با کند الگویی دیگر را برای  می

شود.  ویژه در سوسیالیسم فرانسوی می های اروپایی دموکراسی به نقد آن الگوها متوجه الگو

پردازد چون از نظر او آزادی قرارداد  زاده به تجدیدنظر در اصل لیبرالیِ آزادیِ قرارداد می رسول

دو طرف قرارداد مختار و مساوی باشند و حال آنکه »ماعی دارد که زمانی اعتبار حقیقی و اجت

زاده برای ترمیمِ این نقصِ  ( رسول004: 0131آدمیت، «)مزدبگیران را اختیاری جز تسلیم نبود.

کند و دو وجهه از این سنت را برجسته  رجوع می« سولیداریسم»دموکراسیِ لیبرال به نظریه 

های نمایندگی.  ره جامعه و دوم نقشِ سندیکاها در بسطِ امکانکند. نخست نقش دولت در ادا می

و  0، ژرژ گورویچ و هنری هوبر0ارجاعات او به متفکرانِ سوسیالیست فرانسوی مانند لئون دوگی

دهنده آشنایی او با تحوالتِ سوسیالیسم در  همچنین سوسیال دموکراسی در آلمان نشان

گانه فرد،  ازیِ دموکراسی سوسیالیستی بر مبنای سهاروپاست. نظریه او تالشی است برای بازس

زاده درباره نقش دولت  های واسط نظیر صنف و سندیکا. آدمیت درباره دیدگاه رسول دولت و گروه

پیوستگی اجتماعی را  هم زاده نظریه سولیداریسم یا به رسول»نویسد  در دموکراسیِ اجتماعی می

کند...  ای دموکراسی اجتماعی مطرح نموده از آن دفاع میه بر اساس تعاون به عنوان یکی از بنیان

فردیت و »دهنده  نماید تعاون است. آن التیام را تأمین می« موازنه اجتماع معاصر»اصلی که 

« لیبرالیسم استوار بود امروز به سولیداریسم»است. مفهوم دموکراسی دیروز بر « اصالت جمع

بود. اما « آزادی فرد در مقابل دولت»فرانسه معطوف به گراییده است. تصور دموکراسی در انقالب 

ضرورت باید  فقط نفع فردی است بلکه نفع جمعی را هم به مفهوم ذهنی دموکراسی معاصر، نه»

به خصلت مقدس بودن مالکیت قائل »پذیرد اما  به همان مأخذ بنیاد مالکیت را می« بشناسد.

داند و الزم  ود ساختن مالکیت را ضروری مینیست. و هرگاه منافع جامعه اقتضاء کرد، محد

( در ادامه مقاله 004همان: ««)شمارد که دولت چگونگی استفاده این حق را معین نماید. می

                                                           
1. Leon Duguit 
2. Henri Hubert 
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شود. او  زاده با ارجاع به متفکرانی مانند ژرژ گورویچ متوجه نسبت دموکراسی و حقوق می رسول

وصیت مشترک دموکراسی و حقوق را نویسد: گورویچ که در همین مسئله تحقیق نموده خص می

از تلفیق و ترکیب فردیت، اندیویدوالیسم با کلیت، »خصوصیتی که  –درست تمیز داده 

بایست از حقوقِ افراد و خیر  ( بنابراین دولت می000)همان: « گردد. اونیورسالیسم حاصل می

ای  هیئت زنده»جامعه را  عمومی در برابر تعرض دیگران به او دفاع کند. اما از آنجا که الزم است

الجرم باید به مفاهیم خیر و شر نیز نگاه نسبی « که پیوسته در حال تغییر است تلقی نماییم

گاه فکری چنین نظامی  تکیه»گیرد  گراییِ سیاسیِ خود چنین نتیجه می داشته باشیم. او از نسبی

ف ابراز گردد، به دست های سیاسیِ مختل ها و پروگرام فقط با شکیبایی که نسبت به اندیشه

های مختلف اجتماعی درون  های گروه گاه همه آرزوها و آرمان ها جلوه آید. آن افکار و پروگرام می

زاده با پذیرش  ( از نظر رسول000همان: «)جامعه هستند و منظور از نسبیت سیاسی همان است.

آید. اما  کلیت پدید مینسبیت در سیاست است که امکان توافق اجتماعی و آزادی اجزاء در یک 

زاده، دموکراسی  شود. به باور رسول زاده بر دموکراسیِ سیاسی در اینجا متوقف نمی نقدِ رسول

محقق کند. « سلطه حقوق اجتماعی را بر حقوق فردی»های غیرسیاسی  هنوز نتوانسته در عرصه

شی از تشکل خود بنیاد اجتماعی و اقتصادی هم حقوق نا»زاده به ضرورت آنکه برای هر  رسول

کند. از نظر او رابطه حقوقی میان مؤسسه و  به رسمیت شناخته شود اشاره می« آن جمعیت

های بازرگانی، تشکیالت اصناف و سندیکاهای  تأسیسات کوپراتیو، شرکت»که در  اعضای آن

درآید. « بنیاد چندوجهی»شود دموکراسی به شکل یک  گیرد، باعث می شکل می« کارگری

پرداز برجسته حقوق همبستگی در  ( او با ارجاع به نظریاتِ لئون دوگی نظریه001-003)همان: 

تغییر وضع »و « دموکراسیِ اقتصادی»فرانسه ابتدای قرن بیستم به نقشِ سندیکاها در ایجاد 

گذاری و از جهت  نمایندگی سندیکا در بنیاد قانون»کند. از نظر دوگی  اشاره می« قدرت حکومت

منافع »حال آراء عمومی نماینده  است. تابه« اداره سیاست، ضرورت اجتماعیمسئولیتش در 

نمایندگی کار در »گرفت. اکنون در کنار آن،  نشأت می« سیاسی افراد بود که از حقوق فردی

ارتباط با حقوق کار نیز وجود دارد. و اجرای این حق در استقرار موازنه دموکراسی معاصر ضروری 

ی که نسل جوان امروزی خواهد دید، پهلوی نمایندگی نسبی احزاب ... ا است. ... در آتیه

نمایندگی سندیکا و طبقات گوناگون اجتماعی که به صورت هیئت متحده سندیکاها تشکیل 

 (014همان، «)اند، تنظیم خواهد شد. یافته
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نایی زاده بگذریم، در باقیِ آثارِ دوره مشروطه کمتر نشانی از آش اگر از موردِ خاص رسول

 0کنیم. ای آن یعنی همبستگی پیدا می مفهومی با سنتِ فرانسوی و مفهوم پایه

ای دیگر از کاربرد واژگانِ خانواده همبستگی به توضیح عباس اقبال آشتیانی درباره  نمونه

گردد که حکایت از آشناییِ او با مباحثِ جدید مربوط به تقسیم کار  تعاون در جامعه بازمی

                                                           
آوردند که واژه  وگویی که با محمدحسین خسروپناه پژوهشگر تاریخ داشتم، ایشان به خاطر می . در گفت 0

solidarity  اند. متأسفانه دسترسی به این  دیده« ا.فقیرپروده»زبان فرانسه به قلم را در ترجمه فصلی از کتابی به

زاده به زبان ترکی دست یافتم که در آن اشاره به  جزوه ممکن نشد. همچنین به کمک ایشان به اصل مقاله رسول

 به این شکل آمده است: solidarityواژه 

Əqli-səlim bu müəssisənin faidəli olduğu kibi, zərərli tərəflərini də görmək istedadında idi. Bu görüş 

sayəsin- dədir ki, müasir cəmiyyətin ahəngini təmin edən əsas bulundu. (Solidarizm) Təsanüdçülük 

məsləki rəvac buldu. 

 مشخصات چاپ ترکی اثر به این شرح است:
MƏHƏMMƏD ƏMİN RƏSULZADƏ, ƏSƏRLƏRİ,(MÜHACİRƏT DÖVRÜ: Türkiyə, 1922 

1929),1 CİLD, Bakı – 2016 
آقای خسروپناه به متون متعددی در دوره مشروطه و پهلوی اول اشاره کردند که واژگان خانواده همبستگی ازجمله 

سعی در »آمده است « جمعیت سفید»مرامنامه « اجتماعیات»اتفاق و تعاون در آنها آمده است. برای نمونه در بخش 

مرامنامه و نظامنامه جمعیت «)هبانیت )الرهبانیه فی االسالم( و ایجاد روح تعاونی بین ملتبرطرف کردن حس ر

( به گفته آقای خسروپناه هدف جمعیت سفید گسترش سوادآموزی و 0: 0140سفید، مطعبه سعادت، تهران: 

ی و سخاوت ایشان های درسی بوده است. بدون لطف و همراه های علمی و اصالح برنامه ها و انجمن تأسیس مدرسه

های چپِ دوران  ها و مطالب مندرج در آنها ممکن نبود. ایشان همچنین به آشناییِ برخی چهره آگاهی از این نسخه

مشروطه و پهلوی اول با سوسیالیسم فرانسوی اشاره کردند و احتمال اشاره به مفهوم همبستگی در آثار و جراید آن 

آموخته حقوق در فرانسه  نه ایشان به ایرج اسکندری اشاره کردند که دانشدوره را منتفی ندانستند به عنوان نمو

زاده(، گریگور یقیکیان، مرتضی علوی، احمد داراب و تقی  هایی چون آوتیس میکائیلیان )سلطان است. همچنین چهره

تشکل  اند. جراید حزب ایران به عنوان یک های فرانسوی آشنا بوده وبیش با نظرات سوسیالیست ارانی کم

سوسیالیستی نیز از این حیث واجد اهمیت است. به عنوان نمونه در ترجمه فارسی نامه واسو.آ خاچاطوریان به 

کارگران در جریان اعتصاب برای دستیابی به تقاضاهایشان »آمده است  0140گئورگی پلخانف آمده است در نوامبر 

ترجمه انگلیسی این نامه نخستین بار در مجموعه  (10: 0100شاکری و دیگران، «)همبستگی زیادی نشان دادند.

به همت خسرو شاکری آمده است و بعدتر به فارسی نیز ترجمه شده است. اصل نامه « دموکراسی در ایران سوسیال»

به زبان روسی و در آرشیو پلخانف است و دسترسی به آن ممکن نشد. در دوره اول مجله دنیا و آثار گریگور یقیکیان 

دموکراسی احتمال بیشتری برای استفاده از واژه همبستگی وجود داشت نیز استفاده  سطه آشنایی با سوسیالکه به وا

های کمونیستی  مستقیم از این مفهوم دیده نشد. به گفته آقای خسروپناه نباید فراموش کنیم که به واسطه بنیان

هرحال مطالعه همه  گرفته است. به آنها قرار می های ها، مفهوم همبستگی کمتر در کانون اندیشه فکر اغلب این چهره

ویژه با توجه به در دسترس نبودن بسیاری از آرشیوها از عهده این مقاله بیرون  جراید و آثار متفکران این دوره به

 توان گفت تصویری کلی از شیوه پرداختن به واژگان خانواده بوده و باب پژوهش بیشتر در این زمینه باز است. اما می

 همبستگی در دوره موردِ نظرِ این مطالعه با تأکید بر سنت فرانسوی در این مقاله آمده است.
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اساس هیئت اجتماعیه بر مسئله تعاون مبتنی است و تعاون آن است که افراد »اجتماعی دارد: 

برای رفع حوائج روزافزون، دست اتحاد بیکدیگر داده در برآوردن حوائج و رفع مشکالت بکوشند. 

آید مسئله تقسیم کار ظاهر  چون انجام همه وظائف و رفع همه حوائج از عهده یک نفر برنمی

گردد در تقسیم  ای بانجام یک نوع وظایف بخصوصی مأمور می هر دستهشود یعنی هرکس یا  می

کار. سرعت ترقی خیلی بیشتر است زیرا که هر کس بوجه تخصص حتماً در امری همت 

 (30-030: 0011)اقبال آشتیانی، « کند... می

و  خانواده با همبستگی، نظیر اتفاق و اتحاد و وحدت و یگانگی و همدستی و تعاون واژگانِ هم

های سیاسی و همچنین  های گروه کرات در بیانیه تعاضد و اخوت و برادری، در این دوره و بعدتر به

خواهان، هم در آراء  خورند، هم در آراء مشروطه به چشم می  های جراید، در معنایی عمومی نوشته

 م.متفکران و مسئولین تعلیم و تربیتِ زمان و هم در آراء طرفدارانِ ایده اتحاد اسال

دوستی و   پرستی و انسان نوع»(، 0014)کاوه، « تعاون و تعاضد اسالمی»اصطالحاتی مانند 

تعلیم و تربیت، «)المللی انسانیت و تعاون و تعاضد بین»(، 0011)اپیکیان، « تعاون و تعاضد

« روح تعاون و اتحاد و صفا و یگانگی»( و 0100)تعلیم و تربیت، « تعاون و همدستی»(، 0140

 اند. اند که بیشتر در حوزه تعلیم و تربیت به کار رفته ( از اصطالحاتی0100ی، )فلسف

اند که در نام احزاب و  برخی واژگان خانواده همبستگی در دوره مشروطه چنان عمومی شده 

به کار « اجتماعیون اتحادیون ایران )سوسیالیست اونیفیه(»و « اتفاق و ترقی»هایی مانند  جمعیت

 اند. برده شده

خواهی بود که در دوره مجلس اول و در  های مشروطه حزب اتفاق و ترقی یکی از جمعیت

استقالل »الملک شکل گرفت، روزنامه  ه.ش( به رهبری مستعان0001ه.ق )0100حوالی سال 

های قفقاز بود. در یکی از مواد برنامه این حزب  ارگانِ آن بود و متأثر از آراء سوسیالیست« ایران

ها و  اتحاد و اتفاق طبقات ملل مظلومه، آزادی اجتماعات، تعیین تعطیلی»است چنین آمده 

 (100-104: 0100اتحادیه، «)ها و آزادی مطبوعات و افکار عمومی و اظهار نظر. اجالس

ه.ق 0100الثانی  جمادی 00ای است که نخستین شماره آن در  نام جریده« اتفاق کارگران»

ای که پیرو اعتصاب کارگرانِ مطابع و جهت  است. جریدهه.ش( منتشر شده 0001تیرماه  0)

مطالبات و تقاضاهای اجتماع »های آنها منتشر شده و شرحی از  رسانی پیرامون ایده اطالع

ساعت کار در روز و حداقل اجرت  1ازجمله مطالبه حداکثر « کارگران تهران از صاحبان مطبعه

دیدگیِ کارگر در  الخساره در صورت آسیب عیین حقتومان، تعطیلی یک روز در هفته، ت ماهیانه سه
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محیط کار و تعیین مبلغی برای معاش خانواده کارگر در صورت فوت کارگر در موقع کار در 

 خورد. شماره اول آن به چشم می

های  نیز ازجمله تشکل« اجتماعیون اتحادیون ایران )سوسیالیست اونیفیه(»جمعیت 

اکبر دهخدا و  اکری پس از انقالب اکتبر روسیه به همت علیمحدودی بود که به نوشته خسرو ش

نامه این جمعیت چنین آمده  های آن دوران تشکیل شد. در نظام دموکرات جمعی دیگر سوسیال

مقصد حقیقی از تشکیل این جمعیت و اتخاذ اسم، ایجاد همدستی و همقدمی و تحصیل »...است 

توحید مساعی و تمرکز قوای فکری و عملی  مسلکان و اتحاد و اتفاق بین تمامی اجتماعی

 (01: 0101شاکری، «)های مملکت است... سوسیالیست

در متونِ دوره مشروطه شواهدِ متعددی از کاربرد واژگان اتفاق و اتحاد در معنایی نزدیک به 

ویژه فرودستان  خورد که اغلب آنها به معنای به هم پیوستن مردم و به همبستگی به چشم می

 یجاد تغییر در جامعه و حاکم کردن نظام مشروطه و حکومت اشاره دارند.برای ا

)اردیبهشت 0100الثانی  توان به اعالمیه فرقه مجاهدین در هشتم ربیع ازجمله می

ه.ش( اشاره کرد که در پاسخ به اعالنی علیه ارمنیان و کلیمیان صادر شده و در آن چنین 0003

مذهب با ما مغایرت دارند، اما از نظر حدود ملتی و حقوق  ارامنه و یهود و غیره در»آمده است 

امروزه اشخاص کامل آنها هستند که برادران وطنی »در تحت حمایت قانون خواهند بود. « وطنی

نمایند و به قوه همان اتحاد و اتفاق، قانون را به دست  را به اتحاد و اتفاق باطنی دعوت می

 (00: 0131)آدمیت، « خواهند آورد.

ه.ق )اردیبهشت 0100االول  ربیع 01المتین به تاریخ  مچنین در شماره سوم روزنامه حبله

آدمیان ایران باید این حقیقت اساسی را دائماً و قویاً به قلب خود »خوانیم  ه.ش( چنین می0003

بسپارند که در اصالح اوضاع دولت هیچ طرح ملی و هیچ همت ملوکانه ابداً ثمری نخواهد داشت 

اتفاق جماعت. اتفاق جماعت از فرایض قدسی آدمیت است. شما آدمیان ایران چه فارس چه مگر ب

آذربایجانی چه کرد چه افغان همه از یک جنس همه اوالد ایران همه بندگان خدای واحد 

هستید.... وقت است که اختالفات خانگی و منازعات لفظی را فراموش کنید و از برای زندگی خود 

 تازه را بر اتفاق تازه بگذارید اساس این سلطنت

 اتفاق بر استقرار قانون

 اتفاق بر حفظ حقوق ملت

 اتفاق بر مزید آسایش و افتخار پادشاه
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 (0، ص 1ه.ق، شماره 0100المتین،  )حبل« اتفاق بر احیای ایران.

ه.ق )شهریور 0100رجب  01در « نامه اجتماعیون عامیون ایران انتباه»ای دیگر در  در نمونه

ای فقرای ایران جمع شوید، ای اهالی کاسبه ایران، ای »ه.ش( چنین آمده است: 0000

زراعتکاران ایران، ای دهاتیان همت کرده، اتحاد کنید، اجتماع کنید، خودتان را از ظلم این 

وخال استبداد مذهب خالص نموده رهایی یابید ... ای اهالی ملت ایران، ای  ظالمان خوش و خط

شوید، اتفاق نمایید... خودتان را از دست این حاکمان خودمختار ظالم  ان، جمع فقرای کاسب ایر

( اشاره به مواردی چون ضرورت 03-00: 0131)آدمیت، « دین ... خالص نمایید. جبار المذهب بی

، 0110)شاکری، « فقرای کاسبه جهان و ملل مظلومه شرق»، اتحاد «جات عمله»اتحاد و اتفاق 

( 01)همان: « های ایران شورای اتفاق»و حتی تشکیل « ران فقیر جمیع مللرنجب»( و اتحاد 33

گرای این دوره فراوان است که حکایت از درکی طبقاتی از مفاهیم  های چپ در متونِ گروه

 خانواده همبستگی دارد.

خواهان و  در کنارِ استفاده عمومی از واژگانِ خانواده همبستگی به وسیله مشروطه

دوره مشروطه، طرفداران اتحاد جهان اسالم نیز از ادبیات مشابهی گاه در عرصه  های سوسیالیست

سیاست و گاه در عرصه روشنفکری و جامعه برای ترویج اتحادِ مسلمانان و کشورهای اسالمی 

رسد. برای  هایی با این موضوع حتی به قبل از مشروطه می کردند. سابقه تألیف رساله استفاده می

الدین سنجر ایرانی تهرانی  ای است سیاسی نوشته محمدتقی کمال رساله« اتفاق کارستانِ»نمونه 

میرزا  الرئیس ابوالحسن ه.ش( که شرح مذاکرات و توافقاتِ شیخ0010ه.ق )0100در سال 

خواه و از همراهان  سفیرکبیر ایران در عثمانی است. ابوالحسن میرزا در سلک رجال مشروطه

« اتحاد اسالم»بود و به انتشار جریده « انجمن اتحاد اسالم»تشکیل  الدین اسدآبادی در سیدجمال

ماندگی در برابرِ قدرتِ دول غربی، ازجمله عواملی بود  نیز همت گماشت. آگاهی به مسئله عقب

« کارستان اتفاق»کرد. در  که امثال او و سیدجمال را به سمت ایده اتحاد جهان اسالم هدایت می

دانسته « جهتی دولت یکدلی و یک»های اسالم را جملگی محصول  یروزینویسنده رساله ابتدا پ

جهل و نفاق و عناد »های آن را ماحصل ایام  ( و شکست1ه.ق(: 0100)0010است )سنجر ایرانی، 

وقال شیعه با سنی گذرانده و به جنگ و  کار را قیل»داند و نتیجه آنکه  ، می«جنگی و شقاق و خانه

اندیشی را تیره و  ی با سنی بلکه صوفی با صوفی رسانیده چشم عاقبتجدال شیعه با شیعه و سن

( او سپس با 04)همان: « نماییم دشمنان را بر خود و قوم بلکه بر دین و آئین خویش چیره می

ه.ق 0141شاه در سال  اشاره به انعقاد توافقی میان عبدالحمید پادشاه عثمانی و ناصرالدین
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ق و اتحاد مرض شقاق و نفاق و خودغرضی و عناد و فساد را از قوم بشربت گوارای اتفا»نویسد  می

خویش بالکلیه دور ساختند چنانچه در علیه اسالمبول مجلس مذاکره از اجزاء عقال و علما و 

کبراء و امرای شیعه و سنی انعقاد داده بعد از مذاکره و مباحثه باالجماع متقق الکلمه بنا بر اتحاد 

( در این رساله از قولِ ابوالحسن میرزا 01همان: «)اند. تین علیتین اسالم نهادهو اتفاق در میان دول

در عالم تأثیر اسباب اشتداد و قوت و »... خطاب به جودت پاشا نماینده عثمانی گفته شده است 

امتداد قدرت هر ملتی بسته به معاونت و یگانگی و اتفاق کلمه اهالی و پیروان آن ملت است و 

تواند بود، توجه و تفطن ذات  د مایه سعادت حال اسالمیان و وسیله نیکبختی آنان مینق آنچه به

( موارد مدنظر طرفِ ایرانی برای اتحاد در این 01)همان: « شاهانه است بفواید اتحاد ملل اسالمیه.

های عثمانی و نشر ندادن مطالب ضدشیعیان، ایجاد روزنامه  مذاکرات، اصالح لسان روزنامه

توسط دولت عثمانی، ترمیم و تزئین بقعه بقیعه، حفظ حرمت « اتحاد اسالمیت»به نام مخصوصی 

علمای شیعه در عراق عرب و مشاهد مقدسه، رفع منع مزاوجت با ایرانیان و حسن معامله با 

 (00-04حجاج ایرانی ذکر شده است. )همان: 

ه.ق در بمبئی 0100ه در رجب مانده ک باقی« اتحاد اسالم»ای نیز با نام  الرئیس رساله از شیخ

امروز زورق اهل حق شکسته و »الرئیس با ذکر اینکه  منتشر شده است. در این رساله نیز شیخ

( به برشمردن عوامل این شکستگی در 11: 0131)ابوالحسن میرزا، « شراع شرق گسسته

روابط ایران و خصوص  پردازد و در ارتباط با اختالف میان شیعه و سنی و به کشورهای اسالمی می

النجاه   سفینه»( و نشستن در 00)همان:« تجدید مواالت»و « توکید مؤاخات»عثمانی دعوت به 

تفرق کلمه،  اهلل. که بی رشته دیگر در دست گیرند، معتصماً بحبل»کند تا  ( می11)همان: « اتفاق

)همان: « ساعدت.الکالم، در اعالی کلمه اسالم بذل مجاهدت نمایند و صرف م متحدالمرام، متفق

بختی و فالح امتی از امم و وسیله خوشبختی و  مسبب نیک»( از نظر ابوالحسن میرزا 00-00

صالح ملتی در عالم، دیده و شنیده نشده است مگر در سایه اتحاد و سرمایه اتفاق و تجنب از 

 (13)همان: « موجبات شقاق و نفاق.

الدین اسدآبادی و  زیِ وسیع سیدجمالسا توان در جریان مشابه همین معنا را بعدتر می

دید. مقاالتی که به زبان عربی « الوثقی عروه»ازجمله در مقاالت او و شیخ محمدعبده در جریده 

نام « وحده و السیاده»و « وحده االسالمیه»نوشته شده و محور اغلب آنها اتحاد اسالم است. 

االتفاق و التضافر »، سید جمال «السالمیهوحده ا»برخی از این مقاالت است. برای نمونه در مقاله 

( را از ارکان اصلی دیانت محمدی 010ه.ق: 0001)اسدآبادی، « علی تعزیز الوالیه االسالمیه
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گذاری  ( سید جمال سنتی را پایه013)همان: « االتفاق من اصول دینهم»نویسد  داند و می می

های مختلفی ازجمله  ی یافت و در صورتکه بعد از او نیز طرفداران فراوان -اسالمیسم پان-کرد 

جریان تقریب بین مذاهب اسالمی پیگیری شد. اخوت و برادری از دیگر واژگانی است که برای 

ای  شمسی در مقاله 0003اشاره به همبستگی در دوره مشروطه به کار رفته است. برای نمونه در 

اساس اسالم بر اتحاد و »نین آمده است: به در نشریه کاوه چ« اتحاد منافع ایران و عثمانی»با نام 

( در مقاله غالمرضا سعیدی با نام 0/1/0003مجله کاوه، «)اخوت مؤمنین و دول اسالمی است.

 (01: 0144اشاره شده است. )سعیدی، « اخوت با برادری ایمانی»به « اسالم و سیاست»

شدن به ایام روی کار  زدیکخصوص با ن گرایانه از واژگان خانواده همبستگی نیز به روایتِ ملی

از »... نویسد  شود. برای نمونه عیسی صدیق می آمدنِ رضاخان در متونِ آن دوره دیده می

دهد و  نظر تربیت مدنی. تاریخ ایران وطن ما را مانند یک شخص اخالقی به ما نشان می نقطه

ازمنه ماضیه لزوم تعاون  نمایاند مواقع بزرگی او را. اوقات ذلت و خفتش را. امیدهای وی را در می

که این شخص اخالقی  نسول مختلفه را و باألخره وجوب اتحاد و اتفاق و سازش افراد را درصورتی

 (104: 0011صدیق، «)باید به مدارجی نائل آید که در حالت بزرگی حائز بوده است.

معنا از واژگان  توانیم بگوییم ما در این دوره در کنار با چندین با توجه به آنچه گفته شد می

 روییم: خانواده همبستگی نظیر اتفاق و اتحاد و یگانگی و وحدت و تعاون روبه

 خواهی و دستیابی به حکومت قانون. نخست اتفاق و اتحاد سیاسی در جهت مشروطه

دوم اتقاق و اتحاد اجتماعی در جهت حقوق اجتماعی مانند حداقل دستمزد و کاهش ساعات 

 رایط رفاهی.مندی از ش کار و بهره

سوم اتفاق و اتحاد مذهبی در جهت تقویت جهان اسالم و از بین بردن اختالفات شیعه و 

 سنی.

 دوستی دوستی و انسان چهارم تعاون و تعاضد تربیتی در جهت نوع

 پنجم اتفاق و اتحاد در جهت ساختن شخصیت اخالقی ملی

 زی از باالسا دوره پهلوی اول و پروژه ملت«: همبستگی»خاستگاهِ واژه 

زمان با جعلِ این واژه در فرهنگستانِ زبان  رسد رواج کاربرد واژه همبستگی را باید هم به نظر می

شده به دست  های جعل های نو که دربردارنده کلیه واژه و ادبِ پارسی دانست. در کتابچه واژه

ح در برابر آن است، واژه همبستگی با این توضی 0101تا  0100های  فرهنگستان در فاصله سال
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 solidarityای برای واژه  ؛ نه به عنوان ترجمه«ارتباط اشیاء و مواد با یکدیگر»خورد:  به چشم می

( بدون دسترسی به 01: 0101. )فرهنگستان ایران، correlationای برای واژه  که به عنوان ترجمه

سازی در چه  ادلدقت گفت این مع توان به های آن نمی جلسات فرهنگستان و کمیسیون صورت

گذاران فرهنگستان است، در مقاله  سالی صورت گرفته است. اما محمدعلی فروغی که خود از پایه

( برای یادنامه جیوانجی 0141)0114که نخست در « چرا باید ایران را دوست داشت؟»

ده بازنشر شده از این واژه استفاده کر« مقاالت فروغی»جمشیدجی مودی نوشته شده و در کتابِ 

که در درجه اول رهین منت پدر و مادر و در درجه  انسان همچنان»... نویسد  است. فروغی می

باشد، و همه را باید  اش مشغول کلیه نوع بشر می دوم مدیون ابناء وطن است، در درجه سوم ذمه

 دوست بدارد، و خیر و سعادت همه را باید بخواهد که خیر و سعادت خود او و قوم او هم در آن

)فروغی، « پرستی جزء تعاون و همبستگی کل نوع بشر است. است به عبارت آخری این قسم وطن

0101 :000) 

« رابطه، ارتباط»نوشته احمد کسروی نیز با دو معنای « زبانِ پاک»نامه  واژه همبستگی در واژه 

تاریخ »های مورد استفاده کسروی بوده است، ازجمله در  دهد از واژه آمده است که نشان می

نامه کسروی از آن روست  (. اهمیتِ اشاره به واژه0101« )در پیرامون ادبیات»( و 0101« )مشروطه

ما اگر »کند. کسروی نوشته است  که جدیدبودن واژه همبستگی در زبانِ فارسی را تأیید می

باید بگوییم  راستی روشن گردانیم بخواهیم همبستگی را که میانه بابیان و ازلیان با مشروطه بوده به

( کسروی از 010: 0131)کسروی، « بهائیان هواخواه خودکامگی و ازلیان هواخواه مشروطه بودند.

 وبیش به همین معنا استفاده کرده است. ( نیز کم001)همان: « به همبستگی»واژه 

 های توان در دو سخنرانی وزرای فرهنگ در سال تر از واژه همبستگی را می های مفهومی استفاده

اهلل نصر وزیر فرهنگ وقت با عنوان  ، در گزارش سخنرانی ولی0100دید. در  0104و  0100

خانواده، تأسیس اولیه و ابتدایی بشر است و »خوانیم  چنین می« تربیت اخالقی فردی و اجتماعی»

تر از آن اجتماعی نیست. اشکال مختلفه اجتماعات از آن به وجود آمده و تمدن و عمران و  طبیعی

مو و بسط ذهن از آن تولید گشته. انسان به واسطه آن متدرجاً باتفاق و اتحاد امثال و اقران نائل ن

هایی که  شده و بقوانین همبستگی پی برده. ایجاد شهر از آن است، زیرا که شهر بغیر از خانواده

خانواده نیز سازد؟  دارای ارتباط و منافع مشترکه باشند، چیز دیگر نیست. چگونه سلوک بدن را می

در  0104( دو سال بعد در 00: 0100نصر، «)کند. شهر و مملکت بلکه عالم اجتماعی را بنا می

برنامه مدارس باید تولید »سخنرانی رادیویی عیسی صدیق وزیر فرهنگ آن زمان چنین آمده است 
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ه وحدت و یگانگی و همبستگی در میان اطفال کند و این مسئله آنگاه صورت تحقق پذیرد ک

فرزندان ما باهمیت گذشته و تمدن معنوی ایران در ادوار ماضی پی برند و سرمایه سرشار خود را 

که در زمینه ادبیات و علوم و هنرهای زیبا که از هزاران سال و هزاران میلیون نیاکان ما بما به ارث 

خون آنها جای  خوبی بشناسند و تقدیر و ستایش کنند تا این وجه اشتراک در قلب و رسیده است به

 : کا(0104صدیق، «)گیرد و وحدت و یگانگی را در نهاد آنها مخمر سازد.

سازیِ  کارانه ملت ترتیب واژه همبستگی، ولو و به صورتی کمرنگ ذیل پروژه محافظه این به

شود که دو نهاد خانواده و مدرسه از حیث فرهنگی و اجتماعی باید  مدرن از باال به کار گرفته می

از یکسو « یک درفش، یک دین، یک زبان»نقش مهمی را ایفا کنند. پروژه کسروی با شعار در آن 

زدند از سوی دیگر با  قلم می« ایران باستان»گرایانی که در جرایدی چون  های باستان و اندیشه

 ها و انتقاداتشان بر یکدیگر در کلیت با همین فضا دارای قرابت است. همه تفاوت

کارِ  شناسِ محافظه نوشته گوستاو لوبون، شرق« ها افکار و اندیشه»ه کتاب از این نظر باید ب

الدین شفا به فارسی ترجمه شده  به همت شجاع 0101فرانسوی نیز اشاره کنیم که در بهمن 

ساز اوج و زوالِ ملل و  است. اثری که بخشی مهم از آن به شرح عواملی پرداخته است که سبب

چندین بار در نسخه فرانسوی اثر به کار رفته است و هر بار  Solidaritéهایند. واژه  تمدن

ای از آنکه مترجم با این واژه  ای به فارسی برگردانده است، نشانه گونه شجاءالدین شفا آن را به

رو نشده است. در این رابطه در صفحات مختلف کتاب مترجم از  مثابه یک مفهوم خاص روبه به

وحدت »و « حس اشتراک»، «اتحاد»، «اشتراک روحی»، «قدم ثبات»، «استحکام»های  واژه

اشتراک مللی که »خوانیم:  استفاده کرده است. در بخشی از کتاب چنین می« اجتماعی

های  های نظامی خیلی از جنگ آنان هنوز کامل نشده است محققاً در تعقیب جنگ روحی

)لوبون، « مل خواهند کرد.های متعدد دیگر را نیز تح های اقتصادی و جنگ اجتماعی، جنگ

که بر پایه منافع مختلف مادی یا معنوی گذاشته شده  اتحادی»دهد  او ادامه می (000: 0101

باشد مستحکم و پایدار است. اتحادی سست و ناپایدار است که مایه آن اصل برادری و یا 

تِ کتابِ های همبستگی را در باف ( اگر معادل000همان: «)دوستی و بشردوستی باشد. نوع

جا سخن از ضرورتِ یک اشتراک و وحدت و ثباتِ  عمیقاً ضدسوسیالیستیِ لوبون قرار دهیم همه

شوند. شایان ذکر  هایی است که پیروز می قدم است که در این متن و در آن فضا، صفت ملت

( از 0140« )تطور ملل»، علی دشتی کتابِ دیگری از لوبون را با نام 0140تر در  است که پیش

 زبان عربی به فارسی ترجمه کرده بود.
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 : ورود به ادبیات علمی1231تا  1231همبستگی در فاصله 

چه در معنای « همبستگی»سرعت شاهد گسترش استفاده عمومی از واژه  ها به در این سال

ارتباط و پیوند و تجانس و چه در معنای اتحاد و تعاون و همکاری و یگانگی هستیم. تا جایی که 

گردد استفاده از واژه همبستگی عمدتاً در امتداد جریانِ اتحاد اسالم است  یات مذهبی بازمیبه ادب

همبستگی مذاهب اسالمی؛ «  اهلل بروجردی حیاتی تازه یافته است. کتاب گراییِ آیت که با تقریب

ها و  دست است. در ادبیاتِ گروه ( ازاین0104آزار شیرازی،  )بی« مقاالت دارالتقریب قاهره

وگریخته شاهد استفاده از واژه همبستگی هستیم. برای نمونه در  های چپ نیز جسته چهره

های انقالب فرانسه یعنی  ضمن اشاره به آرمان 0100دموکرات در بهمن  مرامنامه حزب سوسیال

فکر همبستگی و -تحکیم اساس برادری و اتفاق بین افراد ملت ایران »آزادی، برابری و برادری بر 

( در 0100تأکید شده است. )مرامنامه حزب سوسیال دموکرات، « -در جمیع شئون ملیتعاون 

های  اهمیت همکاری پیشروان نهضت»به  نامه مردمدر  0103ای دیگر حسین ملک در  نمونه

های زحمتکش کشورهای  ها و مستعمرات و همبستگی سرنوشت توده اجتماعی در متروپول

 (04)جلد سوم(: 0101شاره کرده است. )شاکری، ا« مانده و اسیر صنعتی و ملل عقب

آرام هم از عرصه  ها آرام های اتفاق و تعاضد در این سال از میان واژگان خانواده همبستگی، واژه 

شود. اما واژگان وحدت و اتحاد و تعاون به حیات خود ادامه  عمومی و هم از ادبیات علمی حذف می

 شود. های کارگری و برخی دیگر اقشار بدل می رای تشکلبه نامی مصطلح ب« اتحادیه»دهند و  می

و استفاده  0به متنِ مذاکرات مجلس هستیم« همبستگی»در همین دوره شاهد راه یافتنِ واژه 

در مقاله  0101کند. برای نمونه صادق هدایت در  عمومی از این واژه در جراید نیز رشد پیدا می

کند و  فولکلر دشمنی با بیگانگان را زائل می»نویسد  در مجله سخن می« فولکلر یا فرهنگ توده»

واژه  14شدن به پایانِ دهه  ( با نزدیک000: 0101هدایت، «)دهد. همبستگی نژاد بشر را نشان می

هایی از مکتب  درس»در معنای عمومی در مقاالت متعددی در نشریاتی نظیر « همبستگی»

 شود. دیده می« ورسب»و « تحقیقات اقتصادی»، «مکتب تشیع»، «اسالم

با توجه به این تحوالت و گستردگی استفاده از واژگانِ خانواده همبستگی ما در این بخش به 

 کنیم. در ادبیات علمی بسنده می« همبستگی»تعقیب تاریخِ مفهوم واژه 

                                                           
اصل »به  0100شنبه دوم اسفند  برای نمونه در مشروح مذاکرات دوره چهارم مجلس شورای ملی در روز پنج - 0

ورای ملی، سایت کتابخانه با دولت افغانستان اشاره شده است. مشروح مذاکرات مجلس ش« جواری و همبستگی هم

 مجلس شورای اسالمی.
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در »ای با نام  پرویز ناتل خانلری در مقاله 0101در سال   Solidaritéاز حیث ترجمه واژه 

کند و یکی از مصادیقِ مورد نظر او  به نابسامانی ترجمه در ایران اشاره می« زبان فارسی دفاع از

بینیم که کلماتی  های امروزی می در بعضی نوشته»نویسد  است. او می  Solidaritéترجمه واژه

یعنی معاضدت و معاونت و  Solidarité به معنی تأثرانگیز و سولیداریته emotiveمانند اموتیو 

شمارم اما انصاف بدهید که استفاده  برند. من این کار را کفر نمی اری را گستاخانه به کار میهمک

( گالیه 0: 0101خانلری،  )ناتل «ای دارد؟ این کلمات جز خودنمایی نویسنده چه فایده

دهد تا این زمان اگرچه واژه همبستگی در فضای عمومی مورد  وضوح نشان می خانلری به ناتل

 تثبیت نشده است.  Solidaritéجای معادلی برای واژه  گیرد اما به رار میاستفاده ق

االجتماع )مقدمات و  شناسی یا علم جامعه»توان در کتاب  خانلری را می شاهد دیگر گفته ناتل

شناسی است که نخستین بار  دید. این کتاب که جزء نخستین آثار علمی در حوزه جامعه« اصول(

شناسی در  ت، معرفیِ ارزشمندی است از موضوع و روش و علم جامعهمنتشر شده اس 0100در 

گذاری شده است.  که توسط دورکیم و پیروان و همکارانش پایه« شناسی فرانسه مکتب جامعه»

االجتماع در دانشکده ادبیات پاریس  هنگام تحصیل علم»( نویسنده که 1: 0100)مهدوی، 

نظیر بوگله، فوکونه و هالبواکس بوده است، آگاهیِ از شاگردانِ اصحاب مکتب دورکیم « )سربن(

ای که برخی ارجاعات او به افراد و آثار  گونه مناسبی از افراد و منابع این سنت داشته است به

زبان چندان شناخته شده نیست و بسیاری  اصحاب این مکتب حتی تا امروز برای مخاطبِ فارسی

سخنی »نویسنده در همان ابتدای کتاب فصلی را  از آنها همچنان به فارسی ترجمه نشده است.

شناسان درباره چگونگی  نام گذاشته و به بحث درباره نظرات جامعه« چند درباره جامعه

درباره »گیری و تحول جوامع پرداخته است. در بخشی از این فصل که منبع آن کتاب  شکل

شناسی  جامعه»و مقاله « خواهانه های برابری ایده»دورکیم و کتاب « تقسیم کار اجتماعی

به جوامعی که « جوامع ابتدایی»اثر سلستین بوگله است، به بحث تقسیم کار و تحول « چیست؟

( مهدوی 00پرداخته است. )همان: « امور معنوی گردآور افراد در جامعه انسانی گشته»در آنها 

مصروف رفع حوائج  نخست در جوامع ابتدایی، بشر نیز مانند جانوران سعی خود را»نویسد:  می

شکلی قرار  گونگی و هم  های ابتدایی بر روی اصل هم جهت جامعه کرده است و ازاین مادی می

اند و از همه یک  اند: همه یک نوع تمایالت داشته داشته یعنی افراد این جوامع مانند یکدیگر بوده

دیگر تقسیم کار  تعبار نمود و به آمده است... هر کس رفع حوائج خویشتن می نحو کار برمی

ساخت همین همرنگی و شباهت به  چنانکه باید وجود نداشت و آنچه ایشان را به هم نزدیک می
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یکدیگر بود. بعدها در اثر عوامل اجتماعی و پایداری جامعه و بسط و کثرت افراد، تقسیم کار به 

هر یک دارای عمل و آید... از اینجاست که افراد این نوع جامعه را به اعضای بدن، که  میان می

 اند: ای است مخصوص تشبیه کرده و چه خوش گفته وظیفه

 چو عضوی به در آورد روزگار دگر عضوها را نباشد قرار

 (01)همان: « اساس این نوع جامعه برخالف سابقی بر روی امتیاز افراد استوار است.

ر یادداشت پیش دورکیم در کتابی که نام آن د»نویسد  در پاورقی همین قسمت مهدوی می

فرما بود و  حکم Solidarité mecaniqueگذشت نشان داده است که سابقاً بین افراد جامعه 

 Solidaritéمتدرجاً با بسط و توسعه تقسیم کار درنتیجه افزایش جمعیت و حجم جامعه 

organique (01)همان: « گیرد. کم جای آن را می کم 

ی از مفهوم همبستگی در سنتِ دورکیمی های تخصص این توضیح در زمره نخستین شرح

دهد واژگانِ مربوط به آن برای استادی همچون یحیی مهدوی چنان تازه بوده  است و نشان می

که به رغم شرح مناسبی که از تحول آن آورده به ترجمه آن مبادرت نکرده است. مهدوی در 

جتماع فقط عدم انفراد مقصود از زندگانی به حالت ا»نویسد  جای دیگری از همین کتاب می

نیست، بلکه این مطلب نیز ثابت است که بین افراد این جماعات تعاون و معاضدت هم برای 

رسد  ( او در فقراتی که به نظر می00)همان: « باشد. فرما می پیشرفت به منظور مشترک حکم

نویسد  یبتوان آن را توضیحی بسیار نزدیک به مفهوم همبستگی و ربط آن با جامعه دانست م

روی  جامعه بمعنی اصلی رفاقت و معامله و معاشرت و تعاون و همکاری و معاضدت است و ازاین»

طور که روحیات فرد بستگی دارد بمغز و  تمام وقایع حقیقی جامعه از عالم معنی است. اما همان

سلسله اعصاب، امور اجتماعی هم وابسته گروه و جمعیتی است که جامعه را تشکیل 

 (00همان: .«)دهد می

، اصل بدهی اجتماعی را که پایه Solidaritéمهدوی با ارجاع به اثر مهم لئون بورژوا با نام 

جامعه فقط شامل افراد انسانی نیست بلکه »... همبستگی در جامعه است چنین شرح داده است 

نماینده تمام این ابنیه و تشکیالت و مؤسسات و خالصه کلیه حقایق مادی و معنوی که آثار و 

های گذشته و حال است که  تمدن است از عناصر جامعه و محصول همکاری مردمان و نسل

روی فرد هم از نظر معنوی و هم از جهت  گیرد. ازاین وپرداخته مورد استفاده ما قرار می ساخته

اصل بدهی »( این توضیح از 14همان: «)گزاری آن است. مادی مدیون جامعه و موظف به خدمت

های مالیاتی است از موارد مهمی است که  که مبنای بازتوزیعِ منابع و طراحی نظام« یاجتماع
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تر از آن  دهد و بعدتر شرحی مبسوط مفهوم همبستگی را با سنتِ سوسیالیسم فرانسوی پیوند می

 شود که به آن خواهیم پرداخت. در زبان فارسی در ترجمه آراء شارل ژید دیده می

 solidaritéبه عنوان معادلی علمی برای « همبستگی»ستفاده از واژه رسد توسعه ا به نظر می

دهد و به تأسیس مؤسسه تحقیقات علوم اجتماعی دانشگاه تهران  رخ می 04در آغاز دهه 

( و شروع موجی از 0103( و مؤسسه تحقیقات تعاون دانشگاه تهران )تأسیس 0111)تأسیس 

 0مرتبط است. تألیف و ترجمه در حوزه علوم اجتماعی کامالً

« سمینار درباره عمران سیستان و بلوچستان»در جریان  0110احسان نراقی در برای نمونه 

در حقیقت در کشورهای کشاورزی واحد اصلی در درجه اول ده است، بطوری که ما »نویسد  می

به  اگر وضعیت یک ده را در کشور خودمان مطالعه کنیم، مالحظه خواهیم نمود که کلیه افراد ده

های خویشاوندی و انتساب آمیخته با روابط اقتصادی بین آنها وجود  هم منسوب بوده و علقه

شود ولی وقتی  داشته احساس همبستگی و تعاون بعالیترین درجه در میان ساکنان ده دیده می

شوند دیگر  که ساکنان یک ده از منطقه خود خارج می گذاریم یا هنگامی ما از ده پا فراتر می

ای مانع از  بندد. چنین روحیه اس چنین همبستگی با ساکنان سایر دهات و نقاط رخت میاحس

آسانی با اعتماد کامل وارد در کادر یک اقتصاد باالتر از سطح ده یا منطقه  این است که افراد به

های  شناسان امروزی تنظیم برنامه )کادر اقتصاد ملی( شوند و این یکی از دالیلی است که جامعه

( تأثیر نگاه 00-04: 0110نراقی، «)نمایند. نیافته تجویز می ای را برای کشورهای توسعه نطقهم

توان ردیابی کرد. در ترجمه کتاب  دورکیمی به مفهوم همبستگی را در همین فقرات هم می

(، مشفق همدانی ضمن شرح آراء گمپلویچ، همبستگی را به 0100)کنیگ، « شناسی جامعه»

همکاری »( و از دو معادل 01انتخاب کرده است )همان:  Syngensismای عنوان معادلی بر

دورکیمی استفاده کرده است. )همان:  Solidaritéبرای اشاره به « همکاری سازمانی»و « مکانیکی

سست شدن همبستگی »دورکیم به « خودکشیِ ناشی از خودپرستیِ»( هرچند در شرح 004

اشاره « اری و همدردی و افزایش انزوای اجتماعیهای همک اجتماعی گروهی و تضعیف رشته

در از « تقسیم کار اجباری»( اثر کنیگ از معدود آثاری است که به نقشِ 001کرده است. )همان: 

تقسیم کار بین افراد یک جامعه »نویسد  بین بردن همبستگی اجتماعی پرداخته است. کنیگ می

تقسیم کارها که خواهی نخواهی منجر به  مورث همکاری و همدردی اجتماعی است... افراط در

                                                           
در تحقیقات ، برای بیان رابطه میان متغیرها corelation. در این دهه استفاده از همبستگی به عنوان معادلی برای  0

 کند. علوم اجتماعی نیز توسعه پیدا می
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های  گردد و موجب بروز انواع بحران کاهش همکاری و همدردی در کلیه شئون زندگی می

شود... ازآنجاکه فعالیت اقتصادی هنگام  های صنعتی می اقتصادی و مبارزات طبقاتی و اختالف

صی و میزان تخصص افراد افراط در تقسیم کار مبنی بر اصل قراردادی است و کمتر عالقه شخ

یابد و این تقسیم  بخشی می گیرد، کارِ فرد جنبه اجباری و تحمیلی و نارضایت موردتوجه قرار می

نظمی اجتماعی  ومرج و بی اجباری کار به قول دورکیم منتهی به اختالل روحی و فردی و هرج

عاضدت اجتماعی وی کند و از حس همکاری و م گردد، زیرا پیوند خود را با گروه سست می می

 (000)همان:  «کاهد. می

، در 04اشاره به درک دورکیمی از همبستگی در علوم اجتماعی به صورت گسترده در دهه 

سیر تکوینی »( و کتاب 0100« )شناسی امیل دورکیم مکتب جامعه»مقاله شاپور راسخ با نام 

به قلم احسان نراقی و  (0100« )امیل دورکیم و پیروانش»( و مقاله 0100« )علوم اجتماعی

پور و مقاله  برن و ترجمه امیرحسین آریان به قلم اگ (0100« )شناسی های جامعه زمینه»کتاب 

شود. در این دهه  ( نوشته احمد اشرف دیده می0101« )ها: فونکسیونالیسم ها و مکتب مفهوم»

خست درکی شاهد تکوین مقدمات دو درک متمایز از مفهوم همبستگی در ایران هستیم. ن

کارانه و واجد  گرایانه و واجد قرابت با سوسیالیسمِ فرانسوی و دوم درکی محافظه وبیش چپ کم

دیگر در این دهه واژه همبستگی در دو شبکه متفاوت از  بیان قرابت با کارکردگرایی آمریکایی. به

 گیرد. خانواده و بافتار کالمی قرار می ارجاعات و کلمات هم

شناسی و همبستگی و  ر از سنتِ فرانسوی است. در این سنت جامعهنخستین شبکه متأث

شود.  اند. درک از همبستگی در این سنت در سه رشته علمی دیده می سوسیالیسم از یک خانواده

نخست در علمِ حقوق و با ارجاع به آثار متفکرانی مانند لئون دوگی درباره حقوق همبستگی؛ دوم 

اع به آثار متفکرانی چون دورکیم و نظریه او درباره تقسیم کار و شناسی و با ارج در علم جامعه

سوم در علم اقتصاد و با ارجاع به متفکرانی مانند شارل ژید و لئون بورژوا و نظریه آنها درباره 

 مکتب همبستگی و اقتصاد اجتماعی و تعاون.

که در مجله  «قانونرابطه دولت و »در ارتباط با علم حقوق برای نمونه محمد خاور در مقاله 

گوید که دولت ملزم  دوگی می»نویسد  دهد و می کانون وکال منتشر شده به لئون دوگی ارجاع می

 solidarityاست که از قانون تبعیت کند و علت را همبستگی و وحدت حقوق و تکالیف 

های قبل  ورهتر اشاره شد آشنایی با آثار لئون دوگی از د ( چنانکه پیش01: 0111خاور، «)داند. می

بنیاد »ای با نام  در مقاله 0100شود. برای نمونه اخوی در  در برخی آثار حقوقیِ آن دوره دیده می
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طرفدار نظریه اجتماعی است و »...نویسد  در مجله مجموعه حقوقی در مورد دوگی می« حق

حوظ جهت اشاره کرده است که تعاون اجتماعی باید مل داند. ازاین تعاون را اساس حق می

به کار  solidarityرسد اخوی تعاون را در ترجمه کلمه  ( به نظر می0103: 0100اخوی، «)گردد.

های تخصصی دورکیم به فارسی نیز  برده است. چنین کاربردی بعدتر در برخی نخستین معرفی

 شود که به آن اشاره خواهیم کرد. دیده می

چون یحیی مهدوی و احسان نراقی و هایی  شناسی در ایران چهره در ارتباط با علم جامعه

شاپور راسخ و غالمحسین صدیقی از طریق زبان فرانسه و سنت فرانسوی با دورکیم، سوسیالیسم 

« درباره تقسیم کار اجتماعی»اند، ارجاعِ آنها به کتاب  فرانسوی و مکتب همبستگی آشنا شده

رود. این  مکاری متقابل به کار میاست و این واژه در ادبیاتِ آنها در کنارِ تعاون و معاضدت و ه

خوانش با آراء سایر متفکرین این مکتب مانند لئون دوگی، لئون بورژوا، شارل ژید و فرانسوا 

سیمیاند دارای قرابت است. همبستگی در این سنت با تعاون و همکاری متقابل و معاضدت 

شدنِ همبستگی  ساختهشود و افراد به رغم تمایزاتشان در فرآیند  اعضای جامعه ساخته می

گرایانی مانند آدام اسمیت دیده  های این متفکران نقدِ آراء فایده کنند. در نوشته مشارکت می

 کنیم. شود که شرح مختصری از آنها ارائه می می

ای بر تاریخ  مقدمه»در کتاب  0ای است از امیل بنوا سمولیان ترجمه نوشته 0مقاله شاپور راسخ

. در این مقاله که دربردارنده شرحی عمومی از آراء 1اری اِلمر بارنسنوشته ه« شناسی جامعه

به دوگونه جامعه مورد نظر « درباره تقسیم کار اجتماعی»دورکیم است، ضمن ارجاع به کتاب 

های ابتدایی  فصل میان جامعه»دورکیم و اشکال مختلف همبستگی در آنها اشاره شده است: 

ق اجتماعی و به زبان دیگر دو قسم پیوند و همبستگی متوحش و جوامع متمدن دو نوع اخال

اجتماعی است و این دوگونه اخالق هم در مقررات قانون و حقوق متفاوتی منعکس است. در 

شود افراد  جامعه ابتدایی که تقسیم کار پیشرفتی ندارد و به صورت ساده و ابتدایی دیده می

حال دیگر دارند. در آنها تقسیم کار و تخصص  بالنسبه همگونه و شبیه یکدیگرند...جوامع متمدن

رواجی یافته است. هر فردی دارای شخصیت مخصوص است و از دیگر اشخاص متمایز است... 

و مانند پیوند  "ارگانیک"پیوسته است عالئقی از نوع  هم ای به آنچه افراد را در چنین جامعه

                                                           
است و این مقاله را که نوشته  رسد شاپور راسخ هم به زبان انگلیسی و هم فرانسوی مسلط بوده . به نظر می 0

 مورخی آمریکایی است از زبان انگلیسی ترجمه کرده است.
2. Emile Benoit-Smullyan 
3. Harry Elmer Barnes 
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ز دارد و همین احتیاج متقابل و اعضای بدن است. هر عضو جامعه بدن به خدمات دیگران نیا

راسخ، «)آورد. را پدید می solidarité organiqueهمکاری ناشی از آن است که همبستگی حیاتی 

مسئولیت »( نظام حقوقی در این دوگونه جامعه متفاوت است. در جامعه ابتدایی 30: 0100

های متمدن به  معهاخالقی و حقوقی تنها فردی نیست جنبه جمعی دارد... . نظام حقوقی جا

( در نوشته راسخ نقدِ 30همان: «)ورزد. خالف انواع متوحش به تنبه و مجازات کمتر اصرار می

آدام اسمیت و پیروان وی بر »بندی شده است  چنین صورت« اصحاب مکتب انتفاع»دورکیم بر 

بر آن آن بودند که تقسیم کار و منافعی که از جهت پیشرفت تولید اقتصادی و منافع مادی 

مند باشند. انتقادی  مترتب است همه زاده تمایل افراد است به اینکه از ثروت و راحتی بیشتر بهره

داند بر اثبات بطان   را که دورکیم در این نظریه عرضه داشته است خود وی چون محکی می

 ها و غرایض دعوی کسانی که امور و حوادث اجتماعی را با تمایالت و دعاوی فردی و خواهش

 (31همان: «)کنند. وجود انسانی تبیین می

های  احسان نراقی نیز مشابه همین شرح که تا امروز نیز متداول و معتبر است را در نوشته

همبستگی »های اوست که با تعابیر  رسد اولین بار در نوشته خود آورده است. به نظر می

امیل دورکیم و »در مقاله شویم. این نوشته  رو می روبه« همبستگی ارگانیک»و « مکانیکی

عیناً « سیر تکوینی علوم اجتماعی»از کتاب « شناسی در فرانسه جامعه»و در فصل « پیروانش

به نظر دورکیم »نویسد  می« تقسیم کار اجتماعی»تکرار شده است. نراقی نیز با ارجاع به 

م به یک تجانس داد و این همبستگی قائ اجتماعات ابتدایی را یک همبستگی مکانیکی تشکیل می

سنخی خاص بوده که در میان افراد وجود داشته است و چون افراد از لحاظ اجتماعی  و هم

اند و از آنجا تقسیم کار نیز حصول یافته است و همبستگی و  تدریج دارای وظایف خاص شده به

 باشد جایگزین تعاون آلی )ارگانیک( که مدار آن بر عدم سنخیت و مشابهت میان افراد می

همبستگی مکانیکی شده است. بدین نحو طبقات مختلف اجتماعی و ازجمله هیئت دولت به 

وجود آمده است و ضمناً حقوق ردعی )رواجر( بتدریج جای خود را به حقوق تدارکی )جوایر( 

( نراقی نیز به نقد 00: 0100)نراقی، « داده و در این راه شخصیت انسانی بروز و ظهور کرده است.

کند از نظر دورکیم تقسیم کار فقط به فعالیت  کند و تأکید می آدام اسمیت اشاره می دورکیم بر

گذار  نیز مرتبط است. او دورکیم را پایه« اخالق و طرز فکر»اقتصادی مرتبط نیست بلکه به 

وی حقوق را به عنوان مظهر مرئی تعاون و همبستگی »نویسد  شناسی حقوقی دانسته و می جامعه

همان: «)کرد و وجدان جمعی را عالوه بر اخالق منشأ حقوق نیز دانسته است. می اجتماعی تلقی
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منشأ حقوق « تعاون آلی )ارگانیک(»منشأ حقوق جزا و « تعاون مکانیکی»( از نظر دورکیم 03

های نراقی تعاون و  ( در نوشته03خانواده و حقوق تجارت و حقوق اساسی است. )همان: 

اند. غالمحسین صدیقی  استفاده شده Solidaritéان معادلی برای همبستگی در کنار هم به عنو

همین  0103-0100های  در سال« شناسی عمومی جامعه»گفتارهایش با نام  نیز در درس

همبستگی و تعاون از صورت ماشینی به یک ضرورت تعاون »بندی را به کار برده است:  صورت

 (000: 0111زاده،  نی)زنجا« آید ارگانیک و بنابراین سازوار... درمی

اگرچه توضیحات مستقیم درباره همبستگی در آراء دورکیم اغلب به تقسیم کارِ اجتماعی 

و « صور بنیانی حیات دینی»ویژه در آراء نراقی و ترابی اشاراتی به کتاب  شوند اما به مرتبط می

)ترابی، « روح اشتراکی یا وجدان جمعی»(، و 0100)همان، « شعور یا وجدان جمعی»نقش 

خورد که با مفهوم همبستگی  گیری جامعه به چشم می ( در توضیح چگونگی شکل0100

اختصاص  0«تصورات»ویژه اثر ترابی از این حیث که بخشی را به مفهوم  اجتماعی مرتبط است. به

 داده است و بدین ترتیب از فهم پوزیتیویستی از دورکیم فاصله گرفته واجد اهمیت است.

با توجه به اهمیت زبانِ فرانسه و ارتباطات آکادمیِ علوم انسانی ایران علم اقتصاد در رابطه با 

از سوی دیگر، مواجهه تخصصیِ متأثر « تعاون»با کشور فرانسه از یکسو و اهمیت مفاهیمی مانند 

شود. آثارِ این  دیده می« تعاون»ویژه در آثار حوزه  به« همبستگی»از سنت فرانسوی با مفهوم 

تاریخ عقاید »(، 0101« )اقتصاد سیاسی»های شارل ژید مانند  توان در ترجمه کتاب را میمسئله 

گذاران مکتب  ( مشاهده کرد. او از پایه0100« )های مصرف تعاونی»( و 0101« )اقتصادی

 04و  04برای علوم اجتماعیِ ایرانی دهه « تعاون»در فرانسه است. اهمیت ایده «  همبستگی»

مؤسسه »دومین مؤسسه تحقیقاتیِ حوزه علوم اجتماعی در دانشگاه تهران، قدری است که  به

است و در جریان استقالل یافتن دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران از « تحقیقات تعاون

دانشکده علوم »دانشکده ادبیات و علوم انسانی و ادغام دو مؤسسه تحقیقاتی علوم اجتماعی، 

تعاون در متون »شود. در همین ایام کتاب  ( متولد می0100)تأسیس « اجتماعی و تعاون

شود و  ( به همتِ انتشارات مؤسسه آموزش و تحقیقات تعاونی منتشر می0101« )فارسی

 شوند. به فارسی ترجمه می« تعاون»های دیگری در ارتباط با ابعاد نظری و عملی  کتاب

شود که  دیده می« اجتماعیتعاون »شارل ژید، بخشی به نام « اقتصاد سیاسی»در کتاب 

عمل تعاون یعنی »نویسد  برگزیده است. ژید می solidarismeمترجم آن را به عنوان معادل برای 

                                                           
1. representions 
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شود حتی در  وضوح در تقسیم کار و در مبادله دیده می وابستگی مشترک میان مردمان که به

گردیده بود. اما به  ها پیش اعالم های متوالی و در ارث است از مدت مورد آنچه راجع به نسل

شد که از نظر اجرا احتیاج به همکاری و مسابقه افراد نداشت ... مکتب  صورت طبیعی مشاهده می

خواهد همان وابستگی که سابقاً جز یک عمل خشنی نبود،  طرفدار تعاون اجتماعی، برعکس، می

قیقتاً هم یک اجبار بیک قاعده و مقررات راهنمایی و نظم، به یک تکلیف اخالقی تبدیل گردد و ح

ها بنوعی جامعه  قانونی یا ضمانت اجرایی، از طرف قانون داشته باشد... الزم است جامعه انسان

کمک متقابل تبدیل گردد که در آنجا همکاری یا الزام مشترک متقابل وجود داشته باشد که بنا 

بر اجبار قانونی  بر میل و قصد خوب هرکدام بوجود آمده یا در صورت نبودن چنان قصدی بنا

( ژید با ارجاع 03-00: 0101ژید، «)ایجاد شده باشد، در این صورت عدالت به وجود خواهد آمد.

بیمه و کمک »کند و مسائلی مانند  بودن انسان به جامعه اشاره می« مدیون»به لئون بورژوا به 

یسم دولتی را موارد مشترک میان مکتب تعاون اجتماعی و مکتب سوسیال« متقابل و پرورش

 (01مرتبط است. )همان: « قوانین حمایت کارگری»دانسته که به 

و 0101« )تاریخ عقاید اقتصادی )دوجلد(»در کتاب « مکتب همبستگی»شرح مبسوطی از 

و « طلب اجتماعیون تعاون»( آمده است. در این کتاب دو فصل مجزا به ترتیب به 0100

طلب آراء  فصل مربوط به اجتماعیون تعاوناختصاص یافته است. در « اندیشان همبستگی»

سیمون و  های فرانسوی نظیر سیسموندی، سن متفکرانی مانند رابرت اوون و سوسیالیست

سیمونیان و فوریه و پیر لورو و کابه و لویی بالن معرفی شده است. در معرفی پیر لورو به  سن

که روزگاری بسیار مورد توجه بود  ای ایمان و اعتقاد راسخ او به تعاون و بیشتر از آن اندیشه»

( اشاره شده است و توضیح داده شده است که این 000: 0101)ژید، « یعنی قانون همبستگی

استفاده کرده است. « به مفهوم امروزی آن یعنی بدل از احسان و صدقه»لغت را او نخستین بار 

را به سخن پل قدیس « سانهمبستگی ان»گوید اندیشه  خودش می»نویسد  ژید به نقل از لورو می

( ژید همچنین نخستین 000)همان: ««. ما همگی اعضای یک پیکریم»گوید  مدیون است که می

دهد. )همان:  را به پیر لورو نسبت می« به مفهوم معارض فردیت»استفاده از واژه سوسیالیسم 

مکتب »ن شارل ژید به تفصیل شرحی از تکوی« اندیشان  همبستگی»( در بخش مربوط به 000

ارائه کرده است. در پاورقیِ ابتدایِ این فصل کریم سنجابی توضیحی مهم راجع به « همبستگی

رسد نخستین  و ترجمه آن به زبانِ فارسی ارائه کرده است که به نظر می solidaritéریشه واژه 

ان در زب« همبستگی»و دلیل ترجمه آن به  solidaritéشناسی واژه  توضیح علمی درباره ریشه
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 Solidumتحریفی از واژه  solidaritéاز جهت ریشه لفظ : »نویسد فارسی است. سنجابی می

ها مفهوم آن عبارت از الزامی بوده بر عهده بدهکاران هرگاه  دان التینی است که برای حقوق

بوده است. به نظر  in Solidumهریک از آنها مکلف به پرداخت تمام دِین به وجه تضامنی 

های  دان متحول شده باشد، زیرا در واقع حقوق Soliditéاین لفظ تدریجاً به کلمه  رسد که  می

بردند. ولی  آن را به همین معنی به کار می Pothierنظام قدیم فرانسه مخصوصاً پوتیه 

مبدل کردند. )در زبان فارسی کنونی  solidaritéکنندگان قانون مدنی فرانسه آن را به لفظ  تدوین

گوییم، ولی  ز جهت مفهوم حقوقی به معنی مذکور در فوق تضامن و تضامنی میاین لفظ را ا

را  solidaritéمترجم این مقال از جهت مفهوم اقتصادی و اجتماعی آن ترجیح داده که واژه 

« اندیشان همبستگی»را  solidaristesو « اندیشی همبستگی»را  solidarismeو « همبستگی»

بودنِ بدهی از  ( پیوندِ ریشه این واژه با اصلِ جمعی030: 0114(0100)ژید، )« ترجمه نماید.(

 حیث حقوقی واجد اهمیت است.

های علمی و سیاسی مختلفی که در فرانسه آن زمان  ژید در این فصل پس از توضیحِ جریان

کلمه همبستگی به عنوان شعار یک »اند، نخستین اشاره به  سبب اقبال به واژه همبستگی شده

« اندیشی مکتب همبستگی»و سخنرانی خودش با نام  0001را به سال « ادی جدیدمکتب اقتص

( 011منتشر شده است. )همان: « چهار مکتب اقتصاد اجتماعی»گرداند که در کتابی با نام  بازمی

یکی از رهبران حزب رادیکال سوسیالیست »بخش مهمی از این فصل به شرح آراء لئون بورژوا 

نقطه آغازش این است که »نویسد  شده است. ژید درباره این مکتب میاختصاص داده « فرانسه

مندی  تفاوت است، زیرا موجب بهره همبستگی طبیعی غیر عادالنه و یا الاقل نسبت به عدالت بی

اند و مایه رنج برای بعضی دیگر از  شود که شایستگی آن را نداشته برخی از مزایایی می

اند. بنابراین باید عدالت مداخله کند تا آنان که از تقدیرات  هایی که سزاوار آن نبوده خسران

اند بپردازند و این  سبب از آن زیان دیده اند، دِین خود را به کسانی که بی مند شده همبستگی بهره

بر عهده عدالت است تا آنچه را خواهر نابینایش زیاده از حد به کسانی داده است بازستاند و 

 (011)همان: « حق است. یتسلیم اشخاصی کند که ذ

درنتیجه تقسیم کار و وراثت و هزار جهت دیگر که خالصه »مطابقِ اصول مکتب همبستگی 

کردیم، هر شخص به گذشتگان خود و یا معاصران خود بهترین قسمت آنچه را دارد و حتی آنچه 

عه چند ( ژید بالفاصله پس از طرح بحث بدهیِ افراد به جام004همان: «)است.« مدیون»هست 

کی باید آن را بپردازد؟ تمام آن کسان »دهد.  کند و به آنها پاسخ می پرسش اساسی را طرح می
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اند،  ها اندوخته اند، تمام آن کسان که ثروت مند شده که از واقعیت همبستگی طبیعی بهره

هایی که ممکن نبود به دست آید مگر به لطف کوشش هزاران همکار گمنام گذشته و  ثروت

مند شدن از همبستگی  جای بهره .. به کی باید پرداخت شود؟ به تمام آن کسانی که بهحاضر.

اند...  اند، به تمام آن کسان که به حق آنان را محرومان از میراث نامیده طبیعی از آن رنج برده

های همبستگی و یا به وسیله  های داوطلبانه به سازمان چگونه باید پرداخت؟ یا به وسیله پرداخت

( در 001-000همان: «)شود و حتی مالیات تصاعدی... های الزامی که مالیات نامیده می رداختپ

پاسخ به شکلِ عملیِ این فلسفه اجتماعی، شارل ژید به بیمه علیه مخاطرات زندگی، تضمین 

کند و مکتب همبستگی را از حیث  حداقل معیشت برای همه و آموزش رایگان به همه اشاره می

 داند. گرایی فرانسوی نزدیک می گرایی دولتی و از حیث مشارکت به تعاونجتماعقانونی به ا

تمام قوانین سیاست اجتماعی این سی سال اخیر، تمام »نویسد  از حیث قانونی ژید می

ها و شهرها، مراکز بهداری و درمانی و  شکوفایی قوانین کارگری، تنظیمات کار، بهداشت کارگاه

های کارگری در برابر تصادفات و اتفاقات و پیری، کمک  مسری، بیمههای  حمایت علیه بیماری

های  های همیاری و صندوق اجباری در حق بیماران و سالخوردگان مستمند، تشکیل شرکت

قیمت، تأسیس خوراک و مشروب سالم برای کودکان مدارس،  های ارزان روستایی، ساختن خانه

های تصاعدی بر  ها وضع مالیات ن مصارف و کمککمک به همه مؤسسات تعاونی، و برای همه ای

ها در زیر پرچم همبستگی صورت گرفته و در حال صورت گرفتن است  درآمدها و ارث، تمام این

 (014)همان: « نامند. و به همین جهت آنها را قوانین همبستگی اجتماعی می

ی مختلف ها های همیاری، صورت ها و سازمان ها، تعاونی از حیث مشارکت اتحادیه

اند که از نظر ژید با همبستگی اجباری مدنظر اجتماعیون دولتی متفاوت است. « همبستگی آزاد»

دهد و تأکید  اندیشان قرار می ( ژید در همین بخش دورکیم را ذیل همبستگی010)همان: 

کند در رأی دورکیم  کند اگر همبستگی در آراء لئون بورژوا وجهه حقوقی و سیاسی پیدا می می

( او همچنین با اشاره به آثار لئون دوگی به 000شناسانه و اخالقی دارد. )همان:  جهه جامعهو

کند که تحت تأثیر مکتب همبستگی شکل گرفته است. از نظر او  اشاره می« سوسیالیسم حقوقی»

شدنِ هر چه بیشتر سوق  مکتب همبستگی این ظرفیت را دارد که مالکیت را به سمتِ اجتماعی

 (013-010پدید آورد. )همان: « حقوق نوین اجتماعی»عی دهد و نو

در کنارِ ارائه این تفسیر همسو با سوسیالیسم رادیکال فرانسوی، در دهه چهل، با تغییر 

شناسیِ کارکردگرا و  تدریجی زبان آکادمی از فرانسوی به انگلیسی و آشناییِ ایرانیان با جامعه
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این بافتار کالمی نیز به ادبیات آکادمیک وارد شود.  در« همبستگی»کار آمریکا، مفهوم  محافظه

سازِ آشناییِ آکادمیِ  ترین منابعی است که زمینه یکی از مهم« شناسی های جامعه زمینه»کتاب 

کار آمریکایی بود  گرا، تکنوکرات و محافظه شناس کمی برن جامعه شود. اگ ایران با این سنت می

روی  کج»، «پذیری فرهنگ»، «پذیری جامعه»، «همنوایی» که با ترجمه اثر او، واژگانی مانند

واردِ « پریشی روان»، «نژندی روان»، «رنجوری-روان»، «انحراف شخصیت»، «اجتماعی

شناسیِ نظم اجتماعی بود که از یکسو  برن درواقع معرف جامعه شناسی ایران شد. کتابِ اگ جامعه

ه عنوان فرهنگ بهنجار را در برداشت و از مفاهیم مرتبط با همنوایی بر فرهنگ مسلط جامعه ب

 داد.  روی و انحراف توضیح می سوی دیگر مفاهیم مربوط به ناهمنوایی با این فرهنگ را با نام کج

ایم که  دیده»توان مشاهده کرد:  خوبی می کار از مفهوم جامعه را در این فقرات به درکِ محافظه

نیست، بلکه واحدی کمابیش متجانس و زادِه روابطی  جامعه انسانی جمع پریشانی از افراد انسانی

استوار است. عناصر جامعه انسانی مانند عناصر سایر مظاهر طبیعت، در عین تکاپو و پراکندگی، 

نوعی یگانگی یا همبستگی دارند، زیرا به شرحی که گذشت همزیستی اعضای جامعه، همسازی و 

و بر اثر همسازی، نوعی تعادل که هماهنگی  کند، صورت کامل آن یعنی سازگاری را ایجاب می

 social( یا تعادل اجتماعی )social balance( یا توازن اجتماعی )social harmonyاجتماعی )

equilibrium( یا رابطه هماهنگ )harmonious relationship نام گرفته است، پدید )

دهد  عه چنین توضیح می( برن سپس درباره نسبت نظم و جام141: 0100برن،  اگ«)آید. می

اقتضای هماهنگی یا توازن یا تعادل اجتماعی این است که در جامعه نیز مانند سایر مظاهر هستی، »

دهند برقرار گردند. بنابراین  ( را به ما میorderlinessروابط کمابیش استواری که مفهوم انتظام )

اجتماعی است، و از اینجاست که از ( که همانا نتیجه نهایی انتظام است، ذات زندگی orderنظم )

جاست که در  اند و باز از همین ( هم رسانیدهsocial orderدیرباز مفهوم جامعه را با نظم اجتماعی )

( را که به معنی systemتو ایتالیایی و پارسنز آمریکایی، کلمه نظام ) این اواخر کسانی مانند پاره

و زیستی به حوزه علوم اجتماعی کشانیده و نظام  ای یگانه است، از حوزه علوم فیزیکی مجموعه

 (141همان: «)اند. ( را جایگزین نظم اجتماعی کردهsocial systemاجتماعی )

ترجمه شده و چنین توضیح داده شد « انسجام»در این بافتار کالمی به  solidarityمفهوم 

شود که  ی سبب میدر مواردی که گروه دارای سازگاری فراوان باشد، یگانگی گروه»است: 

( یا group solidarityانتظامی استوار بین اجزای گروه برقرار شود. این انتظام که انسجام گروهی )

دهد که سخن از نظم  شود به ما اجازه می ( نامیده میgroup cohesionپیوستگی گروهی ) هم به
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( بخوانیم. organization( گوییم و گروه را واحدی منظم بدانیم و سازمان )group orderگروهی )

هر گروه منظم یا سازمان به اقتضای سازگاری خود، دارای هماهنگی گروهی، یا تعادل گروهی یا 

( در این کتاب از همین شبکه مفاهیم برای توضیح نظریه دورکیم 33همان: «)توازن گروهی است.

 groupگی گروهی )رفتار اعضای یک گروه سازگار از نوعی وحدت که یگان»استفاده شده است: 

integrationیا به ) ( هم پیوستگی گروهیgroup cohesion خوانده شده است بهره دارد. دورکیم )

( نامیده و رسانیده است که هر گروهی از group solidarityیگانگی شدید را انسجام گروهی )

( خواهد mechanical solidarityهمکاری خود به خودی برخوردار باشد، دارای انسجام ماشینی )

( خواهد organic solidarityبود و گروهی که بر همکاری آگاهانه دست بیاید، انسجام اورگانیک )

( در این دیدگاه انسجام ارگانیک محصول همنوایی آگاهانه افراد با نظم 001همان: «)داشت.

 اجتماعی مسلط خواهد بود.

تا امروز هم « انسجام»و « همبستگی» ، دو معادلsolidarityهای مختلف واژه  در میانِ ترجمه

، در همان زمانِ solidarityاند. نکته جالب توجه اینکه چگونگیِ ترجمه واژه  ادامه حیات داده

ای به نقدِ ترجمه  در مقاله پور محل مناقشه بوده است. شاپور راسخ توسط آریان ترجمه کتاب

به جای آن پیشنهاد داده است.  های پیوستگی یا همبستگی را پور پرداخته و معادل آریان

دهد که چون  های بعدی کتاب، توضیح می پور ضمن بیانِ این نقد در مقدمه چاپ آریان

قرار داده است او از معادل انسجام استفاده کرده  corrélationفرهنگستان همبستگی را معادل 

 (1است. )همان: 

درکِ « ها: فونکسیونالیسم کتبها و م مفهوم»، احمد اشرف در مقاله 0101کمی بعدتر در 

داند. در چارچوبِ  های پارسنز را در تداوم آن می کارانه از دورکیم را تثبیت کرده و اندیشه محافظه

شود.  کلی قطع می ویژه سوسیالیسم فرانسوی به این فهم، رابطه دورکیم با زمینه فرانسوی و به

ترین  اساسی»نویسد  دهد و می م قرار میاشرف کنت و دورکیم را ذیل فوکسیونالیسم و ارگانیسیس

پذیر است و این یادآور  سؤال نظری برای دورکیم آن است که چگونه نظم اجتماعی امکان

( اشرف این 01: 0101)اشرف، « کارانی چون دوبنالد و دومستر است. شناسی نظم محافظه جامعه

نام « شناسی نظم اجتماعی امعهج»گرایِ متأثر از انقالب فرانسه  سنت را در برابر جریانِ عقل

های برجسته این سنت در آمریکایِ آن زمان  ( و پارسنز و مرتن را چهره00گذارد. )همان:  می

کارانه در  ( و علت رونق فونکسیونالیسم در آمریکا را تمایل به نظریات محافظه01دانسته )همان: 

ای از مفاهیم مانند  شبکه یم درون( در توضیحِ اشرف، مکتب دورک00داند. )همان:  این جامعه می
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و « شناسی اجتماعی آسیب»و « نابسامانی اجتماعی»، «انطباق اجتماعی»، «توافق جمعی»

تمایل »نویسد  گیرد. او می قرار می« نظم اجتماعی»و « نظام اجتماعی»و « ساخت اجتماعی»

خود بارها از  دورکیم به نظریه وحدت اورگانی جامعه تردیدناپذیر است. چنانکه در آثار

گوید. برای  سخن می« انسجام اجتماعی»و « وحدت حیات اجتماعی»و « همبستگی اجتماعی»

دورکیم نیز مانند تونیس، دو نوع عمده اجتماعات دارای واقعیت مستقلی هستند که یکی بر 

( از 00)همان: « مبنای انسجام مکانیک و دیگری بر مبنای انسجام اورگانی دوام و بقا یافته است.

 برگزیده است. solidarityشود که اشرف نیز معادل انسجام را برای ترجمه  این فقره روشن می

فونکسیون به معنای همبستگی ریاضی و به معنای همبستگی اورگانیسمی »کند  اشرف تأکید می

ترین مفهوم در تحلیل  ( و اساسی01)همان: « در علوم اجتماعی مورد استفاده قرار گرفته است.

همبستگی فونکسیونی »( و از تعابیری مانند 00داند. )همان:   می« نظام اجتماعی»ونکسیونی را ف

( از 01کند. )همان:  های تحلیل فونکسیونی استفاده می برای توضیح ویژگی« و توازن فونکسیونی

همبستگی و توافق عمومی و انسجام و تعادل نظام اجتماعی همگی در سنت دوبنالد و »نظر او 

( 10)همان: « شناسی تازگی ندارند. شوند و در جامعه مستتر و کنت و دورکیم آشکارا دیده میدو

تضاد و »ازاندازه بر توافق به نادیده گرفتن  کاری و تأکید بیش اشرف این سنت را به سبب محافظه

ان شناسان انتقادی و پیرو جامعه»کند و آن را در برابر  متهم می« ها تنازع و ستیزه در ارزش

پور، مفهوم  ( بدین ترتیب اشرف نیز همچون آریان10دهد. )همان:  قرار می« مارکس

دهد و آن را ماحصل همنواییِ افراد با  کار قرار می ای از مفاهیم محافظه را در شبکه« همبستگی»

داند. نظمی که اگرچه ممکن است عادالنه نباشد اما تا زمانی که کارکرد داشته  نظم اجتماعی می

رو و منحرف شناخته  د، تداوم خواهد یافت و کسانی که از قواعد آن عدول کنند به عنوان کجباش

 خواهند شد.

کند. پس از انقالب به نظر  بندی دوگانه از دورکیم تا ایام انقالب ادامه پیدا می این صورت

 (، خوانش0110( و مسعود چلبی )0110پور ) های فرامرز رفیع با شرح 14رسد در دهه  می

کند. اما از  شناسی ایران غلبه می کار از دورکیم متأثر از چارچوب نظری پارسنز بر جامعه محافظه

همبستگی اجتماعی و »های سارا شریعتی و بعدتر در کتاب  ، با شرحی که در کالس04نیمه دهه 

( ارائه شده است، تفسیری رادیکال از مفهوم همبستگی در سنت 0044دشمنان آن )ذاکری، 

هرروی شرح تفصیلی تحوالت مفهوم همبستگی پس از انقالب  سوی ارائه شده است. بهفران

 مستلزم مقاله مستقلی است.
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 بندی جمع

کاربرد آن رواج یافته است.  04ای جدید است که از دهه  در زبان فارسی واژه« همبستگی»واژه 

ن مفهوم، باید تحول استفاده اند. در مطالعه تحوالت ای خانواده با آن بسیار قدیمی اما مفاهیم هم

 عمومی از آن را از تحول استفاده تخصصی علمی جدا کنیم.

 پیش از مشروطه از واژگان از حیث استفاده عمومیِ مفاهیم خانواده همبستگی اجتماعی،

شود. واژگان تعاون و معاضدت و اخوت و برادری در دوره مشروطه  اتفاق و اتحاد استفاده می

شود و تا امروز در ادبیات  شوند. دو واژه اتحاد و اتحادیه تثبیت می اضافه می اتفاق و اتحاد به

روند. واژه  آرام کنار می های اتفاق و معاضدت آرام اند اما در دوره پهلوی واژه فارسی باقی مانده

تا  04شود. واژگان اتحاد و همبستگی و تعاون و برادری از دهه  اضافه می 04همبستگی از دهه 

که اخوت نیز دیگر چندان کاربردی ندارد. از این میان اتحاد و  اند درحالی هم باقی مانده امروز

اند هرچند مرزها  اتحادیه طنین طبقاتی بیشتری دارند. تعاون و همبستگی بیشتر سوسیالیستی

، واژه انسجام درکی 04توان همپوشانی هم پیدا کرد. از اواسط دهه  دقیق نیست و می

 افزاید. از همبستگی را به ادبیات فارسی می کارانه محافظه

را مبدأ  04از حیث استفاده تخصصی از واژه همبستگی در ادبیات علوم اجتماعی، باید دهه 

توان در  قرار دهیم. در این دهه ردپای دو درک متفاوت از همبستگی را ولو به صورت کمرنگ می

 متون علمی مشاهده کرد.

امری است که باید ساخته شود و محصولِ تعاون و مشارکتِ  در خوانشِ فرانسوی، همبستگی

برابرِ همه افراد در مبارزه برای عبور از نظم موجود و ساختنِ حیاتِ اجتماعیِ عادالنه است و از 

کند و به یک آرمان تبدیل  جاست که نه با نظمِ نابرابر موجود که با سوسیالیسم قرابت پیدا می همین

خواهند از این نظم عبور کنند نه منحرف و کجرو که به تعبیر دورکیم  شود و کسانی که می می

شوند. در خوانشِ فرانسوی، همبستگی و تعاون، با تغییر  گذارانِ اخالقیات جدید شناخته می بنیان

شدنِ  یابی به سندیکا و انجمن و بیمه و آموزش و اجتماعی یابی و دست وضع موجود به هدف تشکل

 ورد و اصلی مهم برای مبارزه برای دستیابی به عدالت اجتماعی است.خ اقتصاد پیوند می

نوا شدن با نظم از پیش موجود جامعه  کار همبستگی به معنای هم اما در خوانش محافظه 

شود و  نوا و ناهنجار خوانده می رو و ناهم است. هرکسی که از قواعد نظم موجود تخطی کند، کج

و تالش برای آموزشِ اخالقیات و قواعدی است که بتواند آنچه مطلوب است حفظ نظم موجود 
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کند و حفظ و  پذیر کردن افراد اهمیت پیدا می افراد را بهنجار بار آورد. در این خوانش جامعه

 های اجتماعی اهمیت دارد. تداوم سنت

 منابع

نشر تاریخ ( اتحاد اسالم، به کوشش محمدصادق سجادی، تهران: 0131الرئیس ) ابوالحسن میرزا، شیخ

 ایران

( داشتن مدارس برای تربیت جوانان کافی نیست، ترجمه ا.اشرف، مجله اصول 0011اپیکیان، کاسپار )

 0-0، صص 0و  0تعلیمات، شماره 

 ( پیدایش و تحول احزاب سیاسی مشروطیت، تهران: کتاب سیامک0100اتحادیه، منصوره )

 0101-0100، صص 000ره ( بنیاد حق، مجله مجموعه حقوقی، شما0100اخوی، ج )

الوثقی؛ اعداد و تقدیم، سیدهادی خسروشاهی، قاهره: مکتبه  ه.ق( عروه0440/0001اسدآبادی، سیدجمال )

 الشروق الدولیه

الوثقی، تقدیم و اعداد سیدهادی خسروشاهی، تهران: وزارت  ه.ق( عروه0001الدین ) اسدآبادی، سیدجمال

 فرهنگ و ارشاد اسالمی

، صص 0شناختی، شماره  ها: فونکسیونالیسم، مجله مطالعات جامعه ها و مکتب ( مفهوم0101اشرف، احمد )

1-10 

، صص 0الملک، مجله ارمغان، دوره اول، شماره  ( سخنرانی در حضور حکیم0011اقبال آشتیانی، عباس )

030-010 

، تهران: نشر پور شناسی، ترجمه امیرحسین آریان های جامعه ( زمینه0100)0100کوف ) برن و نیم اگ

 گستره

 ( فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطه ایران، تهران: انتشارات پیام0131آدمیت، فریدون )

( همبستگی مذاهب اسالمی؛ مقاالت دارالتقریب قاهره، تهران: انتشارات 0104آزار شیرازی، عبدالکریم ) بی

 امیرکبیر

 0-0، صص 00خرداد، شماره  0اوه، ( اتحاد منافع ایران و عثمانی، مجله ک0003نا ) بی

 محمدحسین اقبال و شرکاء  شناسی، تهران: شرکت نسبی حاج ( مبانی جامعه0100اکبر ) ترابی، علی

 شناسی نظم، تشریح و تحلیل نظری نظم اجتماعی، تهران: نشر نی ( جامعه0110چلبی، مسعود )

 03-00، صص 30ماره ( رابطه دولت و قانون، مجله کانون وکال، ش0111خاور، محمد )

گرایی و  ( همبستگی اجتماعی و دشمنان آن؛ مکتب موس و دورکیم در برابر فایده0044ذاکری، آرمان )

 فاشیسم، با مقدمه سارا شریعتی، تهران: نشر نی
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، صص 0شناسی امیل دورکیم، مجله سخن، دوره سیزدهم، شماره  ( مکتب جامعه0100راسخ، شاپور )

01-31 

( آنومی یا آشفتگی اجتماعی، پژوهشی در زمینه پتانسیل آنومی در شهر تهران، 0110رز )پور، فرام رفیع

 تهران: انتشارت سروش

 ه.ق0100الثانی  جمادی 00( شماره اول، یکشنبه، 0001روزنامه اتفاق کارگران )

 ه.ق0100االول  ربیع 01( شماره سوم، 0003المتین ) روزنامه حبل

های استاد دکتر غالمحسین صدیقی، به روایت یک شاگرد: هما  س( در0111زاده، هما ) زنجانی

 شناسان زاده، تهران: انتشارات جامعه زنجانی

 اللهی، تهران: نشر علمی اهلل فضل ( اقتصاد سیاسی، ترجمه حبیب0101ژید، شارل )

ؤسسه ( تاریخ عقاید اقتصادی )جلد اول(، ترجمه کریم سنجابی، تهران: انتشارات م0101ژید، شارل )

 تحقیقات اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

 اهلل بهاری، تهران: مؤسسه آموزش و تحقیقات تعاونی های مصرف، ترجمه فتح ( تعاونی0100ژید، شارل )

(( تاریخ عقاید اقتصادی )جلد دوم(، ترجمه کریم سنجابی، تهران: انتشارات 0100)0114ژید، شارل )

 شکده اقتصاد دانشگاه تهرانمؤسسه تحقیقات اقتصادی دان

 00-01، صص 0( اسالم و سیاست، مجله گنج شایگان، سال اول، شماره 0144سعیدی، غالمرضا )

 ( تعاون در متون فارسی، تهران: انتشارات مؤسسه آموزش و تحقیقات تعاونی0101سلیم، غالمرضا )

نسخه خطی، کتابخانه دیجیتال ه.ق(( کارستان اتفاق، 0100)0010الدین ) سنجر ایرانی تهرانی، کمال

 مجلس شورای اسالمی

 دموکراسی ایران، تهران: شیرازه ( نقش ارامنه در سوسیال0100شاکری، خسرو و دیگران )

دموکراسی و کمونیستی ایران )جلد  ( اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال0101شاکری، خسرو )

 سوم(، تهران: نشر علم

دموکراسی و کمونیستی ایران، )جلد اول،  یخی جنبش کارگری، سوسیال( اسناد تار0110شاکری، خسرو )

 چاپ دوم(، فلورانس: انتشارات مزدک

وپرورش )تعلیم و تربیت(،  ( سخنرانی آقای وزیر فرهنگ بوسیله رادیو، مجله آموزش0104صدیق، عیسی )

 11-10، صص 000و  000شماره 

، صص 00و  04و  1ه ارمغان، دوره اول، شماره ( تاریخ و طریقه تدریس آن، مجل0011صدیق، عیسی )

113-104 

 ( واژگان نو0101فرهنگستان زبان ایران )

 ( مقاالت فروغی )جلد اول(، تهران: انتشارات توس0101فروغی، محمدعلی )
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، صص 00و  00( اصول تعلیم و تربیت، مجله تعلیم و تربیت، سال پنجم، شماره 0100فلسفی، نصراهلل )

311-143 

 (( تاریخ مشروطه، تهران: انتشارات امیرکبیر0101)0131ی، احمد )کسرو

 جا ( زبان پاک، بی0100کسروی، احمد )

 (( در پیرامون ادبیات، نشر اینترنتی0101)0101کسروی، احمد )

 شناسی، ترجمه مشفق همدانی، تهران: امیرکبیر ( جامعه0100کنیگ، ساموئل )

 شده چاپی، مشهد: آستان قدس رضوی های فارسی کتاب ( فهرست0104فر، عباس و دیگران ) کیهان

ها )دیروز و فردا(، کلمات قصار، ترجمه شجاءالدین شفا، تهران:  ( افکار و اندیشه0101لوبون، گوستاو )

 شرکت تضامنی علمی

 فروشی سینا (( تطور ملل، ترجمه علی دشتی، تهران: کتاب0140)0110لوبون، گوستاو )

 30-01، صص 1و  0( معارف در ممالک دیگران، سال اول، شماره 0140بان و آذر مجله تعلیم و تربیت )آ

 3-0، صص 00( نکات و مالحظات یک بام و دو هوا، شماره 0014خرداد 00مجله کاوه )

 0-0، صص 00( اتحاد منافع ایران و عثمانی، شماره 0003خرداد  0مجله کاوه )

 کت چاپخانه تابان( شر0100دموکرات )بهمن  مرامنامه حزب سوسیال

 شناسی، ترجمه باقر پرهام، تهران: انتشارات امیرکبیر ( مبانی جامعه0131مندراس، هانری و گورویچ، ژرژ )

 االجتماع، تهران: انتشارات دانشگاه تهران شناسی یا علم (( جامعه0100)0100مهدوی، یحیی )

 ،0سال دوم، شماره  ( در دفاع از زبان فارسی، مجله سخن،0101خانلری، پرویز ) ناتل

( مسائل مربوط به توسعه اقتصادی و اجتماعی در دنیای امروز ایران، در مجموعه 0110نراقی، احسان )

های سمینار درباره عمران سیستان و بلوچستان، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات  کنفرانس

 اجتماعی دانشگاه تهران

 01-00، صص 0مجله نگین، شماره  ( امیل دورکیم و پیروانش،0100نراقی، احسان )

 (( علوم اجتماعی و سیر تکوینی آن، تهران: نشر فرزان روز0100)0103نراقی، احسان )

وپرورش )تعلیم و تربیت(، سال نهم،  ( تربیت اخالقی فردی و اجتماعی، مجله آموزش0100اهلل ) نصر، ولی

 00-0، صص 1شماره 

رانسه به فارسی در ایران از آغاز تاکنون، کرمان: انتشارات ( تاریخچه ترجمه ف0101اکبر ) نوابی، علی

 دانشگاه شهید باهنر

آوری و تدوین آن(، مجله سخن،  ها و دستور جمع ( فولکلر و فرهنگ توده )نمونه0101هدایت، صادق )

 .1سال دوم، شماره 
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