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The aim of this study is to provide an objective and sociological
understanding of the development of national cohesion in Iran using
the sociological concepts of Durkheim (mechanical and organic
correlation) and David Lockwood (social integration and system
integration). Using these concepts, the present article tries to show that
national social cohesion is not a natural and pre-existing thing, but an
industrial thing that is built on the horizon of the future. In historical
experience, we see social and state-building trends in the field of
national cohesion. This process has dialectically contributed to the
development of national cohesion. To move from this controversial
process and establish a stable relationship between social and systemic
integration, we need the convergence of the rules governing social and
systemic integration.
Keywords: National Cohesion, Social Solidarity, Social Integration,
Systemic Integration, Historical-Sociological Approach.
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روند ساخت انسجام ملی در ایران:
رویکرد تاریخی ـ جامعهشناختی
تاریخ دریافت3111/31/31 :

تاریخ تأیید3011/2/12 :

مهدی کاظمی زمهریر
هدف پژوهش حاضر ارائه فهمی عینی و جامعهشناختی از روند تکو ین انسواا م وی در
ایران با بهرهگیری از مفاهیم جامعهشناختی دورکیم (همبسوت ی مکوانیکی و ارگوانیکی) و
دی ید الکوود (یکپارچ ی اجتماعی و یکپوارچ ی سیسوتمی) اسو .مااهوه حاضورا بوا
ازپیشم ج دا ب که امری صناعی اس .که در افق آینوده سواخته مویشو د در تاربوهی
تاریخی شاهد روندهای اجتماعی و دوه.سازی در ح زه انساا م ی هستیم ایون رونود
بهص رت دیاهکتیکی به ت سعهی انساا م ی مدد رسانده اس .برای گواار از ایون رونود
جدهی و ایااد روابط با ثبات میان یکپارچ ی اجتماعی و سیستمیا نیازمنود واهومگرایوی
ق اعد حاکم بر یکپارچ ی اجتماعی و یکپارچ ی سیستمی هستیم

کلیدواژه ها  :انسـجام ملـی ،همبسـت ی اجتمـا ی ،یکپـارگ ی اجتمـا ی ،یکپـارگ ی
سیستمی ،رویکرد تاریخی -جامعهشناختی.

 .3دکتری لوم سیاسی ،دانش اه المه طباطبایی ،تهران ،ایران (.)mahdikazemi1@gmail.com
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بهرهگیری از این مفاهیم سعی دارد نشان دهد که انساا اجتماعی م ی نه یک امر طبیعی و
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ضعف انسجام ملی یکی از معضـال مهـا اجتمـا ی و سیاسـی دو ـتهـا در منقهـهی
خاورمیانه است؛ روند جهانی شدن و رشد دسترسی به فناوریهای ارتباطی و اطال ـاتی،
این بحران را تشدید کرده است .از زمان ایجاد دو ت مدرن در ایران ،کنشگران سیاسی و
ایــدلو و یپــردازان در جســتوجــوی راهحلــی بــرای ایــن بحــران بــودهانــد؛ دو جریــان
«ناسیونا یستی» و «اسالمی» ،از دو منظر متفـاو و بـا یـل ا ـوی مشـترخ ،سـاخت
انسجام ملی را به ایجاد هویت واحد مشروط کردهاند .هر دو جریان با مفروضگرفتن وجود
یل هویت واحد و پیشینی در میان مردم ایـران ،خواهـان خوداگـاهی و بازگشـت بـه ان
هستند« .روشنفکران ناسیونا یست» هویت تاریخی را در ایران باستان پیجویی میکنند و
«اسالمگرایان» خواهان احیای هویت دینی و اسالمی مشترخ میان مردم ایران هسـتند.
بهاینترتیب شاهد غلبهی نو ی ن رش فرهن ی ،ارمانگرایانه و گذشتهن ـر بـه مسـا هی
انسجام ملی در ایران معاصر هستیا.
برخالف این دو رویکرد ،این مها ه درصدد است تحلیلی تاریخی -جامعهشناختی از
روند تکوین انسجام ملی در ایران رضـه کنـد و بـه ایـن پرسـش پاسـخ دهـد کـه
«راهکارهای توسعهی انسجام ملی در جامعهی کنونی ایران گیسـت » بـا توجـه بـه
نظریهی «همبست ی اجتما ی» امیل دورکـیا ( )Émile Durkheimو مفهـومسـازی
دیویــد خوود ( )David Lockwoodاز «یکپــارگ ی سیســتمی» و «یکپــارگ ی
اجتما ی» می توان گفت بسط دیا کتیکی یکپـارگ ی سیسـتمی و اجتمـا ی در جامعـهی
ایران از صر مشروطه تاکنون تداوم داشته است .در این میان ،توسـعهی نـاهم ون ایـن
دوگونه یکپارگ ی ،مانعی برای ایجاد انسجام ملی بوده است .راهکار غلبه بر این وضعیت،
«واهاگرایی» ( )fragmegrationقوا د حاکا بر یکپارگ ی سیستمی از قوا د حاکا بـر
یکپارگ ی اجتما ی است.
برای فها کلیدوا هی «انسجام ملی» بایـد ابعـاد مختلـف ان را بـهمثابـه همبسـت ی
اجتما ی تعریف کرد .در دیکشـنری جدیـد جامعـهشناسـی انتشـارا راتلـه ،همبسـت ی
اجتما ی ( )Social cohesionبار است از موقعیتی که در ان ،افراد جامعه بهوسیلهی
تعهدا مشترخ اجتما ی و فرهن ی به یلدی ر پیوند خوردهاند .در این تعریف ،انسـجام
دارای سه خصیصهی اصلی است« :تعهد افراد جامعه به ارزشها و هنجارهای مشـترخ»،
«وابست ی متهابل افراد جامعه به یلدی ر ناشی از منافع مشـترخ» و «احسـا هویـت
جمعی مشترخ» (هرمزیزاده ،3111 ،صص.)11-11 .
بخش مدهای از پژوهشها در زمینهی انسجام ملی در ایران ماننـد صـا حی امیـری

ارزشهایملی

هویتملی

مشترک

یکپارچه

انسجامملی

شکل ( :)3خط سیر حاکا بر نظریهپردازی انسجام ملی در ایران

تاکید بر ابعاد ارزشی ،هنجاری و هویتی انسجام ملی با ث خلـق ن رشـی نهنـی بـه
انسجام ملی گردیده که متاثر از جامعهشناسی وبری و فها «ملت گونـان کلیـت نهنـی»
است (دورماگن و موشار ،3111 ،ص ،)11 .درحا یکه ،ما نیازمند توجه به ابعاد ینیتر انسـجام
ملی ،یعنی وابست ی متهابل افراد جامعه به یلدی ر ناشـی از منـافع مشـترخ و نحـوهی
ساخت این وابست یها هستیا.
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( ،)3111حاجیــانی ( ،)3111غرایــاق زنــدی ( ،)3111مــرادی ( ،)3110پورســعید (،)3111
مسعودنیا و همکارن ( ،)3111نو ی باغبان و همکـاران ( ،)3110نیـازی ( ،)3111یونسـی
( )3111بر «ارزشها و هنجارها» و «هویت جمعی» تمرکز داشتهاند؛ ذا کـاتـر انسـجام
ملی را از منظر وابست یهای متهابل اجتما ی مـورد توجـه قـرار دادهانـد .بـهطـور مثـا ،
صا حی امیری انسجام ملی را بهمعنای وحد ارگانیکی تمامی ا ضای جامعه نسـبت بـه
ارزشهای کالن جامعه تعریف میکند (صا حی امیری ،3111 ،ص .)31 .پیوند انسجام ملی بـا
ارزشهای کالن جامعه با ث شده است که مفاهیمی ماننـد «فرهنـ ،،هویـت ،امنیـت،
قومیت ،انسجام و  »...در پیوند با مفهوم انسجام ملی باشند و «برخی از انها انقدر به ها
وابستهاند که گاه در تعریف هریل نهش دی ری بهوضوح مشاهده میشود» (صا حی امیری،
 ،3111ص .)31 .در تحهیهی دی ر ،انسجام ملی به «احسا تعلقخاطر مشترخ و احسـا
تعهد مشترخ افراد به اجتماع و ان «مای» بزرگی که به افراد هویـت جمعـی مـیدهـد و
ناظر بر انسجام درونی یل جامعه است» (غرایاق زندی ،3111 ،ص )323 .تعریف شده است.
این تعاریف ،هویداکننده ی رویکرد غا ب پژوهش ران ایرانی است که انسجام ملـی را
با هویت و ناصر فرهن ی پیوند میدهند .در این تعبیر ،هویت ملی «بازتو یـد و بـازتیییر
دالمی ارزش ها ،نمادها ،خاطرا  ،اسقورهها و سنتهایی کـه میـرام متمـایز ملـتهـا را
تشکیل میدهند ،ها گنـین تشـخیص هویـت افـراد بـا ان ا ـو و میـرام و بـا ناصـر
فرهن یاش» (حاجیانی ،3111 ،ص )112 .اسـت .هویـت ایرانـی مـدتاا و اساسـاا جـوهرهی
فرهن ی دارد .به بار سادهتر ،انسجام و هازیستی ناصر هویت جمعی در ایران ،ماهیت
فرهن ی دارد و کاتر خصیصهی اجتما ی و ارتباطی (حاجیانی ،3111 ،صص.)111-111 .
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همبست ی اجتما ی بهمثابه یل خصیصهی کـارکردی بـه ارتبـاطهـا و روابـط میـان
بخشهای وابسته به جامعه از قبیل افـراد ،گـروههـا ،انجمـنهـا و هـاگنـین واحـدهای
حاکمیتی اشاره دارد ( ،1111 ،Berger-Schmittص .)1 .گنین تعـابیری از همبسـت ی سـعی
دارند از تعاریفی که براسا هم نی ( )homogeneityیا اجماع بر سر ارزشهایی اسـت
که بر تنوع اجتمـا ی ضـربه بزنـد ،اجتنـان کننـد ( ،1131 ،Jensonص )1 .در ایـن تعـابیر،
همبست ی ملی «هماهن ی میان اجزای تشکیلدهنده ی کـل نظـام اجتمـا ی» (بشـیریه،
 ،3111ص )211 .است؛ اما گ ونه این همبست ی کارکردی در جوامع پدیدار میشود
 .1فرآیند تکوین همبستگی اجتم عی :از همبستگی مک نیکی به ارگ نیکی
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دورکــیا از دو نــوع متفــاو همبســت ی اجتمــا ی یعنــی «همبســت ی مکــانیکی»
( )Mechanical solidarityو «همبست ی ارگـانیکی» ( )Organic solidarityسـخن
گفته است .در همبست ی مکانیکی ،همبست ی میان افراد بر مبنای اصـل شـباهت اسـت؛
نمونهی ینی همبست ی مکانیکی ،جامعـهی بـدوی اسـت کـه «تهریبـاا همـه ،کارهـای
یکسانی انجام میدهند» (ریتزر ،3111 ،ص .)01 .مردم دارای هاید بنیادین یکسان دربارهی
جهان و زندگی برپایهی یـل روایـت از امـر قدسـی هسـتند (کرایـب ،3111 ،ص .)312 .در
همبست ی ارگانیکی شـاهد« :تهسـیا کـار»« ،تمـایز کـارکردی» و «ایجـاد تفـاو هـا»
هستیا (ریتزر ،3111 ،ص)01 .؛ اسا گروهبندی افراد نیز نه «تبار» ،بلکه «ماهیـت خـاص
اجتما ی انها و روابط ناشی از ان است» (دورکیا ،3113 ،ص .)311 .همبسـت ی ارگـانیکی
نیازمند« :توسعهی هازمان فردیت و وابست ی»« ،تفاو نهشها» و «رشـد دانـشهـای
تخصصی» است (کرایب ،3111 ،ص.)311 .
تاکیــد بــر تفــاو بــهجــای شــباهت با ــث مــیشــود جای ــاه وجــدان جمعــی
( )Collective conscienceدر این دوگونه همبست ی متفـاو باشـد .وجـدان جمعـی
«مجمو ه ا تهادا و احساسا مشترخ در میان ین افراد یـل جامعـهی واحـد دسـت اه
معینی را تشکیل مـی دهـد کـه حیـا خـاص خـود را دارد  ...و در کـل جامعـه پراکنـده
است» (دورکیا ،3113 ،ص .)22 .وجدان جمعی بر همه تاثیرگذار ،ثابت یا انعقافناپذیر است
و معمو با دین پیوند دارد (ریتزر ،3111 ،ص.)01 .
یکی از محلهای ظهور وجدان مومی در نظام قضایی است .در نظام حهوقی« ،جرم»
ملی است که «وجدان جمعی را جریحهدار میکند» (دورکیا ،3113 ،ص .)22 .حهوق جزایـی،
محل اصلی بروز احساسا جمعی است (دورکیا ،3113 ،ص )21.در همبست ی مکانیکی ،تـاثیر

وجدان مومی بر همبست ی اجتما ی با ست .درمهابل ،با پدیدارشدن همبست ی ارگـانیکی
شاهد کاهش تاثیر وجدان مومی بر نهادهای سیاسی و خروج «وظایف قضـایی ،حکـومتی،
لمی و صنعتی» از کنتر ان هستیا (دورکیا ،3113 ،ص.)22 .
 .2ابع د همبستگی اجتم عی :تفکیک یکپ رچگی سیستمی از اجتم عی

مقایسه یکپارچگی سیستمی و یکپارچگی اجتماعی
یکپ رچگی اجتم عی

یکپ رچگی سیستمی

تاکید بر کنشگران
مسا ه :همکاری یا ستیز کنشگران
تاثیرپذیری از وجدان جمعی
توجه به تعامال در زمان و مکان
وجه مادی
خاصگرایانه
تحلیل درونی مناسبا کنشگران

تاکید بر ساختارها
مسا ه :سازگاری و ناسازگاری نهادی
دورشدن از وجدان جمعی
توجه به دوام و ثبا نهادها
وجه هنجاری
امگرایانه
تحلیل بیرونی روابط میان نهادها
تامین منابع و قوانین برای بازیهای
اجتما ی
کنتر و تاثیرگذاری بر تعامال اجتما ی

مشارکت کنشگران در بازیهای اجتما ی
تاثیر تعامال اجتما ی بر نظا نهادی و هنجاری

جدو ( :)3مهایسه انواع یکپارگ ی (استخراج مو ف)

روند ساخت انسجام ملی در ایران :رویکرد تاریخی ـ جامعهشناختی

از منظر خوود ،تفکیل حوزههای اجتما ی از حوزههای نهادی ،با ـث پدیدارشـدن دو
بعد متفاو از همبست ی اجتما ی یعنی «یکپارگ ی سیسـتمی» (نظـام) و «یکپـارگ ی
اجتما ی» میگردد .در جوامعی با همبست ی مکانیکی« ،یکپـارگ ی نظـام و یکپـارگ ی
اجتما ی یکی است و بهوسیلهی وجدان جمعی حمایت میشود» (کرایـب ،3111 ،ص.)311 .
اما منظور از یکپارگ ی سیستمی و اجتما ی گیست یکپارگ ی سیسـتمی ،سـازگاری یـا
ناسازگاری روابط میان بخشهای سیستا اجتما ی است و یکپارگ ی اجتما ی به روابـط
مناز هامیز یا بهسامان میان بازی ران اشاره دارد ( ،1111 ،Mouzelisص .)12 .مسا هی اصلی
در یکپارگ ی سیسـتمی« ،دوام» ( )Durabilityو «قابلیـت انعقـاف» ()Malleability
نهادها است و در یکپارگ ی اجتما ی بر «بازی ران ،روابـط و تعـامال انـان در زمـان و
فضا» ( ،1111 ،Mouzelisص )311 .و نیز نحوهی پیوندشان «از ره ـذر ارزشهـا و هایـد
مشترخ» (کرایب ،3111 ،ص )311 .تمرکز دارد.
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میان یکپارگ ی سیستمی و اجتما ی ،رابقه وجود دارد .سیستا ،منـابع و قـوانین زم
کنشگران را برای بازیهای اجتما ی فراها میکند .این بازیها میتواند شامل امکان رد
بازی ،تیییر قوا د یا تاکید بر بازی جدید نیز باشد« .اگـر قوا ـدی کـه بـازی ران بـهکـار
میگیرند ،با «قوا د نظام» ( )rule-systemسازگار نباشد ،امکان کمی بـرای موفهیـت در
بازی هست[ ...ها گنین] مردم جای اهی نابرابر در سیستا کسـب مـیکننـد ،زیـرا منـابع
نابرابری برای کنش دارند» ( ،3111 ،Mortensenص.)11 .
بــا توجــه بــه تفکیــل یکپــارگ ی سیســتمی و اجتمــا ی و وجــود گهــار شــاخص
«کنشگران»« ،وجدان مومی»« ،نهادها» و «قوا د» میتوان این پرسشهـا را مقـرح
کرد که گه کنشگرانی در خلق یکپارگ ی اجتما ی مشارکت دارند گه تحو ی در وجدان
مومی جامعه در حا وقوع است گه نهادهایی (جدید و قدیا) به شکلگیری یکپارگ ی
سیستمی کمل میکنند گه قوا ـدی یکپـارگ ی سیسـتمی را مـیسـازند یکپـارگ ی
سیستمی و نهادها تا گه میزان تحتتاثیر وجدان جمعی هستند و درنهایت ایـنکـه گـه
رابقهای میان تحو یکپارگ ی سیستمی و یکپارگ ی اجتما ی وجود دارد
 . 3روند تکوین انسج م ملی در ایران :گذاره ی متق بل از یکپ رچگی سیستمی به
اجتم عی

تجربهی تاریخی ساخت انسجام ملی از صر مشروطه تاکنون حاکی از بسط دیا کتیکی و
تعارضامیز یکپارگ ی سیستمی و اجتما ی در دورههای مختلف اسـت؛ در صـر قاجـار،
شاهد پیشافتادگی یکپارگ ی اجتما ی بر یکپارگ ی سیستمی و تاثیرپذیری یکپـارگ ی
سیستمی از یکپارگ ی اجتما ی هستیا؛ در صر پهلوی ،با بازسـازی و رشـد یکپـارگ ی
سیستمی ،با غلبه ی قوا د ان بر روند تکوین یکپارگ ی اجتما ی مواجه مـیشـویا؛ و در
صر جمهوری اسالمی ،شاهد رشد یکپارگ ی اجتما ی و سیستمی بهطور همزمان و تاثیر
متهابل انها بر یلدی ر هستیا.
 .3.1دوره ق ج ر :گذار از س خت مک نیکی
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در اوایل صر قاجار ،ساخت ایلی بر نهاد حکمرانی و روابط اجتمـا ی غلبـه داشـت .ایـل
به مثابه یل تشکل جمعی و با ا وی همبسـت ی مکـانیکی از سـه ویژگـی «همبسـت ی
براسا صبیت»« ،جمعگرایی و بی انههراسی» و «اطا ت از اقتدار سنتی» برخوردار بود
(درســتی ،3113 ،ص .)110 .در ســاخت ایلــی قاجــار ،بــازی ران کلیــدی بــار بودنــد از:
«شاهزادگان ،دیوانسا ران و بزرگان ایل قاجار» (درستی ،3113 ،ص.)131 .

روند ساخت انسجام ملی در ایران :رویکرد تاریخی ـ جامعهشناختی

پس از شکست ایران از رو  ،ضعف حکمرانی ایلی اشکار شد .نظام قجری برای گذار
از ا وی ایلی و بسط نفون نظام سیاسی بر کشور ،مستهل از شبکه ایلی ،بـا بحـرانهـای
مختلفی هاگون بحرانهای :ما ی ،نظـامی ،نهـادی ،انسـانی ،مداخلـهی خـارجی ،نظـام
حهوقی ،شکافهای زبانی و قومی ،پراکنـدگیهـای جیرافیـایی ،معضـال ارتبـاطی و ...
مواجــه شــد (کــاتا ،3123 ،ص11 .؛ ابراهامیــان ،3122 ،صــص 13-31 .و مبتــون ،3121 ،صــص.
 )12،11،11که مانع رشد یکپارگ ی اجتما ی و سیستمی بودند .برای گذار از این مشکال ،
بــا میــرزا اصــالحا مــا ی ،نظــامی ،اداری و تربیــت نیروهــای متخصــص را اغــاز
نمود (ابراهامیان ،3122 ،صص .)11-11 .توسعهی ارتش ،صنایع ،تربیت نخب ـان بـا تاسـیس
دارا فنون؛ ا زام نخب ان به خارج از کشور؛ جذن متخصصان خـارجی؛ ایجـاد گاپخانـه و
گاپ کتان و انتشار روزنامه؛ ایجاد نظام پست و توسعهی جادههـا؛ توسـعه نهادهـا ماننـد
شکلگیری وزار خانهها و ایجاد شورای وزیران ،تاسیس مجلس مصـلحتخانـه ،تـالش
برای ایجاد شوراهای ایا تی ،ایجاد شـورای ـا ی مشـورتی (3123م) ازجملـهی اقـداما
اصالحی در صر قاجار بودند ( مبتون ،3121 ،ص 301 .و ابراهامیان ،3122 ،ص.)21 .
در دورهی با میرزا ،رفع مشکال نظام قضایی مانند «دوگـان ی ـرف و شـرع»،
«نبودن قوانین رسمی مدون و نبـودن ضـمانت اجرایـی»« ،پراکنـدگی مراکـز اجرایـی»،
«حاکمیت بالمنازع گفتمان سنتگرا» و «حاکمیت کاپیتو سیون» اغاز شد (زندیـه،3111 ،
صص .)01-32 .در سا های بعد ،سپهسا ر تالش کرد محـاکا شـرع را کنتـر کنـد؛ ـذا
دستور داد از مجازا های بدنی و بریدن ا ضا جلوگیری کنند (همان ،ص .)21 .ماحصل این
اصالحا  ،شکلگیری شاکلهی د یه در صر قاجار بود؛ اگرگه حوزهی نفون دست اههای
د یه فهط در محدودهی مرکز باقی ماند (همان ،ص.)22 .
در سقح یکپارگ ی اجتما ی بهتدریه نیروهای اجتمـا ی جدیـدی هـاگـون :لمـا،
روشنفکران ،اصناف و تودههای مردم پدیدار شدند که فراتر از ساخت ایلی ،بـا یـلدی ـر
پیوند یافتند .ارتباط با اقتصاد جهانی و رشد هشت برابری تجار ایران با خارج (ابراهامیان،
 ،3122ص )12 .به افزایش ارتباطا در جامعهی پراکندهی ایران کمل کرد و ظهـور یـل
طبههی متوسط مرفه را تسهیل نمود (ابراهامیان ،3122 ،ص .)21 .با وجود شکست اصالحا
سیاسی و نهادی از صر سپهسا ر ،افزایش ارتباطا خارجی و پیوند با جامعـهی جهـانی
منجر به تهویت یکپارگ ی اجتما ی و ظهور اگاهیهای سیاسی و اجتما ی جدید در میان
طبها مختلف گردید (زیباکالم ،3121 ،ص.)101 .
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رکود در رشد یکپارگ ی سیسـتمی و رشـد نهـادی پـس از ـز سپهسـا ر و رشـد
یکپارگ ی اجتما ی ،امل مها وقوع انهالن مشروطه بود؛ املی که بهخوبی در اهـداف
مشروطهخواهان و وجدان مومی این دوره ،یعنی در تهاضای انها برای «کاهش هرگـه
بیشتر قدر فردی شاه و درمهابل افزایش هرگه بیشتر اختیارا مجلس» و ایـن شـعار
که «قوای مملکت ناشی از ملت است و مجلس نمایندهی ملت است» منعکس شده است
(زیباکالم ،3121 ،ص.)011 .
 .3.2دورهی پهلوی :ایج د انسج م ملی از طریق یکپ رچگی سیستمی
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جامعه ی ایران در صر مشروطه شاهد پویاییهای اجتما ی بود؛ درمهابل ،با تـاخیر رشـد
یکپارگ ی سیستمی نیز مواجه میشویا .روی کـار امـدن رضـاخـان و ایجـاد سلسـلهی
پهلوی ،اغاز دورانی است که به بسط یکپارگ ی سیستمی در ایـران انجامـده اسـت .ایـن
دورهی طو نی از حیث تاریخی ،به سه بخش قابل تهسیا است:
 )3برامدن رضاشاه تا اشیا ایران توسط متفهین؛
 )1دورهی دوازدهسا ه پس از رضاشاه تا کودتای  11مرداد؛
 )1از کودتا تا انهالن اسالمی در سا .12
 .1.2.3برآمدن رضاشاه و آغاز فرایند یکپارچگی سیستمی

قدر رضاشـاه بـر سـه نصـر نهـادی :دربـار ،بوروکراسـی دو تـی و ارتـش اسـتوار
بود (ابراهامیان ،3122 ،ص .)311 .این بلوخ قدر  ،ترکیبی از ناصر جدید و قدیا را در خود
داشت .رضاشاه برای رشد یکپارگ ی سیسـتمی ،بوروکراسـی مـدرن را در کـل پیکـرهی
اجتم ا ی گسترش داد و ایال را که مانع تاسـیس نظـا در کـل کشـور بودنـد ،سـرکون
نمود (کـاتا ،3123 ،ص .)311 .شکلگیری نظام قضایی نوین پس از پیروزی مشـروطیت بـا
تنظیا قانون مدنی (3133م) و قانون تجار (3131م) اغاز شـد (فلـور و بنـایی ،3111 ،ص.
 .)11اما این قوا د بهد یل نبود کارشناسان حهوقی ،دم اد مردم به نظام دادرسی جدید
و مخا فت لما اجرایی نشد .در دوره رضاشاه شاهد «ادراخ اهمیت نظـام قضـایی بـرای
تاسیس نظا» و «ا یای کاپیتو سیون» هستیا؛ ازاینرو ،ها در حوزهی تشکیال و هـا
قوانین ،تحو اساسی رخ داد .دادگستری جدید در سا 3111م با پرسنل تحصیلکـرده
در اروپا تجهیز شد و قوانین مدنی ،کیفری و تجار تنظیا گردید (فلور و بنایی ،3111 ،صص.
 .)312-311در این تحو هنجاری ،نو ی دوگان ی در بهرهگیری از دانشهای سـنتی و
مدرن وجود داشت .قانون مدنی تحتتاثیر فهه در سا 3111م تدوین گردید؛ درحـا یکـه

در مسالل مومی ،قانونگذاران بیشتر تحتتاثیر قوانین فرانسه بودند (فلور و بنـایی،3111 ،

 .1.2.2دورهی دوازدهساله و بسط یکپارچگی اجتماعی

اگرگه در دوره ی رضاشاه ،با رشد یکپارگ ی سیستمی و ظهـور طبهـا جدیـد حـو
ایده ی ایران و ناسیونا یسا مواجه هستیا ،اما یکپـارگ ی اجتمـا ی تحـتتـاثیر خصـلت
اقتدارگرایانه ی ا وی حکمرانی امکان رشد نیافت .از فـردای سـهوط رضاشـاه ،مشـارکت
سیاستمداران قدیمی ،روسای ایال  ،رهبران مذهبی ،نخب ـان جدیـد و روشـنفکران در
حوزهی مومی هرگه بیشتر شد؛ راهاندازی مقبو ا و احزان نیـز بـه توسـعهی حـوزه
مومی کمل کردند (ابراهامیان ،3122 ،صص.)111-112 .
تبعا ظهور طبهه ی متوسط و وجدان مومی جدید در جنبش ملیشدن صنعت نفـت
بروز یافت .این جنبش ازیلسو ،خصلتی شهری داشت و توسط طبها نوظهـور رهبـری
میشد؛ ازسوی دی ر ،ایدلو و ی ناسیونا یسا در قلب نهنیـت ان قـرار داشـت .التالفـی از
روشنفکران ،تجار و روحانیون بهرهبری مصدق با بهرهگیری از ایدلو و ی ناسیونا یسا ،به
طرد مداخال خارجی و تضعیف هاپیمانان محلی انها (دربار و طبها زمـیندار) اقـدام
کردند .دستاورد این وضـعیت ،توسـعهی یکپـارگ ی اجتمـا ی و بسـط حـوزهی مـومی

روند ساخت انسجام ملی در ایران :رویکرد تاریخی ـ جامعهشناختی

صص .)331-311 .قانون کیفری در 3111م بازنویسی شـد و جای ـاه مجـازا هـای بـدنی
(شالق ،ققع ید و ا دام) و سایر قیود شر ی تضعیف گردید (فلور و بنـایی ،3111 ،ص.)311 .
ماحصل این اقداما  ،ایجاد یل نظا هنجاری فراگیر و ـام بـر کـل پیکـرهی کشـور و
زدودن وامل گندگان ی نظا هنجاری ( رف/شرع؛ ایرانی/خارجی) بود.
در سقح یکپارگ ی اجتما ی ،برنامههای توسعه به حضور بـازی ران جدیـد اجتمـا ی
ها گون :کارگران صنعتی ،روشنفکران و تجار؛ و ظهور نخب ان سیاسی جدید ،مانند حزن
تجدد کمل کرد .بهتعبیر کاتا« ،دشمنان طبیعـی رضاشـاه را مـذهبیون و زمـینداران ،و
متحدین طبیعی او را تجار و روشنفکران تشکیل میدادند» (کاتا ،3123 ،ص .)22 .هاگنین
تالش برای تیییر در صور بندیهای اجتما ی و ظهور طبها جدید ،نیازمند خلـق یـل
وجدان مومی مشترخ فراسوی زمینههای قومی و سنتی بـود؛ ازایـنرو ،خلـق و تـرویه
«ایدلو و ی ناسیونا یسا» بهمثابه وجدان مومی طبها جدید پی یری شد .بهتعبیر احمـد
اشرف ،دو ت پهلوی به پیدایش یل «دو ـت -ملـت»« ،برخـورداری از سیاسـت ملـی»،
«اگاهی ملی» و «احسا تعلق به یل ملت» در نیل «ایدهی ایران» کمل کرد (اشـرف،
 ،3111ص.)131 .
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درمهابل تضعیف یکپارگ ی سیستمی و ا وی حکمرانی پدرسا نه بود.
 .1.2.1دورهی پس از کودتا و بسط مجدد یکپارچگی سیستمی
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کودتای  11مرداد بهمعنای تعویق مجدد رشد یکپارگ ی اجتما ی بهنفـع یکپـارگ ی
سیستمی بود .بهتعبیر ابراهامیان ،پس از کودتا و تاسیس ساواخ« ،پردهی اهنینی بـه دور
حوزهی سیاست ایران کشیده شد .رهبران مخا ف از پیروانشان ،مبارزان از تودهی مردم و
احزان سیاسی از پای اههای اجتما ی خود جدا شدند» (ابراهامیان ،3122 ،ص .)110 .با تثبیت
مجدد سیستا سیاسی حو سهپایهی قدر (نیروهـای مسـلح ،دربـار و دیـوانسـا ری)،
شاهد شروع مجمو های از رویدادهای اصالحی از با در قا ب «انهالن سفید» در 3103
هستیا که تبعا مها جامعهشناختی بههمراه داشت .این تحو ازیلسو با ـث بسـط
یکپارگ ی سیستمی در درون جامعه ،و ازسویدی ر به حـذف صـور بنـدیهـای ماقبـل
مدرن کمل میکرد« .ا یای نظام اربان و ر یتی»« ،تهویت طبههی کـارگر و متوسـط»،
«افزایش نهش اجتما ی زنان»« ،توسعهی اموزش مومی» و «اصـالح نظـام اداری» از
تبعا این اصالحا بودند.
در کنار تالش برای حذف شکلبندیهای اجتمـا ی سـنتی ،نظـا حهـوقی جدیـد در
زندگی روزمره نیز گسترش یافت .بهطور مثا  ،با ایجـاد دادگـاه خـانواده ،دادگـاه شـر ی
تضعیف شد (زرن ،3113 ،،ج ،3صص .)311-1 .هاگنین ،بـا برقـراری دادگـاههـای سـیار در
مناطق دورافتاده؛ و با تشکیل خانههای انصاف ،شـوراهای داوری و هیتـتهـای قضـایی
شایری ،بستر یکپارگ ی حهوقی در جامعهی ایـران فـراها شـد .فهـط تـا سـا ،3111
 31111خانهی انصاف در روستاها شکل گرفت (زرن ،3113 ،،ج ،3ص .)301 .هـاگنـین بـا
تحو در حهوق خانواده و نهض موازین شر ی و فههی (زرن ،3113 ،،ج ،3ص )311 .ساختار
سیاست کیفری نوینی بهوجود امد .این سیاست بر «شیوههای جدید پیشـ یری از جـرم و
اصالح بزهکاران» (زرن ،3113 ،،ج ،3ص )323 .تمرکز داشت.
در کنار اصالحا اجتما ی و قضالی ،اجرای برنامـههـای مرانـی راه را بـرای رشـد
بخشهای مدرن اقتصادی فراها ساخت و بیش از گذشته به تهویت طبها جدید کمـل
کرد .تحو در کمیّت نیروی کار گنان با بود که ابراهامیـان مـیگویـد« :رضاشـاه ایـن
طبههی کارگر جدید را پدید اورد و محمدرضاشاه ان را پرورش داد تا بهصور بزرگترین
و پرشمارترین طبههی ایران معاصر درایند» (ابراهامیان ،3122 ،صص.)110-111 .
باوجود تحو کمی و کیفی در کنشگران اجتما ی ،به لت« :غلبهی نو ی ن ـرش

پدرسا رانه (پاتریمونیا ی) بر ساخت قدر » ( یوضـی ،3111 ،صـص« ،)11-11 .ریشـههـای
مذهبی طبها متوسط جدید در مخا فت با هویت سکو ر -ناسیونا یستی»« ،نابههن امی
ایدلو و ی شاهنشـاهی بـا دنیـای مـدرن و نـاتوانی در جـذن طبهـا متوسـط جدیـد»،
«ریشه های قومی و مذهبی روستالیان و تاثیرپذیری فرهن ی از روحانیت و اسـقورههـای
فرهن ،دینی» امکان جذن طبها جدید بهویژه در نهادهای سیاسی ممکن نشد ( یوضی،
 ،3111صص)111-111 .؛ در نتیجه  ،رشـد یکپـارگ ی اجتمـا ی و سیسـتمی در دو جهـت
متعارض ،مانعی اساسی برای تاثیرگذاری متهابل انها بر یلدی ر و امـل بـروز شـکاف
میان این دو گونهی یکپارگ ی گردید و به ظهور انهالن انجامید.
 .1.1دورهی جمهوری اسالمی ایران :بسط متقابل یکپارچگی اجتماعی و سیستمی

روند ساخت انسجام ملی در ایران :رویکرد تاریخی ـ جامعهشناختی

این دوره نیز به دو مرحله قابل تهسیا است:
 )3از انهالن اسالمی تا پایان دههی 11؛
 )1از دههی  21به بعد.
در دوره ی پهلوی جامعه از نظام اربان و ر یتی گذر نموده و رشد شهرها اغاز شد .این
طبههی شهری بیش از انکه تحت تاثیر ان ارههای نو قرار گیرند ،تحت تاثیر ریشـههـای
سنتی و مذهبی خود بودند .با انهالن اسالمی ،شاهد سیقرهی وجـدان مـومی سـنتی و
مذهبی بر یکپارگ ی سیستمی هستیا که سرشت خاص جمهوری اسالمی و دههی  11را
برساخت و تاثیرا متفاوتی بر انسجام ملی گذاشت .ازیلسو با پیوند وجـدان مـومی بـا
سیستا سیاسی ،تعارض میان یکپارگ ی اجتما ی و سیستمی تا حدی کاهش یافـت؛ امـا
بهتدریه این پیوند تعارضهای جدیدی را خلق کرد .هالنیت مذهبی و ا هیاتی به امـل
سامان بخش یکپارگ ی سیستمی تبدیل گردید .در نتیجهی این پیونـد ،در ـین کـاهش
تنش میان دو ت و جامعه ،وامل دی ری موجب شکل گیری تعـارض درونـی در سـاخت
دو ت و یکپارگ ی سیستمی شدند .این تعارضها سرشتی کارکردی و اجتما ی داشتند .از
حیث کارکردی ،تحهق غایا نهادهای سیاسی ،نیازمند توجه به ان ارههای مدرن بود ،اما
پیوند یکپارگ ی سیستمی با وجدان مومی سنتی مانعی بـرای پـذیرش ا ـزام سیسـتمی
محسون میشد .از حیث اجتما ی نیز ،از دههی  21به بعد ،شاهد تهویت طبها جدیـد و
غلبه ی وجدان مومی نوینی هستیا که شکاف مجددی را میان یکپـارگ ی اجتمـا ی و
سیستمی رقا زدند و مهاومت یکپارگ ی سیستمی را در برابر تاثیرپذیری از وجدان مومی
جدید افریدند.
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اگرگه با پیروزی انهالن اسالمی ،تیییر سریعی در ترکیب کنشگران اجتما ی نسـبت
به دهه ی پنجـاه رخ نـداد ،امـا در کمیّـت و کیفیـت طبهـا اجتمـا ی مـوثر در سـاخت
یکپارگ ی اجتما ی و سیستمی تیییراتی ایجاد شد .این انهالن با ث تضعیف طبها با ،
کاهش حجا طبههی متوسط جدید و تهویت جای اه طبههی متوسـط سـنتی شـد (مـوثهی،
 ،3111ص .)130 .ریشههای روستایی و خردهبور وایی طبههی متوسط سـنتی بـه مخا فـت
ان ها با نظا مدرن ،سرمایهداری و بخش خصوصی انجامید؛ این در حا ی است که تبعیت
از نظا مدرن و سرمایه داری نهش اصلی را در رشد طبهه ی متوسط جدیـد دارنـد (مـوثهی،
 ،3111ص .)131 .انعکا این تحو را می توان در نحوهی شـکلگیـری مناز ـههـای
سیاسی و اجتما ی مشاهده کرد .در این دوره ،سه رویکرد اقتصـادی« :منقـق تو یـدی»،
«منقق تجاری» و «منقق توزیعی» بهترتیب خواستههای سه طبههی «متوسط جدیـد»،
«متوسط سنتی» و «فرودستان» را در حوزه ی سیاسـت نماینـدگی کردنـد (مـوثهی،3111 ،
ص .)112.با توجه به تضعیف «طبههی متوسط جدیـد» ،طبهـه متوسـط سـنتی و طبهـهی
فرودستان در رقابت با یلدی ر قرار گرفتند و حوزهی سیاست به گپ و راست تهسیا شد.
غلبهی وجدان مومی دینـی -ایـدلو و یل طبهـهی متوسـط سـنتی بـر یکپـارگ ی
سیستمی ،او ا با ث خلق تعارض میـان ان و هالنیـت ـامگـرای بوروکراتیـل و رشـد
شکاف سنتی /مدرن شد؛ برای رفع این شکافهـا ،برنامـههـایی ماننـد «ایجـاد طبهـهی
متخصصین متعهد» از طریق «انهالن فرهن ی ،اصالح نظام اموزشی ،تیییر کتب درسـی
مدار  ،گنجاندن واحـدهای مربـوط بـه معـارف اسـالمی» (فـوزی تویسـرکانی ،3110 ،ج،1
ص )12 .با هدف هم ونسازی سیستا با ان ارههای طبها متوسط سنتی در دسـتور کـار
قرار گرفت .یکی دی ر از نهاط اثرگذار وجدان مـومی سـنتی بـر یکپـارگ ی سیسـتمی،
تحو در نظا حهوقی بود .این رخداد ،با حاکمیت تفکر قضایی منقبق با شریعت در قوهی
قضالیه و ا یای قوانین حهوقی و قضایی سابق در مرداد  3113اغاز شد (فـوزی تویسـرکانی،
 ،3110ج ،1ص )311 .و با فههیشدن قـوانین قضـایی کامـل گردیـد .در ایـن سـا 1111 ،
ماده ی قانونی حهوقی و قضایی جهت تصـویب بـه مجلـس ارالـه گردیـد .محـور اصـلی
دگرگونی ،قوانین کیفری بود .تنظیا قانون مجازا اسالمی ،قانون حدود و قصاص ،قانون
دیــا و قــانون تعزیــرا ازجملــهی ایــن قــوانین هســتند (زرنــ ،3113 ،،ج ،1صــص.
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 .)111-0بهاین ترتیب تحو حهوقی در جهتی معکو با روند قبل از انهالن بهویـژه در
حوزهی قوانین مومی و کیفری به جریان افتاد .نتیجهی این تحو  ،ایجاد شـکاف میـان
طبها متوسط جدید و سنتی بود.
تاثیرپذیری یکپارگ ی سیستمی از وجدان مومی در دورهی جمهوری اسالمی ،تبعا
مها و مثبت دی ری نیز به همراه داشت .این وضعیت تا حـدودی با ـث گـذار از «نظـام
نتوپاتریمونیا و تلحزبـی بـه حکومـت مبتنـیبـر مشـارکت مردمـی در قـدر شـد»
(سبزهای ،3111 ،ص .)331 .پررن،شدن نهش طبها در شـکلدادن بـه نهادهـای سیاسـی
با ث جدیترشدن و معنادارترشدن رقابت نخب ـان سیاسـی گردیـد .شـکلگیـری انـواع
نهادهای مدنی همانند احزان و تشکل های سیاسی؛ رشد جای اه نهادهای انتخـابی ماننـد
مجلس ،شوراهای شهر و روستا و ریاست جمهوری از نتـایه ایـن وضـعیت بـود .پـس از
انهــالن اســالمی ،تحــت ــوای شــعارهای انهالبــی و دفــاع از طبهــا فرودســت شــاهد
شکلگیری نهادهای اجتما ی مانند نهضت سواداموزی ،اداره بهداشـت ،جهـاد سـازندگی
برای رفع فهر و بهبود شرایط زیست در روستاها هستیا که دستاورد این فعا یتها ،کاهش
شکاف میان شهر و روستا بود و امل هم ونسازی اجتما ی بهشمار میرفت.
در این دوره ،جن ،تحمیلی نیز در رشد یکپارگ ی سیستمی و توسعهی نفون نهادهای
بروکراتیل در پیکرهی جامعه تاثیر مهمی بهجا گذاشـت (فـوزی ،3110 ،صـص .)11-12 .بـا
توجه به نیازهای این دوران ،شاهد نفون نهادهای مومی در مناطق پیرامونی هستیا کـه
ضمن ایجاد پیوست ی پیرامون با مرکز ،به انتها ان اره ها و وجدان مومی غا ب به نهاط
پیرامونی کمل بهسزایی نمود .جن ،تحمیلی هاگنین به خلق گونهی جدیدی از ا هیـا
سیاسی مدد رساند کـه نتـایه ان پـس از جنـ ،ظـاهر شـد :ظهـور دسـتهی نـوینی از
کنش گری سیاسی و اجتما ی که متمایز از ا وهای متعارف گپ /راست ،سنتی /مدرن یا
ا وهای طبهاتی بودند و سعی در بازسازی زندگی مومی بـا توجـه بـه ایـن ان ـارههـا
داشتهاند .ظهور این ا هیا سیاسی بهمثابه یل خردهوجدان جمعی و کنشگران وابسته به
ان ،در سـا هـای بعــد بـه گندبعــدیشـدن مناز ـا اجتمــا ی و سیاسـی ،و در نتیجــه
پیچیدهشدن ساخت انسجام اجتما ی و سیستمی انجامیده است.
 .1.1.2از دههی  06تا دورهی معاصر

برای فها تحو این دوره ،تمرکز بر اقتصاد سیاسی ضروری است .تهویـت منقـق
تو یدی در این دوره با ث افزایش رشد سرمایهگذاریهـای صـنعتی ،اتصـا اقتصـاد بـه
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شبکهی جهانی اقتصادی و رشد بـیشتـر طبهـهی متوسـط جدیـد (کارمنـدان ،مـدیران،
روشنفکران ،دانشجویان و  )...درمهابل طبهه ی متوسط سنتی (روحانیت ،بازاریان سـنتی و
 )...گردید .این طبهه از خصوصیاتی مانند «مخا فت با پذیرش مناسـبا قـدر سـنتی»،
«تحصیال ا یه»« ،قدر مبتنیبر نهن» و «پذیرش افکار جدید» برخوردار بوده اسـت
(مقلبی ،3111 ،صص .)10-11 .درمهابل ،جای اه بـازی ران سـنتی یعنـی روحانیـت و بـازار و
حامیان منقق توزیعی تضعیف شد .این روند تاثیر طبههی متوسط جدید و غلبهی وجـدان
مومی ان بر حوزه ی مومی را در نتایه انتخابا مجلس نشان داد و بـه کـاهش تعـداد
نمایندگان طبههی سنتی و ورود طبها جدید انجامید (سا ی ،3122 ،ص .)12 .در این دوره،
الوه بر مجلس شورای اسالمی ،پیکرهی رییسجمهوری نیـز بـه محـل ظهـور وجـدان
مومی در سقح یکپارگ ی اجتما ی تبدیل گردید .رقابت های سیاسی برای رسـیدن بـه
این جای اه از دههی هفتاد جدیتر شد .نهاد ریاست جمهوری در کنـار مجلـس ،ظرفیـت
با یی را برای ورود وجدان مومی به درون یکپارگ ی سیستمی فراها ساخت و ان را به
میدانی برای تداخل خردهوجدانهای مومی و یکپارگهشـدن انهـا در فراینـد انتخابـا
تبدیل نمود و زمینهی افزایش انسجام ملی را ممکنتر ساخت.
جهانیشدن اقتصاد به تهویت روند تاثیر طبههی متوسط جدید و غلبهی وجدان مومی
ان بر حوزهی مومی مسا د کرد؛ گراکه جهانیشدن اقتصاد با جهانیشدن سایر ابعـاد
سازندهی جامعه (اجتما ی و سیاسی) همراه است (جعفری صمیمی و بحرینی ،3110 ،ص.)311 .
جهانی شدن با تهویت دموکراسی و ورود ارزش هایی مانند حهوق بشر همنوا است ( قیفی و
داودوندی ،3111 ،ص .)11 .طبها متوسط جدید با استفاده از فناوری مجازی و شـبکههـای
اجتما ی نوین (مانند تل رام ،اینستاگرام ،فیسبوخ و  ) ...به خلق یل ایران مجازی مدرن
دست یازیدهاند .نتیجه ی این وضعیت ،رشد تعامال اجتما ی طبها تحصیلکرده ،رشـد
فردیت و ازادی و توسعه ی یکپارگ ی اجتما ی در تضاد با رویکرد مونیسـتی و نا ان ـار
طبها سنتی است که ناتوان از پذیرش تحو در هویت بوده و یارای مهابله بـا تیییـرا
پرشتان و کنتر ناپذیر ناشی از تحمیل فرایندهای جهانی شـدن را ندارنـد (زهیـری،3111 ،
ص .)312 .نهادهــای متــاثر از طبهــا ســنتی بــا کاربســت قوا ــد موجــود ،یــا رضــهی
تفاسیر جدید از ان سعی در کاهش تاثیر وجدان مومی جدیـد بـر یکپـارگ ی سیسـتمی
داشتهاند.

روند ساخت انسجام ملی در تاریخ معاصر ایران
نوع

ابعاد

قاجار(متقدم)

کنشگران

بزرگان ایل،
شاهزادگان و

وجدان عمومی

یکپارچگی اجتماعی

دیوانسا ران

جمعگرا ،بی انههرا
و دارای صبیت قومی
ـ ایلی

قاجار(متاخر)

پهلوی

حذف انحصار

حذف کنشگران ایلی

کنشگران ایلی و

و پدیدارشدن طبها

ظهور کنشگران

جدید در گارگون

جدید

زندگی شهری

ایجاد گندگان ی در
وجدان مومی:
وجدان ایلی ،مذهبی و
جدید

جمهوری اسالمی
کنش متهابل طبها
شهری :متوسط سنتی
و مدرن و فرودستان؛
و کنش ری اقلیتهای
مذهبی

تضعیف وجدان

تنوع در وجدان

مومی ایلی؛

مومی (سنتی و

شکلگیری وجدان

جدید) و پیوند اگاهی

مومی وابسته به

طبها پیرامونی با

طبها متوسط

تهویت نهادهای مدرن

نهادها

استمرار دوگان ی

در ین تداوم

نهادهای سنتی و

ظهور دوگان ی نهادی

نهادی؛ تأثیر کا

دوگان ی نهادی؛

ایلی

(پدرسا ر /انتخابی)

وجدان طبها جدید

تأثیرپذیری بیشتر

بر نهادهای سیاسی

نهادها از وجدان

یکپارچگی سیستمی

طبها جدید

ماهیت شر ی و قومی
قوانین؛ حاکمیت
قواعد

قوانین غیروضعی و
شفاهی؛ فهدان
امن ری

ماهیت رفی و شر ی
ماهیت رفی و شر ی

قوانین؛ نهادینه شدن

قوانین؛ ظهور قوانین

قوانین صنا ی؛ حرکت

صنا ی و مکتون؛

به سمت هالنی شدن

ظهور امگرایی

قوانین حوزه مومی و
کیفری

تهدمیابی قوا د شر ی
بر رفی در ساخت
نظا مومی بهویژه در
حوزه کیفری؛ تضعیف
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تحو

مرکز

ابعاد امگرایانه قوا د؛
ایجاد گا ش طبها
جدید با قوا د حاکا

جدو ( :)1روند ساخت انسجام ملی در تاریخ معاصر ایران (استخراج مو ف)
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تحلیل تاریخی و مهایسهای مناسبا اجتما ی حـاکی از توسـعه ی یکپـارگ ی در ایـران
است .روند تاریخی رشد انسجام ملی ،خصلتی دیا کتیکی و جد ی داشـته اسـت؛ جـد ی و
دیا کتیکی بودن این روند با خصلت تدریجی تحو و استمرار صور بندیهای سنتی و
مدرن در سقح یکپارگ ی سیستمی و اجتما ی مرتبط است .با وجود این تحو  ،برخی
شکافهای اجتما ی نیز تداوم یافته اند؛ برای گذار از این شکافها ،نیازمند ساماندادن به
یکپارگ ی سیستمی و اجتما ی بهصور واهاگرایانه هستیا .یعنی باید قوا د حـاکا بـر
یکپارگ ی سیستمی و اجتما ی متناسب و ناظر بر دی ری ساخته شوند .در این وضـعیت،
در سقح یکپارگ ی اجتما ی ،اصو ی هاگون :دفاع از کثر گرایی و پـذیرش تفـاو هـا
اصل اساسی برای ساخت یکپارگ ی است .درمهابـل ،در سـقح سیسـتمی ،فراتـررفتن از
کثر و خلق یل نظا هنجـاری ـام و نحیـف کـه توانـایی جـذن همـهی تفـاو هـا
(کنشگران و خردهوجدانهای طبها ) را در خود داشته باشد ،مبنای مناسبی برای ساخت
یکپارگ ی سیستمی است.
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