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چكيده
تاکنون دورکيم بهعنوان نظريهپرداز حوزه جامعهشناسي سياسي در ايران شناختهنشده است و
در غرب نيز اين امر با تأخير زيادي صورت گرفته است .يکي از داليل اين تأخير اين است
که کتابهاي سياسي دورکيم ازجمله کتاب مهم «درسهاي جامعهشناسي» ديرتر از بقيه آثار
او گردآوري و ترجمه شده است .آراي سياسي دورکيم به شکل ويژه مربوط به ماهيت و
کارکرد دولت ،نقش دولت در توسعه فردگرايي اخالقي ،و تنظيم رابطه دولت و جامعه در
قالب دموکراسي است .اهميت اين نظريات بهخصوص در تعاريف ويژهاي است که او از
دولت ،اخالق مدني ،و دموکراسي ارائه ميدهد .همچنين جامعهشناسي سياسي نودورکيمي
که در دهههاي اخير در آثار جفري الکساندر نمود پيداکرده است ،بهعنوان يکي از ارکان
شکلگيري چرخش فرهنگي در جامعهشناسي سياسي شناخته ميشود .در اين مقاله ضمن
بيان آراي دورکيم در مورد مباحث مذکور ،به نسبت آراي دورکيم با مکاتب گوناگون
جامعه شناسي سياسي و برخي مباحث متأخر مرتبط با جامعهشناسي سياسي دورکيم نيز
پرداخته ميشود.
كلمات كليدی :دولت ،دموکراسي ،جامعه مدني ،جامعهشناسي سياسي نودورکيمي،
پلوراليسم

 1پست الکترونيکي نويسنده مسئول:

monavvary@gmail.com
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مقدمه
اگرچه دورکيم 1بهعنوان يکي از جامعهشناسان کالسيک شناختهشده اما آراي او در جامعهشناسي
سياسي کمتر در ايران موردتوجه قرارگرفته است .در کتابهاي جامعهشناسي سياسي ترجمهشده
يا تأليفي –بوتول ،)1965/1371( 2باتامور ،)1979/1380( 3نش ،)2000/1387( 4راش
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( ،)1388/1992بشيريه ( ،)1385صبوري ( ،)1381علومي ( ،)1346پيشهور ( – )1376از
مارکس 6و وبر 7و در مرحله بعد موسکا 8و پارهتو 9بهعنوان بنيانگذاران جامعهشناسي سياسي
نامبرده شده است .در اين کتابها يا اشارهاي به دورکيم نشده و يا به شکل حاشيهاي به دورکيم
توجه شده است.
بوتول تنها در اشارهاي کوتاه به نظريهي دورکيم پيرامون اشکال تقسيمکار و تحول حقوق،
اين نوع نظريات را که مزيت درک سريع تجربيات و روشن کردن کنش سياسي را فراهم
ميکنند براي دولتمردان سياسي مهم ميداند (بوتول .)112 :1371 ،باتامور نيز تنها به ديدگاه
دورکيم در مورد شکلهاي نابهنجار تقسيمکار و لزوم رشد تنظيم روابط صنعتي اشاره ميکند
(باتامور .)37 :1380 ،بشيريه اشاره وسيعتري به نقش دورکيم در جامعهشناسي سياسي دارد و
نشان ميدهد مکتب کارکردگرايي در جامعهشناسي سياسي و همچنين مفهوم جامعه تودهاي
ريشه در آراي دورکيم دارد (بشيريه 84 :1385 ،و  .)333اما آنچنانکه در ادامه خواهد آمد
درواقع تقليل انديشهي دورکيم به مکتب کارکردگرايي در جامعهشناسي سياسي نيز يک خوانش
ناقص از دورکيم محسوب مي شود که حاصل ناديده گرفتن نگاه تاريخي دورکيم است.
در ميان مقاالت تأليفي فارسي تنها ميتوان دو مقاله را با موضوعات نزديک به جامعهشناسي
سياسي دورکيم پيدا کرد.
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مقالهي رضايي ( )1375با محوريت بحث گروههاي ثانوي و
1 Emile Durkheim
2 Gaston Bouthoul
3 Thomas Bottomore

 4کيت نش ( )Kate Nashبا اينکه در ويرايش اول کتاب خود ( )2000نامي از دورکيم نميبرد ،در ويرايش دوم
( )2010سرفصل جداگانهاي به دورکيم اختصاص ميدهد که در ادامه به آن اشاره ميشود.
5 Michael Rush
6 Karl Marx
7 Max Weber
8 Gaetano Mosca
9 Vilferdo Pareto

10در ميان  51مقاله فارسي که از سالهاي  71تا  93در مجالت علمي درباره دورکيم منتشر شده است ،بيشترين
موضوعات عبارتند از :دين ( 16مقاله) ،جامعهشناسي ( 7مقاله) ،خودکشي ( 5مقاله) ،جرم ،تربيت ،و روششناسي
(هر کدام  4مقاله) ،و در مرتبه بعد اخالق ،همبستگي ،نظم ،فرهنگ ،خانواده( .ن.ک .ضميمه)
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سازمانيابي جامعهي مدني به شرح کتاب «درسهاي جامعهشناسي» دورکيم اختصاص دارد و
مقالهي رجبزاده و کوثري ( )1381با محوريت مفهوم آنومي سياسي به بيان ديدگاههاي دورکيم
ميپردازد .اما نکتهي شايان توجه اين است که در هيچکدام از اين دو مقاله بيان آراي دورکيم به
صراحت ذيل حوزهي «جامعهشناسي سياسي» قرار نگرفته است .همين مسئله است که
پرسشهاي اصلي اين مقاله را شکل ميدهد :چرا به آراي سياسي دورکيم کمتر بهمثابهي
«جامعهشناسي سياسي» انديشيده شده است؟ بر چه اساسي ميتوان آراي سياسي دورکيم را
«جامعهشناسي سياسي» دانست؟ چه کساني و با چه رويکردي از «جامعهشناسي سياسيِ دورکيم»
سخن گفتهاند؟
پيش از پاسخ به اين پرسشها بايد توجه کرد که کمتوجهي به جامعهشناسي سياسي دورکيم
مختص به ايران نبوده است .مهمترين اثر دورکيم در جامعهشناسي سياسي ،يعني کتاب
«درسهاي جامعهشناسي» با عنوان فرعي «فيزيک اخالقيات و حقوق» حتي به زبان فرانسوي نيز
با تأخير يعني در سال  1950و ترجمه انگليسي آن در سال  1957با نام «اخالق حرفهاي و
اصول اخالق مدني »1منتشر شد 2.همانطور که گيدنز 3و تامپسون 4ميگويند مؤثرترين
روايتهاي اوليه از جامعهشناسي دورکيم به زبان انگليسي (براي مثال آلپرت 5و پارسونز)6
بدون اشاره به اين اثر نوشته شد (تامپسون221 :1388 ،؛ گيدنز.)477 :1971 ،
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گيدنز ميگويد در کتاب «ساختار کنش اجتماعي» پارسونز ،خوانشي ارتدوکس از دورکيم شکل
ميگيرد .مطابق اين خوانش حيات فکري دورکيم از پوزيتيويسم در کتابهاي تقسيمکار و قواعد
1 Professional Ethics and Civic Morals

 2اين کتاب در سال  1391به فارسي ترجمه شد .کتاب مهم ديگر دورکيم مرتبط با جامعهشناسي سياسي
«سوسياليسم» است که هنوز به فارسي ترجمه نشده است.
3 Anthony Giddens
4 Kenneth Thompson
5 Harry Alpert
6 Talcott Parsons

 7نگاهي به تاريخ انتشار آثاري از دورکيم که قبل از اين کتاب به زبان انگليسي منتشر شده است تاييدي بر اين
حرف است :صور بنيادي حيات ديني (فرانسوي ،1912 :انگليسي)1915 :؛ چه کسي جنگ را خواست؟ 7و آلمان
باالي همه( 7فرانسوي و انگليسي)1915 :؛ مدرسهي فردا( 7فرانسوي ،1916 :انگليسي)1919 :؛ تقسيم کار اجتماعي
(فرانسوي ،1893 :انگليسي)1933 :؛ قواعد روش جامعهشناسي (فرانسوي ،1895 :انگليسي)1938 :؛ خودکشي
(فرانسوي ،1897 :انگيسي )1951؛ فلسفه و جامعهشناسي (فرانسوي ،1924 :انگليسي)1953 :؛ تربيت و
جامعهشناسي (فرانسوي ،1922 :انگليسي.)1956 :
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روش به سمت موضعي ايدهآليستي در کتاب صور بنيادي حيات ديني حرکت ميکند که بهاينترتيب
ربط جامعهشناسي عمومي دورکيم با مسائل سياسي کمرنگ ميشود .اين مسئله در يکي ديگر از
خوانشهاي اوليهي دورکيم يعني نيسبت )1965( 1نيز تکرار ميشود (گيدنز .)478 :1971 ،عالوه بر
اين تمايل مفسران آمريکايي به تحليل بردن انديشهي دورکيم در يکي از رويکردهاي کارکردگرايانه يا
اختيارگرايانه 2معاصر ،از او تصوير نادرستي ترسيم کرد (تامپسون.)222 :1388 ،
علل ديگري نيز وجود دارد که تا حدي مانع از انتساب عنوان «جامعهشناسي سياسي» به آراي
سياسي دورکيم بوده است .در مقايسه با وبر و مارکس ،دورکيم راجع به منابع و ماهيت قدرت
سياسي ،مسئلهي مشروعيت در سياست ،نسبت طبقات اجتماعي و دولت ،امکان تسلط يک قشر بر
دولت ،و تضادهاي اجتماعي دائمي و همچنين ارکان سياست ازجمله احزاب ،مجلس ،انتخابات ،و
بوروکراسي چندان سخن نگفته است .بنابراين در مطالعهي آراي سياسي دورکيم بايد آن سطحي از
انتزاع که جامعهشناسي سياسي دورکيم در آن شکل ميگيرد شناخته شود .همچنين الزم است مرز
ميان جامعهشناسي سياسي دورکيم ازيکطرف با فعاليت يا عدم فعاليت سياسي دورکيم و از طرف
ديگر با نقشي که او بهطورکلي براي جامعهشناسي قائل است حفظ شود .دورکيم بهطورکلي از
سياست به ويژه سياست حزبي دور بود .موضعگيريهاي او در ماجراي دريفوس و جنگ جهاني
اولي مبنايي براي مطالعهي جامعهشناسي سياسي او در اين مقاله نيست .از طرف ديگر جامعهشناسي
سياسي به معناي قائل شدن نقشي سياسي براي جامعهشناسي نيست .دورکيم نقش جامعهشناسي را
در تحليل بحران معاصر مهم قلمداد ميکند .او قائل بهفايدهي عملي براي جامعهشناسي بود اما چنين
فايدهاي را به شيوهاي علمي جستجو ميکرد .هرچند دورکيم بهکرات (بهعنوان نمونه در بررسي نقش
دولت و اصناف) از بيان تجربي روندهاي موجود فاصله ميگيرد و از ضرورت کارکردي يا حتي
مطلوبيت نقشآفريني دولت و اصناف سخن ميگويد اما در اين مقاله تأکيد اصلي بر استداللهاي
تجربي دورکيم است .بهعبارتديگر آنچه جامعهشناسي سياسي دورکيم را شکل ميدهد بيشتر
تحليلي است که او از نقش دولت و سياست مدرن دارد نه تجويزاتي که او دربارهي نقش مطلوب
دولت يا اصناف دارد.
در اين مقاله ابتدا دو رويکردي که تاکنون از «جامعهشناسي سياسي» دورکيم سخن گفتهاند
شرح داده ميشود .در ادامه نسبت دورکيم با مکاتب جامعهشناسي سياسي بررسي ميشود و در
1 Robert Nisbet
2 Voluntarist
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پايان پس از نقد جامعه شناسي سياسي دورکيم به برخي ارجاعات متأخر به آن در مباحث
مختلف جامعهشناسي سياسي اشاره ميشود.

كرداول:جامعهشناسيسياسيدوركيم

روی
شايد بتوان گفت گيدنز اولين کسي بود که عنوان «جامعهشناسي سياسي» را براي توصيف
انديشههاي سياسي دورکيم به کار برد 1.او باوجود خألهايي که در انديشه سياسي دورکيم
برميشمرد اما به دليل تحليلهاي دورکيم از ماهيت دولت مدرن و بهطورکلي نظام سياسي مدرن
البته در پيوند با نظريه اقتدار اخالقي و فردگرايي و در پيوند با «تقسيمکار» ،از «جامعهشناسي
سياسي» دورکيم صحبت ميکند.
گيدنز اولويت اصلي را به «تقسيمکار» ميدهد و فرض مقالهي خود را اين ميداند که (برخالف
خوانش پارسونز و نيسبت) دورکيم کارهاي اخير خود را هم بر مبناي همان تمايز اوليه ميان
همبستگي مکانيکي و ارگانيک قرار داده است (گيدنز .)478 :1971 ،درعينحال ازنظر گيدنز تنها با
توجه به نظريهي سياسي دورکيم است که پيوستگي کارهاي ابتدايي و متأخر دورکيم روشن ميشود.
ازنظر گيدنز تحليل دورکيم از دولت مدرن در متن نظريهي تقسيمکار او قرار دارد .در ديدگاه
دورکيم ظهور هر چه بيشتر دولت بهعنوان نهادي منفک از نهادهاي جامعه مدني ،نتيجه عادي رشد
تقسيم کار است و گرايشي نيست که بتوان آن را معکوس کرد .در جوامع با همبستگي مکانيکي،
دولتي وجود ندارد .دولت تنها در جريان جايگزيني همبستگي ارگانيک ،به وجود ميآيد .مطابق تز
تقسيم کار ،توسعه جامعه به سمت تمايز فزاينده دروني باعث رهاسازي افراد از سلطه وجدان
جمعي و خودمختاري آنها ميشود .در نظر اول شايد متناقضنما به نظر برسد ،چراکه تقسيمکار از
يکسو باعث افزا يش آزادي افراد است و از طرف ديگر موجب گسترش قدرت دولت .دورکيم
مي گويد که تناقضي در کار نيست .در فرم مدرن و امروزي جامعه با همبستگي ارگانيک ،دولت
اصليترين نهاد پيادهسازي و افزايش حقوق افراد است (گيدنز 50 :1363 ،و .)2 :1986
بنابراين در تحليل دورکيم ،دولت صرفاً يک نظام قدرت نيست که هيچ حدي براي هژموني
آن وجود نداشته باشد .اين تحليل دورکيم از نقش دولت مدرن ،اين امکان را به او ميدهد که به
 1مقاله گيدنز در سال  1971با عنوان «جامعهشناسي سياسي دورکيم» منتشر شد و در کتاب «سياست ،جامعهشناسي
و نظريه اجتماعي» گيدنز توسط منوچهر صبوري ترجمه و منتشر شده است.
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نقد مدافعان ميليتاريسم آلمان بپردازد؛ چراکه ازنظر آنها دولت يک موجوديت اخالقي نيست اما
باالترين ارزش است و ميتواند هيچ محدوديتي براي قدرت خود نپذيرد .همچنين ازنظر آنها
تفاوتي در طبيعت ميان فرد و دولت وجود دارد که اين امر در راستاي ديدگاه هگل 1است
(گيدنز.)490 :1971 ،
بهاينترتيب دورکيم بر اساس شواهد تجربي دربارهي روابط متقابل دولت و شهروندان ،از
يکسو راهحل «فردگرايانه»ي اسپنسر 2و اقتصاددانان کالسيک و همچنين کانت ،3روسو 4و
روحباوران 5و از سوي ديگر راهحل «عارفانه»6ي هگل را رد ميکند .ازنظر فردگرايان هدف و
مقصود جامعه فرد است و نقش دولت صرفاً جلوگيري از پيامدهاي بد اجتماع براي افراد و
ادارهي عدالت به نحوي کامالً منف ي (سلبي) است .دورکيم اين نظر را در تضاد با امور واقع
ميداند .او نشان ميدهد که هر چه در تاريخ پيش ميرويم باوجود کاهش جنگها ،افزايش
وظايف دولت را بيشتر ميبينيم (دورکيم .)114 :1391 ،ازنظر هگل (مطابق خوانش دورکيم)
وظيفه دولت ،هدفهاي باالتر از اهداف فردي و بيارتباط با آن است و فرد فقط ابزار است.
دورکيم به گسيختگي اهداف فرد و دولت در نظريه هگل اشاره ميکند و اين را در تضاد با
واقعيت تاريخي افزايش احترام اخالقي افراد ميداند (همان .)118 ،بنابراين تحليل دورکيم هم
وجه ايجابي عملکرد دولت را در پايهگذاري حقوق افراد و هم عدم گسيختگي و عدم تفاوت
ماهوي ميان دولت و فرد را نشان ميدهد.
به دليل اهميتي که عنصر تاريخي در جامعهشناسي دورکيم دارد ،جامعهشناسي سياسي دورکيم
قابلتقليل به نظريه کارکردي او نيست .با تفسيري کارکردي ،رابطهي فرد و جامعه انتزاعي و غير
تاريخي ترسيم ميشود و درنتيجه اينگونه تصور ميشود که قضيه عمدهي جامعهشناسي دورکيم
وفاق همگاني است .ازنظر گيدنز اگر تمام نوشتههاي دورکيم بر اساس چهارچوب تاريخي حرکت از
همبستگي مکانيکي به همبستگي ارگانيک ديده شود ،مشخص ميشود که درونمايهي اصلي کارهاي
دورکيم مغايرت اساسي بين اشکال سنتي جامعه و نظم اجتماعي مدرن است (گيدنز.)492 :1971 ،
دورکيم در جامعهشناسي سياسي خود نيز بهنظام سياست مدرن و دولت مدرن ميپردازد.
1 Hegel
2 Herbert Spencer
3 Immanuel Kant
4 Rousseau
5 Spritualists
6 Mystic

جامعهشناسی سياسی دوركيم 15

خطاي فايدهگرايان و حتي سوسياليستها اين است که خصلت جامعهي سنتي را ويژگي
اخالقي 1و خصلت جامعهي مدرن را مبناي اقتصادي آن ميدانند .اما دورکيم با مفهوم «فردگرايي
اخالقي» نشان داد که چنين تصويري از مغايرت جامعهي سنتي و مدرن و اينکه نظم اجتماعي
مدرن بر مبناي خودخواهيهاي فردي بناشده کامالً اشتباه است .ريشهي اين اشتباه در همانند
پنداشتن خودخواهي 2و فردگرايي است .فردگرايي اخالقي محصول جامعهي بشري و نتيجهي
دورهاي طوالني از تکامل اجتماعي است (گيدنز.)495 :1971 ،
براي روشن شدن بيشتر اين مطلب بايد به تعريف «جامعه سياسي»« ،دولت» ،و «دموکراسي» از
منظر دورکيم توجه کنيم« .جامعهي سياسي» که مبناي جامعهشناسي سياسي دورکيم را تشکيل
ميدهد عبارت است از «اجتماع تعدادي گروه ثانوي( 3نه نخستين و طبيعي) که تابع يک قدرت
واحد باشد و خودش در قلمرو هيچ قدرت برتري نيست» (دورکيم .)103 :1391 ،بنابراين دورکيم
جوامع ابتدايي يا تمايز نيافته که داراي يک قدرت ثابت نيستند را جامعه سياسي بهحساب
نميآورد .دورکيم جامعه سياسي را شامل حکومت و حکومتشوندگان ميداند (همان.)107 ،
گيدنز به اهميت تمايز حکومت و حکومتشونده براي تعريف امر سياسي 4نزد دورکيم اشاره
ميکنند (گيدنز .)1 :1986 ،همچنين دورکيم در تالش براي تعريف دقيقتر مفاهيم ،دولت را
تشکيالت باالدست جامعه سياسي معرفي ميکند .دولت هيچچيز را اجرا نميکند و نبايد دولت را
با قوه مجريه يکي دانست .آنها دستوراتي براي عمل ميدهند .دولت تشکيالت تفکر اجتماعي

5

است :فکر کردن براي رهبري کردن رفتار جمعي (دورکيم.)111 :1391 ،
مفهوم دموکراسي نيز نقش مهمي در جامعهشناسي سياسي دورکيم دارد .دورکيم تعريف
دموکراسي بر اساس تعداد کساني که در حکومت هستند را تعريفي غلط ميداند .در اينجا باز
نگاه تکاملي دورکيم خودش را نشان ميدهد؛ ازنظر دورکيم اگر به ارقام باشد بايد گفت که
هرگز دموکراسي وجود نداشته است چراکه فقط در جوامع پست سياسي است که همه مردم در
حکومت مشارکت دارند (همان.)146 ،
دورکيم معياري را براي تفکيک شکلهاي مختلف دولت و تعريف دموکراسي انتخاب
مي کند که متناسب با تعريف او از دولت است؛ دولتي که هم نهاد فکر جامعه است و هم بازتابي
1 Moral
2 Egoism
3 Secondary Groups
4 The Political
5 Social Thought
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ساده از وجدان جمعي کور نيست .بنابراين دورکيم دموکراسي را اينگونه تعريف ميکند:
«توسعه هر چه بيشتر وجدان حکومتي و درنتيجه تصميم به ارتباط با جامعه» (همان.)153 ،
ازنظر او دموکراسي هماهنگترين نظام سياسي بافهم امروز ما از فرد است .برتري اخالقي
دموکراسي در اين است که «به شهروندان اجازه ميدهد که قوانين کشور را با هوشياري بيشتري
بپذيرند» و «دولت ديگر براي افراد چون قدرتي بيروني نيست» (همان.)163-162 ،
دورکيم مدام نسبت به اين اشتباه تذکر ميدهد که در تلقي غلط از دموکراسي ،يا دولت نفي
ميشود يا پنداشته ميشود که دولت بايد ضعيف شود و گفته ميشود که فکر حکومتکنندگان
همان فکر حکومت شوندگان است .اما اين مخالف تعريفي است که دورکيم از دموکراسي دارد.
ازاينروست که دورکيم ميگويد حکومت پادشاهي نسبت به حکومت فئودالي ،پيشرفتي در
دموکراسي محسوب ميشد .در جامعه دموکراتيک ازيکطرف دولت مستقل و قوي است و از
طرف ديگر ارتباط مستمر خود را با مردم حفظ ميکند .بنابراين دو آنتيتز دموکراسي ازنظر
دورکيم عبارت است از :دولت ضعيفي که جذب در جامعه ميشود و همچنين دولت مطلقهاي
که ارتباطي با جامعه ندارد.
ازنظر دورکيم شرايط نظام دموکراتيک ميبايست به سرشت پيوندهاي ميان دولت و جامعه
مربوط باشد .ازنظر دورکيم هر چه تعمق و تفکر و روح انتقادي نقش بيشتري در امور عمومي
ملتي بازي کند ،آن ملت دموکراتيکتر است؛ هر چه فقدان آگاهي ،عادات ناشناخته و احساسات
مبهم و تعصبهايي که از تجسس ميپرهيزند سلطه بيشتري داشته باشند ،آن ملت از دموکراسي
دورتر است (گيدنز .)52 :1363 ،همچنين ازنظر دورکيم براي شکل گرفتن دموکراسي فقط
تعامل بين دولت و مردم کافي نيست ،بلکه بايد امور داخلي جامعه جاي مهمي در مجموعه
اشتغاالت و تأمالت دولت داشته باشد .دولت دنبال گسترش بيروني نيست .دموکراسي بايد قبل
از هر چيز ،تمام تالش خود را براي سازماندهي دروني خود مطابق ايده عدالت به آن شکلي که
در وجدان مردم است معطوف کند (نونز.)259 :1964 ،1
دورکيم پس از بيان ماهيت و کارکرد دولت ،دو بحث درباره دولت را به ميان ميآورد .اول
به اين سؤال که «آيا دولت بهنوبه خود نميتواند مستبد شود؟» پاسخ مثبت ميدهد ،مشروط به
اينکه هيچچيز با آن رويارويي نکند (دورکيم .)127 :1391 ،دوم اينکه تأکيد ميکند اگرچه در
1 Lucio Mendieta Nunez
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دموکراسي دولت بايد از فکر شهروندان آگاه باشد اما نبايد اسير شهروندان باشد .براي اين
منظور دولت و توده افراد نبايد بهطور مستقيم و بيهيچ واسطهاي در ارتباط باشند (همان.)167 ،
دورکيم بر مبناي اين دو دغدغه ضرورت گروههاي جانبي و واسطه را مطرح ميکند که
بهاينترتيب «هم دولت فرد را سرکوب نکند و هم دولت از فرد آزاد باشد» (همان.)168 ،
دورکيم گروههاي حرفهاي و صنفي را براي اين منظور مناسب ميداند.
بهاين ترتيب پيوند نزديک ميان نظريه اقتدار اخالقي دورکيم و تحليل او از نظام سياسي
مدرن مشخص است .ازنظر دورکيم بايد جامعه به نحوي سامانيافته باشد که يک اخالق فردگرا
شکل بگيرد .او با رد نظرات اسپنسر و کانت توضيح ميدهد که انسان فقط ازآنرو انسان است
که در جامعه زندگي مي کند .در ديدگاه دورکيم وظيفه اصلي دولت که آزاد کردن شخصيتهاي
فردي است درجايي خود را نشان ميدهد که بتواند در مقابل گروههاي ثانوي (ازجمله
قدرتهاي محلي و خانوادگي) قرار بگيرد (همان .)125 ،دورکيم نشان ميدهد که نهادينه شدن
فردگرايي تحت هدايت عمومي دولت و اخالقي کردن روابط اقتصادي از طريق گروههاي
حرفهاي ممکن است.
نقدي که دورکيم به سوسياليسم دارد از همين منظر قابل بازخواني است .دورکيم سوسياليسم
را تفکري اقتصادي ميداند که در آن نقش دولت منحصراً نقشي اقتصادي خواهد شد و سلطه
سياسي بهصورت امري متعلق به گذشتهها درخواهد آمد (گيدنز .)44 :1363 ،دورکيم ميگويد
هم سوسياليسم و هم اقتصاد سياسي کالسيک ميپذيرند که حيات اقتصادي قابليت آن را دارد
که خود سامان بيابد و به طور منظم و هماهنگ کار کند ،بدون آنکه هيچ حاکميت اخالقياي بر
آن گمارده شود  .اما ازنظر دورکيم امکان ندارد يک کار اجتماعي بدون انضباط اخالقي وجود
داشته باشد ،زيرا اميال افراد بهطور طبيعي نامحدود و سيريناپذيرند (دورکيم.)59 :1391 ،
رویكرددوم:جامعهشناسيسياسينودوركيمي

رويکرد دومِ بازگشت به آراي دورکيم در جامعهشناسي سياسي ،موسوم به «جامعهشناسي سياسي
نودورکيمي »1است که بهويژه با کارهاي جفري الکساندر 2شناخته ميشود .تامپسون يکي از علل
پررنگ شدن مجدد دورکيم در جامعهشناسي سياسي را اين ميداند که دورکيم مطالبهي تقويت
1 Neo-Durkheimian Political Sociology
2 Jeffrey C. Alexander
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جامعه مدني که تبديل به موضوع روز شده است را پيشبيني ميکرد (تامپسون.)223 :2012 ،
اميرباير 1نيز ميگويد دامنه عملکرد دولت در نظريه دورکيم بيشتر از دولتِ سازمانيِ جامعهشناسيِ
دولتمحور ،منطبق با چيزي است که هابرماس 2به آن حوزه عمومي جامعهي مدني 3ميگويد
(اميرباير.)114 :1996 ،
عالوه بر مفهوم جامعهي مدني ،کيت نش به اين نکته اشاره ميکند که اهميت اخير دورکيم
در جامعه شناسي سياسي به خاطر توجه اوست به اينکه چگونه معناي نمادين بهطور ضمني در
ساخت روابط اجتماعي قرار دارد (نش .)17 :2012 ،کنت تامپسون 4با اشاره به «چرخش
فرهنگي» در جامعهشناسي عنوان ميکند که دورکيم بيش از هر جامعهشناس کالسيک ديگر،
ابزارهاي مفهومي و سودمند براي بررسي ساختارها و فرآيندهاي نمادين فراهم آورده است.
بهاينترتيب جامعهشناسي سياسي نودورکيمي در چارچوب «سياست فرهنگي »5تعريف ميشود
و از نظريههايي مثل انتخاب عقالني و رويکردهاي واقعگرايانه 6به جامعه و زندگي سياسي
فاصله ميگيرد (تامپسون.)11 :1388 ،
برخالف رويکرد قبلي که بيشتر مبتني بر «تقسيمکار» بود ،اين رويکرد متکي بر «صور بنيادي
حيات ديني» توسعه يافته است .کيت نش به کار جفري الکساندر اشاره ميکند که در کتاب خود
با عنوان «حوزه مدني» بر مبناي کارهاي آخر دورکيم درباره مذهب ميگويد که حتي در جوامع
معاصر که تبديل به اومانيسم سکوالر شده ،ابعاد معنوي براي ساخت همبستگي اجتماعي
ضروري است .يک توافق مبنايي در جامعه آمريکايي هست که دموکراسي مقدس است ،و بايد
از افراد و وقايع ضد دموکراتيک نامقدس جدا شود .عرصه مدني ،حول کدهاي فرهنگي
سازمان يافته است که اين تضاد بنيادي را حفظ کند و در بحثهاي سياسي بروز پيدا ميکنند.
تامپسون ضمن اشاره به اينکه چرخش فرهنگي در جامعهشناسي سياسي در کار الکساندر
توصيف شد و ادامه يافت ،به کار ديگر جفري الکساندر درباره بحران واترگيت اشاره ميکند که
1 Mustafa Emirbayer
2 Habermas
3 Public Sphere of Civil Society

 4در پيشگفتاري که سال  2002بر ويرايش جديد کتاب خود راجع به دورکيم (چاپ اول )1982 :نوشته است.
5 Cultural Politics

سياست فرهنگي ناظر به يک تغيير پارادايم پساساختارگرايانه در جامعه شناسي سياسي است و سياست را به شکل
نزاع و تغيير هويتها درک مي کند و به اين ترتيب با مفاهيم نزديک به خود يعني سياست فرهنگ (

Politics of

 )Cultureو سياستگذاري فرهنگي ( )Cultural Policyمتمايز ميشود.
6 Realistic
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او در اين کار از ايدههاي دورکيم درباره کدهاي دوگانه (مقدس-نامقدس و موارد مشابه) در
تحليل روايتهاي و گفتمانهاي حوزه عمومي جامعه مدني مانند رمزگذاري خير و شر استفاده
ميکند .الکساندر به ويژگيهاي همه جوامع ليبرال-دموکرات (در قالب کدهاي دوتايي )1توجه
کرد :گفتمان دموکراتيک ،موارد زير را بهعنوان قاعده کلي و بديهي فرض ميگيرد ،مواردي مثل
عملگرايي ،خودمختاري ،عقالنيت ،معقول بودن ،آرامش ،کنترل ،واقعگرايي ،و سالمت عقل.
اگر کنشگران ،منفعل ،وابسته ،غيرعقالني ،عصبي ،هيجاني ،احساساتي ،غيرواقعگرا ،يا ديوانه
باشند نميتوانند اجازهي آزادياي را داشته باشند که دموکراسي وعده ميدهد.
همانطور که تامپسون ميگويد ايدههاي دورکيم مورداستفاده جامعهشناساني قرارگرفته که به
دنبال طرح يک رويکرد نمادين به سياست هستند (تامپسون .)28 :2012 ،دورکيم در کتاب صور
بنيادي حيات ديني ميگويد باورهاي مذهبي و بهطورکلي صورتبنديهاي فرهنگي ديگر بر
اساس يک منطق دوتايي سازمانيافتهاند ،يعني تقابل بين مقدس و نامقدس ،و در اشکال متفاوتي
مثل خالص و ناخالص ،يزداني و اهريمني ،و نيروهاي نظم و نيروهاي آشوب .از طريق تحليل اين
کدهاي دوتايي ،جامعهشناسان فرهنگي به دنبال به کار بردن ايدههاي دورکيم در فرآيندهاي سياسي
رفتند .به اين وسيله آنها بر خودمختاري بيشتر نيروهاي فرهنگي تأکيد کردند.
تامپسون ميافزايد که در واسازي کدهاي فرهنگي از طريق روايتهاي گفتماني است که
رويکرد نودورکيمي در جامعهشناسي سياسي نشان داده ميشود (همان .)33 ،استراتژي الکساندر
و بقيه نودورکيمي ها ،استفاده از روش دورکيم در تحليل کدهاي دوتايي نمادين و به کار بردن
آن در نمادها و روايتها در سطح وسيعتر جامعه مدني است .اين رويکرد از اين نظر که
اولويت را به پيوندهاي اخالقي ميدهد که در درون نهادها ،گروهها و جنبشهاي اجتماعي
جاري است هم از دورکيم پيروي ميکند .پيوندهايي که بسته به درجه همگرايي ،انسجام و
قدرت يا منجر به همبستگي يا گسست اجتماعي ميشود .اين رويکرد مفهوم اجتماع اخالقي را
بهعنوان مبناي جامعه به کار ميبرد ،درست به همان شکلي که دورکيم بر نيروهاي اخالقي
اساسي جامعه با نام عناصر غير قرارداديِ قرارداد تأکيد ميکند .بهطورکلي بايد گفت رويکرد
جامعهشناسي فرهنگي دورکيمي ميتواند در عصر رسانهها ،نقش مهمي در جامعهشناسي سياسي
داشته باشد .اين رويکرد توجه خود را بر روشهايي جلب ميکند که طي آن واقعيتهاي
1 Binary
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اجتماعي-سياسي به شکل فرهنگي ساخته ميشوند و از طريق بازنماييهاي نمادين و کدها
معنادار ميشود .سهم ويژه جامعه شناسي فرهنگي دورکيمي ،تحليل ماهيت دوتايي کدهاي
فرهنگي است که مبتني بر يک دوگانه بنيادي است که دورکيم بين مقدس و نامقدس برقرار
ميکند .بسته به اينکه اين واقعيتها درباره نابرابريهاي اجتماعي منابع و قدرت در رابطه با
طبقه ،جنسيت ،نژاد است يا درباره کيفيت سياستمداران ،معناي آنها ساخته ميشود و بر مبناي
کدگذاري فرهنگي تحليل ميشود.

جایگاهدوركيمدرجامعهشناسيسياسي

براي تبيين جايگاه دورکيم در جامعه شناسي سياسي بايد به دو سؤال پاسخ داد :چرا انديشههاي
دورکيم را ميتوان جامعهشناسي سياسي دانست؟ نسبت انديشههاي سياسي او با مکاتب اصلي
جامعهشناسي سياسي چيست؟
همانطور که گفته شد جامعه شناسي سياسي دورکيم مبتني بر ارزيابي تجربي او از جامعهي
مدرن ،دولت و سياست مدرن است .او پيش از آنکه به دنبال راهحلي براي بحران اخالقي
معاصر باشد ،ارزيابي خود را از شرايط فعلي ارائه ميدهد ،شرايطي که در آن دولت ،جامعه و
فرد هر يک وضعيت تازهاي در گسست از جامعهي سنتي تجربه ميکنند .دورکيم همهجا از
ارتباط دولت و جامعه (مدني) سخن ميگويد .اگر موضوع اصلي جامعهشناسي سياسي را
بررسي روابط متقابل ميان قدرت دولتي و نيروهاي اجتماعي بدانيم (بشيريه ،)18 :1385 ،پس
ميتوان انديشههاي سياسي دورکيم را جامعهشناسي سياسي دانست .اگر حوزهي اختصاصي
جامعهشناسي سياسي را بررسي تأثير جامعه و نيروهاي اجتماعي روي دولت (تعيينکنندگي)
بدانيم ،بازهم دورکيم بهخصوص در آنجا که به نقش گروههاي ثانوي در تحديد دولت اشاره
ميکند در چارچوب جامعهشناسي سياسي قرار ميگيرد .دويل 1با بيان اينکه تأکيد دورکيم بر
ماهيت فرهنگي جوامع بشري است از اهميت امر سياسي براي فهم جوامع بشري در
جامعهشناسي دورکيم سخن ميگويد ،چيزي که در خوانش پارسونز از دورکيم ناديده گرفتهشده
است (دويل .)209 :2006 ،وقتي دورکيم از مفهوم «سياسي» استفاده ميکند ،منظورش صرفاً
حوزهي محدود فعاليتهاي دولت نيست ،بلکه کل جامعه را در نظر دارد (همان.)225 ،
1 Natalie Doyle
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براي پاسخ به سؤال دوم الزم است که نسبت آراي دورکيم با مکاتب جامعهشناسي سياسي
(رفتارگرايي ،مارکسيسم ،نخبهگرايي و نخبهگرايي دموکراتيک ،پلوراليسم ،و پلوراليسم مضاعف)
را مورد واکاوي قرار دهيم.
ابتدا بايد متذکر شد که انديشههاي دورکيم مرز مشخصي با مکتب «ليبراليسم» در
جامعهشناسي سياسي دارد .درحاليکه در ليبراليسم دولت بايد پاسبان حقوق افراد باشد ،ميتوان
نتيجه گرفت که دورکيم با اين تعبير سلبي از عدالت موافق نيست و بر نقش مثبت و ايجابي
دولت و لزوم وجود دولت قوي تأکيد ميورزد .ازنظر دورکيم ،فردگرايي به آن شکل که
ليبراليسم ميگويد تحقق پيدا نميکند بلکه در جامعهي ارگانيک و با دخالت دولت حاصل
مي شود .از سوي ديگر دورکيم دولت را حاصل رقابت احزاب نميداند و جامعه مدني را
متشکل از اکثريت و اقليت نميبيند؛ درواقع دورکيم کمتر به چگونگي تشکيل دولت و بيشتر به
ماهيت و کارکرد آن مي پردازد .دورکيم در اهميت دادن به نقش فرد و همچنين مخالفت با دولت
مطلقه و توتاليتاريسم و ناسيوناليسم فاشيستي در کنار انديشه ليبرال قرار ميگيرد.
مکتب «رفتارگرايي» در جامعهشناسي در کنار ليبراليسم است و بحثهايي که درباره نسبت
دورکيم و ليبراليسم گفته شد دربارهي اين مکتب هم صدق ميکند .اما ويژگي خاص اين مکتب
در اين است که دموکراسي را محدود به دموکراسي پارلماني نميداند و تأکيد ميکند که در
دموکراسي بايد به مطالبات مردم پاسخ گفت و ابزارش هم سنجش افکار است .اگرچه اين نظر
به نوعي نزديک نظر دورکيم است اما بايد دقت کرد که رويکرد دورکيم به دموکراسي يکجانبه
نيست .دورکيم نگاه اخالقيتري به دموکراسي دارد و بهجاي آنکه دموکراسي را به نظرسنجي
تقليل دهد بر جريان يافتن آگاهي در سطح جامعه و ميان جامعه و دولت تأکيد ميکند.
مکتب «مارکسيسم» در جامعهشناسي سياسي ،مفهوم طبقه را در مرکز تحليلهاي خود قرار
ميدهد و اين نشاندهندهي فاصله قطعي دورکيم و اين مکتب است .دورکيم نه معتقد به تضاد
دائمي طبقاتي در جامعه است و نه دولت را يکي از لوازم سلطهي طبقاتي ميداند .اما فاصله
دورکيم و مارکسيسم را نبايد به معناي محافظهکار بودن دورکيم در نظر گرفت .براي دورکيم هم
مثل مارکسيستها مسئله نابرابري مهم است اما رويکرد متفاوتي به اين مسئله دارد .همچنين
همانطور که تامپسون ميگويد دورکيم به ايدئولوژي نيز توجه داشته است (تامپسون.)31 :2012 ،
مکتب «نخبهگرايي» از اين نظر که ميگويد هميشه عدهي معدودي حکومت ميکنند شبيه
ديدگاه دورکيم است هرچند دورکيم از مفهوم نخبه استفاده نميکند .همچنين دورکيم از اين
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واقعيت نتيجه نميگيرد که دموکراسي وجود ندارد .تفاوت ديگر دورکيم و مکتب نخبهگرايي در
اين است که دورکيم نگ اه منفي به توده مردم ندارد؛ درواقع رابطه دولت و جامعه را به سود هر
دو ميداند .تمرکز دورکيم روي کارکرد دولت است نه افراد تشکيلدهندهي دولت ،بنابراين از
رقابت نخبگان همسخن نميگويد .همچنين دورکيم را نميتوان يک نخبهگراي دموکراتيک
دانست چراکه دورکيم دموکراسي را روش انتخاب حاکمان نميداند و معناي ديگري از
دموکراسي مدنظر دارد.
مکتب «پلوراليسم» با تأکيد بر اينکه جامعه متشکل از افراد و گروههاي متکثر است ،يادآور
تعريف دورکيم از جامعه سياسي است که آن را شامل گروههاي ثانوي ميداند .گيدنز نيز مسئله
دورکيم را مسئله جوامع پلوراليستي ميداند که در آن اقتدار سنتي از بين رفته است و دولت
جانشين کليسا ميشود (گيدنز .)11 :1986 ،دورکيم نيز مثل پلوراليستها بيشتر از تضاد بر
هماهنگي تأکيد ميکند .اما دورکيم دولت را مستقل و داراي اهميت ميداند و آن را صرفاً برآيند
جامعه بهحساب نميآورد.
شباهت آراي دورکيم و مکتب «پلوراليسم مضاعف» يا متأخر در اين است که هر دو
دموکراسي را روش انتخاب نميدانند بلکه آن را راهي براي رسيدن به وفاق تعريف ميکنند.
همينطور دورکيم در تأکيد بر اهميت گروههاي ثانوي به اين مکتب نزديک ميشود اما بايد
توجه داشت که در ميان گروههاي ثانوي ،دورکيم بر گروههاي صنفي تأکيد ميکند و نسبت به
اين مکتب دولتمحورتر است.

نقدجامعهشناسيسياسيدوركيم

يکي از مباحثي که در جامعهشناسي سياسي دورکيم مطرح ميشود جايگاهي است که او براي
طبقه و تحليل طبقاتي در نظر ميگيرد .نونز به شباهت دورکيم با مارکس اشاره ميکند .دورکيم
مي پذيرد که دولت به اين خاطر آغازشده که در جامعه نيروهاي مختلف اجتماعي ،اقتصادي ،و
خانوادگي وجود دارند که مي خواهند افراد را در سيطره خود درآورند؛ اين نيروها وضعيتهاي
نابرابري ميان انسانها پديد ميآورند .براي کاهش اين نابرابريها ،بايد بر فراز همهي گروههاي
ثانوي و نيروهاي اجتماعي ،يک نيروي برابر وجود داشته باشد که قادر به جلوگيري از افراطها
باشد .اما با اين تفاوت که دورکيم با تحليل کارکردهاي دولت ميگويد از طريق دولت
جريانهاي اجتماعي متفاوت هماهنگ ميشوند و نظم گسترش مييابد .بنابراين دولت مثل فکر
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در برابر غريزه عمل ميکند .دولت بهعنوان ارگان بازتاب اجتماعي نميتواند ابزار يک گروه يا
يک طبقه باشد ،کارکرد آن حفظ تعادل نيروها و منافع است (نونز.)257 :1964 ،
گيدنز اين انتقاد را به دورکيم وارد ميداند که او فضاي مفهومي که براي تحليل تقسيم
طبقاتي الزم است را از بين ميبرد .براي دورکيم و سنسيمون 1طبقه و تضاد طبقاتي تنها
بهعنوان آسيب در مرحله انتقال نظم مدرن جامعه است (گيدنز .)3 :1986 ،از طرف ديگر
تامپسون ميگويد دورکيم از مسائل مربوط به تضاد طبقاتي غافل نبود و از يک لحاظ اين
مسئلهي اصلي او بود .ولي او آن را عالمتي از اين واقعيت ميدانست که اقتصاد تابع نظم
اخالقي موردتوافق نيست .ازاينرو کافي نيست که اقتصاد را يکبار براي هميشه اصالح کرد؛
بلکه الزم است نظارتي دائمي بر آن اعمال گردد تا در خدمت مقاصد اخالقي درآيد .دورکيم
برخالف مارکس ،معتقد نبود که ميتوان تغييرات بنيادي و ماندگار از نوع ترقيخواهانه را با
انقالبي سياسي مبتني بر تضاد طبقاتي (و ريشهکني آن از طريق انقالب) به بار آورد (تامپسون،
.)224 :1388
درواقع تأکيد دورکيم بر تغييرات تدريجي و درازمدت ناشي از تقسيمکار بود .اما تامپسون به
شکل ديگري اين انتقاد را به دورکيم وارد ميداند جديترين انتقاد به جامعهشناسي سياسي
دورکيم را آن ميداند که او با مشکالت تغيير تقسيمکار موجود مواجه نشد ،مشکالتي که بر
منافع طبقاتي متضاد مبتني شده است ،و نهادهاي دولتي هم که خود بخشي از مناسبات موجود
سلطه و سرسپردگي طبقاتي هستند آن را تداوم ميبخشند (همان.)243 ،
گيدنز توضيح ميدهد که در آراي دورکيم اين نکته که دولت در حفظ روابط سلطه و انقياد
ميکوشد ،اصالً مورد مالحظه قرار نميگيرد .دورکيم اين امر را مسلم ميشمارد که دولت،
دستکم در صورت عادي همبستگي ارگانيک نماينده توده مردم است .اين واقعيت که
سازمانهاي صنفي در جوامع غربي به شيوهاي که دورکيم پيشبيني کرد تحول نيافت،
نشاندهنده وجود پايدار تعارض در تقسيمکار است .اتحاديهها همچنان و بهطور عمده بهصورت
سازمانهاي تعارضي باقي ماندهاند و برخالف پيشبيني دورکيم به سازمانهاي صنفي اخالقي
تبديل نشدهاند و اعتصاب همچنان اساس روابط قدرت ميان اتحاديهها و کارفرمايان را تشکيل
ميدهد (گيدنز .)94 :1363 ،گيدنز اين نکته را هم اضافه ميکند که نظم دموکراتيک فرصتي
1 Saint-Simon
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براي تجلي منافع بخشهاي مختلف فراهم ميآورد .اما دورکيم به واسطهي اينکه دولت را مبين
منافع جمع بهطورکلي ميداند ،بر تقابل مداوم منافع بهعنوان شاخص نظم اجتماعي معاصر صحه
نميگذارد (همان.)95 ،
گيدنز بهدرستي اين نقد را به دورکيم وارد ميداند که جايگاه رفع سلطه طبقاتي در تحليل
سوسي اليسم را تقريباً ناديده گرفته است و بيشتر بر تنظيم اقتصاد تأکيد کرده است .دليل اين امر
اين است که دورکيم تقسيم کار با تنظيم اخالقي را ابزار از ميان بردن سلطه طبقاتي و دستيابي به
همبستگي اجتماعي ميداند .اما چون سوسياليسم شامل پيشنهادي براي تغييرات اجتماعي بنيادي
ميشود ازنظر او پذيرفته نيست (همان.)96 ،

جمعبندی

تا قبل از دههي  1970استفاده از عبارت «جامعهشناسي سياسي دورکيم» دور از ذهن به نظر
ميآمد اما هماکنون اين اصطالح جاافتادهاي به شمار ميآيد و در منابع مختلف از آن استفاده
ميشود (گيدنز 1971؛ پريگر1981 1؛ هيرن1985 2؛ گيدنز 1986؛ مولر1993 3؛ پالومبو و
اسکات2003 4؛ کريستي2009 5؛ نش 2010؛ کاترل2010 6؛ تامپسون 2012؛ داوسن2013 7؛
کالرو.)2014 8
در همهي اين آثار از زواياي مختلف جامعهشناسي سياسي دورکيم بررسيشده است.
کارهاي گيدنز (1971؛  )1986تأثير فراواني بر روي همه کارهاي بعدي گذاشته است؛ بهجز
تامپسون ( )2012و نش ( )2010که همانطور که توضيح داده شد از زاويهي ديگري
جامعهشناسي سياسي نودورکيمي را توصيف ميکنند.
9

جامعه شناسي سياسي دورکيم به طرز وسيعي در پيوند با جامعهشناسي اصول اخالقي و
جامعهشناسي عدالت او مطرح شده است؛ درواقع او پيوند بين عمل سياسي ،خواست عدالت ،و
فهم اخالقي در جامعهي مدرن را به شکلي جامعهشناسانه بررسي ميکند (کاترل.)2 :2010 ،
1 Prager
2 Hearn
3 Muller
4 Palumbo & Scott
5 Cristi
6 Cotterrell
7 Dawson
8 Callero
9 Morals
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اهميت اينچنين خوانشي از جامعهشناسي سياسي دورکيم در اين است که پرسشهاي اصلي
دورکيم در جامعهشناسي سياسياش بسيار متفاوت با پرسشهاي نوعي جامعهشناسان سياسي
معاصر است .بنابراين بهترين راه نزديک شدن به جامعهشناسي سياسي دورکيم اين نيست که آن
را بهعنوان حوزهي مستقلي ببينيم ،بلکه بايد آن را در پيوند با ساير بخشهاي انديشهي دورکيم
ديد (همان .)3 ،دورکيم به تحليل ساختارهاي سياسي ميپردازد که از شرايط الزم براي بقا و
رشد جامعهي مدرن اخالقي را فراهم ميکند (همان.)6 ،
شباهت زيادي در کاربرد مفاهيم دولت ،جامعهي مدني ،و خانواده ميان دورکيم و هگل
وجود دارد .درک دولت بهعنوان حافظ آرمان که به جامعه در جهت آگاهي از خويش کمک
ميکند و در حفاظت از منافع جمعي نقش ايفا ميکند کامالً محتمل است که از فلسفهي هگل
آمده باشد .اما تفاوت اصلي بين اين دو در اين واقعيت نهفته است که مطابق مفهومپردازي
هگل ،خود دولت موضوع آرمان جمعي است ،درحاليکه در مدل دورکيم ،فرد موضوع چنين
آرماني است (مولر.)103 :1993 ،
بهغيراز مقايسه جامعه شناسي سياسي دورکيم با کارهاي وبر و مارکس (پالومبو و اسکات،
 ،)2003تالشهايي صورت گرفته تا نسبت ميان ديدگاههاي دورکيم با مباحث روز جامعهشناسي
سياسي شناخته شود .ازجمله در مباحث جهانيشدن به انديشه دورکيم ارجاع دادهشده است،
بهويژه اينکه جامعهشناسي سياسي دورکيم تنها محدود به مسائل فرانسهي زمان او نيست .او
صاحب يک ديدگاه جهاني و جهانوطني است که خود را در مفهوم فردگرايي اخالقي نشان
ميدهد ،مفهومي که هم از فرد و هم از يک دولت-ملت مشخص فرا ميگذرد (کريستي:2009 ،
 .)47دورکيم خود به تعارض وطنپرستي و جهانوطني اشاره ميکند و راهحل را اين ميداند که
گرايش وطنپرستي اين باشد که بخش کوچکي از جهانوطني بشود و هر دولت خاص با
قدرتش سازماني شود براي تحقق بخشيدن به آرمان عمومي و انساني (دورکيم.)141 :1393 ،
در مباحث اخير مربوط به ديگرخواهي ،1اخالق و همبستگي اجتماعي و همچنين دموکراسي
گفتگويي 2نيز به جامعهشناسي سياسي دورکيم اشاره ميشود .هرچند چارچوب مفهومي که
دورکيم از آن بهره ميگيرد ،باعث مي شود به مسائل مربوط به هويت و سياستِ هويت در
جامعه مدرن نپردازد و نياز به اشکال راديکال دموکراسي که مبتني بر گفتگو در عرصهي عمومي
است را دستکم بگيرد (کالرو.)367 :2014 ،
1 Altruism
2 Deliberative
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براي کساني که به مشکالت دموکراسي ميانديشند ،توجه به جامعهشناسي دورکيم کمک ميکند
تا بر نقاط کوري که تحليلهاي وبري در اين خصوص دارد غلبه شود و بهنوعي جامعهشناسي
سياسي وبر تکميل شود (پريگر .)919 :1981 ،دورکيم و وبر بر اساس ارزيابي تجربي متفاوتي که از
جامعهي مدرن دارند ،نظريههاي مختلفي از دموکراسي ارائه کردند .برخالف نظريهي صوري وبر در
مورد دموکراسي ،در نظريه ماهوي 1دورکيم ،دموکراسي وابسته به خلق يک رابطهي اخالقي ويژه بين
دولت و فرد است .امروزه بين جوامعي که صرفاً شکل دموکراتيک دارند (تقريباً تمام جوامع مدرن) و
آنهايي که بهراستي ارزشهاي دموکراتيک را پذيرفتهاند (تعدادي کمتر) تفاوت زيادي وجود دارد.
بنابراين نظريهاي ماهوي مثل نظريهي دورکيم ميتواند براي فهم مشکالت جوامع با جهتگيري
دموکراتيک به ما کمک کند (همان.)921 ،
در ميانهي دههي  80ميالدي ،دموکراسيهاي سرمايهداري غربي با دو موضوع مهم روبرو
بودند :صنفگرايي 2و استقالل دولت؛ هر دو موضوعي که در جامعهشناسي دورکيم آمده است.
دورکيم عالوه بر توضيح دقيق هرکدام ،رابطهي اين دو در جوامع مدرن مناسب را مطالعه کرد
(هيرن.)151 :1985 ،
در حال حاضر نيز بر اهميت نقشآفريني و مسئوليتپذيري دولت تأکيد ميشود ،بهويژه
اينکه ازلحاظ اقتصادي جان مينارد کينز 3موردتوجه قرارگرفته و براي توجيه جامعهشناختي آن از
نظريه دورکيم استفاده ميشود (ايتول و ميلگيت344 :2011 ،4؛ پادوا44 :2014 ،5؛ والن:2012 ،6
 .)16گاهي نيز به شکل صريحتري به شباهت انديشههاي کينز و دورکيم پرداختهشده است
(وايلي )2011 ،7و همچنين در نقد نئوليبراليسم از جامعهشناسي سياسي دورکيم بهره گرفتهشده
است (داوسن.)75 :2013 ،
اگرچه در کتاب تقسيمکار به نظر ميرسد که ازنظر دورکيم دولت صرفاً زائدهاي بر جامعه
است ،8اما دورکيم در کتاب درسهاي جامعهشناسي نشان ميدهد که دولت را هضم شده در
جامعه نميداند و براي آن استقالل نسبي قائل است .او تأکيد ميکند که تشکيالت حکومتي
1 Substantive
2 Corporatism
3 John Maynard Keynes
4 Eatwll & Milgate
5 Padua
6 Whalen
7 Wiley

« 8قدرت اداري ...جز مشتقهاي از نيروي درونبودِ وجدان عمومي نيست» (دورکيم.)81 :1387 ،
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خودش يک حي اتي دارد و نبايد گفت که اين جامعه است که بهوسيله دولت فکر ميکند و
تصميم ميگيرد بلکه دولت براي جامعه فکر ميکند و تصميم ميگيرد (دورکيم.)109 :1391 ،
دورکيم موافق نظر اسپنسر نيست که کاهش جنگ به معناي اين است که فقط منافع اقتصادي
باقي ميماند و ميگويد « :يک فعاليت دروني وجود دارد که اقتصادي و سوداگرانه نيست و آن
فعاليت اخالقي است» (همان .)137 ،دورکيم بهعنوان مصداقهايي از فعاليت اخالقي دولت ،از
ايجاد قواعد عادالنه براي مبادله و تضمين مبادله مسالمتآميز خدمات ،رفتار شايسته با همه،
آزادي همه از هر وابستگي ناعادالنه و خفتبار ،و تنظيم عرصه اجتماع براي بروز و تحقق افراد
نام ميبرد و همچنين ميگويد که دولت ميتواند کارگر و کارفرما را از جباريت صنفي آزاد کند.
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معرفت

ش ، 39
خرداد 88

علوم انساني
دانشگاه امام
حسين

ش ،78
زمستان 88

نامه علم و
دين

ش ،46
زمستان 88

فصلنامه علوم
اجتماعي
معرفت
فرهنگي
اجتماعي

ش ،3
تابستان 89

جامعهشناسی سياسی دوركيم 33
ردیف

موضوع

نویسنده

39

فصيحي

امان اهلل

نظم

40

فييو

ژان کلود

تربيت

41

مقدم و
خانمحمدي

سعيد و
کريم

جامعهشناسي

42

ابراهيمي پور

قاسم

روششناسي

43

نواح

عبدالرضا

تربيت

44

شامحمدي و
پاساالري

رستم و
فاطمه

دين

45

هرسيج و
محموداوغلي

حسين و
رضا

روششناسي

46

دهقان سيمکاني

رحيم

دين

47

حيدري و
سرحدي

آرش و
سجاد

جامعهشناسي

ناممقاله
مباني نظريه دين
و همبستگي
اجتماعي
قانونمندي جامعه
و آزادي :نقد
ديدگاه دورکيم
اميل دورکيم و
تامل در باب
تعليم و تربيت
نقد و بررسي
زمينههاي معرفتي
و وجود نظريه
کارکردگرايي
دورکيم
روششناسي
انديشه اجتماعي
دورکيم ،وينچ و
عالمه طباطبايي
تحليل جامعه
شناختي نظريه
تعليم و تربيت
دورکيم
مقايسه آراء
دورکيم و گيرتز
در زمينه دين
بررسي
روششناسي
اميل دورکيم از
منظر پيتر وينچ
در مطالعه
پديدههاي
اجتماعي
اميل دورکيم و
قرائتي عرفي از
دين
دوگانه
فرد/جامعه در

نشریه

معرفت

ش ،157
دي 89

برگ فرهنگ

ترجمه
روح اهلل
حسيني،
89

معرفت
فرهنگي
اجتماعي

ش ،3
تابستان 90

معرفت
فرهنگي
اجتماعي

ش  ،4پاييز
90

مجله علوم
تربيتي

ش ،94
تابستان 90

پژوهشنامه
اديان

ش ،12
زمستان 91

دانش سياسي
و بين الملل

ش ،2
تابستان 92

انديشه نوين
ديني

ش ،34
پاييز 92

جامعهشناسي
ايران

ش  ،3پاييز
92
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ردیف

موضوع

نویسنده

48

جوان و ساداتي

عبدالرضا و
محمدجواد

جرم

49

مدقق و
شرفالدين

محمد و
حسين

روششناسي

50

جمشيديها و
ميرزايي

غالمرضا و
مهدي

روششناسي

51

مريجي

شمساهلل

دين

ناممقاله
انديشه دورکيم:
دوگانه اي کاذب
يا واقعي
دورکهايم و
کارکردگرايي در
شناخت کيفر
روششناسي
نظريه اجتماعي
اميل دورکيم
بررسي
جامعهشناس
بودن ابنخلدون
با تاکيد بر قواعد
روششناختي
اميل دورکيم
بررسي تطبيقي
دين و
کارکردهاي
اجتماعي آن از
ديدگاه دورکيم و
عالمه طباطبايي

نشریه

تعالي حقوق

ش 92 ،4

معرفت
فرهنگي
اجتماعي

ش ،17
زمستان 92

مطالعات
معرفتي در
دانشگاه
اسالمي

ش ،59
تابستان 93

معرفت
فرهنگي
اجتماعي

ش ،19
تابستان 93

