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  q20   هاي مفهومی و نظري درباره جامعه ایران دومین همایش کنکاش                            
  

  انسجام در برابر ائتالف؛ تبیین نظري همبستگی در جامعه ایران
 1حسین افراسیابی

ر جامعه هاي محوري علوم اجتماعی بوده است که اغلب متفکران اثرگذا انسجام اجتماعی و عوامل مرتبط با آن یکی از پرسمان
شناسی را حول این محور  دانند که شکل گیري علم جامعه را چنان مهم می انسجام اجتماعیبرخی . شناسی به آن پرداخته اند

در پرتو جهانی شدن، تغییرات فرهنگ . زندگی اجتماعی انسان در هر مرحله تحت تأثیر عوامل معینی انسجام یافته است. دانند می
. ها دستخوش تحول شده است انسجام اجتماعی و تعاریف، تلقی و صور تحقق آن، در جوامع و گروهو حوزه هاي زندگی شخصی، 

هاي مختلف از جمله فرایند فردي شدن، تغییر الگوي خانواده، تغییرات اقتصادي، تکثیر منابع عرضه،  تغییرات گسترده در عرصه
و فرایندهاي مهاجرت در سطح جهان، دنیایی جدید را رقم زده و  هاي اطالعات و ارتباطات هاي جنسیتی، توسعه فناوري تغییر نقش

 .اشکال انسجام اجتماعی را دگرگون کرده است
در تبیین و سنخ شناسی انسجام اجتماعی، نظریه هاي متفاوتی وجود دارد و عوامل مختلفی بعنوان پیوند دهنده اعضاي جامعه 

هاي  کی از مهمترین ساز و کارهاي تعامالت درون و بین اجتماعات و گروهی "مدارا"در میان عوامل گوناگون، . مطرح شده است
  .اي دارد انسانی است، که در انسجام اجتماعی نقش قابل مالحظه

با توجه به پشتوانه نظري موجود . این مقاله به دنبال بررسی نظریه هاي گوناگون در این زمینه و ارائه یک پیشنهاد نظري می باشد
عی و اقتصادي جوامع معاصر، بویژه ایران می توان این ادعا را مطرح کرد که مدارا بعنوان یکی از مهمترین و شرایط اجتما

سازوکارهاي انسجام بخش گروه ها و جوامع معاصر بشري در سطوح خرد و کالن است که در مدل ها و نظریه ها کمتر مورد تأکید 
بر . ررسی و نقش مدارا و سازوکار ارتباط آن با انسجام اجتماعی ارائه شده استدر این راستا نظریه هاي موجود ب. قرار گرفته است

این اساس مدلی نظري در زمینه سنخ شناسی و عوامل تبیین کننده انسجام و مدل جایگزین آن در جوامعی که مدارا در آنها 
  .کمرنگ است، ارائه شده است

  .همبستگیارا، انسجام اجتماعی، ائتالف اجتماعی، مد :واژگان کلیدي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  )Hafrasiabi@yazd.ac.ir(شناسی دانشگاه یزد  استادیار جامعه.  1
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