


چکيـده
مفاهيم، اصلی ترين عناصر ساختار يک دانش به شمار می روند که نقش انتقال داده ها، 
تعيين قلمرو و جغرافيای آن دانش را بر عهده دارند. از اين رو، کسب هر گونه شناخت 
پيرامون حوزه های يک دانش، مستلزم آگاهی از مفاهيم اختصاصی آن و تجزيه و تحليل 
صحيح آنها بر اساس شرايط وجودی جوامع مختلف است. حوزه انديشه اجتماعی نيز بر 
مفاهيمی بنا گرديده است که تنها با درک و تبيين درست و فهم پذير کردن آنها مطابق 
شرايط وجودی هر جامعه، به کارگيری آنها امکان پذير می شود. بدين سان، مفاهيمی 
نظير فرهنگ، شخصيت، جامعه، گروه و نهاد از مفاهيم کليدی در جامعه شناسی هستند 
که تنها با ارائه تعاريف جامع از آنها، می توان به فهم و انتقال مطلوب اين حوزه دانشی 
به جويندگان دانش، خدمت رساند. بر اين اساس، در اين مقاله ابتدا موضوع فرهنگ 
و نقش و اهميت آن در گسترش اجتماعات بشری بررسی می شود، سپس به شرح 
و توضيح گروه های اجتماعی و ويژگی های آنها و  نقش نهادهای اجتماعی در  عملی 
کردن  اهداف گروه ها اشاره می کنيم و بررسی تفصيلی جامعه و ضرورت ها و شرايط 
خاص آن در ادامه پی گيری می شود. بديهی است در کنار هر يک، ديدگاه های اسالمی 

در حد ضرورت طرح خواهد شد.

واژه هاي کليدي: فرهنگ، جامعه، فرد، گروه، نهاد، اجتماع، سازمان.

مروری بر نقش و جايگاه مفاهيِم گروه، نهاد، جامعه 
و فرهنگ با نگاه تطبيقی به ديدگاه های اسالمی

محمدکاظم کریمی *

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم *
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مقدمه
بحث از رابطه فرد، جامعه و منشأ اثر بودن هر يک نسبت به ديگری و نيز نحوه و ميزان 
محسوب  اجتماعی  انديشه  تاريخ  در  اساسی  مباحث  از  يکديگر،  از  دو  اين  تأثيرپذيری 
فرايند  به خود معطوف کرده است. در  انديشمندان اجتماعی را  می شود که همواره ذهن 
گونه  هر  فاقد  فرد  آيا  دارد؟  جايگاهی  و  نقش  چه  فرد  اجتماعی،  پديده های  شکل گيری 
توانايی در واکنش نشان دادن به وقايع پيرامون خود است و چاره ای جز متابعت بی چون و 
چرا از شرايط اجتماعی را ندارد؟ يا اينکه انسان موجود مختاری است که به اختيار و عمل 
خود محيط پيرامونش را می سازد و می تواند در تمامی امور مربوط به حيات خود دخل و 
تصرف کند و آنها را بر طبق خواست خود تغيير دهد؟ آيا فرد تنها مجاز است که در حصار 
تنگ ساختار اجتماعی رفتار کند يا اينکه او نسبت به اعمال و رفتار خود مسئول است و 
به همين خاطر مستحق تقدير يا نکوهش است؟ و مواردی نظير آن، از جمله مسائل مرتبط 
با اين موضوع هستند. بررسی چگونگی شکل گيری اجتماعات بشری و نقش ويژگی های 
ميزان  به  نسبت  را  ما  فهم  اجتماعی،  پديده های  به  در جهت دهی  انسانی  افراد  شخصيتی 

تأثيرگذاری هر يک عمق بيشتری خواهد بخشيد.
اجتماعی  زندگی  و  دارند  نياز  اجتماعی  زندگی  به  حيات،  ادامه  امکان  برای  انسان ها 
ناگزير بايد از قالب و ساخت مشخصی برخوردار باشد. شکل گيری ساخت اجتماعی در 
گروه های  تشکيل  و  عضويت  بدون  اجتماعی  زندگی  و  است  اجتماعی  گروه های  قالب 
اجتماعی امکان پذير نيست. از اين  رو، برای هويت بخشيدن به حيات اجتماعی، افراد در 
قالب گروه های اجتماعی سازمان می يابند و هر فرد الزامًا در يک گروه يا بيشتر عضويت 

دارد تا از اين طريق، حساسيت خود را نسبت به محيط اجتماعی خود نشان  دهد.
در واقع، کارکرد اصلی گروه ها، هويت بخشی به افراد در اجتماع است. اما گروه ها برای 
اين  دارند.  نياز  بيرونی  و  عينی  در عرصه های  به حضور  نقش خود  ايفای  و  ابراز وجود 
عرصه ها که نمايان گر باور، بينش و ذهنيت گروه ها هستند، نهادها می باشند. به بيان ديگر، 
نهادها ابزار ايفای نقش گروه های اجتماعی هستند و گروه ها، نظام ارزشی و رفتاری خود را 
در قالب نهادهای اجتماعی شکل می دهند. سازمان های اجتماعی نيز به نوبه خود تبلوريافته 
نهادهای اجتماعی هستند که در جامعه پديد می آيند و عهده دار وظايفی هستند که جامعه بر 

اساس نياز خود به آنها واگذار می کند.
هر گاه مجموعه ای از گروه های اجتماعی در قالب نهادها يا سازمان هايی به ايفای نقش 
بپردازند، جامعه شکل می گيرد. و به بيان ساده تر، جامعه تشکيل يافته از گروه های اجتماعی 
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است که در قالب نهادها و سازمان ها تبلور يافته اند. 
چارچوب  در  اجتماعی  گروه های  تشکيل  بلکه  نمی گيرند،  شکل  در خأل  گروه ها  اما 
قواعد، معيارها و ضوابط مشخصی است. فرهنگ، تأمين کنندۀ محتوا و جهت دهندۀ گروه های 
اجتماعی است. به  طور کلی، جامعه بدون فرهنگ امکان ادمه زيست ندارد، بلکه جامعه 

مبتنی بر فرهنگ شکل می گيرد؛ بنابراين، جوامع مختلف، فرهنگ های گوناگونی دارند. 
از زاويه ای ديگر، اجتماعات بشری در همه جای کره زمين به يک صورت رشد نکرده اند. 
تفاوت در فرهنگ ها به ويژه در بهره مندی از دانش ها و ابزار، باورها و ارزش ها، آداب و 
رسوم  و نظاير آن، داللت بر تأثير ويژگی های شخصيتی، رفتاری و زيستی افراد انسانی در 
برخورد با پديده های اجتماعی و انسانی دارد. از اين رو، برای شناخت درست پديده های 
اجتماعی، بايد در کنار توجه به نقش شرايط اجتماعی، نسبت به ضرورت ها و ويژگی های 

رفتاری افراد نيز توجه ويژه داشت. 

الف. فرهنگ1 
فرهنگ، حاصل تالش انسانی برای چيرگی بر طبيعت پيرامون است، که از شناخت خود 
آغاز می شود. از زمانی که انسان ها به اين باور رسيدند که بين آنها و محيط پيرامون، اعم 
از طبيعت جاندار و طبيعت بی جان تفاوت وجود دارد، در صدد موضوع شناخت )ابژه( 
قرار دادن آن  و به دنبال آن، تسلط هر چه بيشتر بر آن  برآمده اند. در ادامه، اين تالش برای 
سامان دهی ارتباط با هم نوعان و چگونگی دخالت در طبيعت، به نظام های ارزشی، رفتاری 
و اعتقادی نياز پيدا کرد تا در چارچوب آنها به حيات و شناخت خود عمق بخشيده و مرز 

و فاصله خود را با طبيعت بازشناسد.
اين نظام ها -که منشأ اصلی آنها از اديان است - انسان را در غلبه بر طبيعت و تعريف 
نوع رابطه اش با خود و ديگران ياری رساند و بدين  ترتيب، فرهنگ انسانی شکل و دوام 
يافت و در طی دوره های مختلف حيات انسانی همواره تقويت گرديد و تأثيرگذاری آن 

برای انسان ها بيشتر شده است. 
بر اين اساس می توان گفت فرهنگ حاصل برايندی از سه نوع رابطه انسان با طبيعت، 

خود و ديگران است که در قالب نمودار زير بيان شده است: 

 
فرهنـگ

جامعه

فردطبيعت

1. Culture
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ناميدن  برای  بيشتر  را  فرهنگ  برخی  تمدن،  و  فرهنگ  ميان  فرق گذاری  منظور  به 
را  ادبيات، هنر و دين، و تمدن  ارزش ها، اخالقيات،  انسان همچون  دستاوردهای معنوی 
برای دستاوردهای مادی همچون ابزارها، صنايع و فنون به کار می برند. در مقابل، برخی 
نيز فرهنگ را در گسترده ترين معنای خود ـ چنان که مردم شناسان به کار می برند  ـ برای 
همۀ چيزهايی که دستاورد انسان است، به کار می برند و آن را باعث جدايی او از طبيعت و 
برتری او بر ديگر موجودات طبيعی می دانند )آشوری، 1381، ص120ـ121(. از اين منظر، 
فرهنگ به دو بعد مادی و معنوی تقسيم می شود. بعد مادی فرهنگ، شامل دستاوردهای 
و  تالش ها  شامل  معنوی،  بعد  و  می شود  دارد،  بيرونی  نمود  آنچه  همه  و  سخت افزاری 
ارزش ها،  دانش ها،  شامل  گذشته  دوران های  طی  در  بشر  ذهنی  و  نرم افزاری  سرمايه های 
باورها و ديگر سرمايه های فکری بشر است. اين در حالی است که برخی صاحب نظران 
برای تمدن نيز چنين قلمروی مفهومی قائل هستند. از اين دسته، می توان، به »تيلور« اشاره 
داشت. تعريف مشهور تيلور از فرهنگ چنين است: »فرهنگ يا تمدن، کليت درهم تافته ای 
شامل دانش، دين، هنر، قانون، اخالقيات، آداب و رسوم و هر گونه توانايی و عاداتی است 

که آدمی همچون هموندی1 از جامعه به دست می آورد« )همان، ص47(.
تعريف،  اين  در  پيداست،  که  همان  گونه  اما  تعريف،  اين  قوت های  از  صرف نظر  با 
فرهنگ با تمدن يکسان دانسته شده است؛ بنابراين، مرز آن دو مشخص نيست، به عالوه 
آنتونی گيدنز از  اينکه بسيار عام و کلی است. بر اين اساس، به نظر می رسد تعريفی که 
فرهنگ ارائه  داده، از وضوح و سادگی بيشتری برخوردار است. گيدنز معتقد است: فرهنگ 
عبارت از ارزش هايی است که اعضای يک گروه معين دارند، هنجارهايی که از آن پيروی 

می کنند و کاالهای مادی که توليد می کنند )گيدنز، 1385، ص55(.
اما به نظر می رسد که در اين تعريف نيز تمايز آن با تمدن روشن نيست و مؤلفه های 
اساتيد  برخی  سوی  از  که  تعريفی  شايد  خاطر،  همين  به  می شود.  هم  ديگری  شامل  آن 
جامعه شناسی ارائه شده، ضمن اينکه از سادگی و رسايی بيشتری برخوردار است، بتواند 
مرز آن را با تمدن نيز روشن  کند. بر اساس اين تعريف، فرهنگ عبارت است از: »مجموع 
دکتر  درسی  جزوه  از  )برداشت  جامعه«  يک  عمل  مورد  هنجارهای  و  ارزش ها  باورها، 
خيری(. مطابق اين تعريف، منظور از باور، همان عقيده است و ارزش ها که شامل مطلوب ها 
و نامطلوب های زندگی هستند، تجلی باور می باشند؛ پس منشأ ارزش، باور است. هنجارها 

نيز تحّقق ارزش ها و شيوه و قالب عمل هستند.
به هر حال، هر تعريفی از فرهنگ که داشته باشيم، آنچه مهم می باشد، اين است که فرهنگ 
1. Member
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وابسته به جامعه است و جامعه بر اساس فرهنگ بنياد نهاده می شود و تعاريف مختلف و 
ناهماهنگی که از آن بيان شده، به دليل نقش اساسی است که فرهنگ در شکل گيری جوامع 
ايفا می کند؛ چرا که بر اساس ميزان نفوذ و زاويه تأثيرگذاری آن، تعريف ويژه ای از آن ارائه 
گرديده است. از اين  رو، به نظر می رسد که تعريف از فرهنگ با تعريف مردم از فيل در 
تاريکی آن گونه که مولوی توصيف می کند، قابل تشبيه است؛ زيرا هر کس يک بخشی از 
فرهنگ را برجسته کرده و آن را به عنوان فرهنگ تعريف کرده است. با اين وجود، شايد 
بتوان پذيرفت که واژه های فرهنگ و تمدن، آن گونه که صاحب نظران اين حوزه ها استعمال 
به  می توان  نگاه  اين  با  بنابراين،  هستند؛  مقصود  يک  بيان  برای  مشترکی  مفاهيم  می کنند، 

اختالف در تعابير و برداشت های موجود در اين زمينه خاتمه داد.

مفهوم فرهنگ
واژه Culture از زبان کالسيک و شايد زبان پيش کالسيک التين ريشه می گيرد. در ابتدا 
به معنای فرآوری- کشت و زرع  گياهان و نيز پرورش حيوانات و صورت بسط يافته آن 
در مورد پرورش ذهن انسان- به کار رفته است و در اواخر قرن هجدهم، به ويژه در آلمان 
و انگليس، معنای صورت بندی يا تعميم نوعی »روح« را به خود گرفت که الهام بخش »کل 
شيوه زندگی« گروهی متمايز از مردم است )ويليامز، 1380، ص252(. تلفظ اين واژه در 

انگليسی کالچر و در فرانسه کالتور می باشد و معادل فارسی آن فرهنگ است.
از  فرهنگ در زبان فارسی، واژه ترکيبی و دارای صورت پهلوی است. گمان می رود 
پيشوند »فر« به معنای »پيش« و ريشه باستانی »ثنگ«1 به معنای کشيدن  باشد. در اين صورت، 
واژه های فارسی »هنگ« به معنای قصد و آهنگ، هنجيدن، هيختن و انجيدن، به معنای بيرون 
کشيدن و برآوردن و نيز واژه »آهنگ« به معنای قصد، اراده، موزونی ساز و آواز، از همين 

ريشه است )آشوری، 1381، ص26-25(.

ويژگی های فرهنگ
1. فرهنگ حاصل تجربيات بشری است که طی نسل های متمادی، فراهم آمده و پيچيده تر 

گرديده است.
2. فرهنگ آموختنی است. انتقال فرهنگ در مرحله اول به وسيله خانواده و شبکه خويشاوندی 
و سپس توسط منابع ديگر، مثل سازمان ها و محافل بيرون از خانواده،  مؤسسات آموزشی،  

وسايل ارتباط جمعی و گروه های اجتماعی، از جامعه به فرد صورت می گيرد.
1. Thang
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3. فرهنگ نظم بخش رفتار انسان ها و کنترل کننده غرايز است.
4. فرهنگ متمايز کننده جوامع از يکديگر است.

فرهنگی شدن
را فرهنگ پذيری  با هنجارها و موازين فرهنگی يک جامعه  يا هم نوايی عميق فرد  تطابق 
يا فرهنگی شدن گويند که به دو صورت ممکن است واقع شود؛ اول، به صورت طبيعی و 
تدريجی که همان رشد افراد در داخل شرايط فرهنگی خاص است. دوم، به صورت تالقی 

دو فرهنگ که از راه های گوناگونی ممکن است صورت گيرد. 
می آموزيم؛  ديگر  مردم  از  ما  که  است  چيزهايی  تمام  دربرگيرندۀ  فرهنگ  که  آنجا  از 
بنابراين، تمام اعمال انسان مستقيم و يا غير مستقيم از فرهنگ ناشی می شود و تحت نفوذ 
آن است. برای مثال، موضوع ساده ای چون غذا خوردن، نياز بدن و بيولوژيک است که برای 
زنده ماندن بايد انجام گيرد، ولی وقتی سؤال می شود چه بايد خورد؟ چگونه بايد خورد؟ 
برآوردن  بنابراين،  نمايان می شود؛   انسانی  اعمال  در  فرهنگ  نفوذ  بايد خورد؟  چه وقت 
نيازهای غريزی در انسان با مجموعه ای از رفتارهای پيچيده همراه است و اين رفتارها را 
فرهنگ هر جامعه ای شکل می دهد. به همين خاطر، در مورد برآوردن نياز تغذيه در جوامع 
مختلف اشکال گوناگونی ديده می شود و محدوديت ها، مقررات، قواعد و رسومی وجود 
دارد که افراد هر جامعه را تحت نفوذ می گيرد. برای مثال، چه بايد خورد و از خوردن چه 

چيزی بايد پرهيز کرد. 
     با توجه به اينکه هر فردی خصوصياتی منحصر به فرد دارد که ويژه اوست و ديگران 
را از آن بهره ای نيست، اين گونه خصوصيات جزء فرهنگ به شمار نمی آيد، مگر آنکه به 
وسيله افراد ديگر ياد گرفته شود و به صورت رسوم و عادات گروهی در آيد و ديگران در 
انجام آن شرکت کنند. از اين رو، می توان گفت فرهنگ از جايی آغاز می شود که »آموزش« 
باشد و اساسی ترين عامل در آموزش نيز »زبان« است. زبان، بنيادی ترين وجه زندگانی و 
پايه ای ترين سازه فرهنگ است که در قالب سمبل های صوتی، اشارات، تصاوير، حرکات 

بدنی و امثال آن انتقال افکار يک جامعه را بر عهده دارد. 
شايستگی های  و  اخالقی  نيکی های  به  شدن  آراسته  معنای  به  فرهنگ  ترتيب،  هر  به 
خانواده،  يعنی  تربيتی،  نهادهای  وظيفه  حيوانی،  و  طبيعی  آفات  کردن  دور  برای  انسانی 
با زيستن در جامعه،  اين موجود طبيعی  مدرسه، مسجد، کليسا و خانقاه شمرده می شود. 
ابزارهايی برای دستيابی به طبيعت به سود خود می سازد و نهادهای اجتماعی و سياسی را بر 
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پا می کند تا فضای زندگانی انسانی را در برابر زندگانی طبيعی سامان دهد )ر.ک. آشوری، 
1381، ص110ـ111(.

ب. گروه اجتماعی1
اولين تجربه اجتماعی شدن افراد از طريق تشکيل گروه های اجتماعی است. گروهی ترکيب 
يافته از تعدادی از انسان هاست که با يکديگر روابط متقابل داشته و از عضويت خود در 
يک جمع که اعضای آن از يکديگر انتظار اعمال و رفتار مشترک دارند، آگاه هستند )کوئن، 

1380، ص129(.
بر اساس تعريفی ديگر، گروه عبارت است از دو فرد يا بيشتر که با هم تعامل دارند، 
به نحوی که هر يک می تواند در ديگری يا در ديگران تأثير گذاشته يا از آنان متأثر شود. 
در اين تعريف، بر عناصری چون تعامل بين افراد، داشتن درک و تصور از ديگر اعضاء، 
ايجاد پيوندهای عاطفی و وابستگی های متقابل يا نقش های متقابل تأکيد شده است )کريمی، 

1385، ص82(.
افراد در درون هر گروه دارای پايگاه و موقعيت مشخصی هستند و بر اساس اين پايگاه 
بايد نقش معينی را برعهده بگيرند. پايگاه، موقعيت اجتماعی و جايگاهی است که فرد در 
گروه يا در مرتبه اجتماعی يک گروه، در مقايسه با گروه های ديگر احراز می کند که حقوق 
و مزايای مشخصی را برای فرد تعيين می کند.  نقش، به رفتاری اطالق می شود که ديگران از 

فردی که پايگاه معينی را احراز کرده است، انتظار دارند )کوئن، 1380، ص83(.
بر اين اساس، استاد دانشگاه، پايگاهی است که اجرای برخی نقش ها مانند راهنمايی 
دانشجويان، مشاوره پايان نامه و تدريس در کالس از او انتظار می رود. در حقيقت ايفای 
و  پذيرش  با  افراد  و  است  اجتماعی شدن  فرايند  از  بخشی  گروه،  در  گوناگون  نقش های 
ايفای نقش های مختلف، مانند استاد، دانشجو، کارمند، برادر، خواهر، زن، مرد و يا هر نقش 

ديگری که جامعه انجام آن را برای اعضای خود مهم می شمارد، اجتماعی می شوند.

ويژگی  گروه ها
1. نيازهای روانی واجتماعی ما را برآورده می کند.

2. به ما کمک می کند تا به اهدافی برسيم که به تنهايی نمی توان به آنها رسيد.
3. ما را در فراهم کردن امنيت، ياری می رساند.

4. با عضويت در گروه، دانش و اطالعاتی به دست می آوريم که بدون آن دستيابی به آنها 
1. Social Group
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ممکن نخواهد بود.
5. عضويت در گروه به استحکام هويت اجتماعی ما کمک می کند )جمعی از مؤلفان، 1382، 

ص394(.

رهبری گروه
از ميان اعضای گروه ممکن است يک فرد موقعيتی به دست آورد که بر رفتار ديگران تأثير 
گذاشته و آنها را زير نفوذ و رهبری خود درآورد. از نظر روان شناسان اجتماعی، رهبری 
فرايندی است که در آن يکی از اعضاء برای رسيدن به اهداف گروه، ساير اعضاء را تحت 
تأثير قرار می دهد. نکته مهم در اين تعريف آن است که تأثيرگذاری به منظور رسيدن به 
فرد  به  منحصر  ويژگی  مهم ترين  بتوان  شايد  دارد.  گروهی  جنبه  عمومًا  که  است  اهدافی 
رهبران را انعطاف پذيری گسترده آنان دانست. بدين معنا که فرد بتواند روش ها و راه حل های 

مناسب هر موقعيت را تشخيص دهد و بر اساس آن اقدام کند )همان، ص436(.

طبقه بندی گروه ها
گروه ها را می توان بر اساس ويژگی های خاص آنها به انواع متعددی تقسيم کرد:

1. گروه های نخستين و گروه های دومين
چارلز هورتن کولی، اصطالح »گروه نخستين« را برای توصيف گروه هايی چون خانواده، 
دوستان، همسايه و همساالن به کار برده است. به نظر او، اين گروه ها به منزله پرورشگاه 
طبيعت انسانی هستند که در آنها احساسات بنيادی و ضروری، وفاداری به گروه، صميميت و 
توجه به ديگران آموخته می شود. دليل عمده نخستين بودن آنها اين است که در تشکيل طبيعت 
اجتماعی و آرمان های فرد سهم مهمی دارند. ويژگی  اين گروه ها عبارت است از: 1. تعداد 
اندک اعضاء؛ 2. داشتن روابط مستقيم و نسبتاً پايدار با يکديگر؛ 3. داشتن احساسات صميمی، 

وفاداری و مناسبات عاطفی؛ 4. وجود همکاری نزديک و صميمانه اعضاء نسبت به يکديگر.
»گروه های دومين«، گروه هايی هستند که بيشتر حالت رسمی دارند و روابط ميان افراد 
کمتر مبتنی بر احساس، عاطفه و صميميت است. اعضای اين گروه بنا به مقاصد ويژه و 
عملی، مانند تصميم گيری و انعقاد قرارداد به يکديگر می پيوندند. مانند سازمان های رسمی، 
شرکت ها، احزاب سياسی و ادارات دولتی. ويژگی  اين گروه ها عبارت است از: 1. گستردگی 
حجم و وسعت نسبت به گروه های نخستين؛ 2. کم بودن يا عدم تماس های چهره به چهره 
يا مستقيم بين اعضاء؛ 3. رسمی و تابع ضوابط خاص بودن روابط بين اعضاء )قنادان و 
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همکاران، 1376، ص114ـ116(.
2. گروه های سّری و گروه های فشار

»گروه های سّری«، گروه هايی هستند که مبتنی بر عضوگيری، برنامه ريزی، تصميم گيری و 
در خيلی از موارد دارای کارکردهای مخفی هستند و از شرايط و مقررات دشواری برخوردارند 
و عضويت در آنها با محدوديت هايی همراه است. گروه های طرفدار برتری نژادی و قومی، 

مانند مافيا، فراماسونری و بريگاد سرخ را می توان در رديف گروه های سّری نام برد.
در  نفوذ  در  سعی  آن  اعضای  که  هستند  سازمان يافته ای  گروه های  فشار«،  »گروه های 
ديگران داشته و قصد دارند برای رسيدن به هدف های خود بر ديگران فشار وارد آورند. 
معموالً هدف گروه های فشار به زانو درآوردن سياست دولت ها يا سازمان های بين المللی 
از  انجمن های حمايت  کارتل ها،  مانند سنديکاها،  به سود گرايش های خاص خود است. 

مصرف کننده و نظاير آن. )همان، ص118ـ119(.
3. گروه مرجع و گروه تعلق

ـ  اجتماعی  پايگاه  مورد  در  تحقيقات خود  در جريان  هيمن  را  مرجع«  »گروه  عبارت 
اقتصادی ابداع نمود. او متوجه شد که پايگاه ذهنیـ  پايگاهی که شخص تصور می کند، به آن 
تعلق دارد  ـ نمی تواند مستقيماً از عواملی، مانند درآمد يا تربيت ناشی شود؛ بلکه تا حدودی 

به گروه های اجتماعی ای بستگی دارد که به عنوان چارچوب مرجع انتخاب شده بودند.
به اين ترتيب، هيمن ميان گروه تعلق يا عضويت ـ گروهی که شخص واقعًا به آن تعلق 
دارد  و گروه مرجع تفاوت می گذارد. در بعضی موارد، گروه مرجع همان گروه تعلق است و 
در موارد ديگر اين طور نيست )دوچ و ام. کراوس، 1374، ص205(. بنابراين، گروه مرجع، 
روندی است که رفتار شخص را نسبت به بعضی گروه ها و افراد جهت می دهد و شخص از 

آنها چارچوب های مرجع برای رفتار، گرايش ها و يا احساسات شخصی خود می سازد.

شبه گروه
»شبه گروه«، شامل مجموعه ای از افراد است که فاقد شرايط گروه هستند و دارای انواع زير 
است: 1. انبوه خلق، جماعت يا انبوهه؛ پايه و اساس آن احساسی، هيجانی و غير هدفمند 
اما ويژگی گروه را  يا جمع، هدفمند است،  است و دفعتی شکل می گيرد. 2. عامه مردم 

ندارد. مثل راهپيمايی.
گوستاو لوبون در مورد انبوه خلق1 می گويد: »افراد چه در وضع زندگانی، خلق و خوی 
و هوش  شبيه هم باشند و چه نباشند، همين که به انبوهی مبدل شدند، نوعی روح جمعی 
1. crowd  
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در آنها پيدا می شود. اين روح وادارشان می کند تا به گونه ای عمل کنند که با عمِل هنگام 
تنهايی شان فرق کند. بعضی از عقايد و احساس ها تنها در افرادی پديد می آيد که به صورت 

انبوه خلق درآمده اند و به عمل مبدل می شود« )کالين برگ، 1369، ص504-503(.
کرد؛  تصور  ساکن  ذاتی  طور  به   را  فرد  نبايد  که  است  معتقد  لوين  کورت  همچنين   
زيرا فرد موجودی ديناميک است که خصايص و اعمال او بر اثر اوضاع خارجی يا ميدان 
اجتماعی1 دگرگون می شود. از اين  رو، انبوه خلق خود ميدان اجتماعی است و بايد منتظر 
بود که رفتار فرد در اين ميدان تغيير کند )همان، ص505(. بر اين اساس، می توان گفت 
مانند  نيستند،  تعامل  در  يکديگر  با  که  هستند  افراد  از  مجموعه هايی  جماعت،  يا  انبوهه 

اشخاصی که پشت چراغ قرمز عابر پياده يا داخل يک آسانسور ايستاده اند.

گروه در اسالم
با نگاه به متون اسالمی به  ويژه قرآن کريم می توان به اهميت و ضرورت زندگی اجتماعی 
و سازمان دهی آن در قالب گروه های اجتماعی پی برد. در اين قسمت، به محورهای اصلی 

ديدگاه اسالمی در تشکيل گروه های اجتماعی با تأکيد بر آيات قرآن اشاره می کنيم. 
زندگی  به  انسان ها  آوردن  روی  عامل  نخستين  کريم،  قرآن  رهنمودهای  اساس  بر   .1
گروهی، نيازهای روانی مرد و زن به يکديگر و احساس آرامش حاصل از اين روابط متقابل 

ْن َأنُفِسُکْم َأْزَواًجا لَِّتْسُکُنوْا ِإلَْیَها« )روم، 21(. است؛ »َو ِمْن َءاَیاِتِه َأْن َخَلَق لَُکم ِمّ
2. تفاوت استعدادها و برتری برخی از انسان ها در جنبه هايی از مواهب زندگی اجتماعی 
برای روی آوردن  نيازهای خود، عامل ديگری  برآوردن  برای  انسان ها  تعامل  و ضرورت 

انسان ها به يکديگر و تشکيل گروه های اجتماعی محسوب می شود )زخرف، 32(.
3. به دست آوردن قدرت و توان بيشتر؛ بنابراين دشمنان، پيامبر را مورد خطاب قرار 

می دادند که اگر قبيله ات همراهت نبود، نابودت می کرديم )هود، 91(.
ُقوا«  4. دعوت و توصيه به کارها و تالش های گروهی؛ »َواْعَتِصُموا بَِحْبِل اهللِهّ َجمیَعًا َوالَتَفرَّ

)آل عمران، 103(.
5. امر به مشورت و دخالت مؤمنان در امور اجتماعی؛ »َوشاِوْرُهْم فی ااْلَْمر« )شوری، 38(.

6. اصل مسئوليت اجتماعی؛ قرآن کريم، نه تنها افراد را در مقابل رفتارهای شخصی خود 
مسئول می داند، بلکه آنها در برابر گروه های مختلف اجتماعی از قبيل خانواده، خويشاوندان 
و کل اعضای جامعه نيز مسئول می داند؛ »َیـآَأیَُّها الَِّذیَن َءاَمُنوْا ُقوا َأنُفَسُکْم َو َأْهِلیُکْم نَاًرا« 

َ الَِّذی َتَسآَءلُوَن بِِه َوااْلَْرَحاَم« )نساء، 1(. )تحریم، 6( و »َواتَُّقوْا اهللَّ
1. Social Field
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7. تشويق به فعاليت های جمعی؛ تأکيد بر برگزاری نمازهای پنج گانه به جماعت، توصيه 
به برگزاری دعاها به صورت دسته جمعی و تضمين بيشتر در اجابت آن. 

با وجود تأکيد قرآن کريم به حضور و مشارکت در فعاليت های گروهی، اما مسئوليت 
فردی انسان ها را در برابر اعمال و کردارشان ناديده نمی گيرد و هر کس را نسبت به عمل 
خود مسئول می داند. از اين رو، بهانه آوردن انسان ها به اينکه شرايط اجتماعی، فرهنگی 
پذيرش  مورد  است،  واداشته  الهی  فرامين  و  دستورات  از  سرپيچی  به  را  ما  محيطی،  و 
واقع نخواهد شد. از اين رو، آيات 97 سوره نساء، 48 سوره بقره، 38 سوره مدثر، 105 
سوره مائده و مانند اينها، ناظر به مسئوليت های فردی با وجود تأکيد به مشارکت آنها در 

فعاليت های گروهی است.

ج. نهاد اجتماعی1  
رفتارهای  برخی  که  است  اجتماعی  الگوهای  از  سازمان يافته  و  پايدار  نسبتًا  نظامی  نهاد 
نظارت شده و يکسان را با هدف برآورده کردن نيازهای اساسی جامعه دربرمی گيرد. به  طور 
معمول، همه جوامع بشری برای انجام کارهای ضروری و تأمين نيازهای حياتی اعضای 
خود پنج نهاد اساسی، شامل نهاد خانوادگی، نهاد پرورشی، نهاد دينی، نهاد اقتصادی و نهاد 

حکومتی را بنياد نهاده اند. 
هر نهاد، کارکرد و مسئوليت های خاصی دارد که به آن اختصاص دارد و محصول آن در 
قالب »نهادی شدن«، بروز و ظهور پيدا می کند. منظور از نهادی شدن،2 فرايند توسعه نظام 
منظمی از هنجارها، پايگاه ها و نقش های مشخص و به هم پيوسته است که جامعه آن را 
پذيرا شده است و از طريق آن، رفتارهای خودانگيخته و پيش بينی ناپذير، جای خود را به 

رفتار نظام يافته و پيش بينی پذير می دهد )کوئن، 1380، ص153-151(.
برای نمونه، در يک سازمان رسمی، هر يک از اعضاء نقش ويژه ای داشته و از قواعد 
خاصی پيروی می کنند. نحوه گزينش و انتخاب اعضاء بر اساس روش ها و مقررات مشخص 
صورت می گيرد. هر يک پايگاه معينی داشته و از مقررات و قوانين خاص تبعيت می کنند و 
تصميمات محدودی نيز اتخاذ می کنند. هر کس بايد نقش خاص خود را به عنوان رئيس، 
معاون، مدير، مشاور، ناظر، کارشناس، خدمات و غيره ايفا کند. خدمات ويژه مراجعه کنندگان 
در چارچوب ضوابط مشخص شده است و سرويس دهندگان اين خدمات نيز تعيين شده اند. 
بنابراين، از آنجا که مقررات حاکم بر رفتار هر يک از اعضای سازمان شناخته شده است، 

اقدامات و فعاليت های هر کدام از آنها در زمان های مختلف نيز پيش بينی پذير است.
1. social institution 
2. institutionalization
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ويژگی  نهادها
مسئول  خانواده  مثاًل  است.  معين  اجتماعی  نيازهای  ارضای  نهاد،  هر  اصلی ترين هدف   .1
نظارت بر کارکرد توليد نسل، اجتماعی کردن کودک و تأمين اقتصادی اعضای خويش است و 

حکومت مسئول حفظ نظم در جامعه، دفاع در برابر حمالت خارجی و استقرار قانون است.
2. نهاد، شامل ارزش های مطلوبی است که اعضاء در آن مشارکت دارند. برای نمونه، 
امور  در  دخالت  امکان  شامل  دموکراسی،  بر  مبتنی  حکومتِی  نهاد  در  مستقر  ارزش های 

حکومت، انتخابات آزاد، قوه قضائيه مستقل، برابری در مقابل قانون و نظاير آن است.
به  نهادها،  ثابت رفتار در درون  الگوی  تا حدی که  پايدارند،  به  طور نسبی  نهادها   .3
صورت بخشی از سنت و فرهنگ مرسوم جامعه است. در بيشتر جوامع، ازدواج به صورت 
يک سنت نيرومند درآمده است و خانواده رکن اساسی فرهنگ جامعه می باشد. همين طور 

اعضای خانواده به ضرورت سن و جنس خود دارای نقش و پايگاه معينی هستند.
آنها،  فعاليت های  که  می شود  باعث  نهادها  اجتماعی  بنيان های  و گستردگی  4. شمول 
جايگاه عمده ای را در پهنه جامعه به خود اختصاص دهد. به طوری که هر تغيير چشم گير 
در يک نهاد، به تغيير در نهادهای ديگر می انجامد. برای نمونه، همه نهادهای يک جامعه 
تحت  تأثير نوسانات شديد نهاد اقتصادی هستند. دوره های تورم، کسادی و رکود اقتصادی، 
ممکن است حتی بر استواری و استحکام نهاد خانواده، کيفيت آموزش و توانايی دولت در 

ارائه خدمات ضروری اثرات عميقی باقی بگذارد )همان، ص152ـ153(.
5. نهادها مستقل از اراده تک تک افراد جامعه به موجوديت و فعاليت خود ادامه می دهند 
و آمد و رفت انسان ها تأثير چندانی در حيات آنها ندارد، عالوه بر اينکه با توجه به نيازها، 
پديده های  کامل  از خصوصيات  نهادها  همچنين  می يابند.  تکامل  و  تحول  زمان  طول  در 
برخوردارند  بودن  اجتماعی  و  بودن  الزامی  بودن،  بودن، خارجی  يعنی عمومی  اجتماعی، 

)سيف اللهی، 1373، ص145(.

رابطه نهادها و نيازها
پايه و اساس شکل گيری نهادها، برآوردن نيازهای انسان ها بوده است و نهادهای اصلی که 
در جامعه وجود دارند و از نظر اجتماعی و فردی بسيار با اهميت تلقی می شوند، بر اساس 
نيازهای اوليه انسان به وجود آمده اند. به  طور کلی، پيدايش هر نهاد اجتماعی مستلزم شکل 
گرفتن يک خواست و نياز است. هر نهادی در زمان پيدايش ممکن است به يکی از نيازهای 
فردی و اجتماعی انسان پاسخ دهد، ليکن در اثر گذشت زمان، نيازهای ديگر را نيز برطرف 
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کند، حتی يک نهاد اساسی ممکن است چند نهاد ديگر را به وجود آورد و بدين وسيله 
نهادهای ثانوی پا به عرصه وجود می گذارند. برای مثال، تشکيل خانواده يکی از نيازهای 
اساسی افراد جامعه است. اين نهاد، عالوه بر تأمين نيازهای جنسی، وظيفه توليد، تعليم و 
تربيت فرزندان، بر طرف کردن نيازهای اقتصادی، کارکرد مذهبی و عاطفی را نيز بر عهده 

دارد )سيف اللهی، 1373، ص142ـ143(.

روابط نهادها
جامعه ای  گاه  هر  وابسته اند.  يکديگر  به  کاماًل  کارکردهايشان  اعتبار  به  اساسی  نهادهای 
بخواهد به صورت مؤثری کار کند، بايد نهادهای اساسی آن با يکديگر به شکل کارآمدی در 
ارتباط باشند و يک توازن ظريف و متناسبی ميان آنها برقرار باشد. از آنجا که برخی نهادها 
اهميت خاصی پيدا می کنند، کارکردهای نهادی از يک نهاد به نهاد ديگر ممکن است به دو 
دليل جا به  جا شود: 1. نهاد در برآوردن يک نياز معينی دچار ناتوانی  شود؛ 2. دو يا چند 
نهاد قادر به برآوردن يک نياز باشند، اما يکی از آنها به صراحت نشان دهد که نقشی را به 

شکل بهتری ايفا می کند.
در جامعه های صنعتی جديد، خانواده بيش از نهادهای ديگر، بسياری از وظايف خود 
را از دست داده است. در اين جوامع، بخش عمده اجتماعی کردن کودک بر عهده مدرسه 
گذاشته شده است و خانواده، اکنون در درجه اول، مصرف کننده است. حال آنکه زمانی هم 

توليدکننده و هم مصرف کننده بوده است.
نهادها از يک سو ممکن است به دليل رقابت، نفوذ مؤثری بر ديگر نهادها داشته باشند. 
برای مثال، نهاد دين در ايران اسالمی تأثير مهمی بر نهادهای ديگر دارد، حتی زير نفوذ نهاد 
دينی، دولت تصميماتی را در مورد ماليات، درآمد، قيمت ها، مالکيت و مانند آن اتخاذ و از 
طريق مجلس شورای اسالمی و شورای تشخيص مصلحت نظام، اين تصميمات دولتی را 
به لحاظ دينی نافذ  کند.  از سوی ديگر، به دليل روابط متقابل، گرايش به تقويت و تأييد 
يکديگر دارند تا بتوانند در جامعه مؤثر و نافذ باشند. برای مثال، از آنجا که بخش عمده ای از 
نظام آموزشی در کشور ما در کنترل دولت قرار دارد، نهادهای آموزشی و پرورشی وابستگی 
شديدی به نهادهای سياسی، مخصوصًا دولت و مجلس پيدا کرده اند. گذشته از اين، هر گاه 
در يک نهاد تغييراتی به وقوع پيوندد، معموالً تغييرات منطبق بر آن نيز در نهادهای ديگر 
رخ خواهد داد. مانند آنچه در جريان انقالب اسالمی ايران، هنگامی که تغييرات سياسی 
در دولت به وجود آمد، به تبع آن، نه فقط همه نهادهای حکومتی دچار تغيير شدند؛ بلکه 
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تغييرات  نيز  مدارس  و  خانواده  سرمايه گذاری،  بانکی،  سيستم  مانند  اقتصادی،  بنيان های 
درونی مشهودی پيدا کردند. چنانکه روابط افراد خانواده دچار دگرگونی شد، سن ازدواج 
پايين آمد، تضادهايی در برخی خانواده ها بروز کرد و نيز برنامه مدارس و نظام آموزشی 

دچار تغيير شد )رک. کوئن، 1380، ص160-158(. 
بر اين اساس، می توان گفت سه عامل تضادها و برخوردهای فرهنگی، پيشرفت ابزار و 
تکنولوژی و در نهايت انقالب، از عمده ترين عوامل مؤثر بر تغيير و تحول نهادها به شمار 

می روند )رک. سيف اللهی، 1374، ص144ـ145(. 

رابطه نهادها و سازمان های اجتماعی
سازمان های اجتماعی به وسيله ساختمان ها، جايگاه ها، به کار گرفتن افراد، سازمان دهی آنها 
و باالخره با ايجاد مؤسسات وسيع و پيچيده، وجود نهادهای اجتماعی را عينيت می بخشند. 
فعاليت هايی را که مؤسسات اجتماعی برای رسيدن به اهداف مشترک جامعه انجام می دهند 
مانند  می نامند،  اجتماعی  سازمان  می کنند،  برآورده  را  جامعه  افراد  اجتماعی  نيازهای  و 

سازمان های اقتصادی، سياسی، اداری و غيره.
متبلور  اجتماعی  قالب سازمان های  در  منحصراً  اجتماعی  نهادهای  که  يادآور شد  بايد 
نمی شوند؛ بلکه به صورت هايی چون آداب و رسوم، ارزش ها و عقايد اجتماعی که دارای 
تشکيالت رسمی و مدون نيستند، نيز مشاهده می شوند. از اين رو، نهادها از عوامل اصلی 

تبيين رفتارها و روابط انسان ها در جامعه هستند )همان، ص142- 145(. 

کارکرد نهادها
1. نهادها الگوی رفتارهای شايسته اجتماعی را در موقعيت های مختلف در اختيار افراد قرار 
می دهند و از طريق فرايند اجتماعی شدن، شيوه درست و نادرست رفتار را به افراد منتقل می کنند. 
برای مثال، خانواده به عنوان يک نهاد اجتماعی، الگوهای رفتار مناسب و شايسته را به اعضايش 
منتقل می کند. از جمله اينکه فرد در موقعيت های خاص برای خويشاوندان چه احتراماتی قائل 

شود، با غريبه ها چگونه رفتار کند و با دوستان خود چه برخوردی داشته باشد.
2. نهادها نقش های گوناگونی را برای افراد و رفتارهای ويژه ای را برای فرد مشخص 
می کنند. از آنجا که انسان می تواند انتظاراتی را که در برابر يک نقش وجود دارد، قبل از 
ايفای آن نقش فرا گيرد، می تواند تصميم بگيرد که چه نقشی در موقعيت های مختلف برای 

او مناسب ترين نقش به  شمار می رود.
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3. نهادها با تکيه بر ثبات و استمرار فرهنگ، به افراد جامعه می آموزند که بهترين شيوه 
رفتار، همان رفتار نهادی شده است و افراد به شيوه های نهادی شده، به منزله شيوه های خاص 
رفتار، می نگرند. برای نمونه، معتقدان به يک مذهب، ارزش ها و باورهايی را می پذيرند که 
از طريق عضويت در نهاد دينی کسب کرده اند. مثاًل صداقت، دستگيری از مستمندان، رفتار 

نيک و وفای به عهد، نمونه های نهادينه شدۀ رفتار دينی است.
نهادها  که  آنجا  از  آنها عمل می کنند.  بر  نظارت  و  رفتارها  تنظيم  نهادها در جهت   .4
به  است  ممکن  انتظارات  اين  انگاشتن  ناديده  می گيرند،  فرا  را  جامعه  پذيرفته  انتظارات 
مجازات فرد بينجامد؛ بنابراين، اشخاص به جاي آنکه تنبيه يا تمسخر را بپذيرند، ترجيح 
می دهند که خود را با انتظارات جامعه سازگار کنند. ارتکاب دزدی برای يک فرد بی پول به 
اين دليل که ممکن است به دستگيری، محکوميت و مجازات بينجامد، غير قابل قبول است. 
پس به جای بی توجهی به انتظارات جامعه، فرد ترجيح می دهد که در دفاتر کاريابی ثبت نام 
کند، يا ستون آگهی های استخدامی روزنامه ها را مطالعه کند و يا تکدی گری کند )کوئن، 

1380، ص155ـ156(.

نهاد از ديدگاه اسالمی
با وجود آنکه در بيشتر آثار و ديدگاه ها، نهاد دين در کنار ساير نهادها مورد بررسی قرار گرفته 
است، اما برخی صاحب نظران اسالمی، از جمله آيت اهلل مصباح، از زاويه ديگری به نهاد 
دين نظر دارند. ايشان معتقد است که نهادهای اجتماعی، مفاهيمی انتزاعی هستند که از امور 
و شئون مهم و اجتناب ناپذير زندگی اجتماعی بشر حکايت می کنند و منحصر در خانواده، 
اقتصاد، آموزش و پرورش، حقوق و حکومت می باشند. از اين منظر، دين در رديف نهادهای 
اجتماعی به شمار نمی آيد؛ زيرا دين برنامه صحيح و مطلوب زندگی آدمی است که تمام ابعاد 
حيات فرد و جامعه را فرا می گيرد و عالوه بر اعتقادات، اخالق و عبادات به معنای اخص، 
شامل انواع و اقسام حقوق، از جمله حقوق سياسی، حقوق قضايی، حقوق جزايی، حقوق 
بين الملل، حقوق اقتصادی و حقوق مدنی -نظير خانواده- می شود. بنابراين، دين شامل همه 

نهادهای اجتماعی است و بر آنها تسلط دارد )مصباح يزدی، 1379، ص315-309(.

د. جامعه1
با يکديگر زندگی  انسان ها اطالق می شود که در طول هزاران سال  از  به گروهی  جامعه 
کرده و در سرزمين معينی سکنی گزيده اند و سرانجام، خود را به عنوان يک واحد اجتماعی 
1. Society
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متمايز از گروه های ديگر، سازمان داده اند. افراد هر جامعه دارای فرهنگ مشترکی هستند 
)کوئن، 1380، ص59ـ60(.

اگوست کنت معتقد است که جامعه از تمام افراد زنده و همچنين از تمام کسانی که از 
اين جهان رفته اند، ولی با تأثير خود در ذهن آيندگان، به حيات خود ادامه می دهند، تشکيل 

می يابد )قنادان و همکاران، 1376، ص51(.
ارتباط های  و  گوناگون  عناصر  تعدادی  از  بودن،  »نظام«  دليل  به  انسانی  جامعه  هر 
موجود ميان آنها تشکيل شده است که اساسی ترين آنها عبارت است از: جمعيت، فرهنگ، 
فرآورده های مادی، سازمان )ساختار( اجتماعی و نهادهای اجتماعی )نوالن و لنسکی، 1380، 

ص53(.

اجتماع و جامعه
فردينان تونيس، جامعه شناس آلمانی، جوامع را بر اساس نوع رابطه اجتماعی ميان آنها به 
گمين شافت1 و گزل شافت2 تقسيم بندی کرده است. گمين شافت در معنای عام، معرف 

اجتماع محلی و گزل شافت، معرف جامعه است.
را  اعضاء  روابط  عاليق شخصی،  و  صميمانه  و  نزديک  پيوندهای  محلی،  اجتماع  در 
مشخص می کند و افراد به سالمت، رفاه، اعتماد متقابل و همکاری با يکديگر توجه خاصی 
دارند؛ اما روابط در جامعه، بر رقابت، دنبال کردن منافع شخصی، کارآيی فردی، پيشرفت 
و تخصص گرايی مبتنی است. به اعتقاد تونيس، در راستای رشد شهرنشينی، می توان شاهد 

رشد روابط جامعه نيز بود.
باشگاه و ساکنان يک  اعضای يک  را می توان در خانواده، روابط  نمونه گمين شافت 
روستای کوچک جست و جو کرد. نمونه گزل شافت را می توان بين اعضای يک ارتش مّلی، 
ديوان ساالری های وسيع اداری يا مؤسسات بزرگ سياسی و دولتی مالحظه کرد که مبتنی بر 

موقعيت ها، نقش های ساخت يافته و قوانين و مقررات است )کوئن، 1380، ص132(.

رابطه فرهنگ و جامعه
آيا اين فرهنگ است که جامعه را می سازد و به آن شکل می دهد يا جامعه است که به فرهنگ 
بر اساس  آيا جامعه،  بيان ديگر،  به  ايجاد می کند؟  را  شکل می دهد و فرهنگ مطابق خود 
فرهنگی خاص ايجاد می شود يا فرهنگ، متأثر از شرايط اجتماعی خاص وجود پيدا می کند؟

اجتماعی جامعه ها را می سازد،  نه فقط سازمان  بروس کوئن معتقد است که فرهنگ، 
1. Gemeinschaft  
2. Gesellschaft
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بلکه بر کليه اعمال و رفتارهای هر جامعه ناظر است و سطح فرهنگ هر جامعه مستقيمًا با 
پيشرفت علوم و حيات دينی و معنوی جامعه های بشری در ارتباط است )همان، ص8(.

در مقابل، آنتونی گيدنز )1385، ص56( به رابطه متقابل اين دو قائل است و می گويد: 
»فرهنگ به شيوه زندگی اعضای يک جامعه معين مربوط می شود و جامعه به نظام روابط 
متقابلی اطالق می گردد که افرادی را که دارای فرهنگ مشترکی هستند، به همديگر مربوط 
می کند. بر اين اساس، هيچ فرهنگی نمی تواند بدون جامعه وجود داشته باشد و در مقابل، 
هيچ جامعه ای بدون فرهنگ نيز وجود ندارد. ما اصاًل بدون فرهنگ، انسان نخواهيم بود، 
نه زبانی خواهيم داشت که مقاصد خود را بيان کنيم و نه هيچ  گونه احساس خودآگاهی 

خواهيم داشت«.
در واقع، جامعه موجود يا مفهومی انتزاعی است که ماده يا محتوای آن، فرهنگ و شکل 
يا صورت آن، گروه ها و نهادهای اجتماعی است. از اين رو، می توان گفت که هم جامعه 
کند.  ايجاد  برای خود  مناسب  بدين طريق محتوای  تا  مبادرت می کند  به ساختن فرهنگ 
بنابراين، هر جامعه ای، فرهنگ ويژه خود را داراست و فرهنگ نيز در شکل دهی و هدايت 
جامعه نقش بسزايی دارد. به همين جهت، انتظار اين است که مطابق فرهنگ اسالمی، جامعه 

اسالمی ايده آلی داشته باشيم. 

کارکردهای جامعه
هر جامعه دارای وظايف و کارکردهايی است که برای دوام آن از اهميت ويژه ای برخوردارند. 

اساسی ترين کارکردهای يک جامعه عبارت است از:
1. ايجاد روابط: جامعه افراد را در زمان و مکان معين دور هم جمع می کند ، به گونه ای 

که بتوانند ميان خودشان روابط انسانی برقرار کنند . 
2. نظام ارتباطی: جامعه وسايل ارتباطی سيستماتيک و کامل در اختيار افراد می گذارد، 
به طوری که آنان به کمک زبان و ديگر نمادهای مشترک می توانند معانی و مقاصد رفتارهای 

يکديگر را بفهمند.
ايجاد  طبقات  و  اجتماعی  پايگاه های  قشربندی  نظام  نوعی  قشربندی: جامعه  نظام   .3

می کند که به هر شخص در ساختار اجتماعی پايگاه يا موقعيتی نسبتًا پايدار می دهد.
هستی اش  تداوم  و  بقاء  برای  که  نسل ها  جانشينی  برای  جامعه  جايگزينی:  نظام   .4

ضروری است، تدابير و شيوه های منظم و کارآمدی مهيا کرده است. 
رفتاری  مشترک  الگوهای  از  مراقبت  و  نظارت  با  جامعه  اجتماعی:  نظارت  نظام   .5
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نظم  می برند،  کار  به  خود  هم نوعان  با  روابط  در  را  آنها  افراد  که  هنجارها(  و  )ارزش ها 
اجتماعی را ايجاد می کند که شامل نظام مقررات، ارزش ها، نظام پاداش و تنبيه می باشد.

6. هم نوايی اجتماعی: جامعه از طريق نظام سازمان يافته تربيتی رسمی يا غير رسمی اش، 
نسبت به اجتماعی شدن يا جامعه پذيرکردن و فرهنگی کردن افراد اقدام می کند. 

7. نظام توليدی: جامعه با سازمان ها و گروه های گوناگون اقتصادی اش، کار توليد و 
توزيع کاالها و خدمات ضروری برای زندگی افراد را سامان می دهد.

8. امنيت و سالمت: جامعه با سازمان های سياسی، اداری و انتظامی خود امنيت خارجی 
و نظم را تأمين نموده و در زمينه پزشکی و بهداشتی نيز اقداماتی انجام می دهد تا اعضايش 

با تندرستی بيشتری زندگی کنند )جمعی از مؤلفان، 1376، ص52(.

جامعه و اجتماعی شدن1
جامعه تنها هنگامی می تواند به  طور مؤثر عمل کند که اعضايش به شيوه پيش بينی پذير و 
در  کردن  زندگی  راه های  انسان  به  که  است  فرايندی  اجتماعی شدن،  کنند.  رفتار  منظمی 
جامعه را می آموزد، شخصيت می دهد و ظرفيت های او را در جهت انجام وظايف فردی و 

به عنوان عضو جامعه توسعه می دهد )کوئن، 1380، ص103(.
در روند اجتماعی شدن، اعضای جامعه می آموزند که با يکديگر ارتباط برقرار کنند و 
نسل های متوالی آموزش هايی را که برای حفظ حيات جامعه الزم است، فرا می گيرند و به 
نسل های بعد انتقال می دهند. بر اين اساس، جامعه متشکل از اعضای اجتماعی شده است و 
گروه ها، نقش جامعه پذيری و اجتماعی شدن فرد را به عهده دارند و آن را تسهيل می کنند.

اجتماعی شدن افراد ناشی از ضرورت های زير است: 1. شخص بايد مهارت های الزم را 
که برای زندگی در جامعه ضروری است، فرا گيرد؛ 2. شخص بايد بتواند به صورت مؤثری 
با ديگران ارتباط برقرار کند و توانايی نوشتن و سخن گفتن پيدا کند؛ 3. فرد بايد ارزش ها 

و اعتقادات اساسی جامعه خود را در ذهن خود متمرکز کند.

عوامل اجتماعیشدن
عمده ترين عوامل اجتماعی ساختن کودک، خانواده، مسجد، مدرسه، گروه های همسال و 
رسانه های جمعی است. فرايند اجتماعی شدن کودک از خانواده شروع می شود. تصوری که 
افراد از خود، جهان پيرامون و افرادی که پيرامون او قرار دارند، به  طور مستقيم تحت  تأثير 
باورهای خانواده هايشان است. ارزش هايی که فرد می پذيرد و نقش های مختلفی را که از او 
1. Socialization
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انتظار می رود، ايفا کند، در ابتدای امر، در درون شبکه روابط خانوادگی آموخته می شود و 
کودک آنها را فرا می گيرد.

مدرسه، نخستين دستگاهی است که مسئوليت انتقال دانش ها و معارف انباشته شده به 
کودک را به عهده دارد و راهی است که کودک از حدود پنج تا شش سالگی برای وارد شدن 
به جامعه بايد بپيمايد. مدرسه به عنوان عامل اجتماعی کردن، بر اساس قواعدی که انتظار 

می رود هر فرد از آن تبعيت کند، سازمان يافته است.
گروه های همساالن پس از خانواده مهم ترين و مؤثرترين عامل اجتماعی شدن کودک 
است. با توجه به اينکه گروه همساالن تقريبًا هم سن يکديگرند و احساس برابری می کنند، 

معموالً از معيارهای مشترکی پيروی می کنند.
در  افراد  می کنند.  بازی  اجتماعی شدن  روند  در  را  مهمی  نقش  نيز  جمعی  رسانه های 
بسياری از جوامع ـ  به ويژه جوامع پيشرفته صنعتی ـ وقت بسياری را صرف خواندن، ورق 
زدن کتب، روزنامه ها، تماشای برنامه های تلويزيون، گوش دادن به راديو، خواندن مجالت 
و رفتن به سينما می کنند.  رسانه های جمعی هم می توانند هنجارهای اجتماعی را تقويت 
کنند و هم آنها را آشفته کنند. بدين  معنا که هر آنچه پخش يا نشر می کنند، معرف انعکاس 

واقعی جامعه است )همان، ص110ـ112(.
با وجود سعی و تالش فراوانی که بخش های گوناگون جامعه در اجتماعی کردن اعضای 
خود به کار می گيرند؛ اما گاهی اوقات، افراد از پذيرش ارزش ها و چارچوب های جامعه 
بی هنجاری  دچار  اين صورت، جامعه  در  می کنند.  آن عمل  برخالف  يا  و  می کنند  امتناع 

می شود و در انتقال ارزش ها و عناصر فرهنگی به اعضای خود دچار مشکل می گردد.
يا  بی سازمانی  وضع  تشريح  برای  دورکيم،  که  است  عبارتی  اجتماعی،1  بی هنجاری 
بی قاعدگی اجتماعی يا به هم ريختن هنجارها به کار برد. وی در اثر مشهور خود با عنوان 
خودکشی، سعی کرد نشان دهد که تا کجا می توان تفاوت های کّمی خودکشی را در کشورهای 

مختلف، به حساب اَشکال مختلف بی هنجاری اجتماعی گذاشت )دوچ، 1374، ص213(.
همچنين رابرت مرتن معتقد است تا زمانی که جامعه دچار آسيب ها و مسائل اجتماعی 
نشده است، تمام عناصر جامعه همانند ساعت، با دقت سر جای خود قرار دارند و به  طور 
مؤثری کار خود را بدون تداخل انجام می دهند. او تالش کرده است تا مشخص کند که 
چگونه بعضی انواع خاص ساختارهای اجتماعی باعث رفتارهای انحرافی می شوند؟ از نظر 
وی، انحراف ساخته دست جامعه می باشد و معتقد است رفتاری که از نظر اجتماعی منحرف 
است، همان قدر محصول ساختار اجتماعی است که رفتار هم سو و هم خوان با هنجارهای 
1. social anomy 
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اجتماعی )همان، ص212(.
از نظر مرتن در هر نظام اجتماعی و فرهنگی دو جنبه اصلی وجود دارد: 1. هدف ها، 
مقاصد و عاليق مشخص فرهنگی که برای تمام اعضای جامعه هدف های مشروع به حساب 
می آيند و برای آنها ارزش ذاتی دارد؛ 2. ابزار و امکانات قابل قبولی که برای دستيابی به 
اين هدف ها ضروری است که تعريف، تنظيم و کنترل شود. يک هدف می تواند به وسايل 
متعددی تحقق پذيرد؛ اما تنها برخی از آنها مشروع به حساب می آيند که از آنها به وسايل 

نهادی شده ياد می شود.
اما مسائل و آسيب های اجتماعی از ديدگاه مرتن زمانی بروز می کند که: 1. ارزش های 
اصلی در فرهنگ به هم ريخته و يا دچار تناقض گردند؛ 2. رفتار فرد به  طور آشکار از 
هنجارهای گروه خود فاصله  گيرد؛ 3. هنگامی که در درون فرهنگ معينی، خرده گروه ها به 

هنجارهايی می گروند که تنش ايجاد می کنند )همان، ص214ـ215(.

جامعه از ديدگاه اسالمی
از ميان صاحب نظران اسالمی، شهيد مطهری )1369، ص7( معتقد است که جامعه مجموعه ای 
از افراد انسانی است که با نظامات، سنن، آداب و قوانين خاصی به يکديگر پيوند خورده و 
زندگی دسته جمعی دارند. از نظر ايشان، اجتماعی بودن زندگی انسان به معنای اين است 
که ماهيت اجتماعی دارد؛ يعنی جامعه عبارت از مجموعه ای از انسان ها است که در جبر 
يک سلسله نيازها و تحت نفوذ يک سلسله عقيده ها و آرمان ها در يکديگر ادغام شده و در 

يک زندگی مشترک غوطه ورند. 
درباره  انديشمندان  مختلف  نظريه های  بررسی  و  نقد  و  تشريح  ضمن  مطهری  شهيد 
افراد تشکيل می شود و دارای  ماهيت فرد و جامعه می گويد: »درست است که جامعه از 
وجدان و اراده مستقلی است و خود را به افراد تحميل می کند؛ ولی در عين  حال، استقالل 
يعنی روح  مقابل جامعه،  فردی در  يعنی روح  انسان،  افراد  افراد محفوظ می ماند.   نسبی 
جمعی، مجبور نيست. بر اين اساس، او هم فرد  و هم جامعه را اصيل می داند؛ يعنی افراد 
در جامعه حل نمی شوند، ولی هويت جديدی در جامعه پيدا می کنند که همان هويت جامعه 
است و با آنچه که فرد در تنهايی و جدا از جامعه دارد، متفاوت است. افراد انسان هر کدام 
با سرمايه ای فطری و سرمايه ای اکتسابی از طبيعت وارد زندگی اجتماعی می شوند، از نظر 
روحی در يکديگر ادغام می شوند و هويت روحی جديدی می يابند که از آن به روح جمعی 

تعبير می شود )همان، ص18ـ34(.
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نتيجه گيری
مفاهيم اجتماعی جامعه، فرهنگ، گروه و نهاد از مفاهيم اساسی دانش اجتماعی به شمار 
قرار  ما  اختيار  در  را  دانش  اين  فهم  در  مؤثری  کليدهای  آنها،  تبيين صحيح  که  می روند 
می دهد. جامعه، شامل گروهی از انسان ها است که در طی ساليان متمادی با يکديگر زندگی 
کرده و در سرزمين معينی سکنی گزيده اند و خود را از ديگران متمايز ساخته اند. انسان ها 
برای زيستن در جامعه بايد راه های زندگی کردن در جامعه را از طريق فرايند اجتماعی شدن 
طی کنند. نقش جامعه پذيری و اجتماعی شدن فرد به عهده گروه های اجتماعی است که در 
چارچوب قواعد، معيارها و ضوابط مشخصی شکل می گيرند که توسط  فرهنگ هر جامعه 
تعيين می شود. فرهنگ، تأمين کنندۀ محتوا و جهت دهندۀ  گروه های اجتماعی است و هيچ 
جامعه ای بدون فرهنگ امکان ادامه حيات نخواهد يافت. نهادها، نظام های نسبتًا پايدار و 
سازمان يافته الگوهای اجتماعی هستند که تأمين نيازهای حياتی جامعه را بر عهده دارند و 
به نهادی شدن کارکردها و مسئوليت های اجتماعی کمک می کنند و در قالب سازمان ها و 

مؤسسات اجتماعی تبلور می يابند. 
قالب  در  آن  سازمان دهی  و  اجتماعی  زندگی  ضرورت  و  اهميت  اسالمی،  ديدگاه  از 
زندگی  به  انسان ها  آوردن  روی  عامل  نخستين  و  است  تأکيد  مورد  اجتماعی  گروه های 
گروهی را برآورده ساختن نياز متقابل مرد و زن به يکديگر و احساس آرامش حاصل از اين 
رابطه متقابل می داند. همچنين دين در رديف نهادهای اجتماعی به شمار نمی آيد؛ زيرا دين 
برنامه مطلوب زندگی آدمی است که تمام ابعاد حيات فرد و جامعه، از جمله نهادها را فرا 
می گيرد. عالوه بر اين، از نظر اسالم گرچه جامعه دارای وجدان و اراده مستقل است و خود 
را به افراد تحميل می کند؛ ولی در عين  حال، استقالل و اختيار نسبی افراد محفوظ می ماند 

و به همين خاطر در برابر اعمال خود مسئول هستند.
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