مفاهيم گروه ،نهاد ،جامعه
مرورى بر نقش و جايگاه
ِ
و فرهنگ با نگاه تطبیقی به دیدگاههای اسالمی
چکیـده

محمدکاظم کریمی

*

مفاهیم ،اصلیترین عناصر ساختار یک دانش به شمار میروند که نقش انتقال دادهها،
تعیین قلمرو و جغرافیای آن دانش را بر عهده دارند .از این رو ،کسب هر گونه شناخت
پیرامون حوزههای یک دانش ،مستلزم آگاهی از مفاهیم اختصاصی آن و تجزیه و تحلیل
صحیح آنها بر اساس شرایط وجودی جوامع مختلف است .حوزه اندیشه اجتماعی نیز بر
مفاهیمی بنا گردیده است که تنها با درک و تبیین درست و فهمپذیر کردن آنها مطابق
شرایط وجودی هر جامعه ،به کارگیری آنها امکانپذیر میشود .بدین سان ،مفاهیمی
نظیر فرهنگ ،شخصیت ،جامعه ،گروه و نهاد از مفاهیم کلیدی در جامعه شناسی هستند
که تنها با ارائه تعاریف جامع از آنها ،میتوان به فهم و انتقال مطلوب این حوزه دانشی
به جویندگان دانش ،خدمت رساند .بر این اساس ،در این مقاله ابتدا موضوع فرهنگ
و نقش و اهمیت آن در گسترش اجتماعات بشرى بررسى میشود ،سپس به شرح
و توضيح گروههاى اجتماعى و ويژگىهاى آنها و نقش نهادهاى اجتماعى در عملی
کردن اهداف گروهها اشاره میکنیم و بررسى تفصيلى جامعه و ضرورتها و شرايط
خاص آن در ادامه پیگیری میشود .بدیهی است در کنار هر یک ،دیدگاههای اسالمی
در حد ضرورت طرح خواهد شد.
واژههاي كليدي :فرهنگ ،جامعه ،فرد ،گروه ،نهاد ،اجتماع ،سازمان.
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بحث از رابطه فرد ،جامعه و منشأ اثر بودن هر یک نسبت به دیگری و نیز نحوه و میزان
تأثیرپذیری این دو از یکدیگر ،از مباحث اساسی در تاریخ اندیشه اجتماعی محسوب
میشود که همواره ذهن اندیشمندان اجتماعی را به خود معطوف کرده است .در فرایند
شکلگیری پدیدههای اجتماعی ،فرد چه نقش و جایگاهی دارد؟ آیا فرد فاقد هر گونه
توانایی در واکنش نشان دادن به وقایع پیرامون خود است و چارهای جز متابعت بیچون و
چرا از شرایط اجتماعی را ندارد؟ یا اینکه انسان موجود مختاری است که به اختیار و عمل
خود محیط پیرامونش را میسازد و میتواند در تمامی امور مربوط به حیات خود دخل و
تصرف کند و آنها را بر طبق خواست خود تغییر دهد؟ آیا فرد تنها مجاز است که در حصار
تنگ ساختار اجتماعی رفتار کند یا اینکه او نسبت به اعمال و رفتار خود مسئول است و
به همین خاطر مستحق تقدیر یا نکوهش است؟ و مواردی نظیر آن ،از جمله مسائل مرتبط
با این موضوع هستند .بررسی چگونگی شکلگیری اجتماعات بشری و نقش ویژگیهای
شخصیتی افراد انسانی در جهتدهی به پدیدههای اجتماعی ،فهم ما را نسبت به میزان
تأثیرگذاری هر یک عمق بیشتری خواهد بخشید.
انسانها براى امكان ادامه حيات ،به زندگى اجتماعى نياز دارند و زندگى اجتماعى
ناگزير بايد از قالب و ساخت مشخصى برخوردار باشد .شكلگيرى ساخت اجتماعى در
قالب گروههاى اجتماعى است و زندگى اجتماعى بدون عضويت و تشكيل گروههاى
اجتماعى امكانپذير نیست .از اين رو ،براى هويت بخشيدن به حيات اجتماعى ،افراد در
قالب گروههاى اجتماعى سازمان مىيابند و هر فرد الزام ًا در يك گروه يا بيشتر عضويت
دارد تا از این طریق ،حساسيت خود را نسبت به محيط اجتماعى خود نشاندهد.
در واقع ،كاركرد اصلى گروهها ،هويتبخشى به افراد در اجتماع است .اما گروهها براى
ابراز وجود و ايفاى نقش خود به حضور در عرصههاى عينى و بيرونى نياز دارند .اين
عرصهها كه نمايانگر باور ،بينش و ذهنيت گروهها هستند ،نهادها میباشند .به بيان ديگر،
نهادها ابزار ايفاى نقش گروههاى اجتماعى هستند و گروهها ،نظام ارزشى و رفتارى خود را
در قالب نهادهاى اجتماعى شكل مىدهند .سازمانهاى اجتماعى نيز به نوبه خود تبلوريافته
نهادهاى اجتماعى هستند كه در جامعه پديد مىآيند و عهدهدار وظايفى هستند كه جامعه بر
اساس نياز خود به آنها واگذار مىکند.
هر گاه مجموعهاى از گروههاى اجتماعى در قالب نهادها یا سازمانهايى به ايفاى نقش
بپردازند ،جامعه شكل مىگيرد .و به بيان سادهتر ،جامعه تشكيليافته از گروههاى اجتماعى
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الف .فرهنگ

1

فرهنگ ،حاصل تالش انسانى براى چيرگى بر طبيعت پيرامون است ،كه از شناخت خود
آغاز مىشود .از زمانى كه انسانها به اين باور رسيدند كه بين آنها و محيط پيرامون ،اعم
از طبيعت جاندار و طبيعت بىجان تفاوت وجود دارد ،در صدد موضوع شناخت (ابژه)
قرار دادن آن و به دنبال آن ،تسلط هر چه بيشتر بر آ ن برآمدهاند .در ادامه ،اين تالش براى
ساماندهى ارتباط با همنوعان و چگونگى دخالت در طبيعت ،به نظامهاى ارزشى ،رفتارى
و اعتقادى نياز پيدا كرد تا در چارچوب آنها به حيات و شناخت خود عمق بخشيده و مرز
و فاصله خود را با طبيعت بازشناسد.
اين نظامها -كه منشأ اصلى آنها از اديان است -انسان را در غلبه بر طبيعت و تعريف
نوع رابطهاش با خود و ديگران يارى رساند و بدين ترتيب ،فرهنگ انسانى شكل و دوام
يافت و در طى دورههاى مختلف حيات انسانى همواره تقويت گرديد و تأثيرگذارى آن
براى انسانها بيشتر شده است.
بر اين اساس مىتوان گفت فرهنگ حاصل برايندى از سه نوع رابطه انسان با طبيعت،
خود و ديگران است كه در قالب نمودار زير بيان شده است:
جامعه

طبيعت

فرهنـگ

فرد
1. Culture
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است كه در قالب نهادها و سازمانها تبلور يافتهاند.
اما گروهها در خأل شكل نمىگيرند ،بلكه تشكيل گروههاى اجتماعى در چارچوب
قواعد ،معيارها و ضوابط مشخصى است .فرهنگ ،تأمينكنندۀ محتوا و جهتدهندۀ گروههاى
اجتماعى است .ب ه طور كلى ،جامعه بدون فرهنگ امكان ادمه زيست ندارد ،بلکه جامعه
مبتنى بر فرهنگ شكل مىگيرد؛ بنابراین ،جوامع مختلف ،فرهنگهاى گوناگونی دارند.
از زاویهای دیگر ،اجتماعات بشری در همه جای کره زمین به یک صورت رشد نکردهاند.
تفاوت در فرهنگها به ویژه در بهرهمندی از دانشها و ابزار ،باورها و ارزشها ،آداب و
رسوم و نظایر آن ،داللت بر تأثیر ویژگیهای شخصیتی ،رفتاری و زیستی افراد انسانی در
برخورد با پدیدههای اجتماعی و انسانی دارد .از این رو ،برای شناخت درست پدیدههای
اجتماعی ،باید در کنار توجه به نقش شرایط اجتماعی ،نسبت به ضرورتها و ویژگیهای
رفتاری افراد نیز توجه ویژه داشت.
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به منظور فرقگذاری میان فرهنگ و تمدن ،برخى فرهنگ را بيشتر براى ناميدن
دستاوردهاى معنوى انسان همچون ارزشها ،اخالقيات ،ادبيات ،هنر و دين ،و تمدن را
براى دستاوردهاى مادى همچون ابزارها ،صنايع و فنون به كار میبرند .در مقابل ،برخى
نيز فرهنگ را در گستردهترين معناى خود ـ چنان كه مردمشناسان به كار مىبرند ـ براى
همۀ چيزهايى كه دستاورد انسان است ،به كار مىبرند و آن را باعث جدايى او از طبيعت و
برترى او بر ديگر موجودات طبيعى مىدانند (آشورى ،1381 ،ص120ـ .)121از این منظر،
فرهنگ به دو بعد مادی و معنوی تقسیم میشود .بعد مادی فرهنگ ،شامل دستاوردهای
سختافزاری و همه آنچه نمود بیرونی دارد ،میشود و بعد معنوی ،شامل تالشها و
سرمایههای نرمافزاری و ذهنی بشر در طی دورانهای گذشته شامل دانشها ،ارزشها،
باورها و دیگر سرمایههای فکری بشر است .این در حالی است که برخی صاحبنظران
برای تمدن نیز چنین قلمروی مفهومی قائل هستند .از اين دسته ،مىتوان ،به «تیلور» اشاره
داشت .تعريف مشهور تیلور از فرهنگ چنین است« :فرهنگ يا تمدن ،كليت درهم تافتهاى
شامل دانش ،دين ،هنر ،قانون ،اخالقيات ،آداب و رسوم و هر گونه توانايى و عاداتى است
كه آدمى همچون هموندى 1از جامعه به دست مىآورد» (همان ،ص.)47
با صرفنظر از قوتهای این تعریف ،اما همان گونه كه پيداست ،در اين تعريف،
فرهنگ با تمدن يكسان دانسته شده است؛ بنابراین ،مرز آن دو مشخص نيست ،به عالوه
اينكه بسيار عام و كلى است .بر اين اساس ،به نظر مىرسد تعريفى كه آنتونى گيدنز از
فرهنگ ارائهداده ،از وضوح و سادگى بيشترى برخوردار است .گيدنز معتقد است :فرهنگ
عبارت از ارزش هايى است كه اعضاى يك گروه معين دارند ،هنجارهايى كه از آن پيروى
مىكنند و كاالهاى مادى كه توليد مىكنند (گيدنز ،1385 ،ص.)55
اما به نظر مىرسد که در این تعریف نیز تمايز آن با تمدن روشن نيست و مؤلفههای
آن شامل ديگرى هم مىشود .به همین خاطر ،شاید تعریفى كه از سوی برخى اساتيد
جامعهشناسى ارائه شده ،ضمن اينكه از سادگى و رسایی بيشترى برخوردار است ،بتواند
مرز آن را با تمدن نيز روشنکند .بر اساس اين تعريف ،فرهنگ عبارت است از« :مجموع
باورها ،ارزشها و هنجارهاى مورد عمل يك جامعه» (برداشت از جزوه درسی دکتر
خیری) .مطابق این تعریف ،منظور از باور ،همان عقيده است و ارزشها که شامل مطلوبها
و نامطلوبهاى زندگى هستند ،تجلى باور میباشند؛ پس منشأ ارزش ،باور است .هنجارها
نیز تح ّقق ارزشها و شيوه و قالب عمل هستند.
به هر حال ،هر تعريفى از فرهنگ كه داشته باشيم ،آنچه مهم میباشد ،اين است كه فرهنگ
1. Member
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وابسته به جامعه است و جامعه بر اساس فرهنگ بنياد نهاده مىشود و تعاريف مختلف و
ناهماهنگی كه از آن بیان شده ،به دليل نقش اساسى است كه فرهنگ در شكلگيرى جوامع
ايفا مىكند؛ چرا كه بر اساس ميزان نفوذ و زاويه تأثيرگذارى آن ،تعريف ويژهاى از آن ارائه
گرديده است .از اين رو ،به نظر مىرسد که تعريف از فرهنگ با تعريف مردم از فيل در
تاريكى آن گونه كه مولوى توصيف مىكند ،قابل تشبيه است؛ زيرا هر كس يك بخشى از
فرهنگ را برجسته كرده و آن را به عنوان فرهنگ تعريف كرده است .با این وجود ،شاید
بتوان پذیرفت که واژههای فرهنگ و تمدن ،آن گونه که صاحبنظران این حوزهها استعمال
میکنند ،مفاهیم مشترکی برای بیان یک مقصود هستند؛ بنابراین ،با این نگاه میتوان به
اختالف در تعابیر و برداشتهای موجود در این زمینه خاتمه داد.

واژه  Cultureاز زبان كالسيك و شايد زبان پيش كالسيك التين ريشه مىگيرد .در ابتدا
به معنای فرآوری -کشت و زرع گیاهان و نیز پرورش حیوانات و صورت بسطيافته آن
در مورد پرورش ذهن انسان -به كار رفته است و در اواخر قرن هجدهم ،به ویژه در آلمان
و انگلیس ،معنای صورتبندی یا تعمیم نوعی «روح» را به خود گرفت که الهامبخش «کل
شیوه زندگی» گروهی متمایز از مردم است (ویلیامز ،1380 ،ص .)252تلفظ اين واژه در
انگليسى كالچر و در فرانسه كالتور مىباشد و معادل فارسى آن فرهنگ است.
فرهنگ در زبان فارسى ،واژه تركيبى و داراى صورت پهلوى است .گمان مىرود از
پيشوند «فر» به معناى «پيش» و ريشه باستانى «ثنگ» 1به معناى كشيدنباشد .در این صورت،
واژههاى فارسى «هنگ» به معناى قصد و آهنگ ،هنجيدن ،هيختن و انجيدن ،به معناى بيرون
كشيدن و برآوردن و نيز واژه «آهنگ» به معناى قصد ،اراده ،موزونىساز و آواز ،از همين
ريشه است (آشورى ،1381 ،ص.)26-25
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مفهوم فرهنگ

ویژگیهای فرهنگ

 .1فرهنگ حاصل تجربیات بشری است که طی نسلهای متمادی ،فراهم آمده و پیچیدهتر
گردیده است.
 .2فرهنگ آموختنی است .انتقال فرهنگ در مرحله اول به وسیله خانواده و شبکه خویشاوندی
و سپس توسط منابع دیگر ،مثل سازمانها و محافل بیرون از خانواده ،مؤسسات آموزشی،
وسایل ارتباط جمعی و گروههای اجتماعی ،از جامعه به فرد صورت میگیرد.
1. Thang
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 .3فرهنگ نظمبخش رفتار انسانها و کنترلکننده غرایز است.
 .4فرهنگ متمایزکننده جوامع از یکدیگر است.

فرهنگیشدن

58

تطابق یا همنوایی عمیق فرد با هنجارها و موازین فرهنگی یک جامعه را فرهنگپذیری
یا فرهنگیشدن گویند که به دو صورت ممکن است واقع شود؛ اول ،به صورت طبیعی و
تدریجی که همان رشد افراد در داخل شرایط فرهنگی خاص است .دوم ،به صورت تالقی
دو فرهنگ که از راههای گوناگونی ممکن است صورت گیرد.
از آنجا که فرهنگ دربرگیرندۀ تمام چیزهایی است که ما از مردم دیگر میآموزیم؛
بنابراین ،تمام اعمال انسان مستقیم و یا غیر مستقیم از فرهنگ ناشی میشود و تحت نفوذ
آن است .برای مثال ،موضوع سادهای چون غذا خوردن ،نیاز بدن و بیولوژیک است که برای
زنده ماندن باید انجام گیرد ،ولی وقتی سؤال میشود چه باید خورد؟ چگونه باید خورد؟
چه وقت باید خورد؟ نفوذ فرهنگ در اعمال انسانی نمایان میشود؛ بنابراین ،برآوردن
نیازهای غریزی در انسان با مجموعهای از رفتارهای پیچیده همراه است و این رفتارها را
فرهنگ هر جامعهای شکل میدهد .به همین خاطر ،در مورد برآوردن نیاز تغذیه در جوامع
مختلف اشکال گوناگونی دیده میشود و محدودیتها ،مقررات ،قواعد و رسومی وجود
دارد که افراد هر جامعه را تحت نفوذ میگیرد .برای مثال ،چه باید خورد و از خوردن چه
چیزی باید پرهیز کرد.
با توجه به اینکه هر فردی خصوصیاتی منحصر به فرد دارد که ویژه اوست و دیگران
را از آن بهرهای نیست ،این گونه خصوصیات جزء فرهنگ به شمار نمیآید ،مگر آنکه به
وسیله افراد دیگر یاد گرفته شود و به صورت رسوم و عادات گروهی در آید و دیگران در
انجام آن شرکت کنند .از این رو ،مىتوان گفت فرهنگ از جايى آغاز مىشود كه «آموزش»
باشد و اساسىترين عامل در آموزش نيز «زبان» است .زبان ،بنيادىترين وجه زندگانى و
پايهاىترين سازه فرهنگ است که در قالب سمبلهای صوتی ،اشارات ،تصاویر ،حرکات
بدنی و امثال آن انتقال افکار یک جامعه را بر عهده دارد.
به هر ترتيب ،فرهنگ به معناى آراسته شدن به نيكىهاى اخالقى و شايستگىهاى
انسانى براى دور كردن آفات طبيعى و حيوانى ،وظيفه نهادهاى تربيتى ،يعنى خانواده،
مدرسه ،مسجد ،كليسا و خانقاه شمرده مىشود .اين موجود طبيعى با زيستن در جامعه،
ابزارهايى براى دستيابى به طبيعت به سود خود مىسازد و نهادهاى اجتماعى و سياسى را بر
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پا مىكند تا فضاى زندگانى انسانى را در برابر زندگانى طبيعى سامان دهد (ر.ک .آشورى،
 ،1381ص110ـ.)111

ب .گروه اجتماعى
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اولین تجربه اجتماعیشدن افراد از طریق تشکیل گروههای اجتماعی است .گروهی ترکیب
یافته از تعدادى از انسانهاست كه با يكديگر روابط متقابل داشته و از عضويت خود در
يك جمع كه اعضاى آن از يكديگر انتظار اعمال و رفتار مشترك دارند ،آگاه هستند (كوئن،
 ،1380ص.)129
بر اساس تعریفی دیگر ،گروه عبارت است از دو فرد يا بيشتر كه با هم تعامل دارند،
به نحوى كه هر يك مىتواند در ديگرى يا در ديگران تأثير گذاشته يا از آنان متأثر شود.
در این تعریف ،بر عناصری چون تعامل بين افراد ،داشتن درك و تصور از ديگر اعضاء،
ايجاد پيوندهاى عاطفى و وابستگىهاى متقابل يا نقشهاى متقابل تأکید شده است (کریمی،
 ،1385ص.)82
افراد در درون هر گروه داراى پايگاه و موقعيت مشخصى هستند و بر اساس اين پايگاه
باید نقش معينى را برعهده بگيرند .پايگاه ،موقعيت اجتماعى و جايگاهى است كه فرد در
گروه يا در مرتبه اجتماعى يك گروه ،در مقايسه با گروههاى ديگر احراز مىكند که حقوق
و مزاياى مشخصى را برای فرد تعيين مىكند .نقش ،به رفتارى اطالق مىشود كه ديگران از
فردى كه پايگاه معينى را احراز كرده است ،انتظار دارند (كوئن ،1380 ،ص.)83
بر اين اساس ،استاد دانشگاه ،پايگاهى است كه اجراى برخى نقشها مانند راهنمايى
دانشجويان ،مشاوره پاياننامه و تدريس در كالس از او انتظار مىرود .در حقيقت ايفاى
نقشهاى گوناگون در گروه ،بخشى از فرايند اجتماعىشدن است و افراد با پذيرش و
ايفاى نقشهاى مختلف ،مانند استاد ،دانشجو ،كارمند ،برادر ،خواهر ،زن ،مرد و يا هر نقش
ديگرى كه جامعه انجام آن را براى اعضاى خود مهم مىشمارد ،اجتماعى مىشوند.

ويژگى گروهها

 .1نیازهای روانی واجتماعی ما را برآورده میکند.
 .2به ما کمک میکند تا به اهدافی برسیم که به تنهایی نمیتوان به آنها رسید.
 .3ما را در فراهم کردن امنیت ،یاری میرساند.
 .4با عضویت در گروه ،دانش و اطالعاتی به دست میآوریم که بدون آن دستیابی به آنها
1. Social Group
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ممکن نخواهد بود.
 .5عضویت در گروه به استحکام هویت اجتماعی ما کمک میکند (جمعی از مؤلفان،1382 ،
ص.)394

رهبرى گروه

از ميان اعضاى گروه ممكن است يك فرد موقعيتى به دست آورد كه بر رفتار ديگران تأثير
گذاشته و آنها را زير نفوذ و رهبرى خود درآورد .از نظر روانشناسان اجتماعی ،رهبری
فرایندی است که در آن یکی از اعضاء برای رسیدن به اهداف گروه ،سایر اعضاء را تحت
تأثیر قرار میدهد .نکته مهم در این تعریف آن است که تأثیرگذاری به منظور رسیدن به
اهدافی است که عموم ًا جنبه گروهی دارد .شاید بتوان مهمترین ویژگی منحصر به فرد
رهبران را انعطافپذیری گسترده آنان دانست .بدین معنا که فرد بتواند روشها و راهحلهای
مناسب هر موقعیت را تشخیص دهد و بر اساس آن اقدام کند (همان ،ص.)436

طبقهبندى گروهها

گروهها را مىتوان بر اساس ويژگىهاى خاص آنها به انواع متعددى تقسيم كرد:

 .1گروههاى نخستين و گروههاى دومين
چارلز هورتن كولى ،اصطالح «گروه نخستين» را براى توصيف گروههايى چون خانواده،
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دوستان ،همسايه و همساالن به كار برده است .به نظر او ،اين گروهها به منزله پرورشگاه
طبيعت انسانى هستند كه در آنها احساسات بنيادى و ضرورى ،وفادارى به گروه ،صميميت و
توجه به ديگران آموخته مىشود .دليل عمده نخستين بودن آنها اين است كه در تشكيل طبيعت
اجتماعى و آرمانهاى فرد سهم مهمى دارند .ويژگى اين گروهها عبارت است از .1 :تعداد
اندك اعضاء؛  .2داشتن روابط مستقيم و نسبت ًا پايدار با يكديگر؛  .3داشتن احساسات صميمى،
وفادارى و مناسبات عاطفى؛  .4وجود همكارى نزديك و صميمانه اعضاء نسبت به يكديگر.
«گروههاى دومين» ،گروههايى هستند كه بيشتر حالت رسمى دارند و روابط ميان افراد
كمتر مبتنى بر احساس ،عاطفه و صميميت است .اعضاى اين گروه بنا به مقاصد ويژه و
عملى ،مانند تصميمگيرى و انعقاد قرارداد به يكديگر مىپيوندند .مانند سازمانهاى رسمى،
شركتها ،احزاب سياسى و ادارات دولتى .ويژگى اين گروهها عبارت است از .1 :گستردگی
حجم و وسعت نسبت به گروههاى نخستين؛  .2کم بودن یا عدم تماسهاى چهره به چهره
يا مستقيم بين اعضاء؛  .3رسمی و تابع ضوابط خاص بودن روابط بين اعضاء (قنادان و
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همکاران ،1376 ،ص114ـ.)116

سرى و گروههاى فشار
 .2گروههاى ّ
سرى» ،گروههايى هستند كه مبتنى بر عضوگيرى ،برنامهريزى ،تصميمگيرى و
«گروههاى ّ

 .3گروه مرجع و گروه تعلق

عبارت «گروه مرجع» را هيمن در جريان تحقيقات خود در مورد پايگاه اجتماعى ـ
اقتصادى ابداع نمود .او متوجه شد كه پايگاه ذهنى ـ پايگاهى كه شخص تصور مىكند ،به آن
تعلق دار د ـ نمىتواند مستقيم ًا از عواملى ،مانند درآمد يا تربيت ناشى شود؛ بلکه تا حدودى
به گروههاى اجتماعىاى بستگى دارد كه به عنوان چارچوب مرجع انتخاب شده بودند.
به اين ترتيب ،هيمن ميان گروه تعلق یا عضویت ـگروهى كه شخص واقع ًا به آن تعلق
دارد و گروه مرجع تفاوت میگذارد .در بعضى موارد ،گروه مرجع همان گروه تعلق است و
در موارد ديگر اين طور نيست (دوچ و ام .کراوس ،1374 ،ص .)205بنابراین ،گروه مرجع،
روندی است كه رفتار شخص را نسبت به بعضى گروهها و افراد جهت مىدهد و شخص از
آنها چارچوبهاى مرجع براى رفتار ،گرايشها و يا احساسات شخصى خود مىسازد.
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در خيلى از موارد داراى كاركردهاى مخفى هستند و از شرايط و مقررات دشوارى برخوردارند
و عضويت در آنها با محدوديتهايى همراه است .گروههاى طرفدار برترى نژادى و قومى،
سرى نام برد.
مانند مافيا ،فراماسونرى و بريگاد سرخ را مىتوان در رديف گروههاى ّ
«گروههاى فشار» ،گروههاى سازمانيافتهاى هستند كه اعضاى آن سعى در نفوذ در
ديگران داشته و قصد دارند براى رسيدن به هدفهاى خود بر ديگران فشار وارد آورند.
معموالً هدف گروههاى فشار به زانو درآوردن سياست دولتها يا سازمانهاى بينالمللى
به سود گرايشهاى خاص خود است .مانند سنديكاها ،كارتلها ،انجمنهاى حمايت از
مصرفكننده و نظایر آن( .همان ،ص118ـ.)119

شبه گروه

«شبه گروه» ،شامل مجموعهاى از افراد است كه فاقد شرايط گروه هستند و دارای انواع زير
است .1 :انبوه خلق ،جماعت یا انبوهه؛ پايه و اساس آن احساسى ،هيجانى و غير هدفمند
است و دفعتى شكل مىگيرد .2 .عامه مردم یا جمع ،هدفمند است ،اما ويژگى گروه را
ندارد .مثل راهپيمايى.
1
گوستاو لوبون در مورد انبوه خلق میگوید« :افراد چه در وضع زندگانى ،خلق و خوى
ش شبيه هم باشند و چه نباشند ،همين كه به انبوهى مبدل شدند ،نوعى روح جمعى
و هو 
1. crowd
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در آنها پيدا مىشود .اين روح وادارشان مىكند تا به گونهای عمل كنند كه با عملِ هنگام
تنهاییشان فرق کند .بعضى از عقايد و احساسها تنها در افرادى پديد مىآيد كه به صورت
انبوه خلق درآمدهاند و به عمل مبدل مىشود» (كالين برگ ،1369 ،ص.)504-503
همچنين كورت لوين معتقد است که نبايد فرد را به طور ذاتى ساكن تصور كرد؛
زيرا فرد موجودى ديناميك است كه خصايص و اعمال او بر اثر اوضاع خارجى يا ميدان
اجتماعى 1دگرگون مىشود .از اينرو ،انبوه خلق خود ميدان اجتماعى است و بايد منتظر
بود كه رفتار فرد در اين ميدان تغيير كند (همان ،ص .)505بر این اساس ،میتوان گفت
انبوهه يا جماعت ،مجموعههايى از افراد هستند كه با يكديگر در تعامل نیستند ،مانند
اشخاصى كه پشت چراغ قرمز عابر پياده یا داخل يك آسانسور ايستادهاند.

گروه در اسالم
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با نگاه به متون اسالمى بهويژه قرآن كريم مىتوان به اهميت و ضرورت زندگى اجتماعى
و سازماندهى آن در قالب گروههاى اجتماعى پى برد .در این قسمت ،به محورهای اصلی
دیدگاه اسالمی در تشکیل گروههای اجتماعی با تأکید بر آیات قرآن اشاره میکنیم.
 .1بر اساس رهنمودهاى قرآن كريم ،نخستين عامل روى آوردن انسانها به زندگى
گروهى ،نيازهاى روانى مرد و زن به يكديگر و احساس آرامش حاصل از این روابط متقابل
«و ِم ْن َءا َيا ِت ِه َأ ْن خَ َل َق لَ ُكم ِّم ْن َأن ُف ِس ُك ْم َأزْ َو ًاجا لِّ َت ْس ُك ُنو ْا ِإلَ ْي َها» (روم.)21 ،
است؛ َ
 .2تفاوت استعدادها و برترى برخى از انسانها در جنبههايى از مواهب زندگى اجتماعى
و ضرورت تعامل انسانها براى برآوردن نيازهاى خود ،عامل ديگرى براى روى آوردن
انسانها به يكديگر و تشکیل گروههای اجتماعی محسوب میشود (زخرف.)32 ،
 .3به دست آوردن قدرت و توان بيشتر؛ بنابراین دشمنان ،پيامبر را مورد خطاب قرار
مىدادند كه اگر قبيلهات همراهت نبود ،نابودت مىكرديم (هود.)91 ،
«و ْاع َت ِص ُموا بِ َحبلِ ِهّ
الل َجمي َع ًا َوال َت َف َّرقُوا»
 .4دعوت و توصيه به كارها و تالشهاى گروهى؛ َ
ْ
(آلعمران.)103 ،
«و ِ
شاو ْر ُه ْم فى ا َْال ْمر» (شوری.)38 ،
 .5امر به مشورت و دخالت مؤمنان در امور اجتماعى؛ َ
 .6اصل مسئوليت اجتماعى؛ قرآن كريم ،نه تنها افراد را در مقابل رفتارهاى شخصى خود
مسئول مىداند ،بلكه آنها در برابر گروههاى مختلف اجتماعى از قبيل خانواده ،خويشاوندان
و كل اعضاى جامعه نيز مسئول مىداند؛ « َي َ
ين َءا َم ُنو ْا قُوا َأن ُف َس ُك ْم َو َأ ْه ِل ُ
َارا»
ـآأيُّ َها الَّ ِذ َ
يك ْم ن ً
ون بِ ِه َوا َْال ْر َحا َم» (نساء.)1 ،
«وا َّتقُو ْا اللهَّ َ الَّ ِذى َت َسآ َءلُ َ
(تحريم )6 ،و َ
1. Social Field
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 .7تشويق به فعاليتهاى جمعى؛ تأكيد بر برگزارى نمازهاى پنجگانه به جماعت ،توصيه
به برگزارى دعاها به صورت دستهجمعى و تضمين بيشتر در اجابت آن.
با وجود تأكيد قرآن كريم به حضور و مشاركت در فعاليتهاى گروهى ،اما مسئوليت
فردى انسانها را در برابر اعمال و كردارشان ناديده نمىگيرد و هر كس را نسبت به عمل
خود مسئول مىداند .از این رو ،بهانه آوردن انسانها به اینکه شرایط اجتماعی ،فرهنگی
و محیطی ،ما را به سرپیچی از دستورات و فرامین الهی واداشته است ،مورد پذیرش
واقع نخواهد شد .از این رو ،آيات  97سوره نساء 48 ،سوره بقره 38 ،سوره مدثر105 ،
سوره مائده و مانند اینها ،ناظر به مسئوليتهاى فردى با وجود تأكيد به مشاركت آنها در
فعاليتهاى گروهى است.

نهاد نظامى نسبت ًا پايدار و سازمانيافته از الگوهاى اجتماعى است كه برخى رفتارهاى
نظارت شده و يكسان را با هدف برآورده کردن نيازهاى اساسى جامعه دربرمىگيرد .به طور
معمول ،همه جوامع بشرى براى انجام كارهاى ضرورى و تأمين نيازهاى حياتى اعضاى
خود پنج نهاد اساسى ،شامل نهاد خانوادگى ،نهاد پرورشى ،نهاد دينى ،نهاد اقتصادى و نهاد
حكومتى را بنياد نهادهاند.
هر نهاد ،كاركرد و مسئوليتهاى خاصى دارد كه به آن اختصاص دارد و محصول آن در
قالب «نهادى شدن» ،بروز و ظهور پیدا میکند .منظور از نهادى شدن 2،فرايند توسعه نظام
منظمى از هنجارها ،پايگاهها و نقشهاى مشخص و به هم پيوسته است كه جامعه آن را
پذيرا شده است و از طريق آن ،رفتارهاى خودانگيخته و پيشبينىناپذير ،جاى خود را به
رفتار نظاميافته و پيشبينىپذير مىدهد (كوئن ،1380 ،ص.)153-151
براى نمونه ،در يك سازمان رسمى ،هر يك از اعضاء نقش ويژهاى داشته و از قواعد
خاصى پيروى مىكنند .نحوه گزينش و انتخاب اعضاء بر اساس روشها و مقررات مشخص
صورت مىگیرد .هر یک پايگاه معينى داشته و از مقررات و قوانين خاص تبعيت مىكنند و
تصميمات محدودى نیز اتخاذ مىكنند .هر کس بايد نقش خاص خود را به عنوان رئيس،
معاون ،مدير ،مشاور ،ناظر ،كارشناس ،خدمات و غيره ايفا كند .خدمات ويژه مراجعهكنندگان
در چارچوب ضوابط مشخص شده است و سرويسدهندگان اين خدمات نيز تعيين شدهاند.
بنابراین ،از آنجا كه مقررات حاكم بر رفتار هر يك از اعضاى سازمان شناخته شده است،
اقدامات و فعاليتهاى هر كدام از آنها در زمانهاى مختلف نیز پيشبينىپذير است.
1. social institution
2. institutionalization
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ج .نهاد اجتماعی

1
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علوم اجتماعي

ويژگى نهادها

 .1اصلىترين هدف هر نهاد ،ارضاى نيازهاى اجتماعى معين است .مث ً
ال خانواده مسئول
نظارت بر كاركرد توليد نسل ،اجتماعى كردن كودك و تأمين اقتصادى اعضاى خويش است و
حكومت مسئول حفظ نظم در جامعه ،دفاع در برابر حمالت خارجى و استقرار قانون است.
 .2نهاد ،شامل ارزشهاى مطلوبی است كه اعضاء در آن مشاركت دارند .برای نمونه،
ارزشهاى مستقر در نهاد حكومتىِ مبتنى بر دموكراسى ،شامل امكان دخالت در امور
حكومت ،انتخابات آزاد ،قوه قضائيه مستقل ،برابرى در مقابل قانون و نظایر آن است.
 .3نهادها ب ه طور نسبى پايدارند ،تا حدى كه الگوى ثابت رفتار در درون نهادها ،به
صورت بخشى از سنت و فرهنگ مرسوم جامعه است .در بيشتر جوامع ،ازدواج به صورت
يك سنت نيرومند درآمده است و خانواده ركن اساسى فرهنگ جامعه میباشد .همين طور
اعضاى خانواده به ضرورت سن و جنس خود داراى نقش و پايگاه معينى هستند.
 .4شمول و گستردگى بنيانهاى اجتماعى نهادها باعث مىشود كه فعاليتهاى آنها،
جايگاه عمدهاى را در پهنه جامعه به خود اختصاص دهد .به طورى كه هر تغيير چشمگير
در يك نهاد ،به تغيير در نهادهاى ديگر میانجامد .برای نمونه ،همه نهادهاى يك جامعه
تحتتأثير نوسانات شديد نهاد اقتصادى هستند .دورههاى تورم ،كسادى و ركود اقتصادى،
ممكن است حتی بر استوارى و استحكام نهاد خانواده ،كيفيت آموزش و توانايى دولت در
ارائه خدمات ضرورى اثرات عميقى باقى بگذارد (همان ،ص152ـ.)153
 .5نهادها مستقل از اراده تكتك افراد جامعه به موجوديت و فعاليت خود ادامه مىدهند
و آمد و رفت انسانها تأثير چندانى در حيات آنها ندارد ،عالوه بر اینکه با توجه به نيازها،
در طول زمان تحول و تكامل مىيابند .همچنین نهادها از خصوصيات كامل پديدههاى
اجتماعى ،يعنى عمومى بودن ،خارجى بودن ،الزامى بودن و اجتماعى بودن برخوردارند
(سيفاللهى ،1373 ،ص.)145

رابطه نهادها و نيازها
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پايه و اساس شكلگیری نهادها ،برآوردن نيازهاى انسانها بوده است و نهادهاى اصلى كه
در جامعه وجود دارند و از نظر اجتماعى و فردى بسيار با اهميت تلقى مىشوند ،بر اساس
نيازهاى اوليه انسان به وجود آمدهاند .بهطور كلى ،پيدايش هر نهاد اجتماعى مستلزم شكل
گرفتن يك خواست و نياز است .هر نهادى در زمان پيدايش ممكن است به يكى از نيازهاى
فردى و اجتماعى انسان پاسخ دهد ،ليكن در اثر گذشت زمان ،نيازهاى ديگر را نيز برطرف

مفاهيم گروه ،نهاد ،جامعه و ...
مرورى بر نقش و جايگاه
ِ
كند ،حتی یک نهاد اساسى ممكن است چند نهاد ديگر را به وجود آورد و بدين وسيله
نهادهاى ثانوى پا به عرصه وجود مىگذارند .براى مثال ،تشكيل خانواده يكى از نيازهاى
اساسى افراد جامعه است .اين نهاد ،عالوه بر تأمين نيازهاى جنسى ،وظيفه توليد ،تعليم و
تربيت فرزندان ،بر طرف کردن نيازهاى اقتصادى ،كاركرد مذهبى و عاطفى را نيز بر عهده
دارد (سيفاللهى ،1373 ،ص142ـ.)143

روابط نهادها
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نهادهاى اساسى به اعتبار كارکردهایشان كام ً
ال به يكديگر وابستهاند .هر گاه جامعهاى
بخواهد به صورت مؤثرى كار كند ،بايد نهادهاى اساسى آن با يكديگر به شكل كارآمدى در
ارتباط باشند و يك توازن ظريف و متناسبى ميان آنها برقرار باشد .از آنجا كه برخى نهادها
اهميت خاصى پيدا مىكنند ،كاركردهاى نهادى از يك نهاد به نهاد ديگر ممكن است به دو
دليل جا به جا شود .1 :نهاد در برآوردن يك نياز معينى دچار ناتوانى شود؛  .2دو يا چند
نهاد قادر به برآوردن يك نياز باشند ،اما يكى از آنها به صراحت نشان دهد كه نقشى را به
شکل بهترى ايفا مىكند.
در جامعههاى صنعتى جديد ،خانواده بيش از نهادهاى ديگر ،بسيارى از وظايف خود
را از دست داده است .در اين جوامع ،بخش عمده اجتماعى كردن كودك بر عهده مدرسه
گذاشته شده است و خانواده ،اكنون در درجه اول ،مصرفكننده است .حال آنكه زمانى هم
توليدكننده و هم مصرفكننده بوده است.
نهادها از يك سو ممكن است به دلیل رقابت ،نفوذ مؤثرى بر ديگر نهادها داشته باشند.
براى مثال ،نهاد دین در ايران اسالمی تأثير مهمى بر نهادهاى ديگر دارد ،حتى زير نفوذ نهاد
دينى ،دولت تصميماتى را در مورد ماليات ،درآمد ،قيمتها ،مالكيت و مانند آن اتخاذ و از
طريق مجلس شوراى اسالمى و شوراى تشخیص مصلحت نظام ،اين تصميمات دولتى را
به لحاظ دينى نافذ كند .از سوى ديگر ،به دلیل روابط متقابل ،گرايش به تقويت و تأييد
يكديگر دارند تا بتوانند در جامعه مؤثر و نافذ باشند .براى مثال ،از آنجا كه بخش عمدهاى از
نظام آموزشى در كشور ما در كنترل دولت قرار دارد ،نهادهاى آموزشى و پرورشى وابستگى
شديدى به نهادهاى سياسى ،مخصوص ًا دولت و مجلس پيدا كردهاند .گذشته از اين ،هر گاه
در يك نهاد تغييراتى به وقوع پيوندد ،معموالً تغييرات منطبق بر آن نيز در نهادهاى ديگر
رخ خواهد داد .مانند آنچه در جريان انقالب اسالمى ايران ،هنگامى كه تغييرات سياسى
در دولت به وجود آمد ،به تبع آن ،نه فقط همه نهادهاى حكومتى دچار تغيير شدند؛ بلكه
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علوم اجتماعي
بنيانهاى اقتصادى ،مانند سيستم بانكى ،سرمايهگذارى ،خانواده و مدارس نيز تغييرات
درونى مشهودى پيدا كردند .چنانكه روابط افراد خانواده دچار دگرگونى شد ،سن ازدواج
پايين آمد ،تضادهايى در برخى خانوادهها بروز كرد و نيز برنامه مدارس و نظام آموزشى
دچار تغيير شد (رک .كوئن ،1380 ،ص.)160-158
بر این اساس ،میتوان گفت سه عامل تضادها و برخوردهاى فرهنگى ،پيشرفت ابزار و
تكنولوژى و در نهایت انقالب ،از عمدهترین عوامل مؤثر بر تغيير و تحول نهادها به شمار
میروند (رک .سيفاللهى ،1374 ،ص144ـ.)145

رابطه نهادها و سازمانهاى اجتماعى

سازمانهاى اجتماعى به وسيله ساختمانها ،جايگاهها ،به كار گرفتن افراد ،سازماندهى آنها
و باالخره با ايجاد مؤسسات وسيع و پيچيده ،وجود نهادهاى اجتماعى را عينيت مىبخشند.
فعاليتهايى را كه مؤسسات اجتماعى براى رسيدن به اهداف مشترك جامعه انجام مىدهند
و نيازهاى اجتماعى افراد جامعه را برآورده مىكنند ،سازمان اجتماعى مىنامند ،مانند
سازمانهای اقتصادى ،سياسى ،ادارى و غیره.
باید یادآور شد که نهادهاى اجتماعى منحصرا ً در قالب سازمانهاى اجتماعى متبلور
نمىشوند؛ بلكه به صورتهايى چون آداب و رسوم ،ارزشها و عقايد اجتماعى كه داراى
تشكيالت رسمى و مدون نيستند ،نیز مشاهده مىشوند .از این رو ،نهادها از عوامل اصلى
تبيين رفتارها و روابط انسانها در جامعه هستند (همان ،ص.)145 -142

كاركرد نهادها
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 .1نهادها الگوى رفتارهاى شايسته اجتماعى را در موقعيتهاى مختلف در اختيار افراد قرار
مىدهند و از طريق فرايند اجتماعىشدن ،شيوه درست و نادرست رفتار را به افراد منتقل مىكنند.
براى مثال ،خانواده به عنوان يك نهاد اجتماعى ،الگوهاى رفتار مناسب و شايسته را به اعضايش
منتقل مىكند .از جمله اينكه فرد در موقعيتهاى خاص براى خويشاوندان چه احتراماتى قائل
شود ،با غريبهها چگونه رفتار كند و با دوستان خود چه برخوردى داشته باشد.
 .2نهادها نقشهاى گوناگونى را براى افراد و رفتارهاى ويژهاى را براى فرد مشخص
مىكنند .از آنجا كه انسان مىتواند انتظاراتى را كه در برابر يك نقش وجود دارد ،قبل از
ايفاى آن نقش فرا گيرد ،مىتواند تصميم بگيرد كه چه نقشى در موقعيتهاى مختلف براى
او مناسبترين نقش بهشمار مىرود.

مفاهيم گروه ،نهاد ،جامعه و ...
مرورى بر نقش و جايگاه
ِ

نهاد از دیدگاه اسالمی

با وجود آنکه در بیشتر آثار و دیدگاهها ،نهاد دین در کنار سایر نهادها مورد بررسی قرار گرفته
است ،اما برخی صاحبنظران اسالمی ،از جمله آیت اهلل مصباح ،از زاویه دیگری به نهاد
دین نظر دارند .ایشان معتقد است که نهادهای اجتماعی ،مفاهیمی انتزاعی هستند که از امور
و شئون مهم و اجتنابناپذیر زندگی اجتماعی بشر حکایت میکنند و منحصر در خانواده،
اقتصاد ،آموزش و پرورش ،حقوق و حکومت میباشند .از این منظر ،دین در ردیف نهادهای
اجتماعی به شمار نمیآید؛ زیرا دین برنامه صحیح و مطلوب زندگی آدمی است که تمام ابعاد
حیات فرد و جامعه را فرا میگیرد و عالوه بر اعتقادات ،اخالق و عبادات به معنای اخص،
شامل انواع و اقسام حقوق ،از جمله حقوق سیاسی ،حقوق قضايی ،حقوق جزايی ،حقوق
بینالملل ،حقوق اقتصادی و حقوق مدنی -نظیر خانواده -میشود .بنابراین ،دین شامل همه
نهادهای اجتماعی است و بر آنها تسلط دارد (مصباح یزدی ،1379 ،ص.)315-309

د .جامعه
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 .3نهادها با تكيه بر ثبات و استمرار فرهنگ ،به افراد جامعه مىآموزند كه بهترين شيوه
رفتار ،همان رفتار نهادى شده است و افراد به شيوههاى نهادى شده ،به منزله شيوههاى خاص
رفتار ،مینگرند .برای نمونه ،معتقدان به يك مذهب ،ارزشها و باورهايى را مىپذيرند كه
از طريق عضويت در نهاد دينى كسب كردهاند .مث ً
ال صداقت ،دستگيرى از مستمندان ،رفتار
نيك و وفاى به عهد ،نمونههاى نهادینهشدۀ رفتار دينى است.
 .4نهادها در جهت تنظيم رفتارها و نظارت بر آنها عمل مىكنند .از آنجا كه نهادها
انتظارات پذيرفته جامعه را فرا مىگيرند ،ناديده انگاشتن اين انتظارات ممكن است به
مجازات فرد بينجامد؛ بنابراین ،اشخاص به جاي آنكه تنبيه يا تمسخر را بپذيرند ،ترجيح
مىدهند كه خود را با انتظارات جامعه سازگار كنند .ارتكاب دزدى براى يك فرد بىپول به
اين دليل كه ممكن است به دستگيرى ،محكوميت و مجازات بينجامد ،غير قابل قبول است.
پس به جاى بىتوجهى به انتظارات جامعه ،فرد ترجيح مىدهد که در دفاتر كاريابى ثبتنام
كند ،يا ستون آگهىهاى استخدامى روزنامهها را مطالعه كند و يا تكدىگرى كند (كوئن،
 ،1380ص155ـ.)156
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1

جامعه به گروهى از انسانها اطالق مىشود كه در طول هزاران سال با يكديگر زندگى
كرده و در سرزمين معينى سكنى گزيدهاند و سرانجام ،خود را به عنوان يك واحد اجتماعى
1. Society

علوم اجتماعي
متمايز از گروههاى ديگر ،سازمان دادهاند .افراد هر جامعه داراى فرهنگ مشتركى هستند
(كوئن ،1380 ،ص59ـ.)60
اگوست کنت معتقد است که جامعه از تمام افراد زنده و همچنین از تمام کسانی که از
این جهان رفتهاند ،ولی با تأثیر خود در ذهن آیندگان ،به حیات خود ادامه میدهند ،تشکیل
مییابد (قنادان و همکاران ،1376 ،ص.)51
هر جامعه انسانی به دلیل «نظام» بودن ،از تعدادی عناصر گوناگون و ارتباطهای
موجود میان آنها تشکیل شده است که اساسیترین آنها عبارت است از :جمعیت ،فرهنگ،
فرآوردههای مادی ،سازمان (ساختار) اجتماعی و نهادهای اجتماعی (نوالن و لنسکی،1380 ،
ص.)53

اجتماع و جامعه

فردينان تونيس ،جامعهشناس آلمانى ،جوامع را بر اساس نوع رابطه اجتماعى ميان آنها به
گمين شافت 1و گزل شافت 2تقسيمبندى كرده است .گمين شافت در معناى عام ،معرف
اجتماع محلى و گزل شافت ،معرف جامعه است.
در اجتماع محلى ،پيوندهاى نزديك و صميمانه و عاليق شخصى ،روابط اعضاء را
مشخص مىكند و افراد به سالمت ،رفاه ،اعتماد متقابل و همكارى با يكديگر توجه خاصى
دارند؛ اما روابط در جامعه ،بر رقابت ،دنبال كردن منافع شخصى ،كارآيى فردى ،پيشرفت
و تخصصگرايى مبتنى است .به اعتقاد تونيس ،در راستای رشد شهرنشينى ،مىتوان شاهد
رشد روابط جامعه نيز بود.
نمونه گمين شافت را مىتوان در خانواده ،روابط اعضاى يك باشگاه و ساكنان يك
روستاى كوچك جست و جو كرد .نمونه گزل شافت را مىتوان بين اعضاى يك ارتش م ّلى،
ديوانساالرىهاى وسيع ادارى يا مؤسسات بزرگ سياسى و دولتى مالحظه كرد كه مبتنى بر
موقعيتها ،نقشهاى ساختيافته و قوانين و مقررات است (كوئن ،1380 ،ص.)132

رابطه فرهنگ و جامعه
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آيا اين فرهنگ است كه جامعه را مىسازد و به آن شكل مىدهد يا جامعه است كه به فرهنگ
شكل مىدهد و فرهنگ مطابق خود را ايجاد مىكند؟ به بیان دیگر ،آیا جامعه ،بر اساس
فرهنگى خاص ايجاد مىشود یا فرهنگ ،متأثر از شرایط اجتماعی خاص وجود پیدا میکند؟
بروس كوئن معتقد است که فرهنگ ،نه فقط سازمان اجتماعى جامعهها را مىسازد،

1. Gemeinschaft
2. Gesellschaft
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کارکردهای جامعه

هر جامعه دارای وظایف و کارکردهایی است که برای دوام آن از اهمیت ویژهای برخوردارند.
اساسیترین کارکردهای یک جامعه عبارت است از:
 .1ایجاد روابط :جامعه افراد را در زمان و مکان معین دور هم جمع میکند  ،به گونهای
که بتوانند میان خودشان روابط انسانی برقرار کنند .
 .2نظام ارتباطی :جامعه وسایل ارتباطی سیستماتیک و کامل در اختیار افراد میگذارد،
به طوری که آنان به کمک زبان و دیگر نمادهای مشترک میتوانند معانی و مقاصد رفتارهای
یکدیگر را بفهمند.
 .3نظام قشربندی :جامعه نوعی نظام قشربندی پایگاههای اجتماعی و طبقات ایجاد
میکند که به هر شخص در ساختار اجتماعی پایگاه یا موقعیتی نسبت ًا پایدار میدهد.
 .4نظام جایگزینی :جامعه برای جانشینی نسلها که برای بقاء و تداوم هستیاش
ضروری است ،تدابیر و شیوههای منظم و کارآمدی مهیا کرده است.
 .5نظام نظارت اجتماعی :جامعه با نظارت و مراقبت از الگوهای مشترک رفتاری

سال اول /شماره چهارم /پاييز 1388

بلكه بر كليه اعمال و رفتارهاى هر جامعه ناظر است و سطح فرهنگ هر جامعه مستقيم ًا با
پيشرفت علوم و حيات دينى و معنوى جامعههاى بشرى در ارتباط است (همان ،ص.)8
در مقابل ،آنتونى گيدنز ( ،1385ص )56به رابطه متقابل این دو قائل است و میگوید:
«فرهنگ به شيوه زندگى اعضاى يك جامعه معين مربوط مىشود و جامعه به نظام روابط
متقابلى اطالق مىگردد كه افرادى را كه داراى فرهنگ مشتركى هستند ،به همديگر مربوط
مىکند .بر اين اساس ،هيچ فرهنگى نمىتواند بدون جامعه وجود داشته باشد و در مقابل،
هيچ جامعهای بدون فرهنگ نيز وجود ندارد .ما اص ً
ال بدون فرهنگ ،انسان نخواهيم بود،
نه زبانى خواهيم داشت كه مقاصد خود را بيان كنيم و نه هيچ گونه احساس خودآگاهى
خواهيم داشت».
در واقع ،جامعه موجود يا مفهومى انتزاعى است كه ماده يا محتواى آن ،فرهنگ و شكل
يا صورت آن ،گروهها و نهادهاى اجتماعى است .از این رو ،می توان گفت که هم جامعه
به ساختن فرهنگ مبادرت میکند تا بدین طریق محتوای مناسب برای خود ایجاد کند.
بنابراین ،هر جامعهاى ،فرهنگ ويژه خود را داراست و فرهنگ نیز در شکلدهی و هدایت
جامعه نقش بسزایی دارد .به همین جهت ،انتظار این است که مطابق فرهنگ اسالمی ،جامعه
اسالمی ایدهآلی داشته باشیم.
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(ارزشها و هنجارها) که افراد آنها را در روابط با همنوعان خود به کار میبرند ،نظم
اجتماعی را ایجاد میکند که شامل نظام مقررات ،ارزشها ،نظام پاداش و تنبیه میباشد.
 .6همنوایی اجتماعی :جامعه از طریق نظام سازمانیافته تربیتی رسمی یا غیر رسمیاش،
نسبت به اجتماعیشدن یا جامعهپذیرکردن و فرهنگی کردن افراد اقدام میکند.
 .7نظام تولیدی :جامعه با سازمانها و گروههای گوناگون اقتصادیاش ،کار تولید و
توزیع کاالها و خدمات ضروری برای زندگی افراد را سامان میدهد.
 .8امنیت و سالمت :جامعه با سازمانهای سیاسی ،اداری و انتظامی خود امنیت خارجی
و نظم را تأمین نموده و در زمینه پزشکی و بهداشتی نیز اقداماتی انجام میدهد تا اعضایش
با تندرستی بیشتری زندگی کنند (جمعی از مؤلفان ،1376 ،ص.)52

جامعه و اجتماعىشدن

1

جامعه تنها هنگامى مىتواند به طور مؤثر عمل كند كه اعضايش به شيوه پيشبينىپذير و
منظمى رفتار كنند .اجتماعى شدن ،فرايندى است كه به انسان راههاى زندگى كردن در
جامعه را مىآموزد ،شخصيت مىدهد و ظرفيتهاى او را در جهت انجام وظايف فردى و
به عنوان عضو جامعه توسعه میدهد (كوئن ،1380 ،ص.)103
در روند اجتماعىشدن ،اعضاى جامعه مىآموزند كه با يكديگر ارتباط برقرار كنند و
نسلهاى متوالى آموزشهايى را كه براى حفظ حيات جامعه الزم است ،فرا مىگيرند و به
نسلهاى بعد انتقال مىدهند .بر اين اساس ،جامعه متشكل از اعضاى اجتماعى شده است و
گروهها ،نقش جامعهپذيرى و اجتماعىشدن فرد را به عهده دارند و آن را تسهيل مىكنند.
اجتماعىشدن افراد ناشی از ضرورتهای زیر است .1 :شخص بايد مهارتهاى الزم را
كه براى زندگى در جامعه ضرورى است ،فرا گيرد؛  .2شخص بايد بتواند به صورت مؤثرى
با ديگران ارتباط برقرار كند و توانايى نوشتن و سخن گفتن پيدا كند؛  .3فرد بايد ارزشها
و اعتقادات اساسى جامعه خود را در ذهن خود متمركز كند.
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عوامل اجتماعىشدن

عمدهترين عوامل اجتماعى ساختن كودك ،خانواده ،مسجد ،مدرسه ،گروههاى همسال و
رسانههاى جمعى است .فرايند اجتماعىشدن كودك از خانواده شروع مىشود .تصورى كه
افراد از خود ،جهان پيرامون و افرادى كه پيرامون او قرار دارند ،بهطور مستقيم تحت تأثير
باورهاى خانوادههايشان است .ارزشهايى كه فرد مىپذيرد و نقشهاى مختلفى را كه از او
1. Socialization
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انتظار مىرود ،ايفا كند ،در ابتدای امر ،در درون شبكه روابط خانوادگى آموخته مىشود و
كودك آنها را فرا مىگيرد.
مدرسه ،نخستين دستگاهى است كه مسئوليت انتقال دانشها و معارف انباشته شده به
كودك را به عهده دارد و راهى است كه كودك از حدود پنج تا شش سالگى براى وارد شدن
به جامعه بايد بپيمايد .مدرسه به عنوان عامل اجتماعى کردن ،بر اساس قواعدى كه انتظار
مىرود هر فرد از آن تبعيت كند ،سازمانيافته است.
گروههاى همساالن پس از خانواده مهمترين و مؤثرترين عامل اجتماعى شدن كودك
است .با توجه به اينكه گروه همساالن تقريب ًا همسن يكديگرند و احساس برابرى مىكنند،
معموالً از معيارهاى مشتركى پيروى مىكنند.
رسانههاى جمعى نیز نقش مهمى را در روند اجتماعىشدن بازى مىكنند .افراد در
بسیاری از جوامع ـبه ويژه جوامع پيشرفته صنعتی ـ وقت بسيارى را صرف خواندن ،ورق
زدن كتب ،روزنامهها ،تماشاى برنامههاى تلويزيون ،گوش دادن به راديو ،خواندن مجالت
و رفتن به سينما مىكنند .رسانههاى جمعى هم مىتوانند هنجارهاى اجتماعى را تقويت
كنند و هم آنها را آشفته كنند .بدينمعنا كه هر آنچه پخش يا نشر مىكنند ،معرف انعكاس
واقعى جامعه است (همان ،ص110ـ.)112
با وجود سعى و تالش فراوانى كه بخشهاى گوناگون جامعه در اجتماعى کردن اعضاى
خود به کار میگیرند؛ اما گاهى اوقات ،افراد از پذيرش ارزشها و چارچوبهاى جامعه
امتناع میکنند و یا برخالف آن عمل میكنند .در اين صورت ،جامعه دچار بىهنجارى
میشود و در انتقال ارزشها و عناصر فرهنگى به اعضاى خود دچار مشكل مىگردد.
بىهنجارى اجتماعى 1،عبارتى است كه دوركيم ،براى تشريح وضع بىسازمانى يا
بىقاعدگى اجتماعى يا به هم ريختن هنجارها به كار برد .وى در اثر مشهور خود با عنوان
خودكشى ،سعى كرد نشان دهد که تا كجا مىتوان تفاوتهاى ك ّمى خودكشى را در كشورهاى
مختلف ،به حساب اَشكال مختلف بىهنجارى اجتماعى گذاشت (دوچ ،1374 ،ص.)213
همچنین رابرت مرتن معتقد است تا زمانى كه جامعه دچار آسيبها و مسائل اجتماعى
نشده است ،تمام عناصر جامعه همانند ساعت ،با دقت سر جاى خود قرار دارند و به طور
مؤثرى كار خود را بدون تداخل انجام مىدهند .او تالش كرده است تا مشخص كند که
چگونه بعضى انواع خاص ساختارهاى اجتماعى باعث رفتارهاى انحرافى مىشوند؟ از نظر
وی ،انحراف ساخته دست جامعه میباشد و معتقد است رفتارى كه از نظر اجتماعى منحرف
است ،همان قدر محصول ساختار اجتماعى است كه رفتار همسو و همخوان با هنجارهاى
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اجتماعى (همان ،ص.)212
از نظر مرتن در هر نظام اجتماعى و فرهنگى دو جنبه اصلى وجود دارد .1 :هدفها،
مقاصد و عاليق مشخص فرهنگى كه براى تمام اعضاى جامعه هدفهاى مشروع به حساب
مىآيند و برای آنها ارزش ذاتی دارد؛  .2ابزار و امكانات قابل قبولى كه براى دستيابى به
اين هدفها ضرورى است که تعريف ،تنظيم و كنترل شود .يك هدف مىتواند به وسايل
متعددى تحقق پذيرد؛ اما تنها برخى از آنها مشروع به حساب مىآيند که از آنها به وسايل
نهادى شده یاد میشود.
اما مسائل و آسيبهاى اجتماعى از دیدگاه مرتن زمانى بروز مىكند كه .1 :ارزشهاى
اصلى در فرهنگ به هم ريخته و يا دچار تناقض گردند؛  .2رفتار فرد به طور آشكار از
هنجارهاى گروه خود فاصلهگيرد؛  .3هنگامى كه در درون فرهنگ معينى ،خردهگروهها به
هنجارهايى مىگروند كه تنش ايجاد مىكنند (همان ،ص214ـ.)215

جامعه از دیدگاه اسالمی
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از میان صاحبنظران اسالمی ،شهید مطهری ( ،1369ص )7معتقد است که جامعه مجموعهای
از افراد انسانی است که با نظامات ،سنن ،آداب و قوانین خاصی به یکدیگر پیوند خورده و
زندگی دسته جمعی دارند .از نظر ایشان ،اجتماعی بودن زندگی انسان به معنای این است
که ماهیت اجتماعی دارد؛ یعنی جامعه عبارت از مجموعهای از انسانها است که در جبر
یک سلسله نیازها و تحت نفوذ یک سلسله عقیدهها و آرمانها در یکدیگر ادغام شده و در
یک زندگی مشترک غوطهورند.
شهید مطهرى ضمن تشریح و نقد و بررسی نظريههاى مختلف انديشمندان درباره
ماهيت فرد و جامعه میگوید« :درست است كه جامعه از افراد تشكيل مىشود و داراى
وجدان و اراده مستقلى است و خود را به افراد تحميل مىكند؛ ولى در عين حال ،استقالل
نسبى افراد محفوظ مىماند .افراد انسان ،يعنى روح فردى در مقابل جامعه ،يعنى روح
جمعى ،مجبور نيست .بر اين اساس ،او هم فرد و هم جامعه را اصيل مىداند؛ یعنی افراد
در جامعه حل نمىشوند ،ولى هويت جديدى در جامعه پيدا مىكنند كه همان هويت جامعه
است و با آنچه كه فرد در تنهايى و جدا از جامعه دارد ،متفاوت است .افراد انسان هر كدام
با سرمايهاى فطرى و سرمايهاى اكتسابى از طبيعت وارد زندگى اجتماعى مىشوند ،از نظر
روحی در يكديگر ادغام مىشوند و هويت روحى جديدى مىيابند كه از آن به روح جمعى
تعبير مىشود (همان ،ص18ـ.)34
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مفاهیم اجتماعی جامعه ،فرهنگ ،گروه و نهاد از مفاهیم اساسی دانش اجتماعی به شمار
میروند که تبیین صحیح آنها ،کلیدهای مؤثری در فهم این دانش را در اختیار ما قرار
میدهد .جامعه ،شامل گروهى از انسانها است كه در طی سالیان متمادی با يكديگر زندگى
كرده و در سرزمين معينى سكنى گزيدهاند و خود را از دیگران متمایز ساختهاند .انسانها
برای زیستن در جامعه باید راههاى زندگى كردن در جامعه را از طریق فرايند اجتماعىشدن
طی کنند .نقش جامعهپذيرى و اجتماعىشدن فرد به عهده گروههاى اجتماعى است که در
چارچوب قواعد ،معيارها و ضوابط مشخصى شکل میگیرند که توسط فرهنگ هر جامعه
تعیین میشود .فرهنگ ،تأمينكنندۀ محتوا و جهتدهندۀ گروههاى اجتماعى است و هیچ
جامعهای بدون فرهنگ امكان ادامه حیات نخواهد يافت .نهادها ،نظامهای نسبت ًا پايدار و
سازمانيافته الگوهاى اجتماعى هستند كه تأمين نيازهاى حياتى جامعه را بر عهده دارند و
به نهادىشدن كاركردها و مسئوليتهاى اجتماعی کمک میکنند و در قالب سازمانها و
مؤسسات اجتماعی تبلور مییابند.
از دیدگاه اسالمی ،اهميت و ضرورت زندگى اجتماعى و سازماندهى آن در قالب
گروههاى اجتماعى مورد تأکید است و نخستين عامل روى آوردن انسانها به زندگى
گروهى را برآورده ساختن نياز متقابل مرد و زن به يكديگر و احساس آرامش حاصل از این
رابطه متقابل میداند .همچنین دین در ردیف نهادهای اجتماعی به شمار نمیآید؛ زیرا دین
برنامه مطلوب زندگی آدمی است که تمام ابعاد حیات فرد و جامعه ،از جمله نهادها را فرا
میگیرد .عالوه بر این ،از نظر اسالم گرچه جامعه داراى وجدان و اراده مستقل است و خود
را به افراد تحميل میكند؛ ولى در عينحال ،استقالل و اختیار نسبى افراد محفوظ مىماند
و به همین خاطر در برابر اعمال خود مسئول هستند.
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 .8کالین برگ ،اتو ( ،)1369روانشناسی اجتماعی ،ترجمه علیمحمد کاردان ،ج ،2چاپ نهم ،تهران :نشر اندیشه.
 .9کوئن ،بروس ( ،)1380مبانی جامعهشناسی ،ترجمه غالمعباس توسلی و رضا فاضل ،چاپ دوازدهم،
تهران :سمت.
 .10گیدنز ،آنتونی ( ،)1385جامعهشناسی ،ترجمه منوچهر صبوری ،چاپ شانزدهم ،تهران :نشر نی.
 .11مصباح یزدی ،محمدتقی ( ،)1379جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن ،چاپ سوم ،تهران :شرکت چاپ و
نشر بینالملل.
 .12مطهرى ،مرتضى ( ،)1369جامعه و تاريخ ،تهران :انتشارات صدرا.
 .13نوالن ،پاتریک و لنسکی ،گرهارد ( ،)1380جامعههای انسانی ،ترجمه ناصر موفقیان ،چاپ اول ،تهران،
نشر نی.
.14ویلیامز ،ریموند (« ،)1380به سوی جامعهشناسی فرهنگ» ،ترجمه علی مرتضویان ،فصلنامه ارغنون،
ش ،18پاییز.
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