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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

سطح می را در دو و تعامل آندو و نقش و کارکرد آنها در جامعهارتباط توصیف جايگاه دو نظام اجتماعی و فرهنگی ، نحوه 

و سطح کالن يا سطح يا سطح خرده نظام های جامعه متوسط سطح  ،سطح خرد يا سطح کنش انسان : توان تقرير کرد 

را نمی توان در مقام تقرير کامال از يکديگر تفکیک نمود وبه همین جهت ، بخشی ازبهم سه سطح اين  . جامعه کل

 آمیختگی ها گريز ناپذير است .

 ير از خرد به کالن () سسطح خرد 

، ويژگی هنجاری مولفه ها ، ،  ) رفتار معطوف به يکديگر ( افراد اجتماعیدر اين سطح از کنش و کنش متقابل يعنی رفتار

 بحث می شود.  اهداف وآثار آن 

متقابل کنش  رفتار اجتماعی  يا ، عام ، تکرار پذير و روزمره ، منسجم  محسوس ، مشهود ،اجتماعی  کوچک ترين واحد

، تداوم و قوام ،هويت . ترديد نیست که  است موقعیت های مختلف برای نیل به اهداف و غايات خاص  درافراد  اجتماعی

سازمانها ، و  بخش های طبقات ،میان افراد ، گروهها ،  متقابلهای  به کنشای  جامعهگروه و فرد ،هر تامین نیازهای

اجتماع به لحاظ هستی جمع وبه عبارت ديگر ،  ط آن با ساير جوامع بستگی دارد .با يکديگر و نیز ارتباجامعه  مختلف آن 

خرده نظام های درونی  میان جامعه چیزی جز مجموعه روابط متقابل ساخت يافته . است ارتباطی واقعیت يک  شناختی ، 

سرمايه های فطری ،  ولوژيک ،ويژگی های موروثی ، خصوصیات بی ای ازبر اساس مجموعه  افرادافراد انسانی نیست .  و

می شوند  واردتعامل با يکديگر در چرخه  ...و  ، نمادها قواعد  ، انتظاراتانگیزه ها ،  احساسات ، نگرش ها ،  ،آگاهی ها 

آنها را فراهم می سازد و روابط متراکم اجتماعی  که زمینه همنوايی به مشترکاتیو در پرتو کسب تجارب مختلف  تدريجا و

، رسوم ،  عاداتالگوها ، نمادها ،  احساسات ، ارزشها ، . شکل گیری تدريجی آگاهی های جمعی ،می يابنددست ، 

گروههای انسانی در مستمر و مکرر تعامالت جمعی تجربه زيستی و اين محصول و... انتظارات و رفتارهای مشترک 

 ست .[] بخش معظم فرهنگ نیز محصول همین فرايند ااست .بسترهای اجتماعی 
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زمینه ها و روانی و شخصیتی  ويژگی هایزيستی ،  قابلیت ها و توانش های از  انسان همزمان  کنش اجتماعیاز اين رو ، 

در يک قالب و بافت اجتماعی  یشخصیت جنبه های زيستی ، و فرهنگی تاثیر می پذيرد . و به عبارتی ،  اجتماعیو عناصر 

جنبه  زمینه شکل گیری وتحقق آن را فراهم می سازند . در گیرودار اين تعامل ،  ترکیبی ، درکنش انسانی مشارکت جسته و

شده شکوفا  ، شکل و جهت يافته های متقابل استمرارکنش  ارتباطات اجتماعی و انسان تحت تاثیر یشخصیتهای زيستی و

نهادينه  ، همواره تولید ، بازتولید های متقابل  نیز در پرتو کنشو فرهنگی  بافت اجتماعیو متقابل ؛  و فعلیت می يابند 

 می شود.وويرايش 

،  هنجارها از ـ از آن آگاه باشیم  هموارهبدون آنکه    انسان ، عنصر هنجاری است . رفتار ما اجتماعی عنصر ديگر کنش

ه آرايش ، لحن گفتار نوع لباس ، نحوطرز فکر، . دارند ، تاثیر می پذيرد  برای ما راهنما قواعد ، الگوها و مدلهايی که نقش 

استانداردهای مورد و  الگوها، قواعدو... انسانها تماما تحت تاثیر خشم  ، ابراز لطف و، ذائقه غذايی ، اظهار غم و شادی 

پذيرش جمع شکل می گیرد . به بیان ديگر ، رفتارهای ما به تبع جامعه و فرهنگ ، شکل و قاعده مشخصی دارند و هر 

اين قواعد را ما از جامعه اخذ می کنیم   تحقق و تشخص اين قاعده را به طور ضمنی عینیت می دهد .رفتار الجرم در مقام 

الزاما بايد بر حسب هنجارها يا قواعد جمعی  از اين رو ، کنش های ما و سهم خالقیت ما در اين خصوص اندک است .

نی برای خود و ديگری داشته باشند تا کنش متقابل ما بايد معنای يکسا و رفتارهایاداها ،هدايت شوند . کلمات ، حرکات 

صورت پذيرد. از اين رو، توافق جمعی بر مجموعه ای از هنجارها برای نظم دهی به رفتارهای مشترک ضرورت اجتناب 

بلکه حتی شخصی ترين و خصوصی ترين کنش های عینی و جوارحی که نه فقط رفتارهای الزم بذکر است ناپذيردارد. 

تبعیت قواعد مشترک و جمعی از تا حد زيادنیز افرادبسیار مخفی  ، انگیزه ها و امیال احساسات ،مچون تفکرات انسانی  ه

ی است که « من»مبادله با خويشتن خويش ، همواره مبادله درونی ما با  به تعبیر برخی روان شناسان اجتماعی ،  د.نمی کن

فردی و پیوند  هنجارها و درون ريزی آنها در ساختار شخصیت دريافت تدريجی اين به عنوان ديگری تلقی می شود. 

آنهارا ،جنبه بیرونی ، اجتماعی ، استقاللی ووارداتی بودن می شود تا انسان خوردن آنها با ساحت های وجودی موجب 

قواعد  وسط هنجارها وت،ريشه دارد  در ساخت اجتماعیبدين دلیل اجتماعی است که  چندان احساس نکند.پس کنش انسان

 و در يک موقعیت اجتماعی اتفاق می افتد .مشترک هدايت می شودجمعی 

از  و فرهنگی شخصیتی ، اجتماعی ،کنش انسانی عالوه برتاثیر پذيری از خصوصیات ، ويژگی ها و مکانیسم های زيستی 

مادی ، شرايط اقلیمی ،  یفیزيکی يعنی محیط عمل کنشگر نیز تاثیر می پذيرد .  اين محیط  شامل اشیا طبیعی و محیط

محیط فیزيکی را حس می  انسانی،موجود و در دسترس می شود . کنشگر وامکاناتابزارها   ،شناختی  مکان ،جغرافیايی 

، به کار می اهداف خود آن را  درراستای در آن دخل و تصرف می کند ، امکانات کند ، با آن  ارتباط برقرار می کند ، 
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نظام طبیعی در ضمن نظام زيستی ، نظام اجتماعی  ثیر می پذيرد. ) ر.ک : مباحث جغرافیای انسانی ( ازو متقابال از آن تاگیرد

 و برخی نهادها مثل نهاد اقتصاد بحث می شود .

در چهار زمینه ريشه دارد . به  ینظام عمومی کنش يا هر کنش محسوس و ملموس از مجموع مباحث فوق روشن شد که

چهار خرده نظام است :  چهار زمینه يا به تعبیر برخی جامعه شناسان تعامليند و محصول آنی بربیان ديگر ،  کنش انسا

ارگانیسم زيستی  ، نظام  روانی يا شخصیتی ،نظام اجتماعی و نظام فرهنگی است . اين چهارزمینه در واقعیت امر روابط 

تقابل میان آنها وجوددارد  ، از يکديگر کمک می گیرند بسیار پیچیده و در هم تنیده ای دارند ، شبکه ای از وابستگی های م

هر چند از ديد ديگر ، دارای استقالل و يکديگر را مقید می سازند ؛بر هم تاثیر می گذارند  ،، يکديگر را تکمیل می کنند 

خت وبر گرد هر يک نسبی بوده و به لحاظ تحلیلی می توان آنها را ) از حیث ويژگی ها و کارکردها ( از يکديگر متمايز سا

آن  بخشی ازفعالیت های و بدنی  يا سیستم  جسمی  زيستی مراد از ارگانیسم)ترسیم نمود.  هر چند توهمی  مرزهايی

نظام کنش  ارتباطی بارفتارهای معنا دار کنشگران مربوط می شود نه مثل ضربان قلب که نوعی به  ارگانیسم است که به

سازگاری با محیط و متقابال سازگاری محیط با  ،  اری ارتباط وتماس با جهان فیزيکیندارد . فعالیت هايی همچون برقر

، ايفای نقش و... به اين سیستم  نیازهای خود ، دستکاری و ايجاد تغییر درمحیط ، تولید وتامین انرژی الزم برای کنش

تبع تاثیر پذيری از فرهنگ و محیط اجتماعی  مربوط می شود . الزم بذکر است که از ديد فرهنگ شناسان بدن انسانها نیز به 

 لباس ، مسکن ،  ،  غذاتامین  ،  در بسیاری از فعل و انفعاالت طبیعی و بیولوژيک ، فرهنگی عمل می کند . برای مثال ،

  و ساير غرايز وتمايالت با معیارهای فرهنگی  صورت می پذيرد نه معیارهای صرفا طبیعی .(ارضای نیاز جنسی 

نگرش ها ، هنجارها ، باورها ، ارزشها ، درونی کردن   فعالیت هايی همچون نیزيا سیستم روانی کنشگر شخصیت 

، تامین  انگیزه های الزم  يا اجتماعی شدن  جامعه پذيریفرايند از طريق  ، نمادها ،  دانش ها ، مهارتها و... را ايدئولوژيها

در  الزم آمادگی کسب ، نظرنرژيها  در جهت رسیدن به هدفهای مورد برای کنش اجتماعی ،تعیین اهداف ووسايل ، بسیج ا

 بر عهده دارد.و ضرورتها و الزامات عصری و...را نظام اجتماعی هماهنگی با اقتضائات  ايفای نقش های محول و جهت

و در  و گروهها کنش متقابل واقعی افراد انسانی که در ضمن جماعات و محیط بر نظام اجتماعی به شرايط در برگیرنده 

ی جامعه میان اعضاو هماهنگی  ، اطالق می شود. اين نظام  همبستگیچارچوب سازمانهای اجتماعی  عمل می کنند 

ايجاد می کند ، وفاداری به اصول و پیمانها  را مشترک دريافتی از نظام فرهنگی مجموعه ای از اصول و معیارهای  براساس

، رفتارهای بايسته و نابايسته در هر موقعیت را متناسب با اقتضائات ا تعیین می کندبوجود می آورد ، حدود آزادی عمل ر

فرهنگی مشخص می سازد ، نظام نقش ها را متناسب با پايگاههای اجتماعی تعیین می کند ، نظارت و کنترل رسمی و غیر 

ب با میزان سازگاری و ناسازگاری  افراد با رسمی خود را بر فرايند کلی امور اعمال می کند ، نظام پاداش و تنبیه را متناس
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معیارها و انتظارات اجتماعی تامین می کند ، بخش های مختلف را متناسب با نیازهای جمعی فراهم می سازد ، شبکه 

ارتباطات درونی و بیرونی را طراحی وتنظیم می کند ، سازوکارهای الزم  را برای بهبود هر چه بیشتر زندگی اجتماعی  

شرايط الزم برای تولید نسل جايگزين را ،  می کند ا تمهید می کند ، موانع و آسیب های اجتماعی را رفع و رجوع مستمر

فراهم می سازد ،  فرهنگ جامعه را  به مثابه میراث پیشینیان به آنها منتقل ساخته و بدين وسیله ارتباط میان نسلی را در يک 

در تلقی فوق متضمن همه مکانیسم ها ،   نظام اجتماعی         د و... تسلسل تاريخی و توالی خطی فراهم می آور

در هم تنیده و بهم مرتبطی  است شبکه های و زيرساخت ها ، چارچوب ها ، طرح واره های کالن ، بستر سازيهای گسترده 

معنای فوق  واقعیتی بیشتر  تعبیر می شود .نظام اجتماعی به« نهادها و ساختارها»که در زبان جامعه شناسی  از آنها به  

ناظر به واقعیت های عینی )يعنی مجموعه ای از افراد که بیشتر « جامعه » که در برخی ديدگاهها با  تحلیلی و انتزاعی است 

؛ متمايز می و به تعبیری معادل  کشور و ملت ( است ،  تاريخ ، سرزمین مشخص قومی  دارای قلمرو فرهنگی ، هويت

لبته در برخی ديدگاهها ، جامعه همان نظام اجتماعی و به بیانی ،  بزرگترين نظام اجتماعی است که فرد باشد . هر چند ا

 بدان تعلق دارد و در ضمن آن دهها و صدها نظام اجتماعی ريز و درشت تعبیه شده اند .

 هنجارها ، ارزشها ، ا ، دانش ه باورها ،از  بهم پیوسته و نسبتا منسجمی مجموعه يا فرهنگ نیز به  نظام فرهنگی  

، نگرشها ، نمادها وآيین هايی اطالق می شود که از يک سو در قالب نهادهای اجتماعی و از سوی ديگر در  ايدئولوژيها

گرفته و تحت الهام  مجموعه فوقهر کنش اجتماعی از  ساختارهای شخصیتی افراد جاسازی شده اند .  در سطح خرد ، 

تولید و حفظ می کند .فرهنگ از  در سطح خرد و کالن نظام فرهنگی ،الگوهای کنش را تاثیر آن ايجاد می شود .

که به کنشگران اجتماعی پیشنهاد يا تحمیل می کند ، انگیزه و آمادگی  يیهنجارها ، آرمانهاو ايدئولوژيها ارزشها ، گذرره

ضمن نهادها و ساختارهای اجتماعی و هنگ در کنش آنها را هدايت می کند . فر ساخته وبرای کنش را در آنها فراهم  الزم

نظام  استقرار ، تثبیت و استمرار بنیانهای الزم برای وحضور خود را عینیت می دهد ، کنش متقابل  نظامشخصیت و 

 فراهم می سازد.را اجتماعی 

روان شناسی ، )علم زيست شناسی ،  قرار می گیرد:موضوع مطالعه يک علم خاص  نظام فوق ، هر يک از اين چهار -

 جامعه شناسی و مردم شناسی يا انسان شناسی فرهنگی (

 در تحلیل هر نظام  بايد سه نظام ديگررا که به مثابه محیط آن هستند ، مد نظر قرار گیرند. -

از اين  مطرح اند .اجتماع دو نظام شخصیت و ارگانیسم زيستی ، در سطح فردی ودو نظام اجتماعی و فرهنگی در سطح   -

 . خالصه می شوداجتماعی به طور تحلیلی در دو نظام اجتماعی و فرهنگی يا دنیای  واقعیت و ، ر
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،  ارتباط میان  سلسله اعصاب انسانو به هم پیوسته  همچون  خرده نظام در يک چینش سلسله مراتبیچهار اين   -

انسان و  کنترل کنشوهدايت  های خاص ،  ، مجموعا با مکانیسم چهار خرده نظام بايکديگر ارتباط متقابل دارند . اين

به لحاظ انرژی غنی ترند و برخی به لحاظ اين نظام ها برخی از  فعالیت نهادها و سازمانهای اجتماعی را بر عهده دارند . 

 یاجزای پر اطالعات در باالی سلسله مراتب جا واطالعات .اجزای پرانرژی تر در پايین سلسله مراتب جای  می گیرند 

 . ارگانیسم زيستی به لحاظ انرژی غنی و به لحاظ اطالعات فقیرترين استها اعمال می کنند بر کنش نظارتی رند و نقش دا

و نظام اجتماعی جای می گیرند که به لحاظ انرژی و  . پس از آن ، نظام شخصیت ) پايین ترين عضو سلسله مراتب (

 تیکه به لحاظ اطالعا می گیرد، نظام فرهنگی جای به سلسله مراتب باالترين مرت و در اطالعات  موضعی بین بین دارند 

تامین (  و... نظام  فرهنگی ) بینش ها ، ارزشها و ايدئولوژيها برهمین اساس ،غنی ترين و به لحاظ انرژی فقیرترين است . 

ام زيستی بواسطه  انرژی نظ کننده محتوای نظام اجتماعی و نظام شخصیتی و با واسطه هدايت گر نظام ارگانیکی است .

.  از اين رو ، نظام فرهنگی بر نظام متراکم ، فرامین نظام شخصیت و به تبع آن نظام اجتماعی و فرهنگی را عینیت می دهد 

دارند .و به بیان ديگر ، نظام اجتماعی ، نظام اجتماعی بر نظام شخصیت و نظام شخصیت بر نظام زيستی  کنترل و تسلط 

نظام اجتماعی به ساختار شخصیت افراد  و  از طريق آن ، به حوزه کنش انسانها را می يابد . و جامعه يا  فرهنگی از طريق

نظام اجتماعی کالن بواقع محصول ترکیب نظام فرهنگی و نظام اجتماعی در قالبهای نهادی و ساختارهای کالن است که 

 کنشگران در ضمن ودرچارچوب آن عمل می کنند .

 مهارتها ارزشها ، هنجارها ، رسوم ، ايدئولوژيها ،  دانش ها ،  اجتماعی اعم از باورها ،فرهنگی و و میراثهمه سرمايه ها

ازنسلی به نسلی منتقل و در ساختار شخصیتی آنها درونی می شود.  هر نسل  «جامعه پذيری»موسوم به و...  از طريق فرايند 

جهت داده و اين یشینیان خود ، زندگی خويش را دراستمرارحیات آنها فرهنگی و اجتماعی پو میراث با دريافت سرمايه ها

مجموعه را در پرتو حیات خويش ، بازتولید ، پااليش و ويرايش کرده و متناسب با نیازهای زمان خود جرح و تعديل می 

و چینش خطی آنها ا اتصال و پیوستگی نسل های مختلف يک جامعه را در فرايند تاريخی آنه«جامعه پذيری »کند. فرايند 

به مخاطره می  آن هر نوع اخالل در اين فرايند ، پیوستگی جامعه را در استمرار تاريخی حفظ می کند . بی شک ، 

شبکه  ، يا همساالن عبارتند از : خانواده ، گروههای دوستیدر عصروزمان حاضر افکند.عوامل و کارگزاران جامعه پذيرکننده

، رسانه ها و وسايل ارتباط جمعی ، ، همسايگان ( محیط های آموزشی و تربیتی  همکاران، ) اعم از خويشان  مرتبطان 

. فرايند جامعه پذيری يک فرايند تعطیل ناپذيرو  ، احزاب سیاسی و جامعه به معنای عام ، محیط های شغلیکانونها مذهبی

ن فرايند را تدريجا طی کرده و از آثار و نتايج آن ، اي عمرمستمربوده و همه افراد بدون استثناء از آغاز زندگی تا پايان 

 فشرده ترين مقطع جامعه پذيری در دوران کودکی و نوجوانی اتفاق می افتد . برخوردارخواهند شد.
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هنجارها و افزايش التزام افراد به رعايت آنها و کاهش تخلفات ، ارزش ها وجامعه برای باالبردن ضمانت اجرايی هر در  -

 است. در نظرگرفته شده اداش ها و تنبیهات رسمی و غیر رسمی نظامی از پ

 موقعیت در میان آنهارفتاری وجود دارد که افراد بسته به شرايط و  و گزينه های  الگوهاطیفی از  معموال، در هر جامعه  -

رفتار مشخص  و متعین  نوعملزم به رعايت يک صرفا دست به انتخاب می زنند . ) پدر برای ايفای نقش پدری در خانواده 

 شده وانحراف و کجروی تلقی  و ناهمسويی با انتظارات جمعی ، نیست .( سرپیچی از الگوهای مجاز و مورد قبول اکثريت

و قوانین از پیش نوشته  درجه انحراف متناسب باانحرافات را تحمل و برخی را از جامعه بسته به آستانه صبر خود برخی

 تنبیه می کند.  شده

 )سير از کالن به خرد ( متوسط و کالنسطح 

به بیان ديگر ، و  (جامعه وطبقات ،   ههاگرونهادها ، سازمانها ، ، محیط و کلیت های اجتماعی ) همچون در اين سطح 

الهام بخش افراد در با واسطه که ، الگوهای کالن ، زيرساخت ها و چارچوب های تثبیت شده اجتماعی  مدلهای مشترک

که به مجموعه های اجتماعی « ساخت هنجاری کنش»است ، مورد بحث و تحلیل قرار می گیرد. ماعی های اجتکنش 

نهادها ازسطح  بخش در اين  فرد ودر بخش اول از سطح رفتار و ديگر ، بیانبه  مربوط است ، در اين بخش جای می گیرد.

 جماعات بحث می شود.و 

، نهادها و سازمانهای گروهها ،شبکه ای از روابط متقابل میان افراد   ) نه کنش های ملموسی و عینی (عمومی کنش نظام 

ان مختلف اعم از افراد ، گروهها ، کنشگر از اصول و معیارهای حاکم برتعامالت مشترک میان نظامی اجتماعی و به بیانی 

نظام ، و در شکل عینی ا ارزشهنظام  در سطح عام ، کنش هنجاری پايه های می باشد .  سازمانها ، احزاب و دولتها 

ارزشها در قالب هنجارها ) قوانین ، اخالقیات ، آداب و رسوم و الگوهای  باورها و می باشند . به بیان ديگر ،هنجارها

اعم از افراد ، همه کنشگران از اين رو ،  ( تجلی و عینیت می يابند . هنجارهای ترجمان عینی ارزشها هستند .رفتاری 

 بر همین اساس می توان گفت که  در درون دو جهان ارزش ها و هنجارها حرکت می کنند.ا و کل جامعه سازمانهگروهها ، 

مشترک میان آنهاست . های و نماديعنی باورها ، ارزشها ، هنجارها ، نگرشها ،  آنها  عامل اشتراک يک جمع جهان فکری

ارتباط برقرار کرده و تعامل کنند . بدون وجود اين کديگر می توانند با يهاو از طريق آن اين عناصر  تکیه با  تنها اشخاص

عناصر مشترک ، امکان شکل گیری جمع و گروه و ظهور رفتارهای مشترک وجود ندارد . از اين رو ، هر فرد الجرم به يک 

يی که افراد ها کل گروه ، جمع و جامعه وابسته خواهد بود و منطق تعاملی خود را از فرهنگ حاکم بر جمع اخذ می کند .

 خواندهجامعه  در سطح کالن وسازمان انجمن ،  قبیله ، نام های مختلفی همچون  گروه ،به تجمع می يابند  هادر قالب آن
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مجموعه ای از  و همبستگی و همخوانی نسبی میان  که وحدت  یعناصر مشترک عموجمدر يک بیان اجمالی ، می شود . 

 نام دارد.« فرهنگ »  ،  ندمی شوب را موجافراد در قالب يک کل اجتماعی 

تفکر ، احساس و عمل است که توسط  نسبتا مشخص  مجموعه بهم پیوسته ای از شیوه هایيا نظام فرهنگی فرهنگ 

در پرتو پذيرش اين مجموعه از   گرفته شده است و آن جمعافر به مثابه دستاورد زندگی اجتماعی پذيرفته واز افرادجمعی 

احساسی  ،. به عبارت ديگر ، فرهنگ شامل تمامی فعالیت های بشری اعم از معرفتی ، عاطفی  شودمی سايرين متمايز 

 باشد .شکل معین و خاصی  و دارای . اين شیوه های تفکر ، احساس و عمل می تواند کم و بیش رسمی است وحرکتی

احکام ، برخی هنجارهای اخالقی و  ،) دانش فنی (  ، تکنولوژی علوم و دانش ها ، تشريفات ،  مناسکقوانین ، شعائر ، 

ارزش های اخالقی و وآداب و رسوم برخی از هنرها ، ادبیات ،  .هستند فرهنگی  رسمی و مشخص از جمله عناصر آداب  

 فرهنگ از طريق تربیت و جامعه پذيری .و بیشترعادی و خالق فرهنگی هستند  از عناصر کمتر رسمی تجربه های زيستی  

فرهنگ  همانند منشوری است که  منتقل می شود و به مثابه غريزه اجتماعی و طبیعت ثانوی عمل می کند.از نسلی به نسلی 

درآن ناخودآگاه  فرهنگ همانند اقیانوسی است که افراد با آن ارتباط برقرار می کند .انسان از درون آن واقعیت را می بیند و 

و  کنند و حیات اجتماعی خويش را بدان مديونند. فرهنگ پديده ای انسانی و اجتماعی غوطه می خورند ، از آن استفاده می

فرهنگ به انسان امکان می دهد تا از دست آوردهای   هیچ جامعه ای از آن خالی نیست . کهاست  محصولی تاريخی

عوامل متعددی همچون  ه کند.استفادگردآوری شده پیش از خود که نمی تواند در ارگانیسم زيستی او وجود اشته باشد ، 

دين ، ساختار وجودی و سرمايه های طبیعی ) غرايز ، فطريات ، نیازها و... ( ، عقالنیت ، تجربه ، کنش متقابل و...مجموعا 

 در شکل گیری و غنا بخشی به فرهنگ و ايجاد تغییرات مستمر در آن  موثرند .

 ، کارکردهای روانی نیز دارد . فرهنگ بهین درون مايه های آنها بر شکل دهی به نهادهای اجتماعی و تامفرهنگ عالوه 

،  تفکر می دهد ،اشکال جهت افراد و تمايالت شخصیت شکوفا سازی استعدادها يا احیانا سرکوب آنها کمک می کند ، به 

ريق فرهنگ ، با خود انسان از ط آنها را تعیین می کند.طبیعی  تمايالت و نیازهایوسايل ارضای  وشیوه های بیان احساس 

نمايد را کنترل می  کشش های درونی خودو  تمايالتارتباط برقرارمی کند و احساسات ،  اش و محیط طبیعی و اجتماعی

 به کار می گیرد.  خود خواسته ها ، احتیاجات و اهداف متناسب بارا  محیطیپديده ها و امکانات  و

 های در تمامی کنش ظام زيستی که دربخش قبل از آن سخن بمیان آمد ، به ضمیمه ن سه نظام اجتماعی ، فرهنگی و روانی

عالوه بر الگو پذيری از شمرده می شوند. هر شخص مشارکت دارندوار عناصر رکنی و مقوم اين کنش ها اجتماعی انسان 

ی شخصیت های ويژگی  نظام اجتماعی و فرهنگی و چارچوب های تعیین شده برای نقش های اجتماعی ، تا حدی نیز از 

 نسبتا متمايز و منحصر بفرد خويش و سطحی از خالقیت فردی تاثیر می پذيرد .
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هیچ يک  امر، اما در واقعیت متمايزند از هم و ذهنی  تحلیلیصورت به تنها ، همان گونه که در قبل بیان شد ، اين سه نظام

ی تامین کارکردها ، عمل ودر مقام شکل گیری هر نظام  به بیان ديگر ،  .  بسته يا فی نفسه کامل نیستندقائم به ذات ،  

، بدون نظام فرهنگی که تامین کننده درون مايه آن است وجود نظام اجتماعی .به دو نظام ديگر احتیاج دارد  مورد نظر ،

د مگر آن که نمی تواند وجود داشته باشنیز رهنگ ف نخواهد داشت و نمی تواند به نظام نقش ها و کنش ها سازمان بدهد .

و باالخره  ينی کند .خود را باز آفرهمواره به طور دائم دربافت کنش متقابل اجتماعی که هم شرط و هم نتیجه آن است 

يا فکری ، احساسی و رفتاری اجرايی  وکه در کنش های اجتماعی نقش هدايتی ، تحريکی  و ارگانیسم زيستی  شخصیت

 ايفای نقش های محول و مورد انتظار می پردازد . بهاجتماعی  های مختلف  موقعیتدارد و در 

 نظام اجتماعي و نظام فرهنگي 

دو نظام  اجتماعی و فرهنگی هر چند  تحلیال از يکديگر  متمايزند اما در واقعیت امر يعنی سازمان اجتماعی  به هم بافته  

بدون يک نظام فرهنگی وجود داشته باشد . چه شده و  ضرورتا از يکديگر جدايی ناپذيرند . يک نظام اجتماعی نمی تواند 

نظام فرهنگی ، عناصر نمادين اساسی را برای نظام اجتماعی فراهم می سازد . به عبارتی ، محتوا ،  درون  مايه و عناصر 

. تشکیل دهنده يک نظام اجتماعی  از نظام فرهنگی اخذ و اقتباس می شود . نظام فرهنگی بواقع روح نظام اجتماعی است 

فرهنگ های پیشین برای مثال ،خواهد بود . و اثر گذاری تحرک  ،متقابال نظام فرهنگی نیز بدون نظام اجتماعی فاقد تحقق 

به عناصر اين مقام عمل در نظام اجتماعی موجود اکنون صرفا از حضور تاريخی و باستان شناختی  ) موزه ( برخوردارند و 

نیز با اين فرهنگ انس چندانی ندارد يعنی باورها ، ارزشها ، هنجارها و  افراد شخصیتی نظام فرهنگ  ارجاع نمی دهد ، 

 د.نندارفعالی  حضوردرساحت روح و ذهن افراد  نمادهای آن 

اتفاق می افتد.نهادی شدن )   « نهادی شدن »بهم پیوستگی يا درهم آمیختگی اين دو نظام  از طريق فرايند موسوم به 

Institutionalisation )  واقعیتی است که اين دو نظام را تدريجا به هم پیوند داده و در قالب هويتهای ترکیبی خاص

متبلور می سازد . نهادی شدن در واقع عینیت يابی و تجلی عناصرعام فرهنگی )باورها ، ارزشها ، نگرشها ، هنجارها ، 

، نهادی شدن ، کاربردی ساختن ، تثبیت  نمادها (  درقالب کنش ها و نقش های افراد و گروههاست. به عبارت ديگر

شدگی يا ساخت يابی عناصر فرهنگی در قالبهای عینی نظام اجتماعی است  . و به بیانی واضح تر ، نهادی شدن تحقق و 

تجلی نظام فرهنگی جامعه در زندگی  ملموس و محسوس اعضای جامعه است. به اين مدلهای نهادی شده که در آن نظام 

اطالق می شود. به بیان ديگر ، ساخت نتیجه « ساخت اجتماعی » م اجتماعی کامال به هم پیوسته شده اند ،فرهنگی و نظا

 فرايند نهادی شدن  عناصر فرهنگی در چارچوب الگوهای کنش اجتماعی است .
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از نوسانات   از آنجا که ساخت در مدلهای نهادی شده وجود دارد ، پس نسبتا ثابت است . ويژگی بارز ساخت اين است که

کم دامنه  و کوتاه مدت ناشی از روابط بین نظام با محیط بیرونی و فعل و انفعاالت درونی نسبتا ثابت می ماند. از اين رو ، 

ساخت به آن دسته از عناصر نسبتا ثابت سازمان اجتماعی اطالق می شود. الزم به ذکر است که عناصر  نظام اجتماعی به 

 دستخوش تغییر می شوندو بالطبع ، ساخت های مجددی به ظهور می رسند. مرور زمان و به آهستگی

 دسته اند :  4اجزای نهادی شده و ساخت يافته )يا عناصرنسبتا ثابت( نظام اجتماعی 

جماعات وگروههای کنشگر که براساس باورها ، ارزش ها ، ايدئولوژيهای معین تجمع يافته و با استمرار تعامل  -6

 نهادی ساخته اند ؛آنها را  ،خود

نقش ها يانظام وظايف و مسؤولیت ها و انتظارات از دارندگان پايگاههای مختلف اجتماعی که شیوه های مشارکت   -2

افراد در گروههای مختلف نظام را معین می کند. برای مثال نقش پدر ، در خانواده يا نقش معلم در مدرسه . نظام نقش 

الزم بذکر است که  هر جمع  و گروه مرکب از اعضايی  م کار کالن اجتماعی است . )ها معموال مبتنی بر نظام تقسی

« نقش»است که در آن نوعی تفکیک کارکرد ووظیفه يا تقسیم کار وجود دارد ، چیزی که در زبان جامعه شناسی ، به آن 

را بازی کنند. ترديدی  هابايد آناطالق می شود.  نظام نقش ها شبیه سناريوهايی است که از قبل نوشته شده و افراد 

نیست که هر نقش رفتارخاصی می طلبد . نقش پدر در خانه از نقش مادر متمايز و رفتارهايی متناسب می طلبد. از اين 

رو ، برای انجام نقش ها عالوه بر هنجارهايی مشترک ، مجموعه ای از هنجارهايی اختصاصی نیز برای ايفای نقش های 

فراد عالوه بر الزام به رعايت هنجارها در مقام ايفای نقش ، بدلیل داشتن درجاتی از آزادی ، خاص وجود دارد. ا

خالقیت و نیز ويژگی های شخصیتی متمايز ،  نقش ها را يک جور ايفا نمی کنند. ) همه پدرها يک جور پدری نمی 

و نظامی از نقش های بهم وابسته و  کنند.( مجموعه نقش های افراد در يک گروه به گونه ای خاص بهم پیوند خورده

بهم پیوسته بوجود می آورد. نقش پدر جدای از نقش ساير اعضا نیست ؛ نقش يک معلم با نقش ساير معلمان ، والدين 

دانش آموز ، ساير مسوالن آموزشی درگیر در آموزش و پرورش وساير آژانس های تعلیم و تربیت همچون رسانه ها 

اين که  نقش ها، نمايانگر پايگاه ها يا موقعیت های اجتماعی افراددر گروه يا جامعه است .  مرتبط است . نکته ديگر

پدربودن يک پايگاه و موقعیت اجتماعی در خانواده است که به تناسب نقش ها ووظايفی بدو متوجه شده است . افراد 

 نقش ها را ايفا و پايگاهها را به صورتی نامحسوس اشغال می کنند. (

رزش ها يا تمايالت مطلوب و جهت گیريهای ترجیحی نظام اجتماعی يا بايد های منبعث از باورها و آرمانها  ؛ و ا -8

 به عبارتی ، کمال مطلوبهايی که بايد باشد ، بايد انجام پذيرد ، بايد بشود.
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وانین ، اخالقیات ، آداب و هنجارها ، مدلها يا قواعد رفتاری يا رفتارهای پسنديده و مرجح )که در قالب مجموعه ق  -4

 (رسوم و احکام شرعی صورت بندی شده است.  

در هر جامعه ، مجموعه ارزش های پذيرفته شده جمعی در قالب  هنجارها و الگوهای رفتار متجلی می شوند و ارزش  

ش های صورت بندی شده های تبديل نشده بیشتربه صورت  باور وآرمان باقی می مانند . به بیان ديگر ، هنجارها همان ارز

تبديل می ها اند .از اين رو ، در يک فرايند نه چندان روشن باورها به ارزش ها ، ارزش ها به هنجارها و هنجارها به رفتار

شوند يا به بیان دقیق تر ، هنجارها  همراه و توام با رفتارها  متظاهر می گردند. ارزش ها نه مستقیم بلکه با واسطه هنجارها 

 ار تبديل می شوند. به رفت

کانال در قالب زندگی ملموس و محسوس يک جامعه و اعضای آن  4فرهنگ يا مدلهای نهادی شده فرهنگ از طريق اين 

 تحقق و تجلی می يابد. درواقع ، از طريق اين کانال ها ، فرهنگ يک جامعه معین و مستمرا بازتولیدمی شود.

تجلی می يابند. « نهادهای اجتماعی »تحت عنوان « ی ملموس و محسوسمجموعه های ساخت»روند نهادی شدن در قالب 

عنصر ساختی فوق را می توان به صورت ترکیب يافته مالحظه نمود. از اين رو ،   4در هر ساخت محسوس و ملموسی 

ین نیازهای فردی و نهادها مجموعه بهم پیوسته و نسبتا ثابتی از ارزش ها ، هنجارها ، نقش هاو کنشگران هستند که برای تام

و در جامعه به مثابه زيرساخت ها ، الگوهای کالن اجتماعی افراد در جامعه به مرور زمان به گونه خاص بهم پیوند خورده 

. الزم بذکر است که  مفهوم نهاد از يک ديد مفهومی  بر ساخته و انتزاعی است و چارچوب های هدايت گر تثبیت شده اند 

عنصر  4و محسوس . ) توضیح هريک ازاين دواز حوصله نوشتار خارج است ( .  از میان اين  و از ديد ديگر ، عینی

ساختی  :  نظام ارزش ها ، نظام هنجارها ، در باالی سلسله مراتب و نظام نقش ها و کنشگران در پايین سلسله مراتب جای 

عنصر نقش ها و کنشگران از نظر انرژی غنی می گیرند. ارزشها و هنجارها در واقع از نظر اطالعاتی غنی هستند ودو 

هستند. ارزشها و هنجارها به لحاظ تحقق و عینیت  هم به نظام فرهنگی وهم به نظام اجتماعی تعلق دارند. به بیان ديگر ، 

 جهت دهی و کنترل کنش هایدرارزشها و هنجارها  به لحاظ محتوا و بیان نمادين به نظام فرهنگی ، و به لحاظ نقشی که 

 اجتماعی دارند ، به نظام اجتماعی تعلق دارند.

» گانه ) نظام ارزشها ، نظام هنجارها ، نظام نقش ها و کنشگران (با نسبت های مختلف ، سازنده  4پس ترکیب اين عناصر

 است و به عبارتی نهادها  محصول ترکیب اين عناصرند.« نهاد های اجتماعی 

می شوند :  نهادهای اولیه منقسم بندی کالن  به تبع نیازهای انسان به  دو دسته  اين صورتبنديهای  نهادی  در يک تقسیم

پاسخ می دهند و نهادهای ثانويه )يا لیس باول (که به نیازهای ثانوی افراد پاسخ می  افراد در جامعهکه به نیازهای اولی 

 دهند.
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آن به نهادهای اولیه تعبیر می شود و دهها و صدها  صورتبندی اصیل از اين مجموعه  مورد اتفاق نظر است که از 5تقريبا 

نهاد اولی  5صورتبندی فرعی و درجه دوم  داريم که از آنها به نهادهای ثانوی تعبیر می شود.) پس در هر جامعه دست کم 

 و تعداد بسیار زيادی نهاد ثانوی وجود دارد.(

نهادهای  اقتصادی ، سیاسی ، تعلیم و تربیت ، خانواده و دين  صورت های بندی اصیل يا نهادهای اولی عبارتند از :  نهاد يا

) هر چند در نهاد بودن دين اختالف نظر وجود دارد ، برخی جامعه شناسان ، نهادهای تقنینی و قضايی را تحت نام های  .

نهادها در همه جوامع اعم است که اين  آن) وجه تسمیه اين نهادها به نهاد اولی  مختلف  به اين مجموعه اضافه کرده اند . 

نخواهد بود. اشکال  نبوده و و هیچگاه يک جامعه از آنها خالی شته از ساده و پیچیده  و در همه ادوار تاريخ حضوردا

مختلف نهادی در جوامع مختلف ، متفاوت است ) هر جامعه نهاد خانواده دارد ولی کمتر دوجامعه ای را می توان يافت که 

نها کامال برهم منطبق باشد ( ؛ اين نهادها به  نیازهای ضروری و حیاتی که جامعه بدون تامین ضابطه مند دو نهاد خانواده آ

نیز می نامند يعنی « ضرورتهای کارکردی جامعه »آنها امکان بقا نخواهد داشت ، پاسخ می دهند. نهادهای اولی را گاه  

 خواهد شد. و متالشی لکه بدون آنها ، جامعه به لحاظ کارکردی متزلز ینهادهاي

پاسخ می گويند.  ،نهادهای فرعی يا ثانوی به نیازهای درجه دوم که معموال بعد از ارضای نیازهای اولی زمینه طرح می يابند

جوامع در داشتن نهادهای ثانوی وضع متفاوت دارند ، برخی نهادها تنها دربعضی جوامع وجود دارد ، جوامع فقیر و عقب 

رگیرشدن و عدم فراغت از تامین نیارهای اولیه ، کمتر به نیازها ثانوی و نهادهای مربوط آن احساس نیاز می مانده به دلیل د

کنند. نهادهای اداری ، تقنینی ، قضايی ، ورزشی، تفريحی ، شهری و...از جمله نهادهای ثانوی اند. اين نهادها ، هر چند 

باشند اما در مقايسه با نهادهای اولی در رتبه دوم از اهمیت و  ممکن است اهمیت و نقش بسیار مهمی در جامعه داشته

 ضرورت جای می گیرند.

نهادها معموال در قالب سازمانها يا موسسات اجتماعی تجلی خارجی می بابند. برای مثال نهاد اقتصاد در قالب بانک ، بیمه ، 

ه است . در سازمان عالوه بر عناصر چهار گانه  بورس ، بازار و دهها و صدها سازمان ريز و درشت تجلی و تظاهر يافت

.) می يابندنهادها ، تاسیسات وتجهیزات ، نظام تشکیالتی و برخی عناصر ديگر نیز به اقتضای ضرورت سازمان موضوعیت 

وب  به استثنای دو نهاد خانواده و تاحدی نهاد دين ، ساير نهادها در مقام تحقق و عینیت سازمانی ، به تشکیالت و چارچ

 نیاز دارند.( «بوروکراسی»اداری عريض و طويلی به نام 

 کنشه و پیش بینی پذير کننده  کنترل کنند  ، ههدايت گر ، نظم دهند تامین کننده محتوا ،  از اين رو ، نهادها را می توان

 خود ،تغییر ناپذيری تا نهادها جنبه الگويی و ماهیت نسبتلقی کرد .  در سطح افراد ، گروهها و سازمانها اجتماعی  های
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ی تنها بايد در چارچوب نهادها جامعه . افرادکرده و کنش های آنها را مقید می سازند محدوديت هايی را بر افراد تحمیل 

 هر چند  با درجاتی از آزادی و خالقیت عمل کرده و سلیقه ورزی  کنند.پذيرفته شده و مورد قبول اکثريت 

 

 خالصه 

 

گی در هر جامعه عبارتست از مجموعه بهم پیوسته و تالیف يافته ای از بینش ها ، اطالعات ، دانش ها ، فرهنگ يا نظام فرهن

  .ارزشها ، نگرشها ، هنجارها ، نمادها 

تبديل شده و ن مجموعه در سطح جامعه به ضمیمه برخی عناصر همچون نظام نقش ها و کنشگران به نهادهای اجتماعی اي

 شده اند .نظام اجتماعی را موجب 

ساختمان وجودی افراد جهت داده و در ساختار شخصیتی و ارگانیسم زيستی افراد به  ريزشدنبا درون  یدر سطح فردو 

 موجوديت های شخصی را به هويت های اجتماعی تبديل می کنند . 

 یدر ساختار شخصیت شخص و جامعه را به هم پیوند می دهد . و جامعه را ،جامعه پذيری و اجتماعی شدن به مثابه پلی

به اصول اخالقی ، قواعدآگاهی . فرهنگ و نظام اجتماعی به محض اينکه با شخصیت يگانگی يافتند افراد بازتاب می دهد 

 عمل بهنجار مبدل می شوند.تفکر ، احساس وشیوه های يا

، نظريه پیاژه شناختی فیستینگرنظريه ناهماهنگی  مثل )شناخت ها و بینش ها فرهنگی يعنی حوزه نظريه های ناظر به نظام 

نظريه مثل ( ، حوزه ارزش ها )  در خصوص ويژگی های شناختاری بچه ها، نظريه ارسطو در نقش معرفت در عمل و...

( ، حوزه هنجارها) مثل  نظريه های ناظر به نقش نظام ترجیحات در مقام عمل و انتخاب و... ،متغیرهای الگويی پارسونز

نظريه وجدان  ( يا نظريه های عامی همچون  ، نظريات مربوط به تعارض نقش هاو..  ک دورکیمانومیوضعیت نظريه 

، نظريه های مربوط جمعی دورکیم ، اخالق پروتستان وبر ، آگاهی طبقاتی و نقش آن در انقالب ، نظريه هژمونی گرامشی 

 نام نهاد .«نظريه های فرهنگی »ی توان م، برخی نظريه های فمینیستی و... را به جامعه پذيری و تربیت اجتماعی 

، نظريه های  ) نظريه اجتماعی کالن (اجتماعی يا جامعه کل مثل نظريه کارکردگرايی ساختاری نظريه های مربوط به نظام 

مثل  ارتباط آنها با يکديگر)نظريه های ناظر به حوزه نقش ها ، گروهها ، سازمانها ، روابط(و نهادها درونی ناظر به حوزه 

و سازمانهای  خانواده ،، تعلیم و تربیت ، نهادهای  تقنینی و قضايی  تنظريه های رايج در حوزه اقتصاد ، سیاسبیشتر 

کنش اجتماعی  مثل نظريه مبادله ، کنش متقابل حوزه نظريه های ناظر به و (نظريه های اجتماعی سطح متوسط)را اجتماعی 
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بخش قابل توجهی از  نظريه هانیز   را نظريه های اجتماعی می گويند . (خردسطح  نظريه های اجتماعی )و...  نمادين

 می نامند .« اجتماعی فرهنگی » بدلیل داشتن ماهیت دوگانه مثل نظريه های توسعه را نظريه های 

 اهد بود . کنش انسانی خالی از فايده نخو يننماد ها ووجه نماد مبحث ، ذکر نکاتی چند از اطالعدرپايان ، برای زيادت 

نماد چیست؟ نماد قرارگرفتن چیزی به جای چیزی که بر آن داللت کند . )دال ، مدلول و داللت سه عنصر يک رابطه 

نمادی است ( مثل نمادهای گفتاری  ، نوشتاری ، حرکتی ، صوتی ، تصويری ، نمايشی و... که هر يک ما را با مدلول و 

 و رايج ترين دستگاه نمادی ما زبان است.معنايی آشنا می کند . شناخته شده ترين 

رابطه میان دال و مدلول در نمادهای اجتماعی ، رابطه ای قراردادی ووضعی است .  ) نه عقلی يا طبعی ( يعنی واضع 

 نمادهای اجتماعی  نه شخص بلکه جامعه و توافق جمع  است . ) و عمدتا به وضع تعینی(

ی داشته باشد : حیوان توتم نماد همبستگی ، اتومبیل شیک نماد تعلق به طبقات هر چیزی در جامعه می تواند وجه نماد 

باال ، موفقیت دربرخی رشته ها نمادهوشمندی ، درجه نظامی نماد رتبه سازمانی ، قبا وعمامه نماد روحانی بودن ، حرکات 

ست. ما بدون داشتن مجموعه قابل نماز و حج نماد بندگی  و... داشتن نمادهای مشترک نیز مقوم زندگی جمعی مشترک ا

 توجهی از نمادهای مشترک قادر به داشتن زندگی اجتماعی و تعامل جمعی نیستیم .

نمادها مشارکت و همانندی میان اشخاص ، گروهها و جماعات را به طور مداوم ايجاد می کنند و دائما همبستگی های 

عبیر برخی روان شناسان اجتماعی ، کنش اجتماعی انسانها به ت ضروری را برای زندگی اجتماعی تجديد می نمايند .

درحقیقت چیزی جز تبادل نمادها نیست . ما از طريق نمادها پیامهای خود را منتقل می کنیم . نمادها کارکردهای بسیار زياد 

 و مهمی در زندگی اجتماعی دارند.

 والسالم

 23/3/31بازبینی 


