
 

 

 جامعهپذیری و نقش هویت 

 

یا  اجتماعی یِروانشناس، جامعه شناسیدر دانش  هویت پذیرییا  مر فرهنگ پذیریأو  هویتموضوع 

، بدون تردید همگی بازتاب توجه به موضوع انسان به عنوان یک موجود اجتماعی است. اهمیت این مردم شناسی

موضوع گستردگی و تخصصی تر شدن این علوم شد. همزمان  روابط انسانیموضوع با پیچیدگی های بیشتر در 

سایر علوم همچون روانشناسی و جامعه شناسی نیز رشد  ایجاد کرد، علوم زیستی داروین در ۀاندیش ی کهبا تحوالت

 گویی به هم هیچ ارتباطی نداشتهن رشته ها با تخصصی تر شدن بیشتر، ایکرده و تخصصی تر شدند. هر چند 

  .   می دهند هریک ابعاد خاصی را در انسان مورد توجه قرارباشند، ولی 

 

ها خودشان را در یک  شان دارند. در داخل هر جامعه ای آدممتمایز هویتاعضای هر جامعه ای ادراک خاصی از 

ها  هویتایش دارد. این مایز را در مورد اعضتم هویتها  ها سازمان می دهند؛ هر یک از این گروه رشته از گروه

ها موجوداتی  انسانس می شوند. نعکِمُ«  آنها – ما» ۀ گرفته تا ملت، در یک دو شاخگی گستردده از خانوا

 .زیرا زندگی آنها به شیوه های گوناگون و پیچیده مرتبط با دیگران و جامعه است فرهنگی و اجتماعی هستند

 مریأمری اجتماعی است. فرآیند اجتماعی شدن أانسان ها برای بقای خود به دیگران نیاز دارند و بقای انسان، 

ار ن الگوسازی رفتتضماجتماعی شدن نه تنها شامل یادگیری چیزهاست بلکه همچنین مُ .بسیار پیچیده است

(. اجتماعی شدن ممکن است 55: 1379) شارون،  است که به آنها احترام می گذاریمرفتار افرادی  ۀانسان بر پای

ز عضویت در جهان امرو، به نحویکه را به آسانی نمی توان انکار کرد ا چه هستیم، اما تأثیر آنتعیین نکند که م کامالً

 .مری ضروری به نظر می رسدأهای سیاسی  های خانوادگی و دوستی گرفته تا گروه در یک گروه اجتماعی از گروه

 

 گوید؟در مورد جامعه چه می امیل دورکیم

 : قائل به دو نوع همبستگی بود دورکیم

 همبستگی مکانیکی. 1

 همبستگی ارگانیکی. 2



 

 

 

 ،در این همبستگی .د های کوچک اجتماعی تحقق می یابددر بین اقوام ابتدائی و در واح همبستگی مکانیکی

( وابستگی بین افراد بسیار زیاد است. 3( از نظر روانی بسیار نزدیک است 2( ساده است 1سه ویژگی دارند:  روابط

به تدریج تغییر و تحول بوجود می آید و این اما   علت بروز روابط در این نوع از همبستگی، توتم و خانواده است.

فراد هر کدام ا روابط ارگانیکیدر مرحله می شود. )اندامواره( تبدیل  همبستگی مکانیکی به همبستگی ارگانیکی

دارای شخصیت واحد و مستقل هستند ولی در عوض قرار دادهای اجتماعی توسعه می یابند وروابط سازمان یافته 

 پدید می آیند.

 

. او استدالل کرده است تعیین شرایط ابقای جامعهاز نظر دورکیم غایت جامعه شناسی در کل عبارت است از 

  کلید حفظ جامعه است. و نیز اجتماعی، پیوند موجود بین افراد همبستگیکه 

 

: یکی جوامع برای جوامع متصور بود ایده آلیپ دو ت براساس دیدگاه اش در مورد همبستگی در جامعه، دورکیم

و  ستندهتفکیک شده  کمتررهای اجتماعی آن ها به نسبت بوده، ساختا همبستگی مکانیکیابتدایی که دارای 

. وی دریافته بود که در این نوع جوامع، انسجام اجتماعی استیا وجود ندارد یا بسیار اندک تقسیم کار در آن ها 

بر اساس همانندی ها و شباهت های موجود بین افراد یک جامعه و عمدتاً وابسته به مراسم و جریان های عادی 

 مشترک است. 

 

 یدر آن ها، دارای ویژگی همبستگی مکانیک پیشرفت تکنولوژیکید از نظر دورکیم، جوامع ابتدائی به دلیل نبو

 منجر به شکل گیری تقسیم تخصصی شدنرا ایجاب می کند که این  تخصصی شدنتکنولوژی،  می باشند.

به وجود  جوامع مدرنمورد نظر دورکیم، یعنی ۀ تیپ دوم جامع ،این تقسیم کار و در پی کار در جامعه می شود

 یها و اولویت ها ه ارزشاینک توجه بهبا ،می باشد.در این جوامع رگانیکهمبستگی اُآن ها  ۀکه مشخص می آید

افراد با یکدیگر متفاوت است، بقای جامعه به اعتماد افراد به یکدیگر در انجام دادن وظایف خاص شان بستگی 

هم تفاوت دارند، اجماع صورت می در جوامع مدرن با همبستگی ارگانیکی، دقیقاً به این دلیل که افراد با  دارد.

 گیرد، به این دلیل که استفاده متقابل از خدمات همدیگر سبب همبستگی اجتماعی بین آن ها می شود.

 



 

 

نگریسته وار  جامعه همچون یک کل انداموار( است که در آن،  )یا اندام رگانیکقیاس اُهمترین قیاس او م

 گونههای دیگر است؛ درست همانهای آن موکول به کارکرد انداماندام کارکرد هریک از . در چنین جامعه ایشودمی

امیل این برداشت کنند. های یک موجود زنده برای حفظ یکدیگر و بقای کل موجود انجام وظیفه می که اندام

 می شود: شعر معروف سعدی، موجب یادآوری این دورکیم
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