
 

 

 ینظم اجتماع

 

را به عنوان واقعيتى عينى،  وجدان جمعى ،میدورکامیل به این موضوع اشاره کردیم که  ،روح جامعه ۀمقال در

 در جهت تبيين مسائل اجتماعى می داند. او کاربرد وجدان جمعی را متمایز از وجدان هاى فردى البته واال و

مجموعه اعتقادها اهی معین و متشکل از گدست وجدان جمعی عبارت است از به اعتقاد وى معرفی می کند.

 .را دارد دحيات خاص خوبه نحویکه این دستگاه،  ،و احساسات مشترك در میانگین افراد يك جامعه واحد

 (1369م،ي)دورک

 

 وجدان ۀعارفان ۀجذب. بعضى دیگر وجدان جمعى را وجودى مستقل است وجدان جمعىاز نظر دورکيم  بنابراین،

مجموعه اى از جلوه هاى اندیشه ها، باورها و آرمان هاى . بسيارى دیگر، آن را همچون مى دانندهاى فردى 

 جهت بيان تقابل یك نام می دانند که در اًفصرمى شناسند و باالخره گروهى دیگر، آن را  مشترك در یك جامعه

تعداد کثيرى از این وجدان ، مطرح می گردد به نحویکه دیدگاه هاى وجدان هاى مختلف در یك محيط اجتماعى

 هاى فردى در آن گرد آمده اند.

 

 یوجدان جمع یول گذرند،یافراد م .که افراد در آن قرار دارند مستقل است یخاص طیاز شرا یواقع وجدان جمع در

 یکیمتفاوت همواره  یهابزرگ و کوچك و در حرفه یدر شمال و جنوب، در شهرها ،یوجدان جمع .ماندیم یباق

 رگیکدیبه  یمتماد یهانسل ۀدهند ونديپبلکه برعکس  شود،یبا هر نسل عوض نم یوجدان جمع ن،يچناست. هم

 است.

 

 یعبارت است از باور و احساس مشترك در اصول اعتقاد ینظم اجتماع یبه منظور برقرار یجمع وجدان

 یوضع شده برا یاجتماع یافراد جامعه به هنجارها تيحاکم بر جامعه و احساس و باور مشترك اکثر

باور و احساس مشترك  یاز افراد آن دارا یميکه حداقل، ن یپس جامعه ا .یاسیو س یجان ،یمال تیامن جاديا

بند هستند  یپا ییکنند و به هنجارها یم تیرا رعا یاجتماع یجامعه اند و هنجارهاحاکم بر  یدر اصول اعتقاد

 را به همراه دارد. یعيوس یو جان یمال تيکه امن



 

 

در  یمختلف متفاوت است ول یهانظم در حوزه یمفهوم یاست. معن یو توال بيترت ش،یآرا یمعنادر لغت به نظم

ا ب یو هنجار یمشترك آرمان یها نفوذ متقابل مجموعه جهيدر افراد جامعه نت یاجتماع یریپذنظم ف،یتعر كی

 (1375،ی.)چلپ است یو جمع یکنشگران فرد یو تعامل یفرصت یهاشبکه

نهادی است که این مهم را بر  مدرسه دومينشود و پذیری فرد محسوب میترین عامل جامعهو مهم اولين خانواده

رود و اجتماعی از قلمرو نهادهای رسمی مثل خانواده و مدرسه فراتر می یریپذم نظمگيرد. البته مفهوعهده می

 نکهییابد. در مورد اتری می ميدان گسترده که ودشرا نيز شامل می تلویزیون و تجارب شخصی ،مطبوعات، رادیو

 مطرح شده است. ییها هینظر رديگینظم چگونه در افراد شکل م

 

خودخواه است و  ی. انسان موجودداندیم یرا برمحور قرارداد اجتماع یجامعه و نظم اجتماع یو بقا جادیا، هابز

 یارضا یاصل رقابت است اما از طرف بری مبتن یروابط انسان نیعالقمند است. بنابرا یفرد اليام یصرفاً به ارضا

 گریکدیها با  آن است که انسان ییحل نهاباشد. راه ریپذ مرج در جامعه امکان و با وجود هرج تواندینم یفرد اليام

در جامعه است. در  ینظم اجتماع جادیقرارداد اساس ا نیوجود آورند. ا را به یقرارداد اجتماع كیآوازه شده و  هم

افراد  نيکه بر روابط ب غرضیقدرت ب كی) یاریقدرت شهر كیمورد توافق  یقرارداد اجتماع یاجرا یضمن برا

 (1383،یحراست کند )ورسل یقرارداد اجتماع نیت دارد( الزم است که از انظار

 

عنوان . البته او افراد جامعه را بهپردازدیم ینظام اجتماع كی دهندهليتشک یبه اجزا ،ینظم اجتماع یدر بررس کنت

ها و کل ها، بافتبه سلول بيخانواده، طبقات و شهرها را به ترت. او کندینم یتلقّ ینظام اجتماع یعنصر یاجزا

 (1379ا،ين ی)قائم کندیم هيبدن موجودات زنده تشب

 

 اند از: نظر کنت عوامل استقرار نظم عبارت از

 که در واقع استخوان ،یدر سطح جامعه: خانواده و طبقات اجتماع گریکدیمرتبط با  ی( وجود نهادهاالف

 .دهندیم ليجامعه را تشک یبند

یم یکه در گذشته زندگ یو با مردم گریکدیاست که در بستر آن ما با  یکنت زبان ظرف( زبان: از نظر ب

 ونديما پ یهازبان . زبان، ما را به هممیشویمشترك م یفرهنگ یو دارا م،يکنیارتباط برقرار م اندکرده

 جهيو در نت ابندیتوافق دست  و یبه همبستگ توانندیها هرگز نمزبان مشترك، انسان كیو بدون  دهدی م

 .نمی شود ریپذامکان یسامان و نظم هيچگونه



 

 

 امر اغلب نیدارد که ا یمشترک یهابه ارزش ازينظم ن یمشترك: از نظر کنت جامعه برا ی( نظام اعتقادج

 ليرا تسه یاجتماع یو همبستگ شودیمشترك م یهاارزش جادیباعث ا نی. دگرددیم جادیا نید قیاز طر

 .کندیم

هر  ت،يجمع شیاست که با افزا یو اجتماع یمختلف شغل یهانهادها و گروه یکار: جامعه دارا مي( تقسد

یم یدر نظم اجتماع ليباعث تسه یوابستگ نی. ااندافتهی یشتريتبحر و تخصص ب یکدام در امور خاص

ینگه م گریکدی با ممستمر و مداو یها را در ارتباط ها نسبت به هم، آن گروه نیا یازهايچرا که ن شود

 شودیانسان م یهمبستگ شیباعث افزا گران،یبه د یحس وابستگ جادیا قیکار از طر مي. تقسدارد

 ( 1380س،یي)لو

 

 ییهااستدالل ی. ونه در نهاد انسان ديجویم یاجتماع طیرا در مح یاجتماع یها دهيپد ۀشير ،میدورک

ی نظم اخالقی )مجمعه . به نظر ودینمایطرد م داند،یم یاز نوع استدالل هابز که قرارداد را اساس نظم اجتماع

ابط در رو ،راتييتغبرخالف که  یاجتماع اتيتداوم ح یعنصر اصل قوانين حاکم بر نظام اجتماعی( عبارت است از:

 .ابدییاستمرار م ،است نکه سازنده آ ییما و اجزا

 

است که در فرد  یجمع یتينيع ،اخالق .یفرد یهای است بر فراز هست یاخالق یهست كیجامعه  مينظر دورک از

 د،یگوی که هابز مچنان ،یعيطب تي. انسان در وضعبخشدی م تیانسان را فرد به و شودی م ییو بازنما یدرون

ط شر شيکه پ یاخالق خودِخود است.  یازهايو ن اليرفع ام یو خودسرانه تنها در پ ستين یاخالق یهست یدارا

 یالقاخ کهنیوجود داشته باشد مگر ا تواندی نم تیفردلذا ، رديگی است تنها در جامعه شکل م یاخالق تيفرد

  باشد. یجمع کهنیباشد مگر ا یاخالق تواندی نم دهیپد كیباشد و 

 

ماع ل اجتیتنها ذ افتنی تیشدن است و فرد یاجتماع ۀمسئل ،ميدورک ۀمسئل می توان پی برد که شرح نیبا ا

 ودنب یو اجتماع شودی فرد محسوب م یپارۀ اجتماع "تيشخص" مياز نظر دورک بيترت نیممکن است. بد یاخالق

لکه نيست ب از اجتماع رونيب موجودیتی ی،هست كیبودن  ی. اخالقمی گردد نيبودن تضم یواسطۀ اخالق اش به

. خوب بودن یامر ماد كی مااست و نه لزو تيواقع كیاخالق »معتقد است که  ميدورکدرون اجتماع است. دقيقاً 

 نیبد و ندیآی جا م از آنتبدیل فرد به انسان، است که اصولِ  یمنبع ی. امر اجتماعستيبودن ن یمترادف با اخالق



 

 

 ، بلکهنيست معهاز جا رونيب یزيخوب و بد بودن چ بيترت نی. بد کندی [ را خلق متيشخص ]شخص كی بيترت

 و در درون جامعه است. ی آن را محول می کندامر اجتماع

 یتيعبلکه واق ستين یو فلسف یمفهوم انتزاع كی گریعصر حاضر، فرد دییِ در فردگرامعتقد است که  ميدورک

 مان یسازمان اخالق یتمام بایدشده و  دهيما تن اتيح ی، چرا که در تمامشد ميبدان تسل دیبا است که یاجتماع

 ستين یو وجدان جمع ییگرا با جمع درتقابل ییفردگرا بيترت نی. بدميقرار ده یمورد بازنگر ،را بر حسب آن

توار شده اس خود محور ییفردگرا كی ۀیحالت بر پا نیاست که در بهتر یاصالت سود یها هیبلکه در تقابل با نظر

 است.

 

 که او را یی استهای ژگیو از و دیآی او م یفرد یهای ژگیفرد از و گاهیکه اگر نشان و جا داردی م انيب ميدورک 

 ،مدرن یاز حفظ وجدان جمع ه ایويش ،مدرن كِيجامعۀ ارگان ی دراخالق ییِلذا فردگرا کند،ی م زیمتما گرانیاز د

 یباالتر م یارزش خود را از منبع يیفرد و فردگرا در واقعی می باشد. و حقوق فرد یتقدس فرد یتبا محور

لکه ب ند،ندار یدر درون فرد جا یامور به تمام نیاما ا  به اشتراك گذاشته. گرانيکه او با د يیزهایاز چ :ردیگ

لزم خود را م نکهیرا بدون ا انهیفردگرا یها ارزش تواندی اوصاف فرد نم نیبا ا ؛اند شده عیافراد توز یتمام نيدر ب

 .پيگيری نماید کند گرانیو ارتباط با د شیرون آمدن از خويبه ب

 

مشروع  لیوسا  ،اجتماع یهاشود و ساختار یبه هدف نزد تك تك افراد جامعه درون دنيرس یها اهداف و راه اگر

 یذات فهيدر انجام وظ گونهنیجامعه قرار دهد و بد یاعضا اريبه اهداف ارزشمند در اخت دنيجهت رس یرا به راحت

 نیبنابرا .داشت ميجهت انحراف از هنجارها نخواه یکشش هکرد در جامع ینيبشيپ توانیم ،عمل کند ستهیخود شا

است و بدون  یاجتماع یپاسخ به فشارها نیتری عموم ،شده ینهاد یها ها و راه با هدف یهمرنگ ،در هر جامعه

نظام  ند،یفرا نای در است واضح پر ثبات و تداوم خود را حفظ کند. تواندینم یاجامعه چيه ،یانطباق راهِ نیا

 فه،يوظ نیتر و مهم نينخست هستند. گریکدیالزم و ملزوم به نحویکه به عهده دارد  یذات کارکرد ود ی،اجتماع

بدون  ینظارت اجتماع نیبنابرا .است ینظارت اجتماعکارکرد،  نيو دوم از وقوع انحراف یریشگیپ

امکان و فرصت رشد و  یستیجامعه با ی دیگر،به عبارت .شودیم یتلق دهيفایکردن افراد جامعه ب یاجتماع

 یگفرهن یبا کارها گرید یکند  و از سو ايهمه شهروندانش مه یبرابر برا یهاافراد را به شکل فرصت ییشکوفا

 یانتظام اجتماع یبرا وهيش نیکند که بهتر یحاکم بر جامعه را در افراد درون یو هنجارها یمستمر اهداف ارزش

را در درون افراد  امعهج یهنجارها یاگر نظام اجتماع ی می توان چنين گفت کهبه عبارت. است یامعهدر هر جا

انتظام  یبرا یاجتماع یها نظارتلذا  هستيم،در جامعه  ینظمی ب نیکمتر، آنگاه شاهد به وجدان کند لیتبد



 

 

و  دیهمان تأک، يعنی اش هیدر کارکرد اول یرا داراست که نظام اجتماع نهیبه یاثر بخش یجامعه هنگام

 موفق عمل کرده باشد.ی، فرهنگ یهاکردن ارزش یدرون

 

 دکتر مرجان خودی
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