
 

 

 اجتماعی همبستگی

  

 ظمن توان می بندي طبقه يك در. كرد بندي طبقه مختلف صور رابه نظم توان می اجتماعی، نظم مقاله ادامه در

 رسمی رلكنت بيرونی نظم در. كرد تقسيم وفاقی نظم يا درونی نظم ديگري و سياسی نظم يا بيرونی نظم به را

 طبقه كه صورت بدين هستيم قدرت در نابرابري رابطه نوعی شاهد اجتماعی مراتب سلسله در و داشته وجود

 اين رد سازگاري. كند می كنترل را سلطه تحت طبقه دارد دست در كه قانونی ابزار از استفاده با حاكم و مسلط

 در عیاجتما وفاق لذا. كنند می توافق هم با افراد مجازات از ترس خاطر به بيشتر بلكه نبوده داوطلبانه نظم نوع

 برابري اتقريب قدرت دليل به افراد و داشته وجود غيررسمی كنترل كه درونی نظم در. است شكننده بيرونی نظم

 بودهن اجباري شرايط تحت آنها سازگاري و داشته بيگانگی خود از احساس كمتر داشته خود اجتماعی روابط در كه

 همان درونی نظم كلی طور به. دارد بيشتري دوام و ثبات اجتماعی وفاق لذا. رسد می نظر به داوطلبانه بيشتر و

 ترس احساس تا است تقصير و خجالت احساس اساس بر بيشتر اجتماعی نظارت وفاقی، نظم در و است وفاقی نظم

 .يردگ می صورت تنظيمی خود به تمايل و درونی تعهد اساس بر افراد منش سلوك نظمی چنين در كه زيرا بيم و

 

 اي دوره هر در يعنی. رساند می را مختلف جوامع ميان در اجتماعی نظم نوعی وجود واقع در اجتماعی همبستگی

 ماعیاجت نظم نوعی طريق اين از و بودند هم به وابسته اند داشته هم با كه ارتباطی نوع اساس بر جوامع تاريخ از

 ظامن پايه كه گردد می مشاهده نيز است آمده كنت از كه معروفی جمله در. بود حكمفرما آنان اجتماعی زندگی در

 قرار خويش هدف را پيشرفت و پايه را نظم اصل، را عشق بايد نوين اثباتی سامان: »باشد می نظم اجتماعی،

 (1380كوزر،.)«دهد

 

 وهرهج كه است معتقد و داند می قومی عصبيت بر مبتنی را اجتماعی همبستگی اسالمی، دانشمند خلدون ابن

 صبيت،ع و ياريگري روح اين كه. دهد می تشكيل يكديگر به ياريگري روح و اجتماعی تعلق پديده را جمعی حيات

 .است اجتماعی همبستگی ايجاد همان

 

 مانیز تا و دهد می جهت آنها زندگی به كه ارزشهايی بر افراد توافق عبارتی به. است ارزشی توافق اجتماعی وفاق

 معهجا اجتماعی، همبستگی عدم با و آمد نخواهد وجود به نيز اجتماعی همبستگی نشود، حاصل اجتماعی وفاق كه

 .گيرد می قرار خارجی عوامل فشار برابر در تهديد خطر در



 

 

 هاارزش اين و هستيم روبرو افراد به اساسی هايارزش انتقال نامبه ايمساله با جامعه در ما پارسونز اعتقاد به

 وجود قواعدي مجموعه ايجامعه هر در. اندسهيم نظم بقاء در و كنندمی تعيين را افراد عمل كيفيت كه هستند

 دمعتق او. گويندمی "هنجار" قواعد مجموعه اين به كندمی تعيين دهد انجام بايستی فرد هر كه را آنچه كه دارد

 در بينیپيش قدرت هنجارها و هاارزش شدهدرونی مدل اين. كنندمی درونی را هاارزش و هنجارها افراد كه است

 ديگران انتظار مورد هايشيوه به كنندمی سعی مردم كه زمانی واقع در. دهدمی افزايش را روزمره هايفعاليت

 الگوهاي و هاشيوه براساس تا بينندمی الزم برخود انحراف، با همراه تنبيه از ترس خاطربه واقع در كنند، عمل

 (1388ورسلی،. )است يافته ادامه و آمده وجودبه مردم متقابل انتظارات جريان در كه كنند عمل اييافته استقرار

 

 اركرديك شكل چهار پارسونز. است اجتماعی نظم مسئله پارسونز، كنش تحليل نظريه اساسی مساله حقيقت در

 حفظ و انسجام هدف، به دستيابی محيط، با انطباق: نمايدمی مطرح سطحی هر در اجتماعی نظام هر براي را عام

 را ظمن مسئله حل او. بيندمی انسجامی بعد در عمدتا را اجتماعی نظم اساسی مشكل پارسونز. فرهنگی هايانگاره

 دنش نهادينه طريق از كه ارزشی مشترك اصول مبناي بر واحدها بين روابط هنجاري تنظيم به منوط اول وهله در

 فرهنگ، كردندرونی طريق از واحدي درون هنجاري تنظيم دوم وهله در و شودمی ميسر فرهنگی و اجتماعی

 (1375، چلپی)داندمی ممكن

  

 ها، ايده ميان هماهنگی و تعادل در را اجتماعی همبستگی تقويت عامل آمريكايی شناس جامعه پارسونز تالكوت

 توانند نمی خود خودي به مشترك هنجارهاي و ارزشها اين. داند می محيط با مشترك هاي ارزش و باورها

 .كنند سازگار خود با را محيط كه اين مگر كنند، تأمين را جامعه افراد ميان همبستگی

 اين. كندمی داللت هم به وابسته هايپديده از تعدادي ميان توازن، نوعی وجود به وسيع مفهومی در ،«تعادل 

 .اشدب پويا يا و ايستا نيز، و تخيلی يا واقعی امري عينی لحاظ از و پنهان صرفاً يا و آشكار است ممكن توازن،

 

 ارديمو بر وه عال اما. است بودن برابر و ميزان هم با و شدن برابر هم با معنی به فارسی لغات فرهنگ در تعادل واژه

 اب خود برخوردهاي و رفتارها با شدن يكسان همان تواند می تعادل است، تعادل تعاريف و مصاديق و مبانی از كه

 مارش به تعادل با متضاد و نابرابر رفتارهاي بروز عدم جهت در بازدارنده عاملی آيد حساب به نيز ديگران و خويش

 وجودم يك عنوان به انسان وقتی .است افراد موفقيت كليد و رمز تعامل در تعادل فرهنگ كه نيست ترديد .آيد

 جهت در لذا .آيد می شمار به آن هاي ويژگی اهم از هم تعامل در تعادل نام به ويژگی است، شده تعريف اجتماعی

 كه است اين نیعقال و جوئيم بهره بايستی نيرويی از خود معاش امرار تامين حتی و آرزويی و هدف هر به رسيدن



 

 

 ياربس مفيد، اي نتيجه گرفتن جهت در تعادل نوع دو روي هر به .است تعامل در تعادل همان نيرو اين بگوئيم،

 ساختار اب بايد انسان يعنی .است خود شخصيتی محتواي و ساختار با شدن يكی همان ابتدا. رسد می نظر به زمال

 ما چند هر. است ديگران با محتوا و ساختار نوع اين تطابق دوم و شود ساز هم و همگن خود شخصيت محتواي و

 ودخ تعامل نوع از تواند می انسان كه اينجاست در و گرديم پارادوكس دچار نيز ديگران با تعامل در تعادل اين در

 تعادل يانیب به .كند كسب خود زندگی در موثر و مثبت اي نتيجه رفت، ذكرش كه تعادل نام به محكمی پشتوانه با

 تعادل فرد .آيد حاصل كنش يك طريق از كه را آنچه نه و بكوشد خود شخصيت تثبيت براي بايد فرد، تعامل در

 يگرد تعبيري به و باشد داشته همخوانی جمع هاي ديدگاه و روحيات با كه باشد داشته مدنظر بايد را تعاملی در

 .آيد چشم به آن تعامل در تعادل در تسامح و تساهل فرهنگ نوع يك

 

 اجتماعی هاي خواست كننده تنظيم و حاكم قواعد چارچوب در افراد رفتاري توازن وجود معناي به اجتماعی تعادل

 و او فرهنگی يا اجتماعی محيط و انسان پيوستگی ساختن مشخص جهت فرهنگ، يا جامعه يك تعادل از. است

 قانطبا و تداوم و ثبات منظور به درونی نيروي از فرهنگی يا اجتماعی مجموعه آيا آنكه درك منظور به همچنين

 جامعه يا گروه يك كه است بديعی شيوه كننده بيان اجتماعی تعادل واقع، در است؟ برخوردار ماندن برجا پا براي

 انجام و نو شرايط با منطبق نهادهايی تمهيد جمعی، و فردي نيازهاي ارضاي براي سازمانی ايجاد جهت در –

 .است برده كار به – جمعی حيات گوناگون كاركردهاي
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