
 

 

 روح جامعه

  

 پارچگی و همسانی بین افراد جامعه، عدم وجود تفاوت طبقاتی، عدم تقسیم شغل و وظایف، فرهنگ مشترک، یک
 .ارزش های مشترک و همبستگی عمومی از ویژگی های جوامع مکانیکی می باشد

 .اشدمی ب در جوامع ارگانیکی، تنوع فرهنگی، تورم قانون، تکثر ارزش ها، چندگونگی وظایف و تفاوت های طبقاتی مشهود

داند که افراد و اجزا آن همگی در خدمت به کلیتی که بقای سیستم را تداوم ای میدورکیم جامعه را به مثابه موجود زنده
 .گزارندبخشد، خدمتمی

 .گیردگرا مثل کنت و اسپنسر قرار میاز این نظر دورکیم در کنار دیگر کارکردگرایان انسجام
کند تنها حاصل تجمع صوری افراد جامعه نیست بلکه چیزی این کلیت که دورکیم از آن تحت عنوان وجدان جمعی یاد می

 .کندجدای آنهاست که هرگاه الزم باشد از خارج خود را بر تک تک افراد تحمیل می
 .شودیگردد که دورکیم از انسان متصور ملزوم این تحمیل و نظارت اجتماعی به تصویری برمی

 .ناپذیر داند با عالئق و آرزوهای نامحدود و سیریاو انسان را موجودی می
مهار نمود.  توانلذا این خصلت طبیعی و ذاتی بشر، یعنی حرص و میل به بیشتر داشتن را تنها از طریق یک نظارت خارجی می

 (۲۳۱)تنهایی؛ 
 .دشونخستین فکر اصلی دورکیم به مفهوم وجدان جمعی مربوط می

 .«ی باورها، و احساسات مشترک در بین اعضای یک جامعهمجموعه»وجدان جمعی عبارت است از 
 .دهد که دارای حیات خاص خویش استبه نظر دورکیم، این مجموعه دستگاه معینی را تشکیل می

 .چگونگی گسترش و نیروی وجدان جمعی به تفاوت جوامع بستگی دارد
 .گیردهای فردی را در بر میمسلط است، وجدان جمعی بزرگترین بخش وجداندر جوامعی که همبستگی مکانیکی 

شود هرکس آزاد است در مقدار زیادی از اوضاع و احوال به دلخواه در جوامعی که تمایزهای اجتماعی بین افراد ظاهر می
 .خویش فکر کند، بخواهد یا عمل کند

 .جدان جمعی را کنار گذاشته و روح جمعی را مطرح کردشکل ودورکیم در کارهای بعد خودش ایده وسیع و بی  
های شغلی، دولت، نهادهای آموزشی و مذهبی های اجتماعات خاص مانند خانواده، گروهروح جمعی به هنجارها و ارزش

 (۲۳۳۳شود. )ریتزر؛ گفته می
  

 .شودها، زبان و در مکتب بازنمایی میاز نظر شلر، روح جامعه در اسطوره
گاه جامعه ت  .دهدهای متفاوت را برای شکل دادن به خود، ارائه میشده و اسطورهوسط کاربرد زبان، نسبت به خود آ



 

 

 .روح جامعه مربوط به روحیه عام فرهنگی است
 .کندها، زبان و عناصر مختلف، خود را پیدا میبنابراین جامعه از طریق مکتب، اسطوره

 .شوندی از روح جامعه میپذیری، جزئافراد از طریق فرآیند جامعه
 .بینی طبیعی داردگروه که جهانبینی تصنعی و ساختگی وجود دارد؛ برخالف روح گروه، جهان در ذهن

 .آیندحساب میهایی هستند که نخبه بهها در مکتبعرفان در ذهن گروه است و دین در روح گروه. توده
 .گیردطریق آموزش صورت می ها و عامه مردم ازاین انتقال فرهنگ در میان توده

گاه می گروه و روح براساس مکتب شلری، بین ذهن شود که آن، در علوم و فلسفه گروه، جامعه در مرحله دیگر نیز از خودش آ
 .است

 .شناسی را ذهن جامعه دانستتوان جامعهگروه است، میشناسی متعلق به ذهن که جامعهبا توجه به این
گاه میشناسجامعه در جامعه  .اندیشدشود و به خود میی نسبت به خود، آ

دکتر قانعی راد جامعه را یک انسان کبیربیان می کند که حیات دارد و این حیات، از نظر دورکیم، از واقعیتی برخوردار است که 
 .تواند خود را بازتولید کند و در عین حال، کاماًل مستقل استمی

 .رودانند روح قومی نیز توسط هگل به کار میدر مورد سنت فلسفی غرب، مفاهیمی م
گاهی جامعه جامعه همان جسم است که دورکیم به آن مرفولوژی اجتماعی می گوید و روح جامعه، وجدان جمعی است که آ

 .کندرا نسبت به خود تعیین می
 .های مفهومی وجود دارندهای نمادین و بازنماییدر این وجدان جمعی، احساسات، بازنمایی

 .کنیم، عناصر وجدان جمعی هستندها و مفاهیمی که در علم استفاده میاحساسات، نمادها، سنبل
گاه می  .شوددر وجدان جمعی، جامعه نسبت به خود، آ

گاه می  شود؛جامعه از طریق دین نیز نسبت به خود آ
کند و در مقابل خطرات و و احیا میاندیشد و خود را به عنوان یک موجود زنده بازسازی یعنی جامعه در دین به خودش می

 .دهدهای اطراف، واکنش نشان میبحران
 .پردازدکند و به بازنمایی آن میدر واقع، دین وحدت جامعه و ویژگی ارگانیک جامعه را حفظ می

ار دارد، یین قرها را به نوک کوهی یخی تشبیه کرد که از آب بیرون است و آن چیز عظیمی که در پادکتر فراستخواه ذهن انسان
 .روح و وجدان است

  
 . جامعه ایرانی همیشه به داشتن وجدان عمومی قوی شهره بوده است

 .این وجدان عمومی حاصل الگوهای ارزشی است که عمری بیش از دو هزاره بر آن گذشته است
ها و نمادها، زبان، فرهنگ، سمبل جامعه یک موجود زنده است که اگر بخواهیم آن را بفهمیم، باید به روح آن رفته و از طریق

 .ها و ... به آن پی ببریماسطوره
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