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با مطالعه این فصل و انجام فعالیتهای آن پی میبرید که
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درس 9

ت اجتماعی
بازتولید هوی 

چگونگی شکل گیری و تداوم هویت اجتماعی
تصاویر
دو فردي كه هر كدام تصوير خود را در چشم ديگري مي بيند

جامعه پذیری چه نقشی در بازتولید هویت اجتماعی دارد؟
در یک کندوی زنبور عسل چندین گروه زنبور وجود دارد .هر گروه به صورت غریزی وظیفه خود
را انجام می دهد .آیا انسان ها نیز به صورت غریزی فعالیت های گروهی و اجتماعی خود را انجام
می دهند؟
انسان به صورت غریزی نمی داند چه موقعیتی در جهان اجتماعی دارد و در این موقعیت چه وظیفه ای
بر عهده اوست .انسان باید موقعیت خود را بشناسد ،حقوق و تکالیف خود را یاد بگیرد و با عمل به
آنها ،هویت اجتماعی خود را شکل دهد.
به نظر شما انسان ها چگونه به جایگاه اجتماعی خود پی می برند و چگونه هویت اجتماعی خود را
شکل می دهند؟
در کشور انگلستان ساالنه تعداد زیادی جوجه تیغی در بزرگراهها و جادههای خارج از شهر دراثر برخورد با
اتومبیلها کشته م یشوند .این جوجه تیغیها که بهرسعت در جادهها رفت و آمد میکنند ،مطابق غریزه،
به هنگام ترس ،در خود جمع میشوند و بهصورت یک گلوله تیغی در میآیند .این عمل در طبیعت مانع از
آن میشود که جانوران خطرناک به جوجهتیغیها صدمه بزنند ولی اتومبیلهای تندرو بدون توجه ،آنها را
در زیر چرخهای خود له میکنند و رد میشوند .جوجه تیغیها میبینند که هم نوعانشان به این شکل از
بین میروند ولی قادر نیستند خود و دیگران را از خطر له شدن زیر چرخهای اتومبیلها آگاه سازند .چرا؟
به نظر شام چه عاملی در زندگی انسانها ،این خالء را پر میکند؟
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هر فرد در یک جهان اجتماعی متولد می شود که
به وسیله نسل های قبل از او ایجاد شده است.
جهان اجتماعی به هنگام تولد هر فرد ،بخشی
از هویت اجتماعی او را تعیین می کند ،یعنی
آن فرد را به عنوان یکی از اعضای خود به
رسمیت می شناسد و برای او شناسنامه ای
متناسب با موقعیتی که در آن قرار گرفته است،
در نظر می گیرد .مثال ساده این واقعیت ،صدور
شناسنامه برای نورسیده ها و نوزادان است .آیا
در مورد فرایند صدور شناسنامه برای نوزادان
چیزی می دانید؟ چه نهادها و سازمان هایی برای
صدور شناسنامه فعالیت می کنند؟
جهان اجتماعی برای بقا و تداوم خود ،اعتقادات
و ارزش ها و شیوه زندگی خود را به فرد آموزش

می دهد .فرد نیز برای مشارکت در جهان
اجتماعی شیوه زندگی در آن را یاد می گیرد و به
تدریج با موقعیتش در جهان اجتماعی و حقوق و
تکالیفی که برعهده دارد ،آشنا می شود.
فرد با آموزش های اساسی و ماندگاری که در
خانواده می بیند ّاولین و مهمترین آشنایی ها را با
جهانی که در آن متول ّد شده است ،پیدا می کند.
مدرسه ،گروه های هم بازی و رسانه های جمعی از
دیگر عوامل آشنایی افراد با جهانی هستند که در
آن زندگی می کنند.
به فرایندی که هر فرد برای مشارکت در زندگی
اجتماعی دنبال می کند و مسیری که برای
شکل گیری هویت اجتماعی افراد طی می شود
جامعه پذیری می گویند.

بخوانیم و بدانیم
گرو ههای شغلی یا حرفهای همواره یکی از گرو ههای
اجتامعی مهم بودهاند .اعضای هر حرف ه برای خود نوعی
منشور اخالقی داشتهاند که دستورالعمل زندگی اعضای
آن حرفه را نشان میدهد .در این منشور مجموعهای
از اعتقادات ،ارزشها ،هنجارها و منادها بیان م یشود
که تازه واردان به حرفه معموالً طّی آیین خاصی با آن
آشنا م یشوند و پس از پذیرش عضویت آنها ،در طول
زندگی حرف های خود آن را به کار میبندند .در ایران،
«فتو 
تنامهها» نوعی از این منشورهای شغلی بود.
تنامه عبارت بود از دستورالعم لهایی که اهل هر
فتو 
حرفه برای خود داشته و به استناد آن هم روابط میان
اعضای حرفه و هم روابط میان حرفه و جامعه را تعیین
م یکردهاند .از جمله آنها «فتوتنامه ب ّنایان» بود که
تهای آن به این رشح است:
برخی از عبار 
اگر پرسند که چند اصل است بنائی را بگو که پنج اصل
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است .اول با طهارت بودن ،دویم بر جاده راستی بودن،
سیم با حیا بودن و نظر از غیر برداشنت ،چهارم کم سخن
گفنت ،پنجم به ادب بودن نزد بزرگان.
اگر پرسند که چند حکم باشد بنائی را ،بگو که ده حکم
است .اول آنکه هر صبح که برخیزد از علم دین باخرب
باشد تا استادی او را مسلم باشد .دویم ،هر کس را در
خور حوصله و توانایی کار فرماید .سیم ،با سخاوت و خ ّیر
باشد ،چهارم در کار خود استاد باشد و آنچه را که انجام
دهد چنان باشد که از برای خود مناید .پنجم با همه کس
به خلق نیکو پیش آید .ششم تنگ حوصله نباشد ،هفتم
فقیر دوست باشد ،هشتم کارگران و زیردستان خود را به
نان و جامه شفقت مناید و …
برای آشنایی بیشرت میتوانید منشور اخالقی
پزشکان ،معلامن و … را مطالعه کنید.

تصوير نهادهاي جامعه پذيري خانواده،
رسانه

فعالیت

نهادهاي جامعه پذيري آ .پرورش ،آ .عالي

تأ ّمل کنید
آیا جامعه پذیری در جوامع مختلف ،شیوۀ واحد و ثابتی دارد یا متفاوت است؟
در این باره بیندیشید و نمونه بیاورید.

کنترل اجتماعی چه نقشی در بازتولید

هویت اجتماعی دارد؟

تصاویر
مادر يا معلمي كه تشويق مي كند.

آیا فرایند جامعه پذیری همیشه به طور کامل انجام
می گیرد؟
آیا جامعه پذیری همیشه با موفقیت همراه است؟
آیا افراد می توانند از پذیرش عقاید ،ارزش ها و
هنجارهای اجتماعی سرباز زنند؟ برخی افراد
جامعه پذیر نمی شوند ،برخی دیگر به طور کامل
جامعه پذیر نمی شوند .درآن صورت جامعه برای
استمرار و تداوم خود چه می کند؟
بهنظر شام پدر و مادر خانواده رصفاً راه و بیراهه زندگی را به فرزندان خود میآموزند یا مراقبت
میکنند تا فرزندانشان راه را بپیامیند و به بیراهه نروند؟ آیا اولیای مدرسه نیز به یادآوری قواعد و
مقررات مدرسه به دانشآموزان بسنده میکنند یا نظارت میکنند تا مقررات اجرا شود؟ در متامی
بخشهای جهان اجتامعی سازوکارهایی برای نظارت بر اعضا وجود دارد .عضویت در جهان اجتامعی
همزاد نظارت و کنرتل اجتامعی است و رصفاً به این توصیه بسنده من یشود که
من آنچه رشط بالغ است با تو میگویم تو خواه از سخنم ،پندگیر خواه مالل منظور از نظارت و کنرتل
اجتامعی چیست؟ چرا و چگونه کنرتل اجتامعی صورت میگیرد؟
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ممکن است برخی انسان ها هویتی را که جهان
اجتماعی برای آنها درنظر گرفته است ،نپذیرند.
همواره افرادی هستند که جذب عقاید و ارزش های
جهان اجتماعی خود نمیشوند ،نقشی که نهادها
و سازمان های مختلف جامعه از آنها انتظار دارند
نمی پذیرند ،بهحقوق و تکالیف خود پایبند نیستند و
رفتارهای مخالف انجام می دهند.
به رفتارهایی که برخالف عقاید ،ارزشها و هنجارهای
جامعههستند،کجرویاجتماعیمیگویند.
هر جامعه ای عالوه بر جامعه پذیری ،برای پیشگیری
و کنترل کجروی های اجتماعی روش های زیر را
بهکار می گیرد.
 ١تبلیغ و اقناع :هر جامعه ای می کوشد تا از طریق
آموزش ،عقاید و ارزش های خود را بهگونه ای تبلیغ
کند که افراد برای پذیرش آنها قانع شوند.
 2تشویق و پاداش :جامعه افرادی را که
مطابق ارزش ها و قواعد جامعه عمل کنند تشویق
می کند و به آنها پاداش می دهد.
 3تنبیه و مجازات :جامعه کسانی را که به انحراف
اجتماعی دچار شده باشند تنبیه و مجازات می کند.

اقناع روشی است که به واسطه آن ،فرهنگ
در افراد درونی می شود .هرچه قدرت اقناع
یک فرهنگ بیشتر باشد افراد کنش ها و اعمال
متناسب با آن فرهنگ را بهتر انجام می دهند.
فرهنگ هایی که ظرفیت منطقی و عقالنی بیشتری
دارند و با فطرت آدمیان سازگارترند ،از قدرت
اقناعی بیشتری برخوردارند.
شما کم و بیش با تبلیغ ،تشویق و تنبیه آشنایید .به
نظر شما جامعه چگونه و در چه مواردی از این
روش ها استفاده می کند؟
تشویق و تنبیه به دو صورت رسمی و غیررسمی
انجام می شود .شکل غیررسمی پاداش و
تنبیه بیشتر در خانواده ،همساالن یا به وسیله
عموم افراد جامعه انجام می شود و آثار و نتایج
عمیق تری دارد .پاداش و مجازات رسمی بیشتر
توسط سازمان ها و مؤسسات اجتماعی مانند
ادارات ،پلیس ،دادگاه و زندان صورت می گیرد.
به مجموعه فعالیت هایی که برای قبوالندن
فرهنگ جامعه و انطباق افراد با انتظارات جامعه
انجام می گیرد کنترل اجتماعی می گویند.

بخوانیم و بدانیم
شاید این پرسش برای شما مطرح شود که
کدام یک از روش های کنترل اجتماعی مناسب
ترند؟ بدون شک هر کدام از این روش ها
مزايا و معايبي دارند و ممکن است در عمل
با موفقیت یا شکست مواجه شوند .تحقیقات
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مختلف درباره چگونگی استفاده از این روش ها
در خانواده ها نشان می دهد والدینی موفق ترند
که متناسب با رفتار فرزندان خود به درستی
از هر کدام از این روش ها استفاده می کنند.

فعالیت

جامعه برای حفظ سالمت عمومی نیازمند پزشکان متخصص است .به دست
آوردن تخصص کاری دشوار است .به نظر شما در جامعه برای جذب افراد
به رشته پزشکی چه کارهایی انجام می شود.
برخی از پزشکان ممکن است بر خالف هنجارهای پذیرفته شده عمل کنند.
برخی از کجروی های پزشکی را نام ببرید و راه ها و شیوه های پیشگیری و
کنترل آن را بیان کنید.

هر جهان اجتماعی که روش های مناسبی برای
تبلیغ ،تشویق و تنبیه نداشته باشد در معرض
آسیب های بیشتری قرار می گیرد و دوام و بقای
آن تهدید می گردد.
در جهان اجتماعی اسالم امر به معروف و نهی از
منکر در فرایندهای جامعه پذیری و کنترل اجتماعی
نقش مهمی دارند و دارای آثار فردی و اجتماعی و
نتایج معنوی و دنیوی بسیاری هستند.

امر به معروف و نهی از منکر روش های مختلفی
دارد .برخی از روش های آن تبلیغی و برخی
تشویقی یا تنبیهی است .امر به معروف سطوح
متفاوتی نیز دارد .امر به معروف و نهی از منکر
در مواردی همگانی و به عهده همه افراد جامعه
وظیفه سازمان های رسمی
است و در برخی موارد
ٔ
و حکومتی است.

بخوانیم و بدانیم
در صدر اسالم هنگامی که مسلمانان به
یکدیگر می رسیدند یا از یکدیگر جدا می شدند
ــ به هنگام احوالپرسی و خداحافظی ــ سوره
عصر را تالوت می کردند ابتدا یکی از افراد
بخشی از سوره را می خواند و فرد مقابل بخش
دیگر آن را به پایان میرساند:

فعالیت

«به نام خداوند بخشنده مهربان»
قسم به عصر ( )1که آدمی به راستی در زیانند
( )2مگر آنان که ایمان آرند و عمل صالح انجام
دهند و یکدیگر را به رعایت حق سفارش کنند
و یکدیگر را به استقامت و شکیبایی سفارش
کنند ()3

گفتگو کنید
در چه مواردی امر به معروف و نهی از منکر مسئولیتی همگانی است و در
چه مواردی وظیفه نهادها و سازمان های رسمی است؟
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