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  جامعه يو هستچيستي 

 اشدهندهکنشي آن با اجزاي تشکيلهم 
 *فخرزارعن يدحسيس

 دهيچک
ظفري ناز مباحث درخور تأملي است که در شمار مبادي فلسفة  ، اصالت و ترکيب جامعه، بحث از هويت

هاي بنيفادي  انديوفوران نيفر در . نظريهة آن وجود داردهاي مختلةي دربارشود و رهيافتتاريخ قلمداد مي

شفود و از رريفب برهفان پديفدار مي متأثر از نوع تةسير و رهيافتي است که از وجفود جامعفه، اي  بحث

ز دو و پيوند ميفان ايف  دو سفا  اادراک ديالکتيکي اي ، گيرد. در اي  ميانفلسةي محور استدالل قرار مي

هاي فلسفةي انتراع و ترابط عميب ساوح خرد و کالن در انديو  عالمان پيوي  و معاصر همواره از دغدغه

اختي سف  دو جنب  رابا  متقابل اي ةخود به همراه داشته است. دربار بوده که بسياري از تأمالت علمي را با

سفراناا  بفه تفرجي  ، رد معتقدنفدکنوفي جامعفه و ففگرچه بسياري از عالمان اجتماعي به هم، و کنوي

نوع نگفاه قفرآن ، اند. آنچه در اي  مبحث از اهميت جدي برخوردار استسويه از دو سا  تمايل يافتهيک

بضفاعت در  که در حفّد، ة برخورد آن در اي  تعامل دوسويه و نير تأثيرات متقابل آنهاستو استخراج شيو

 شود.اي  مقاله بدان پرداخته مي
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 مقدمه

و بـا يدـگي ر و دنينسبت ا، بحث از فرد و جامعه، در حوزة فلسفة اجتماع یاز جمله مسائل مورد بررس
 یهاهيـن نظريهمـراه بـوده و بـه تدـو یمختلفـ یکه با کشمدش و تأمالت نظراصالت داشتن آنهاست 

 مبحـث بـر ل بهيشتر متمايب یشناختمباحث اين مسئله در ادبيات جامعهمنجر شگه است. سلسلة  یمتقابل
، ظـرینلسـفی ف یمباد ا سطوح خرد و کالن است که اگرچه هر دو دريت و ساختار يعامل یهاکنشهم

در تـوان یرا م يـکه و هررا به خود اختصاص داد یمختلف یهاشيها و گرانييتب، انگدو روی يک سده
ه تــا انــيفردگرا یهــاشياز گرا یفــيبحـث رــرار داد و در   يـک پــارادايم فدــری و فلســفی در کــانون

 .های ناهمسانی تحليل کردواريانس انه بايگراجمع
 یهاصـورتبه، یشـناختجامعه یهاهيـدو در نظرنيگ ايفرد و جامعه و توافق نوپگ یديالدتيادراک د

، تـرري)ر شـگه اسـت پردازان بسيار متخالف  ـرحنظريهار متفاوت در کار يگوناگون و با اصطالحات بس
، دو انجـام شـگهتوافق نظری ايـنق و يدر جهت تلف یسوزهای حوصله(. هرچنگ تالش597ص ، 1382
ش از يبـ یهاهيـنظر يیکنـگ  از سـویگ مين ادراک را تهگيوجود دارد که ا ی ريد ینظر یهاانگازچشم

 ن ـریهای افرا ـی کالنو از  رفی نظريه پردازدارد که به اندار سطح کالن میوجود د یانانهيحگ خُردب
 رد.يگیکم مسطوح خرد را ناديگه يا دستد که وجود دار

يی رارفتـارگ، تبادل يی ماننگهاهينظر یهااز ررائت یاريتوان بسیم یشناختهای جامعهدر حوزة نظريه
 گرايی وسـاختار، یسـاختار یهاهينظر یدستة نخست رلمگاد کرد و برخ متقابل نمادين را جرو و کنش

 دستة دوم برشمرد. مابعگ ساختارگرايی را جرو
ا اصالت فرد و اصالت جامعه مطـرح ي يیگراو جمع يین مبحث با عنوان فردگرايا، یدر حوزة فلسف

 یغربـ یدر محافل علم ین منازعة علميا ای از نظريات را در پی خود کشانگه است.که شبدهشگه است 
ن يـر توجـه بـه ايـراث مدتوب غرب در اعصـار ربـل نياست. اگرچه در مبران يخته را مباحث بسياری 

 یمختلف فدـر یهاانيدر جردانش اهی  علمی و  ورن بحث را بهيا یآبشخور اصل، مينيبیموضوع را م
همـة افـراد  یمعنو یهایازمنگين یده تاکنون پاسخ وبازيافت  روشن ری با هگف نقگ اينتوان یغرب م

، لتـوني)هم شگ یابيزننگة ثبات جامعه ارزعامل برهم، آمگیشمار مم بهيبود و سرچشمة ثبات در نظام رگ
ای نظـری آن نيـر هـافتيو انـواع ره یشناسجامعه یهاهيا را در نظرهشهين انگياتأثير  (.16ص ، 1380
زی را در ميـراث فدـری خطوط موا، ريعنوان دو شاخة متمابه یشناسوارع دو نوع جامعهدر توان ديگ.می

، اجتمـاع یهاکل، یاجتماع یهانوع اول متمرکر بر انگامواره یشناسانگ  جامعهدادهشناسی تشديل جامعه
هـا منگی خاص آنها و نظامو ويژگی نيمع یهمراه با اصول عمل، یاجتماع یهانظام، گهيچيپ یساختارها
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بخصـوص ، افـراد انسـانی، اعضـای جامعـه، ینوع دوم بر موجـودات انسـان یشناسبوده است و جامعه
ی هازمينـهدر  یو جمعـ یصـورت فـرددهنـگ و چ ونـه بهیمـردم انجـام م های آنها يعنی آنچـهکنش

 (.10ـ9ص ، 1386، )زتومدا متمرکر است، کننگاجتماعی رفتار می
کـه او   دکـارتر تحليـل فلسـفی دها رـرار دارنـگ: ها در دو دسته از انگيشهريشة اين جريان

عنوان جامعه وارعيتی به، ر اساس آنها بوده که با و پگيگهتوجه اصلی به جوهر اشي، فردگرايی است
سـتنگ هوجود اجرا و افراد و مناسبات ميان آنان اسـت و آنـان ، هست وجود خارجی نگارد و آنچه

فـراد اتأثير  چيری جر، رودفرد و جامعه هم سخن میتأثير  زکننگ و اگر اانگيشنگ و عمل میکه می
بـر جامعه بر فرد خاص يا فرد خاص بر افراد نيسـت  و مقصـود از حقـو  و تدـاليف فـرد در برا

ص  ،1367، )مصـباح تداليف فرد در برابر ساير افراد جامعه نيسـتجامعه هم چيری جر حقو  و 
 ومسـتقل  ذاتـاً، برگيرنـگة خـوديی درهمچنين واحگهای پاية زنگگی اجتماعی جوهرهـا (.43ـ42

ل خـود فرد آگاهی خود و رگرت اداره کردن اعمـاانگ که هريک از آنها مورعيت منحصر بهجگاگانه
اسـت مجـرا از سـاير خوده را دارد  لذا هر انسانی يک خـود دخوهای بر اساس باورها و خواسته

جر روانين که ناشـی از  ها در جامعه هيچ صفتی نگارنگانسان، باتامورتعبير (. به65ص ، 1383، )فی
 (.46ص ، 1357،  بيعت فرد آدمی است )باتومور

 ینـيع یتلقـ ـررار داردمقابل فردگرايی افرا ی که نقطة  ـو وارثان او ه لدر فلسفة ، از  رف دي ر
اغلـ   ه ـلدهـگ. ا تشديل میات رين دسته نظريا یجوهرة اصل، به آن یبخشجامعه و اصالتت يوارع
ن يبـه همـ ( و235ص ، 1371، منـاتر)پال بردیکار ممفهوم دولت را به، گيگ از جامعه سخن ب ويبا یورت

ت آن يـدهنـگ  امـا وارعیتر را نسـبت ميبه او اعتقاد به دولـت توتـالـ  ا نادرستيدرست ـ  هم گاهعلت 
سـت تنهـا کنـگ و معتقـگ ایرلمگاد م یو کمتر از جامعة وارع یفرع یصورت امرافراد را به یاست که و

وسـيلة هفقـط ب، یماننـگ افـراد انسـان، ت وجود دارد و آن روابط اسـت. لـذا جوهرهـايک مقوله و وارعي
 دهـگیهـا را شـدل مهسـتی آن، عنوان کـل حقيقـینـگ و بـهابيین ميتعـ هسـت هـاروابطی که ميـان آن

 (.124ص ، 1361، ی)بوخنسد
ن رنـگ و جامعـه را عنصـر یم یدر گردونـة اجتمـاع ت انسـان را صـرفاًيشخص، ن اصالتيروان ايپ
دارد  در مرکبـات  یعـيباالتر از مرکبـات  ب یبيترک، نان معتقگنگ جامعهي. اشمارنگی میبخش انسانتيهو
در يدـگي ر  هاانگ و حاصل ترکي  يا اثرگذاری آنت و آثار مستقليهو یدارا،  يز ترکاجرا ربل ا یعي ب
هـيچ هويـت و اسـتقاللی ، اعیربل از وجـود اجتمـ یاما افراد انسان، بينجامگگ يجگ یاگهيبه پگ توانگمی

ن يـرا دارنـگ و ا یت و روح جمعـيانگ که تنها اسـتعگاد انسـانیوان محض و ظروف خاليآنان ح  نگارنگ
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ر يتعبگ و بـهيـنماین ميية کل تبيکنگ و عناصر را بر پایل ميتبگ «me»ها را به آن« i»است که  یروح جمع
 (.406ص ، 1387، )آرون اش جامعه استتنها سرچشمه، تيچون فدر عل یفدر دورکيم
مشـاهگه  بـارهنيـا فراوانی در ران مباحث يو د فارابیر اگرچه در آثار يمسلمان ن ورانشيان انگيدر م

اش یاست که اصالت جامعه را بـه مفهـوم فلسـف یکسنخستين  خواجه نصيرگ بتوان گفت يشا، شودیم
ق يـ ور عمآن را بـه یئامه  با باعلّ(. در دورة معاصر 228ص ، 1373، سنگگانياز نوی)جمع مطرح کرد

 انيـت ماز تـأمال یگيـخود وارد کرد کـه موجـ  بـاز شـگن فصـل جگ یفلسف یهاليدر تحل یو علم
 ران شگ. يو د اهلل مصباحآيت، شهيگ مطهری ر پس از خود همچون يد انشاگردان و متفدر

 يیهـانييانگ که تبشگه ن اصل بنايبر ا نهااز آ یادسته دو دسته از آرا در اين ميان وجود دارد:، نيابنابر
 یات فـرديـن بـر مقاصـگ و اهـگاف و یکـه مبتنـ يیهـانييبـا تب، پردازنـگیم یاجتماع یهاگهيکه به پگ
انـه يگراه کلتوجـ کـه صـرفاً یدوم در دانشـ یهانييتب نگارنگ و اصوالً یشونگ همخوانیم یبنگصورت

خـود  یبـر مـگعا ین عـگه شـواهگيـنـگارد. ا يیجـا، دپـردازهای جمعی میفتارهای پگيگهدارد و به ر
مقاصـگ  وات يـا نيـتوان مشاهگه کرد کـه بـه رفتـار یرا م یاجتماع یهااز ساخت یاريآورنگ که بسیم

 ینـييهـر تب، دهنگیاو م یهاچون اصالت را به فرد و کنش دستة دي ردر مقابل، ست. ين پذيرليتقل یفرد
ن و يـين تبآ یامـگهايو پ یفرد یهاکنش، ساختار و جمع بنا شگه است بر حس  فرد، ة کليرا که بر پا

مقابـل وجـود  که در ن رش يیهانييمعتقگنگ اغل  تب، یتمسک به شواهگ بار ين عگه نيا .کننگیر ميتفس
کـه سـاختارها یدر حال، کننـگیم یتمام مقاصگ و اهگاف را منتس  بـه کـل جامعـه و سـاختارها، دارد
 توانيم هگفی را به کل منتس  کنـيمين اوصاف باشنگ. در صورتی میواجگ ا یصورت منطقتواننگ بهینم

 (202ص ، 1387، ني)را ميآن را با افرادِ آن کل استناد ده، از آن شيکه پ
طوح خـرد سـاما ندتة مهم اين است که آيا پيونگی ميان اين دو سطح از انتراع هست يا نه؟ آيا 

کنـگ و حاصـل چنـين  نطقی بررـرارگرايانه پيونگی متوانگ با سطوح کالن و جامعهو فردگرايانه می
ائل لـوازم و آثـاری بـر ايـن بحـث در تحليـل مسـ، ساً چه فوائـگپيونگی چ ونه خواهگ بود و اسا

 اجتماعی مترت  است؟
 یک مسـئلة مهـم و اساسـيـوارع کشف دوبـارة در، ن دو سطحيونگ ايپ یت اساسيتوافق بر سر اهم

ا سـطوح خـرد و يـق جامعه و فرد و يافت و فربه شگ. ترابط عميتولگ  یشناسش جامعهيگاياست که با پ
نـان بـا در نظـر يسـت. اينبـوده و ن ای مغفولهرگر مسئله، فالسفه ژهيوبه، نيشية عالمان پشيکالن در انگ

هم در هر دو بعـگ آن، یو نظر یتوجهات گستردة خود را در دو حوزة عمل، عام یمعناداشتن حدمت به
ونـگ يپن يـا، رمسلمانيمسلمان و غ وران و حدمایهشيانگ. در تفدرات انگمعطوف داشته، یو جمع یفرد
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ن يـا، یگار شـگن دانـش اجتمـاعيتوجه و تأمالت آنان ررار داشته است. با پگ همواره در کانونه يسودو
ی ک از دو  رف بحث معطوف شگ  برخـيهر یبه سو یجانبه و افرا کيصورت گات و تأمالت بهيتأک

خردن رانـه محصـور  یرهايتفسـ در چنبرة را ی خودادامنه افتادنگ و عگههای افرا ی پهندر دامنة تحليل
ر بـا يـان نينيشيانة پيگراشة هميها و انگلين بود که همان تحليا، آمگهپگيگ ن خأليتر از اکردنگ. شوربختانه

 یفالسفة اسـالم یهایدر بررس یر شگ. حتيل و تفسيگ تأويوجود آمگه در دورة جگبه یافرا  یهانييتب
منفـک و  یهـاها گسـترده و حوزهشـهينفوذ خود را در انگو تأثير  دامنة يیرهايالت و تفسين تأوير چنين

ک از دو يـهر یها يهـا و آسـنظر از خألگاست کـه صـرفيآورده است. البته ناگفته پ پگيگجگا از هم 
 افت.يها باز توان نقاط روتی را در آنمی، ايشگر

ا يـ مي  کنـيـة بحـث را ترکيف و هـر دو سـويـن دو سـر  ياست که ا نيبخش اتياما ن اه رضا
هـر دو  یهـایکارکـه از افراط کنيم ک را اخذ و در هم ادغاميهر یاصول یهارتيبص، ترقيدر یريتعببه

گ نـتوانیگگاه نميـدو د نيـگ اشناسـان معتقگنـاز جامعه یا(. لذا عگه121ص ، 1383، ی)ف اجتناب شود
و توجـه بـه  یفرانظـرمباحـث  یايـحاجهت در چنگ دهة گذشته با نينگ  بگيحساب آ ر بهيدگي  يرر
طح بـا سـ یگ مثل رابطة کنش با ساختار و رابطـة سـطح فـرديو  رح مسائل جگ نظری یهارساختيز

( و 34ص  ،1376، ی)چلبـ خود وارف گشت یهاهيبودن نظر یبعگبه تک یشناسج جامعهيتگربهکالن 
 افت.ينشو و نما ، ج ربليرا یستيان مقابله با ن اه دوآليجر یعبارتبه

هـايی کنگ که اختالف چنين تبيينما را به وارعيتی رهنمون می، عميق به دو تبيين ذکرشگه توجه
ة صـرفاً اخـتالف در مرحلـ، شـودهای گوناگون با عبارات مختلف بيان میها و دانشکه در انگيشه

و شـايگ  صرفاً نراعـی کـاذب، و در مرحلة عمل و عينيتدروارع  ولی، نظر و انگيشه و انتراع است
ض نده دو امر وارعاً متعـاروارع دو بيان متفاوت از امری واحگ است نه ايدرای بيش نباشگ. فسطهس

نراعـی ، گرايانـه يـا فردگرايانـهرود نراع بر سر رـوت و ضـعف تفسـيرهای کلباشگ  لذا گمان می
 ور سـوية بحـث بـهونـگ دوتـوان در پين تفـاوت نظـری را میحاصل باشگ و حل اساسـی ايـبی

رسگ اگر منظور از فـرد را در ايـن بحـث فـرد به نظر می، وجو کرد. عالوه بر اينجست لخلوامانعة
اری منازعـه بـ تنها يک اختالف در تعبير و لفظ از ايـن، نوعی يا فرد مثالی تلقی کنيم نه فرد وارعی

غالباً ، آنها بخشیبا اعتبار هگايت، شودبيری که در متون دينی يافت میگونه که در تعاهمان، مانگمی
 نظر است.عامل نوعی و فرد مثالی و نه فرد وارعی ملحوظ

، کنـگ یرا نفـ ی ـريباشگ که د یاک به انگازهياگر سهم هر، در ملقمة فرد و جامعه،  ياما به هر ترت
، گموري)اسـد نخواهـگ آمـگ پگيگک از آن دو باشگ يف مناس  هريرنگة توصيبرگکه در یة رابل ربولينظر



10    1391بهار ، دوموم، شماره س، سال 

وظـايف و حقـو  ، هايگ از ترکي  آنجگ یش عنصريدو عنصر و زا ني. نسبت و تقابل ا(46ص ، 1385
از جملـه مباحـث مـورد  ین الهـيو نقـش رـوان یريپذاثر یر سازوکارهايو ن هريک يا حاصل جمع آنها

 ن موضوع است.ياهتمام در ا

 رابطة فرد و جامعه 

اسـت  یدارهدامنـ یمباحث علمـ ة،از جمل، ی ريبر د يکهرتأثير  ا جامعه بر فرد ويتقگم فرد بر جامعه 
سـت  امـا از خود جل  کرده ا یرا به سو ورانشمار کثيری از انگيشهنظر ، بحث یهاهيک از سويکه هر

ر يـتعباسـت و بـه یو کنشـ ین دو جنبة سـاختيان ايجاد رابطه ميا، ن بحثيمهم در ا یدردهايجمله رو
 نيـشـناخت ا، یو کنشـ یسـاخت یدردهـاين رويشـداف بـ ان برداشـتنياز م یشرفت برايراه پ، گيگنر
، گنريـ)گ ميسـازیرا فعاالنـه م یهر روزه خود ساخت اجتماع یهاتيان فعاليت است که ما در جريوارع

 (.769-759ص، 1376
ن اسـت يـم ااما مه، ستين یاجانبهکيتأثير  ن دو سطح وجود دارد ويان ايم یرات متقابليشک تأثیب
 ختالفـات دروابسـته بـه ا، ن بحـثيـدر ا شود. مسلماًیر ميتفس یاريگه بر چه مبنا و معادشيرات يکه تأث
 فرد و جامعه نير متفاوت شگه است. انيتقابل م، ليار تأويمع

 یصـادارت یرهايو در تفسـ یارتصـاد گ و عموماًيار کار و ابرار توليکه با مع یديالدتيگگاه ديک ديدر 
در  اسـت کـه یگيـخ کـار توليتار اساس زنگگی بشر و موتور محرک، ودشین مييل و تبيسم تأويمارکس

ک يـکننـگة هيتوج، خـود کنـگ ومی جابيان افراد ايم یاژهيو یهر مرحله از رشگ باشگ مناسبات ارتصاد
امـل ابـرار و... خواهگ بـود. بـا رشـگ و تد یخانوادگ، يیرضا، یاسيس، ی ر اخالريسلسله از مناسبات د

ن رونـگ يـگذارنـگ و ایگان ميـپـا بـه م یمتدـامل یهاهـا و وجـگاننشيب، گيران توليمگ و باال رفتن يتول
ر يـن نخود انسا یکنگ و از  رفیم گ ارگاميانسان به ساخت و رشگ دادن به ابرار تول یکه از  رف، دوجانبه

ن يـشـود. در ایم منجـر  ـريد یاز مناسبات اجتماع یابه بروز سلسله، رديگین ابرارها ررار مياتأثير  در
سـان هماننـگ ان، (413 ص، 24  ، 1385، ی)مطهر انگکردهر يتعب« ینش ابراريب»به  ی از آنه که برخينظر
شـود و یسـاخته و پرداختـه م یعوامـل اجتمـاعتـأثير  رون و تحـتيشود که از بیخام تصور مای ماده

بـا عوامـل ، لیظرف خا کيمثابة به تشيشخص غاز پيگايش فارگ شخصيت است و پايةدروارع انسان در آ
 دارنگ. یثرنقش مؤ دامل همتابرار توليگ در  فرد و، هر جهت شود و بهیارتصاد پر مويژه به ،اجتماعی

ار يـبـا مع، ن دويـان ايـک ميـالدتياز د ی رينوع د، یار ابراريو عطف توجه به مع، ن نظريدر مقابل ا
بالفعـل  یت انسـانيشخصـ، شيگايهرچنگ انسان در آغاز پ، مطرح است که بر اساس آن یو فطر یانسان
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است. انسان ماننگ مادة خام و ظـرف و نـوار  ها در نهاد او نهفتهشيها و گرانشيک سلسله بيبذر ، نگارد
بلدـه همچـون نهـال اسـت کـه اسـتعگاد ، باشـگیرون مياز ب یرنگگيتش پذيخاص ي انهکه  ی نيستخال
 (.422ص همان، ،ی)مطهر در او نهفته است یبرگ و بار و بالنگگ یبرا یاژهيو

ر دارنـگ. گه و سـخت رـرايچيپ یدر تعامل، هيو تأثرات دوسوتأثير  فرد و جمع ضمن، دردين رويدر ا
 هـر دو ويژگـی از یاختـهيآم، حق، که در نظر ررآن بينيممی، ميبه بحث درت کن یة ن اه ررآنياگر از زاو

توانگ زنگگی اجتماعی را ناديگه ب يـرد يـا مختـل کنـگ و نـه است  لذا نه فرد میفردی و اجتماعی 
 بيعت و شخصيت ، ه برای جامعهدر عين ايند، توجه باشگ. ررآنتوانگ به عناصر خود بیجامعه می

، یئو عينيت و نيرو و حيات و مرگ و اجل و وجـگان و  اعـات و عصـيان رائـل اسـت ) با بـا
دانـگ صريحاً فرد را از نظر امدـان سـرپيچی از فرمـان جامعـه توانـا می، (97ـ96 ص، 4  ، 1374

بـه  مـارکساننـگ گرايانه است که مهای صرفاً کللذا نه همچون برداشت  (41ص، 1384، )مطهری
معرفـت مناسـ  را معرفـت بـر کـل  اچلوکيا ماننگ ، (205 ص، 1382، )راين انگتوجهها بیآگاهی

بـه  ناپـذيرليررابل تقليا غکه جامعه ر دورکيما مثل ي، (261ـ260 ص، 1378 ،)کراي  دانگ نه اجراءمی
کـه همـة  انـه اسـتيفردگرا کـامالً یهاو نه همچون برداشت  (94 ص، 1383، ی)ف دانگیم یرفتار فرد

 یاجتمـاع یهاهگيـکـالن پگ یهانيياز افراد فرو کاهگ و معتقگنگ تب یرا به مرکبات منطق یاجتماع یهست
بحث نظـر  ةي(  بلده به هر دو سو317ـ312، 1373، تلي)ل کننگیگ مييکس  تأ یفرد یهاسازوکارر از ين

ست و بـه عـالوه صـور يتوجه نیکالن ب یها و ساختارهانييبه تب، یت به فرد و آگاهيدارد و ضمن عنا
 یبـيترک چنگگانـة لذا يـک روش، دارددور نمیاز نظر  یآفار یهارا در کنار صورت یو انفس یديريمتاف
 (.29 ص، تایب،   مفضل53 :)فصلت دارد

ان همـ يعنـیک حـاکم يـطرة يهم تحت س یاست که با هماهن  یانسان یتعامل اجرا و روا، وارعدر
مل اسـت ک عيز نوع ر ايها نانگ و افعال آنگ انساننکه دار یگ. پس افراد انسان با همة کثرتيآیمدر، انسان

ان فـرد و يـم یقـين رابطـة حقيـ(. ا151 ص، 4  ، 1374، یئ) با با شودیم ميمتعگد تقس یکه به اعمال
تک افراد است و گـاه در صـورت شود که غير از وجود تکع منجر میدر مجتم ی ريجامعه به وجود د

کنـگ و یغلبه م فرد یاش بر روایرومنگينخا ر به یاجتماع یخواص و روا، فرد با اجتماع یتعارض روا
ان يـه ماسـت کـ یاز مسـائل پرچالشـ یدين يابگ و ايیبر جامعه تقگم م یحقو  و مصالح فردالبته گاه 

ا يـنـگ؟ آدار یا تـأثراتيـتـأثير   ر چـهيدگين يمطرح است که جامعه و فرد در تدو یاجتماع ورانشيانگ
آن مقـگار  ت ويـاهم، ري رنگ؟ و در صورت تـأثيدگيا متأثر از ي ر دارنگ يدگيبه  یک نسبت استقالليهر

 مقگم است؟ ی ريک بر ديات و مصالح کگاميمقتض، تيران است؟ و موجوديبه چه م
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ر دي ـری ح و حقـو  يدـی بـت مصـاليـتقـگم و اولو ةدربـاررطع  ور به ن تعامل نتوانيگ در ايشا
راد مسـتقل از افـ یقـيت حقيوحگت و شخصـ یکه جامعه را دارا ورانیشيانگ یرا برخزي رضاوت کرد 

ت خـود يـهو داننگ که فردیانسان م یت انسانيتحقق ماه یبرا یانسان را ظرف یاجتماع یزنگگ، داننگیم
و  یسـتيمرداننـگ و معتقگنـگ فـرد بـا هیاصـالت م ی ـر کـه فـرد را دارايد یارد  و عگهيگیرا از آن م
 یرين تـأثيچن، شونگیآورنگ و موج  تبگالت و تحوالت آن میگ ميجامعه را پگ،  ر افراديبا د یهمدار

 یاعتبـار یش از مفهـومينگ و چون جامعه را بـيگویفرد بر جامعه سخن متأثير  ازعدس، هرا مندرنگ و ب
 کننـگیم خاص رلمگاد ا افراديت افراد جامعه بر فرد ياکثرتأثير  یمعنابر فرد را فقط به آنتأثير  ،داننگینم

 (.160ص ، 1367، )مصباح
ن يان چنـيـدارد کـه جر ی بسـياریهـاشيدر گرا یتفـاوتم یدادهـابرون، ین بحث فلسـفينگ ايابر

از  یدـيکـه  نير هاتيمنافع و اولو، در تقگم مصالح مثالًآنها مشاهگه کرد.  توان دریرا م يینظرهااختالف
 یعنـي، خـوردیبه چشم م ین اختالف نظريچن، است ین بحث فلسفيا یم حقوريادر پارادی ج جرئينتا

گه يـه ديـتنـوع نظر نيا، دردهايها و روا جامعه و هم در نوع برداشتيهم در تقگم حقو  و مصالح فرد 
الح جمـع مقـگم بـر مصـ، اصل حـ  ذات لحاظمطلق حقو  و مصالح فرد را به ور به یاعگه .شودیم
م يدر تعـال و یهـرابل بحـث اسـت. در نظـام ال یو ماد یگگاه الهين برداشت از دو ديکه البته ا، داننگیم

ر يـن یابـرو بر یو بـرادر یثـار و دگرخـواهيا، در کنار آن، شودیهرجا حقو  فرد مقگم دانسته م یررآن
و  یخودکـام  ثار ويهمراه با است یتقگم حقو  فرد یاما در مدات  ماد  (8:   انسان9 :)حشر وجود دارد
 (.289ص، 1389، یآملی)جواد است یخودخواه
  کـه در اسـتنگة آن جامعه و عناصر سـاز یکنشنحوة هم، بحث نيدر امقبول درد ين رويتراما مهم

مـردم  جامعـه و، گگاهين ديانگ. در ان اربال را به آن نشان دادهيشتريها بستيرئال، ینظر یهاافتيان رهيم
دي ـری  يدـی را بـهتـوان یو نم نيسـتنگنـگ يک فرايـها دو مقام از آن. دارنگاز انواع متفاوت  يیهایهست

کننـگة مطلـق نييفرد تع ن صورت که مثالًي  به ادارنگخودشان را  یهاک هستيکه هرچرا، تحويل نمود
کننـگه و نـه نييتع يیتنهاجامعه نه بـه، نيانوعی خود را بر افراد تحميل کنگ. بنابرا جامعه بهيجامعه باشگ 

 است. یت انسانيمحصول فعال صرفاً
که شـرط ، یتنها شرط کافنه، یاجتماع یدهگ که ساختارهایندته توجه م نية ن اه ما را به اين زاويا

چ کـنش ين سـاختارها نباشـنگ افـراد نخواهنـگ توانسـت هـيـهستنگ و اگر ا یارصگمنگانه الزم هر کنش
تحقـق  یچ کنشـير هـيـرصـگمنگ و آگـاه ن یبگون عامل انسـان،  ريد یاز سو .انجام دهنگ یارصگمنگانه
ن يـامـا ا، شـونگیمحقـق م یاجتمـاع یدر چتر سـاختارها یانسان یهاکنش گونهاينافت  لذا ينخواهگ 
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. بـه انگکننگهنييت و ساختار هر دو تعيبلده تعامل عامل، ستيکنش توسط ساختار ن یافت ينيتع یمعنابه
کـنش ، ظهـور و بـروز آن یوجود نـگارد و مجـرا یانسان تيمستقل از فعال یجامعه از  رف،  ين ترتيا

ن تقابـل و يـدر اايندـه  مطلـ  یسـت. منتهـاين یانسـان تي ر محصول فعالياست و از  رف د یانسان
 یعنـي، یرونـيبا روابـط ب، است ی مربوطفرد یهاکه به افراد و کنش یاهيال یعني، ی  روابط درونيترک

 یاز دو سـو یدـيرا بـه  یشتريوزن ب، یمختلف اجتماع یهاشهيک از انگيدر هر، یاجتماع یساختارها
 دهنگ.یا ساختار( مي)انسان  بحث

است که وجود را صرفاً جنبـة ملمـوس و پيـگايی  شناسی جامعه آنيدی از اشتباهات در هستی
ای نامحسوس و ناپيگا نير وجود دارد کـه مسـتنگ و معطـوف بـه روابـط که اليهآن بگانيم  در حالی

ليت و ( و هم بر عامstructure) م و ساختاردرون اشياست. در اين رويدرد ضمن آنده هم بر سيست
باشنگ  يعنی بيش از آنده به يک جرء ها نير مغفول نمیروابط و زمينه، شودمیتأکيگ  (agency) فرد

يسـت  اه معتقگ به ايـن نبه يک رابطه توجه دارد. مسلماً اين نوع ن، داده شود و عنصر و سيستم بها
گيری و ن ـاه باشـگ  بلدـه فراينـگ شـدلمطلـق از آنِ کـل میيا هسـتی ، سازنگة کل است، که فرد
انگاز بسيار مهم است. عالوه بـر ايـن ن ـاه گرايی در اين چشمگرا و ناثنويت در عين رابطهوحگت

نجـا مـورد نوع دي ری از ديالدتيک نير ميان رويدردهای تبيينـی و تفسـيری در اي، تلفيقی فراينگی
هـای احساسـات و کنش، های افـرادبه هست شناسی خود صرفاًتیدر هس، «تبيين»نظر است  امعان

 کنـگمـل میبيشتر با شناسايی روانين علّی و شرايطی کـه در آن ع، لوژیوآنان توجه دارد و در متگ
دهـگ و گرايانه که متضمن منطق تبيين علّی اسـت رضـايت میهای  بيعترود و به تعار پيش می

کنـگ. يه میآن را توج، کنگ که مشاهگهد میرا به عقايگی محگو اش معرفت جهانشناسیدر شناخت
ها و شـود کـه بـر معـانی رفتـار سـوژهمنگی توجـه میبه رفتارهای معنادار و راعگه« تفسير»اما در 

ی های اجتماعی توجه به ال وی معنـايو در برآوردها از پگيگه، گرددمیتأکيگ  حاصل از اين رفتارها
ی تحليـل ای هستنگ که روها هم عگه(. تفسيری205 و 176 ص، 1383، )فیمالحظه است آن رابل

هـا گوينـگ مـا رـانون نـگاريم و فقـط نقشمی تأکيگ دارنگ و هاو نقش هابر روی بازی ويت نشتاين
شونگ و راعگه در جاهـای ای به زمينة دي ر متفاوت میهستنگ و رواعگ هم فراگير نيستنگ و از زمينه

نتهـا آفرينگ. اينان بر فهم تأکيگ دارنـگ  مروابط را و روابط ايگه را می، است. راعگهمتفاوت ، مختلف
 وبـرمنگ است  درست بر خـالف گوينگ فهم بگون راعگه ممدن نيست و رفتار يعنی آنچه راعگهمی

هـا و فشارد. اينـان در در سـطح بـاال پـای نقشکه راعگه را ربول نگارد و بر دليل و ان يره پای می
 دهنگ.ن و بازي ران را ررار میکننگ و در سطح خرد کنش راهای کلی را مطرح مییزبا
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 ینـييو تب یريدرد تفسـيگشان بر هر دو رويشود که تأکیارائه م یاتياز نظر یبعگ تعگاد یهادر دوره
ها نـهيم زمهـهم به ساختارها و دروارع  دهنگ ویر مگنظر ررار ميل را نياست و همرمان هر دو سطح تحل

نـگ. در ابـط رائلط و روايشـرا، هانـهيزم یبرا فراوانی تير توجه دارنگ و اهمين و تفسييو هم بر نقش تب
، نـهيان زميـم ین ـاتن تم کـه ارتبـاط يها هستنييرها و تبيگ شاهگ انواع و ارسام تفسيجگ یهان ررائتيا

عتقگنـگ بخـش م یانتقـاد یهاسـتيالشود  همچنانده رئیشه برررار ميزبان و انگ، زمان، یروابط اجتماع
 ست. هانهياز دانش ما معرفت در زم یمهم و معتنابه

 حوادث  طيشرا      هاتيقابل                  ي علّ يروهاين      اءياش
 (powers Causal) (liabilities)  (powers) (events) 

 
X رابطه مشروط(                                            ( ــــــــــــ 

  S  (ي)رابطه ضرور 
 

هـا دارنـگ و سـبس بـا تيو رابل یعلّـ یروهـايبا ن یضرور یارابطه، درون ساختارها اياش، ن رابطهيدر ا
 ص، 1388، ري)ر.ک: آنگروسـا انگکنش هم بر یدارا، مشروط یاشان در رابطهط و حوادث متعار يشرا
 (.246 و 127

نـگ و  ر کـنش داريمطرح است که افراد چ ونه با همـگ ی ريد یان بحث مهم و فلسفين مياما در ا
 ر يدـگياسـت کـه افـراد بـا ن ين پرسش داد ايتوان به ایم که اجماالً یتعامل آنان چ ونه است؟ پاسخ

(  امـا 110ص، همـان) کننـگیر مييا تغيشونگ یگ ميق کنش ساختارها بازتوليشونگ و از  ریوارد کنش م
آگـاه ر  ن اتفـا  ناخوديـا، چراکـه نـگيگ سـاختارها کـنش نمايـبازتول یها براست که انسانيگونه ننيا
نـه کـنش افـراد آگاها یعنـيرد  يـگینجا شـدل ميآگاه و ناخودآگاه در ايک ترکي  خوددروارع  .دهگیم

 نـیفراوا نوظهـور یماننگ سـاختارهاشونگ، یگ ميتولدهنگ و ساختارها ناخودآگاه بازخودشان را انجام می
ک يـعنوان بـه به نام خانواده یارکننگ تا ساختیها ازدوا  نمانسان، مثال یافتگ. برایکه در جامعه اتفا  م

ننـگ  ا ارنـاع کخـود ر یازهايکننگ تا به آرامش برسنگ و نیبلده آنان ازدوا  م، رديشدل ب  ینهاد اجتماع
 گ.يآیم پگيگخود و ناخودآگاه هن ساختار خودبياما ا

گون بـسـت کـه يگونـه هـم ننيامـا ا، هستنگ ینيشيوجود پ یدارا یاجتماع یساختارها، دهنتيجه اين
 یاراد، ليپــس از تشــد، یافتة درونــيسـاختار یهــا يامــا ترک، ن اتفـا  ر  بگهــگيــا یت انســانيـفعال

 ستنگ.ين خود های اجرایکه رابل تقليل به ويژگیشونگ یم یگيجگ یعلّ یروهايات و نيخصوص
رش يـگ ان يـت و توليبر هـگا يیگرادرد کنشيسو با روکياز  فارابی، مسلمان ورانشيان انگياما از م

 یشـوريکنگ و در کسوت انگیمگ يتأک نة فاضلهيشبرد اهگاف مگيپ یآحاد جامعه و مجازات کجروان برا

E1-------C1 

E2-------C2 

E3-------C3 

E4-------C4 

P1-p2-p3 
I1-I2-I3 



  15 اشدهندهکنشي آن با اجزاي تشکيلهمچيستي و هستي جامعه و 

و  یعـيتفاوت علوم و معارف را معلول تفـاوت و اخـتالف در امـور  ب یحت وا شود.می گرا ظاهرعامل
 یر حفـظ تعـادل اخالرـيـنظ یفيبر وظا يیدرد ساختارگراي ر با رويد یدانگ و از سویها مانسان یفطر

بررـرار  یکه ارتبا ات سالم اجتمـاع یبه نحوجامعه  یر و سامانگهيتگب، از انحرافات یريجامعه و جلوگ
 (.40ـ30 ص، 1378، همداران و ی)رجب .کنگمی گيتأک، گردد

ی اجتماع را موضوع حدمـت مـگن یاست. و یقيتلف یدرديرو یر داراين ین  وسيرالگيخواجه نص
دانگ که از تجمـع یم یفيأت و تأليه، بلده آن را حالت، دانگیاز افراد نم یتجمع و آن را صرفاً شماردمی

 اشـگبتوانـگ منشـأ آثـار یخـود م یخودفراتر از مجموع افراد اسـت و بـه یشود و امریافراد حاصل م
 (.254 ص، 1360، ی) وس

  49: نس)يـو اتيـاز آ بسـياریر بـا اسـتناد بـه يـن او .است مهمر ين شهيگ صگرة ينظر، انين ميدر ا
 و یاجتمـاع یهااثبات سنت و (  و ... .59ـ58: کهف  43:   مومنون5ـ4:   حجر34ـ185ـ43ـ96: اعراف
ان يـابطـة م ر ريد یدر جا یو .(140ـ136، ص تایب، )صگر همنواست  با بائی امهعلّبا ، خين تاريروان

 ینـدرو یتـوامح یشتر بر رويم کرده و معتقگ است ررآن بيربنا و روبنا ترسيفرد و اجتماع را در شدل ز
ر يـوبنـا نر، ربنـاير زييـه کـرده اسـت و بـا تغيـتد، دهگیل ميجامعه را تشد یربنايکه ز، انسان یو روان

تـک افـراد ة تکيـات و درونمايشود که روحیعوض م یو وضع مردم ورت، ر خواهگ شگييدستخوش تغ
مچنين معتقـگ اسـت هاو ( 30-29ص، 1367، )صگر است یسازمقگمة برون یسازعوض شود و درون

 یعاجتمـا یاونـگهيم مجموعة پيرات بگانييتمام تطورات و تغ يربنا و منشأاگر محتوای درونی آدمی را ز
 انسـان یدرونـ یا محتـوايـربنـا ير همان زيخواهگ بود از متغ یتابع یالت بشريو تشد یونظامات زنگگ

ر را بـه آنچـه شـتيوزن ب، ن دو شـالودهيـان ايگ ميشگ یکنشرغم اعتقاد به همبه ی(. لذا و64 صهمان، )
شـان بـه وجـود يانـگ اگمـان برده یااست که عگه علتن يداده است. به هم نگخوایربنا ميزخود آن را 

بـر معه در براجا شهيگ صگرنگ به نظر يگویستنگ و ميمعتقگ ن، که در تأمالت مربور گفته شگجامعه آنچنان
 یازيـن جامعـه معتقگنـگ اصـالً یهمچون وجود افراد بـرا یقيوجود حق یشان با نفينگارد و ا هستی فرد
 (.178 ـ173 ص ، 1430، مي)حد ميجامعه رائل شو یبرا یو فلسف یقيست به وجود حقين

از ، افـراد یوراء جمـع جبـر یتـيپس از اثبـات وجـود وارع،  ين تقابل و ترکيدر ا امه  با بايیعلّ
هـا نعمتگر اسـتخگام، ل و ارادهيـک ميـکنگ که با یم ميفعال ترس یانسان بماهو انسان نقش یبرا يیسو
، رائـل اسـت یاالعـادهت فو يـاهم یکلـ یهابه نقش سـاختارها و شـالوده يیخود است و از سو یبرا
مانـگ و یت از کـل نميـجـر تبع یاچـاره، یانسان یبه هن ام معارضه و تراحم ارادة فرد که صورتنيبگ

رومنـگ ينتـأثير  ان ويـجرن يمقهور خواهنگ بود و ا یرونيب یهادر تعامل و تقابل با ساخت یروابط درون
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، زادهی)اژدر ررار دهـگتأثير  توانگ تحتیر ميرا ن یاله یايامبران و اوليپ یاد است که حتيز یکل به رگر
ن اسـت ايـ، بلده مقصود انبيای الهی نيستالبته اين تأثيرگذاری به معنای انفعال  (.307ـ281 ص، 1384

هـا را در شـيوه ايـن وارعيتتـر دعـوت آنـان، و پذيرش بهتأثيرگذاری بيشتر و بهتر دليل که پيامبران به 
کـامالً ابـالو و بـرای ، ردکـخگاونگ به آنان وحی میرا که هرچنگ آنچه کردنگ. وت خويش لحاظ میدع

 اجرای آن نهايت تالش را داشتنگ.
ه بـه وجـان شگ و بـا تيبفرد و جامعه  يینوادربارة هم یکه از متفدران اسالم يیهاشهيت به انگيبا عنا

، و آن ادهنهـ يـهپا يـکخگاونگ غرض خود را در ررآن بر گفتتوان یم، یاسالم یهاات ررآن و آموزهيآ
ره شـگه بگان اشا یاتي( که در آ8 ص، 1972، عاشور)ابن حفظ نظام جهان و اصالح احوال اهل آن است

در  اب آسـمانیايـن کتـفته وررار گر یاجتماع یم ررآن بر زنگگية تعاليپا، ن اساسي(. بر ا25: )بقره است
اسـالم  یهایگـذارندستورها و رانو، ن احداميترگه ن رفته و مهميجامعه را ناد، از ابعاد خود یچ بعگيه

 :)رعـگزنـگ یررـم م یخود آدمرا ن جامعه يگه است و البته سرنوشت ايرا بر اساس جامعه استوار گردان
 یساسـت جامعـه بـر محـور ايـمتوجـه ادارة فـرد و کل ماًيخطاب رسوالن مستق همچنين .(41:   روم11
و  انسـان یوجـود یکننگة روان راستا نقش هماهنگين در ايددروارع  انگ وا بنا کردهياست که انب یتيوال
 عهگه دارد.در تدامل جامعه را به یجاد وحگت و روح جمعيا

ات فـرد و يـح در عرصـة یدبـارچ ين ر از جـامع و وارـع ال ويی، یررآن یهاپس بر اساس آموزه
ک يـه هراسـت کـ یريـو غر یابعـاد فطـر یدارا یآدمـ، هان آموزهياجتماع رابل استنباط است که در ا

ر و مبـارزه يکـانون سـت یرالـذا انسـان در درون خـود دا  دار خود را دارنگادراکات و احساسات جهت
گ خواهـ یرونيب یهایاست و گاه در ربال هماهن  مواجه هایر گاه با ناهماهن يرون نيده در بچنان، است

 ابگ.يبه و امت واحگه دست يات  يتوانست به ح
 ةلـاز جم،  ريدو بـر همـگنيـرات متقابل ايبحث از تأث، و فرد ان جامعهيپس از اثبات رابطة متقابل م

ا ريری پـذاثرو  یگـذاراثرمختلـف  یهاصـورت، فـرد و جامعـهتـأثير  است. در بحـث یمباحث اساس
چـه در امـا آن ـ جمع بر جمع ،جمع بر فرد، فرد بر جمع، فرد بر فردتأثير  از جملهـ  توان تصور کردمی
ک يـعنوان بـه متقابـل فـرد و جمـعتـأثير  ن است کهيا، توجه و مربوط به بحث ماست شايان انين ميا

 رد.يپذیصورت م یها و اشدالدر چه حوزه یت ربطيماه

 ر جامعه بر فرديتأث

و تـأثير  نيـران ايـم، ت فـردير شخصـيين و تغيجامعه در تدوتأثير  ،ن مبحثيجمله مباحث مهم در ااز 
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صـور جامعـه بـگون تصـور اجـرای گونـه کـه تهمان، شناسان. جامعهاست یريين تغينقش و جهت چن
سـر يم، بـگون تصـور جامعـه و فرهنـگ، ريـوجود منحاز فـرد را ن، داننگیاش را ممدن نمدهنگهتشديل
 انگ.آن پرداخته یرات اساسيو لذا به بحث تأث داننگنمی

 یقـيت حقيوحـگت و شخصـ، که معتقگ به وجود ورانیشين است که از ن اه انگيذکر ا درخورندتة 
امعه بر فـرد ت افراد جياکثرتأثير  ر صرفاًينجا نينظر در اموردتأثير  ،داننگیم یستنگ و آن را اعتباريجامعه ن

تـأثير  رداوصاف و خصـائل افـراد را  یاعگه، در مقابل (.160 ص، 1367، )مصباح ا افراد خاص استي
 داننگ.یم، یقيحق یوجودعنوان به جامعه

 و امالًت و وجـود فـرد کـيست که تدون شخصين نيا یمعنانجا بهيفرد از جامعه در اتأثير همچنين 
، ؤثر بـر فـردگفـت عوامـل مـنتـوان گ يشـا یحتـ، طرة وجود جامعـه باشـگيعلت تامه در سصورت به

اشـگ نگاشـته ب یة فطـريـچ مايکه هـجگيگی  ليم ايادراک  یت اوست و نوعيکننگة رفتار و شخصتعيين
 یکـار ي انه است معگوم کنگ  بلده یآن در وجود آدم یة فطريرا که ما یشيل و گرايا مي، وجود آوردبه

ف يا تضـعيـ ،تيـفرد را تقو یو فطر یروح یهاشيادراکات و گرا، تواننگ انجام دهنگین عوامل ميکه ا
 یهـاشيرال و گيـن ميل و ابرار چنـيتوانگ وسایجامعه م، نيعالوه بر ا(. 184ـ183 صهمان، ) نگنکیم

ها حس  فرهنـگ و شيگرا یوة ارضاين شييتع، نيرسانگ و بروز دهگ. همچنبت يرا از روه به فعل یفطر
جامعـه در ربـال  یهـاژهي ر کارويازها از دين یارضا یجامعه و مشخص کردن شدل مجرا ینظام ارزش

دهـگ تـا یافـراد م یدرونـ یهـاشيرا به غرائـر و گرا ین مجاليچن یاجتماع یفرد است. جامعه و زنگگ
 .کنگ بيابگ و آن را به شدل دي ری ابرازموضوع و متعلق خود را 

رة يـهـا و غرشيو گراها خواسـته یکننـگگنييچه گفته شگ و عطف نظر بر تعبا وجود پذيرش آناما 
معـه رحلـة بعـگ کـه جان است کـه در مينجا ايتوجه در ا خورة درندت، ت انسانيدر شخص یآدم یفطر

طرة خواسـت و يس است فرد را در ممدن، اش را بر فرد فرو آوردکننگهتيا تقويکننگه فشارهای تضعيف
 حـتترا  یآدمـ یو روحـ یفرد یروا، هجامعاد يز یروين سب و گاه به دهگخود ررار  یت جمعيخاص
 او را منفعل سازد. یا حتيررار دهگ تأثير 
اسـت و  یخاصـ یخواص و رـوا، هایژگيو یجامعه همچون افراد دارا معتقگ است ئیامه  با باعلّ
جامعه بر فرد غلبه خواهگ کرد و فرد مجبـور بـه  مسلماً، دو با هم تعارض کننگن ياهای خواسته چنانچه

خـود را بـر افـراد خواهـگ ة چنـان سـيطر، ی است و حتی گـاه جامعـهر اجتماعياز کل و تابع س یرويپ
آداب و  یو در برابـر برخـ یعموم یهاوحشت، هاانبوهه، هاماننگ شورش یانگاخت که در موارد مختلف

، 4  ، 1374، یئ) با بـا رديـگیکنگ و فدر و ادراک را از آنـان میم سل افراد را  ةاراد، و... یرسوم روم
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تـوان یم دورکـيمشـة ياش در انگیافرا ـصـورت به را یسـاختار یو فشـارهاتـأثير  ني(. ا97ـ93 ص
برخوردارنـگ و خـود را بـر  یاز روت و رگرت اجبار یاجتماع یهاگهيمعتقگ است پگ یو .مشاهگه کرد
ص ، 1383 ،مي)دورکــ مــذکور باشــگ یهاگهيــاد پگيــتوانــگ بنیکننــگ و فــرد هرگــر نمیل ميــفــرد تحم

از عوامـل  یرا ناشـ یت انسـانيط و شخصـيمحـ  انسـان را سـاختةاو اساسـاً (.116و131ـ130و30ـ29
 (.377ص، 1384، ی)نصر رلمگاد کرده است یاجتماع

گـذر ، تل وراثـياز رب، ت فرديثر بر شخصؤعوامل م، ورانشين است که اگرچه انگيا مهم دي رندتة 
، یتـيترب، یشـناخترا از جوان  مختلف روان يیايو جغراف یعيو  ب یط داخليمح، یوجگان اخالر، زمان
 یاعو اجتمـ یانسـان یجشتر عوامل خارينجا بياما محطّ و منظور ما در ا، انگبرشمردهماننگ اينها و  یاسيس

، ینـيمختلف د یهادر رال  هنجار، فرد از جامعه یهامجموعة آموختهصورت به که استرات آن يو تأث
 رد.يگیشدل م یمتفاوت یهاسازوکارو در  یو سنت یرسم

شـتر در يت آنـان بيشخصـ یريگرشگ و شـدل، وراثتی دارنگو  یذات يیهایژگيواگرچه افراد انسانی 
ثر بـر ؤمـ یهـاطيکنـگ. محیافـت مياسـت کـه از آن در یراتيبازخوردها و تأث، طيتعامل و ارتباط با مح

گان نجا اصـل بحـث بـه بخـش اول چنـيکه در ا، یاجتماعا ياست  یديريو ف یعيا  بي، ت افراديشخص
 یهاگهيـپگ اگرچـه  رديـگیررار م یبررس در کانونت افراد يبر فرد یاهنگارد و تنها عوامل جامع یارتبا 
 رگذار است.يتأث یاجتماع یهم بر رفتارها یديريو ف یعي ب

 و یتـيترب یهاوهيشـ، یع بقـة اجتمـا، یفرهن ـ یال وهـا، ت افـراديعوامل موثر بر شخص ةاز جمل
شـود و ین آغـاز ميگوال یتينگ از نقش تربين فرايشگن است. ایا اجتماعي یريپذعامل جامعه یکل ور به

)محـگث  دهنـگتنرل  ايخود ارتقا  یهاتيتواننگ فطرت آمادة مولود را با تربین مرحله ميا یآنان در ابتگا
و  سـاالنگـروه همويژه بـهـ   ـرانياز د، در مراحل بعگ یريپذن نقشي(. ا115 ص، 7  ، 1474، یرم

  68: شـود )زخـرفیحاصـل مـ  دارد گيا اصالح فرد تأکين نقش در انحراف ير به ايدوستان که ررآن ن
 (.332 ص، 5  ، تایب، یني  کل192 ص، 74  ،  1403: یمجلس
ط يحـمتـأثر از م، شودیم ت اويابگ و جرء شخصيیرسو  م یکه در جوهرة انسان یاز صفات یاريبس
 بـر، یارجخـرات يافراد و تأث یدرون یهايیکنگ. استعگادها و توانایم یاست که او در آن زنگگ یآموزش
 یدر وارـع انسـان بـا برخـ آشـدار و پنهـان اسـت. یسـتگهاک در حال دادويک وحگت ارگانياساس 

 يیهـاوهافـراد و گررا ت او يشخصگذارد و یات ميانسان شگن پا به عرصة ح یبرا یديژنت یاستعگادها
 متقابل دارنگ. که با او کنشکننگ می نييتع

 یشـود و مراحـل تدـاملیم متـأثر ت فرد از روابط و فرهنگ و جامعـهيکه شخص ینگين فرايترمهم
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در  .شـودیاست که ابتگا از درون خانواده آغـاز م یريپذو فرهنگ یريپذنگ جامعهيفرا، پيمايگیخود را م
دارد.  فراوانـیتأثير  ت اويدر تدون شخص، رديگیکه فرد از جامعة خود م يیهاآموزش، آن ینيمرحلة پس

لة يوسـکـه به گيـردی صـورت میاگهيـچيط پيدر مح، شخص یهایريادگيتوان گفت رسمت عمگة یم
 بقـة ، یفرهن ـ یال وهـا یعنـي یگة اجتمـاعيـچيط پيمحـ .جاد شـگه اسـتي ر خلق و ايرفتار افراد د

ک يـکه هر یاستخگام یو ال وها یتيم و تربيتعل یهاروش، ساختار خانواده، یتيترب یهاوهيش، یاجتماع
بـه سـب  اخـتالف و  غالبـأ افـراد یهاقت تفاوت در کنشيگذارنگ. در حقاثر ت افراديدر شخص ینوعبه

 یکننـگ. حتـیم یآن زنگگ که در گيرنگيی میهااست که افراد از گروه يیات و هنجارهايتفاوت در تجرب
وجـود  عمـالً، اسـت یجمعـ یاگهين شاخص فرهنگ و پگيترر که مبرزين را زبان و علم ینيع یمحتوا
گه از کلمـات يبرهم چ یامجموعه گاست که منظور از زبان و علم صرفاًي. ناگفته پکنگمی نييتع یاجتماع

نظر مـگ یو ارتبـا  یفرهن ـ یفضـا یبلده نوع، شودیکار گرفته ما مشافهات بهيست که در مداتبات ين
 .داردم يمستقريم و غيرات مستقياست که تأث

هـای فـرد توسـط آگـاهی و خودآگاهی، ممدن است در مراحـل آغـازين، در مسير اين فراينگ
کنگ. نوع آن تغيير می، اش در رابطه با ا راف خود شدل ب يرد و در مرحلة دومهای غريریفعاليت

 های اجتماعی مظهر خصايصی است که در مرحلة نخست در فرد پگيـگو خودآگاهیها اين آگاهی
هـای هـا و واکنششـود کـه حاصـل کنشيافتة دي ری در او هويگا میاما مسلماً عقايگ بنيان، آمگه

 حضور در جامعه است.
ات يـحمربوط به  ی ريو د یاجتماع یدي :متشدل از دو عنصر است، دبارچة انساني یدر وارع هست

او بـا فرهنـگ و  یسازاهنگهای جمعی برای همسازوکار، یو جمع یت اجتماعيدر وضع .اوست یفرد
امـا بـا ، کنـگیمقاومـت مـ ها معموالًسازوکارن ياو در برابر ا یپردازنگ و عنصر فردیت ميجامعه به فعال
انجـام  یخوببـه متقابـل فـرد و جمـعتـأثير  مراحل، فرد رش داو لبانةيا پذين مقاومت يشدسته شگن ا

جامعـه  بـل فـرد ورات متقايو تأث يابگمی رييتغسرنوشت انسان نير جامعه  یگگيچيپ با افرايششود و یم
 شود.یتر مقيعم

 .اسـت یا کنترل اجتماعيحوزة تسلط ، ديگتوان یفرد از جامعه را م یريپذاثرکه  يیها ر حوزهياز د
 یچيسـرپ شـود وی میلف باعث فشار بر وجگان فردمخت یهادر شدل یاجتماع یها و هنجارهاارزش

ا مجمـوع عوامـل يـ، ین تسلطيچن .جامعه است یسخت از سو یهاا همراه با مجازاتيناممدن آنها  از
هـا بـه د و رعايـت ارزشخـو ی ان يحفظ  ی برایک گروه اجتماعياست که  یا نامحسوسيمحسوس 
پگيـگ  یاجتمـاع یاز کجـرو یريمنظور جلـوگبـه یاست که گروه اجتماع یا مجموع موانعبرد يکار می
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تـأثير  ی  امـا بـه هرحـال نـوعیقيو تشـو یبيترغصورت به اياست  یاجبار اير يها نن کنترليآورد. ایم
 افراد خود است. یشگة جامعه بر رونهيق نهاديعم

 یچوبچـار وجامعـه بـر فـرد تـأثير  یها ر حوزهياز د، فرد در آن یريپذو نقش یت اجتماعيمورع
ت يـدهـگ. مورعیت افدـار و رفتارهـا را شـدل ميـفيمحـگوده و ک، لة آنيوسـبه یاست که نظام اجتماع

فدـار و انوع و محـگودة ، است که شدل یعلّ یژگيو یدارا، بودنش هميش ی ستا ويبه لحاظ ا یاجتماع
ک يـ یريگا اشغال يـک مورعيـت اجتمـاعی و شـدللذ. (235ص ، 1370، )ترنرکنگ ن میيرا تعي اعمال

از  یاريشـود بسـیو... باعـث م یاسـتاد و شـاگرد، یشاونگيخو، ی يماننگ رابطة همسا یرابطة اجتماع
بـا  یتيد در مـورعررارگرفتن فـر، گيگنرر يبه تعب .نگيدرآ ی ريبه شدل د یافراد از شدل یافدار و رفتارها

ص ، 1382، گنريـ)گ کنگیل مياز رفتار را بر او تحم یانواع مشخص، مشخص یسلسله روابط و انتظارها
ه بـن ورود يشـود و همـیهـا مها و نقشتيبا مورع یوارد شبدة روابط، تي(. فرد با اشغال هر مورع130

ت يـر گـرفتن در مورعفـرد بـا رـرا، مثال برایشود. یرفتار او م یکننگه برانييتع یها عاملتيشبدة مورع
بـا  یگيـجگ یفرهن ـ یوارد نظـام نهـاد، یهمسر، یمادر، یپگر، يیدانشجو، یگ ماننگ نقش استاديجگ

د را شـدل فر یرفتار یشود که ال ویگ و گاه متفاوت با ربل ميجگ یف و انتظارات نقشيوظا، کارکردها
 یشـگه بـرامشخص یر از رفتار کردن بر اساس ال وهايناگر، تيدهگ. فرد با ررار گرفتن در هر مورعیم

، جامعـه کـه کـل یکل جامعه اسـت. زمـان یاز سو، انتظارات از فردن ياز انتظارات است  ا یرويآن و پ
 یضـاهازدن از ارتکننـگة رفتـار فـرد اسـت کـه سـربازتعيينجامعـه  یعني، نگيشمار آگروه مرجع فرد به

ار مشـدل يبسـ، مرجع گ گروهيواکنش شگ سب به ، است يیضمانت اجرا یشگه که داراميترس یهنجار
ا يـ یگروه یهانقش در .(220ص ، 1372، )بالوی ا نهاديو  یا گروهيهستنگ  یا شخصي، هانقش است.
خود را بـر ، هستنگ یو خارج ینيکه ع ینهاد یهابرخوردارنگ  اما نقش یشتريب یافراد از آزاد، یشخص

 نيترد. محسـوسدار یعمـل کمتـر یآزاد، و بر افراد تقگم دارنگ و فرد در درون آن کننگمی ليفرد تحم
ت تحـت راين تـأثيـا .بر افراد دارنـگ یاجتماع یکه نهادها ی ديگراتيتوان در تأثیجامعه بر فرد را متأثير 

مـورد انتظـار  یرفتـار یهـا و ال وهـااز هنجارهـا و ارزش یاکه در شبده گيردی شدل میاحا ة روابط
تـوان در تعـامالت یاسـت کـه م ینـيات عيتجل یدارا، و پنهان یدرون ین رابطة مفهوميا. شودیجاد ميا

ود ادامـه ات خـيـتواننـگ بـه حیلـذا م  انگثابت، تحت تحوالت خاص، ساختارهاوارع  در مشاهگه کرد.
گشـان يولکه بـا بـاز ت نگشویم یرات در صفاتييدستخوش تغآنها  دهنگةليکه عناصر تشدیدهنگ  در حال

 (.108ص ، 1388، ري)سا نگارنگ یارتبا 
متقـارن مشـغول بـه صـورت به که تمـام روابـط موجـود در فـرد و جامعـهتوان ادعا کرد یالبته نم
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ک موضـوع يـن نوع روابط يدر ا .ص داديتوان تشخیر مينامتقارن را ن یبلده گاه روابط درون، انگتيفعال
 اتيـ(. با توجه به آ102ص ، همان) وجود داشته باشگ ی ريموزون و بگون دريتوانگ غیک رابطه ميدر 

گ نـتوانیک سـاختار ميتوان ادراک کرد که گاه افراد تحت نفوذ ین رابطة نامتوازن را مياز ررآن ا فراوانی
 یرين تـأثير چنـيـن یاسـالم دانشـورانگ. از ن ـاه نـتر ظهور کنکارآمگتر و فعال یا حتيناکارآمگ ، منفعل

است  انسان سـاخته  یخارج یامر، یو شرف یگ: آغاز هر بررگواريگویم خلگونابن هويگاست. یخوببه
و  یش. هرچه در آداب و رسـوم مختلـف خـويعت و مرا  خويو فرزنگ عادات خود است نه فرزنگ  ب

ن ي(. چنـ87ـ 86ص، 1363، خي)شـ شـودیعت و سرشـت او مين  بيسرانجام جانش، ملده انسان گردد
تـوان مشـاهگه کـرد. یر مي ران نيو د شهيگ مطهری، ئیامه  با باعلّن ماننگ يشة متأخريرا در انگ یراتيتأث
جـر  یاچـاره، تيـدانگ که گاه فرد در برابـر ارادة کـل و جمعین حگ ميجامعه بر فرد را تا اتأثير  امهعلّ
ت فـرد از يـتبع يرد. اوگیو اراده و فدر را از او م کنگسل  اختيار می او را از ت از جمع نگارد و گاهيتبع

 ی ر انفعاالت عمـوميو د یدر عادات روم، و شدست یرحطدر زمان جنگ و ، جامعه در رسوم متعارف
ن يچنـ سـب کنـگ و بهیفـرد را در خـود مسـتهلک م، جامعـه یرويشمرد که رگرت نین باب ميرا از ا

 ن احدام خود را بر اساس اجتماع ررار داده است.يترکه اسالم مهم تأثيرات ژرفی است
ارچوب چـجر با فهـم  ميسر نيست ... در ررآنوخالفت ، امامت، عتيب همچون یميمفاه یفهم معان

 صـرفاً نـه، مياهن مفيا کننگة سلسله روابطی که حضور دائم و ايستاگرايانه داشته باشنگ.مستقلی که تعيين
ه که متشـدل از سلسـل یترتر و باثباتبلده در عرصة گسترده، یفرد یهادر گرو افراد و عناصر و کنش

شـدل  ن روح واحـگ کـه دريـن اسـت  لـذا ايـيف و تبيرابل تعر، دارد یاجتماع یتيروابط ثابت که هو
فـردی  فاوصا یبرخ ماننگ است که یذات و جوهر یدارا یافراد انسانهمچون ، ابگيیم یتجل یاجتماع

 فرد است.ه بانسان دارای اوصافی منحصر
 سـخن نيدبرمسـت و، نيجـاهل، نيمستضـعف، نيمنؤماننـگ مـ يیهااز گروه یررآن ورت، نيعالوه بر ا

دی است کـه آن نـوع همه افرا مراد بلده، ستين یافراد موجود در زمان وح صرفاً منظور، آوردیمميان به
ــر آنهــااعتقــادات و  ــط حــاکم ب ــق و رفتارهــای جمعــی مشــدل، فضــای فرهن ــی و رواب ــهؤدهنگة خل ، منان
بـه  يـار از فـردروشن است که مقصود از اين تـأثيرات، سـل  اخت .جاهالنه و مستدبرانة آنان است، مستضعفانه

 های نادرست و رفتارهای برخاسته از آن باشگ.گر اثرپذيریمفهوم فلسفی و کالمی آن نيست تا توجيه

 ر فرد بر جامعهيتأث

جـاد ينظر امورد آثار  ران است کهيا دي ی ريل ارادة فرد بر ديامدان تحم یمعنابه، همچون رگرت، ريتأث
 کـه« ا رگرت بر جسمير يتأث» گيرد:متعگدی صورت میدر اشدال تأثير  .گرفته شود یج مطلوبيو از آن نتا
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اسـت کـه  یکـه نفـوذ« گهير بر عقيتأث»، انگينمایمجازات ر  مصورت به انيرگرت خشن و عرعنوان به
آن به سب  پـاداش و  یريپذا اعتکه ، «رهير بر ان يتأث»دهنگ و یتن م ی ريبه ارادة د، ل خوديافراد با م

 .استق يتشو
ر ا بـر اسـاس کـاخ ريتار وجود دارد که اصوالً یافرا  یهابرداشت یبرخ، فرد بر جامعهتأثير  بارةدر

تة مـردان امگه است که سـاخيبه وجود ن یخير تاريچ تحول چشم يکننگ و معتقگنگ هیر ميرهرمانان تفس
اد بـررگ چنـگ از افـر یبررگ را تن یکارها، یتمگن و فرهنگ بشربررگ نباشگ و در همة ابعاد و وجوه 

 انگ.اثر نبوده اير افراد در اين ميان چنگان منشأانگ و سداده انجام
ل يـگونـه دلچيه نگادن رهرمان و ارائه يیشناسا یبرا یاريچ معينگاشتن ه سب به ین برداشتيلدن چن

ر ييـتغو عـث تحـول با یتيفعـال یهانـهيدر زم ین افرادير چنيناپذرطعی و اندارتأثير  کهه بر اينکننگرانع
سـتنگ کـه يشـدل نیصـورت و بیب يیهـاتوده، ر است  چراکه انبوه خلقيآمشگه است نادرست و مبالغه
 اشنگ.باثر  أتواننگ منشیر ميها نبلده آن، ها شدل و صورت ببخشنگمنتظر بماننگ تا رهرمان بگان

 امعه علـتجموع نيروهای ن است که مجيتوان ارائه داد ایفرد بر جامعه متأثير  که از ی رير ديتصو
 اسـتی افـراد آن علـول مجمـوع نيروهـام، شـودچه در جامعه انجام میشونگ و آنمیشیء حرکت يک 

ت يـه ارلکـافراد  ین است که برخيفرد در جامعه اتأثير  ح ازير صحياما تصو .(221ص ، 1367، )مصباح
و  یگذارنـگ و خـط و مشـیت اثـر ميـخـاص در اکثر یهایژگيموج  وبه، دهنگیل ميجامعه را تشد

آنـان  ر و جهت و وضع موجود جامعه معلـول وجـوديکننگ  لذا مسیاوضاع و احوال زمان را دگرگون م
 (.222 ص، )همان است

 یهـایات صرف اسـت کـه نوآورينة اعتباريدر زمتأثير  ،رديپذیکه جامعه از فرد م یراتياز جمله تأث
ها کـه نـهين زميـا .شودیم یآثار أابگ و در جامعه منشيیوع ميش دي راناستقبال  با، از افراد جامعه یبرخ

و  شـودمی گيـافـراد تول یتوسط معگود، هنرها است و آداب و رسوم، عادت، ماننگ عرف یشامل موارد
، ع و اختراعـاتيصـنا، نة فنونير زمد گذاریاثر رد.يگیت ررار ميهنجار جامعه مورد تبععنوان به جيتگربه

جهـت گـذران  در، يیل ابرارهـايـا تدميـجاد يافراد با ا یفرد بر جامعه است که برختأثير   ر مواردياز د
ات يـنـة اعتباريدر زمتـأثير  ،رات فرد در جامعهين تأثيتراما از مهم شونگ.یثر وارع ممؤ، زنگگی مادی بشر

لسوفان اخال  و حقو  بـر جامعـه اعمـال يف، نيد یعلما، امبرانيق پياست که از  ر یقيحق أواجگ منش
و  یو اجتمـاع یفـرد یرا در جهت هماهنگ کردن زنگگ یو حقور یاخالر، ینيد یهاشود تا ارزشیم

، امـام، امبريـبگون پ یچ امتيخ هي(. در  ول تار224ص ، )همان خود به مردم عرضه کننگ یو معنو یماد
تـأثير  تحـت شيها کمـاب( و همواره امت36 :  نحل24 :فا ر  7 :  رعگ47 :ونسي) ت ر نبودهير و هگاينذ



  23 اشدهندهکنشي آن با اجزاي تشکيلهمچيستي و هستي جامعه و 

رـرآن  تغيير دهنـگ. خ رايشدل فرهنگ و تمگن و تار، انگ با حضور و پيام خودآنان توانسته انگ.شان بودهيا
نيـر در ای هالبتـه عـگ. (34:   سـجگه5:   رصص73: اي)انب کرده است تعبير «هگیائمة »شان با عنوان ياز ا

اد يـ «ائمـة ضـالل»، «نيمستدبر» شونگ که ررآن از آنان با اوصافیم یرات منفيتأث هايی منشأچنين زمينه
 .(12:   توبه41: )رصص کرده است

سـت و انسـان ا یاساس ینقش یدارا، یدر جامعة انسان یگئولوژيو ا ینظام ارزش، ینيبکه جهانجاآناز
رات يتـأث ،ان دارديـا و آخـرت جريـر دنيات و نيبعاد و وجوه حروشن نگارد و در همة ا یتيبگون آن هو

ست کـه از ک معروف ايگئولوژياد شگ و به رگرت اير از آن يکه در دو رسم اخـ ک يگئولوژيو ا یفرهن 
، نفـوذ وهم از نظر تعگاد و گستره و هم از جهـت عمـق ـ  شودیاعمال م یو اعتقاد یق نظام ارزشي ر
در  رييـة تغيـبـر پا جامعه یو افدار عمل یگذارنظام ارزش، نگين فرايباشگ. در ایرات مير تأثيش از سايب

کـل جامعـه را بـا  توانـگمی کنـگ ویر مييـو رهبران تغ یمصلحان اجتماع یو افدار نظر ینيبنظام جهان
 .ر مواجه سازديچشم  یتحول
سازوکاری را ، ز فردجامعه ابرای اثرپذيری ، شوری 13بقره و  213 در ذيل آيه، ئی با با امهعلّ

وسـيلة دي ـران حـوائج خواهگ بهبا عنوان استخگام  رح کرده است  به اين معنی که هر انسانی می
نمايـگ و ايـن آنها تحميـل می گاه ارادة خود را برخود را برآورد و سلطة خود را گسترش دهگ  آن

به سب  ايـن ، کنگ. از ن اه ايشانمیربيله يا امت جلوه ، رياست در خانوادهصورت به گاه، خصيصه
تـا وحـگت  را بران يخـت انبيـا، غريره بوده که اختالف و نراع ميان افراد پيگا شگه و لذا خگاونـگ

 اجتماعی آنان را برگرداننگ.
ياسـی و نيـر سدر شـدل  های اجتمـاعی کـه عمـگتاًرتاز فـرد در زمينـة رـگ جامعهاثرپذيری 

ارد از دي ـر مـو، نمايانـگ  میاينهـا در جامعـه ر ماننـگ يغاتی وتبل، های گوناگون ارتصادیصورت
 پذيری جامعه از فرد است.اثر

 نتيجه گيری

ترين مسـائل فلسـفة اجتمـاع، يدـی از زيربنـايیعنوان بـه بحث از چيستی جامعه و وجود و اصالت آن،
هـا  يفـی از تبيين و شناختی ايجاد کردههای جامعهتأمالت نظری زيادی را درسلسلة مباحث و برداشت

 های متفاوت و تأثيرات متقابـلها را به خود اختصاص داده که نحوة تعامل آن با فرد در ررائتو گرايش
 از مباحث اساسی است که در اين مقاله دنبال شگه است.آنها 

تحليل بحث از وجود جامعه، اگرچه در  يف وسيعی از نظريات رابل  رح است اما اغلـ  در سـه 
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ساختارگرا، دنبال شگه کـه ايـن مقالـه ضـمن تأکيـگ بـر -د مهم ساختارگرا، عامليت گرا و عامليترويدر
نوع روابـط و آنده  تبيينی توجه کرده، ضمن -ها و شرايط، در مگلی تفسيریرويدرد سوم، به نقش زمينه

 گيری آن را در اين بحث، از نظر دور نگاشته است.نحوة شدل
رات باشنگ، لدن شناسايی تـأثيدارای سهم يدسانی در اهميت و تأثير نمی مسئلة فرد و جامعه، اگرچه

ها و روابط اجتماعی بر يدگي ر دارنگ از اهميتی ويژه برخوردار است که ايـن دو در کنشمتقابلی که اين
 ت.گيری از مفاهيم آيات ررآن تا حگی اين تأثيرات متقابل را ترسيم کرده اسنوشتار با توجه و بهره

های تربيتـی بحث تأثيرات جامعه بر فرد، مباحثی همچون ال وهای فرهن ی،  بقة اجتماعی، شيوهدر 
کـه بـه عامـل گيری شگه اسـت  ضـمن اينکلی عامل مهم اجتماعی شگن و فرهن ی شگن پی ور به و

 پذيری فرد و فضای فرهن ی حاکم توجه شگه است.کنترل اجتماعی، مورعيت اجتماعی و نقش
در بحث تـأثيرات فـرد بـر جامعـه، بـه تـأثير در زمينـة اعتباريـات، تـأثيرات فرهن ـی و در نهايت 

شود، عامل استخگام و اشدال سياسی تـأثير از ايگئولوژيک که از  ريق نظام ارزشی و اعتقادی اعمال می
 های گوناگون ارتصادی و تبليغی اشاره شگه است.جمله رگرت و صورت
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