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لیال مهداد| جامعه بشری در جهان معاصر ابعاد و 
بخش هایی را به خود اختصاص داده است تا به پشتوانه 
آنها به حیــات خود ادامه بدهــد. نهادهای اجتماعی 
یکی از این بخش هاست که بی تردید می توان عنوان 
کرد موجبات تشکیل جوامع بشری را فراهم آورده اند؛ 
نهادهایی همچون خانواده، دین، آموزش وپرورش و... 
اگرچه در کنار آنها آداب ورسوم و فرهنگ ها نیز به نوبه 
خود به این شکل گیری کمک  کرده اند، اما با پیشرفت 
جوامع بشری نیاز به نهادهای اجتماعی ثانویه بیش از 
گذشته نمود یافت؛ نهادهایی که بودن  و موجودیت شان 
الزامی بود برای ادامه این حیات. نهادهایی که گاها در 
قالب ســمن ها و ان جی اوها در عرصه ای ورود کرده و 
بنابر تخصص خود مشکالتی را از سر راه  پویایی جامعه 
برداشــته اند و هرازگاهی در قالــب نهادهای تجاری، 
تفریحی و ورزشی خودنمایی کرده و مسئولیت هایی 
را به دوش می کشند. اگرچه گفته می شود وجود این 
نوع نهادها یعنی نهادهای ثانویــه عمومیت ندارند و 
ضرورت جهانی به شمار نمی آیند، اما نباید از نظر دور 
داشت که این نهادها زیرشاخه های نهادهای نخستین 
که موجبات شکل گیری و حیات جامعه بشری را فراهم 
آورده اند، هســتند و این نیاز جوامع است که تعیین 
می کند این نهادها در جامعه بروز پیدا کنند و اهدافی 
را دنبال. نهادهایی که با توجه به گســترش جوامع، 
گسترده تر و فراوان تر به چشم می خورند. نهادهایی که 
در جوامع ساده و کوچک در همان نهادهای نخستین 
خالصه می شوند، چون همان نهادها پاسخگوی چنین 
جوامعی هستند، به طوری که نهادی همچون خانواده 
نقش های متعددی را به دوش کشیده و عالوه بر ایفای 
نقش نسبی، منتقل کننده میراث فرهنگی به نسل های 
بعد است و گاها در انتقال آموزه های دینی نیز وظایفی 
را متحمل می شود، درحالی که پیشرفت جوامع از این 
نقش های خانواده کاسته و هریک از این وظایف را به 
دوش نهادی قرار داده است؛ نهادهایی که این توانایی را 

دارند تا مشارکت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و.... را باال 
ببرند، درواقع موجبات تحرک اجتماعی سالم را فراهم 
آورند. واقعیت غیرقابل انکار این است که این نهادها با 
یکدیگر رابطه شبکه ای و درهم تنیده دارند، بنابراین 
تحول در یک نهاد می تواند ســایر نهادهای اجتماعی 
را تحت تأثیر قرار بدهد، به طــوری که می توان گفت 
دولت و نهادهــای اجتماعی دارای کنش های متقابل 
پویا نسبت به یکدیگر هستند. یکی از نکات قابل تامل 
جهان امروز این است که تأثیر تجدد بیش از همه در 

طبقه متوسط شهری دیده می شود؛ الیه  اجتماعی ای 
که موتور محرک جنبش های اجتماعی به حســاب 
می آید، بنابراین روند تحوالت در نهادهای اجتماعی 
می تواند تأثیر شگرفتی بر کلیت جامعه داشته باشد. 
با این اوصاف ضرورت تداوم و طــول عمر این نهادها 
احساس می شود؛ رویه ای که در جوامعه توسعه یافته 
امروزی دنبال و از آثار مثبت آن سود جسته می شود. 
نهادهایی که تقریبا از محتــوای دایمی برخوردارند و 
بر الگوهای رفتاری، نقش ها و روابط اجتماعی افراد به 

مرور زمان تأثیر می گذارند، اگرچه باید گفت الگوهای 
رفتــاری، آداب و عادت های هر جامعــه  اصل نهادها 
را تشــکیل می دهند و این قوانین و ضوابط موجود در 
جامعه هستند که به شکل مکمل وارد عمل شده و به 
دوام و استمرار این نهادها کمک می کنند و این درحالی 
است که نمی توان منکر این شد که ارتباط افراد با نهادها 
موجبات انتقال میراث های اجتماعی از نسلی به نسل 
دیگر را فراهم می آورند؛ ارتباطی که نسل ها و نهادها را 

دچار تحول می کند. 

چرا در جامعه ایران نهادهای اجتماعی از تداوم و استمرار بهره نمی برند؟

مطبوعات 172سالی می شود که در ایران پا گرفته 
است؛ سال هایی که 89ســال آن در دوره قاجار بوده 
و 53سال دوره پهلوی و 30سال در دوران جمهوری 
اســالمی. مطبوعاتی کــه می توان پایه گــذار آن را 
میرزاصالح شیرازی نامید؛ چهره ای که قدیمی ترین 
روزنامه ایران را منتشــر کرد، البته به شکل ماهنامه 
چاپ می شد و سبب شد بعد از آن دنیای مطبوعات 
ایران وقایع التفاقیه را دید که به شکل هفته نامه چاپ 
می شــد؛ روزنامه ای که در ابتدای امر به سرپرستی 
میرزا تقی خان امیرکبیر منتشــر می شــد و بعد از 
مدتی تغییر نام داد و توانست تنها تا شماره 591 چاپ 
شود. البته بعد از وقایع التفاقیه روزنامه های دیگری 
نیز منتشر شدند که همگی دولتی بودند تا نوبت به 
اختر رســید که به زبان فارسی در اسالمبول منتشر 
می شــد و غیردولتی بود البته قانون، حبل المتین 
و عروه الوثقی روزنامه هایی بودنــد غیردولتی که در 
لندن، کلکته و پاریس منتشر می شدند، البته با گذر 
زمان دنیای مطبوعات روزنامه های دیگری نیز به خود 
دید؛ نشریاتی همچون صوراسرافیل، مریخ، طلوع و 
دانش که متعلق به زنان بود؛ روزنامه هایی که در هر 
دوران مشکالتی را به خود دیدند و شاید برای همین 
بود که برخی از آنها نتوانستند عمر طوالنی در دنیای 
انتشــار داشته باشــند. به عنوان مثال پس از فرمان 
مشروطیت تا کودتای سوم اسفند 1299مطبوعات 
و روزنامه نــگاران توقیف های مکرر را شــاهد بودند. 
دروانی که به دستور درباریان و سفارتخانه های روس 
و انگلیس دستگیری، محاکمه، حبس، شالق، ترور و 
اعدام سرنوشت بسیاری از مطبوعاتی ها شد. درواقع با 
کودتای سوم اسفند 1299 این روزنامه نگاران بودند 
که مورد هجــوم قرار گرفتند و مــاده 4 بیانیه کودتا 

موجب شد برخی از نشریات تعطیل شوند. البته این 
تمام ماجــرا نبود، اتفاقات دیگر دست به دســت هم 
دادند تا روزنامه ها به تعطیلی برسند، به عنوان مثال از 
 سال 53 نظام حاکم 64 نشریه را توقیف کرد و 22نفر 
از نویسندگان ممنوع القلم شدند و دوسال بعد از آن 
نیز هنوز اعمال فشارها ادامه داشت، به طوری که به 
رفتگران شهرداری دستور داده شد، به بهانه سدمعبر 
بساط روزنامه فروشان تهران خرد شود!  حتی بعد از آن 
هجوم به صف خریداران مطبوعات نیز در تاریخ دیده 
می شود. باشــگاه های فوتبال یکی از نهادهای دیگر 
اجتماعی هستند که زمان تأســیس آنها در ایران به 
سال های دور برمی گردد، به طوری که در  سال 1315 
باشگاه دارایی تاسیس شــد، اما تنها توانست تا  سال 
1370به حیات خود ادامه بدهد یا باشــگاه شاهین 
که در 1321 پا گرفت و توانست تا  سال 1347 یکی 
از تیم های بزرگ ایران باشــد، اما در سرنوشت خود 
منحل شــدن را دید و دوباره با نامی دیگر به کار خود 
ادامه داد تا این که باالخره توانســت تا  ســال 1370 
خود را در میان باشگاه ها حفظ کند و بعد از آن برای 
همیشه از صحنه فوتبال خارج شد، البته آرارات نیز 
سرنوشت خوشایندی نداشت و با این که فعالیت خود 
را از  سال 1325 شــروع کرده بود، جسته وگریخته 
در فوتبال ایران حضور داشــت و طی 20سال اخیر 
نیز برای همیشه از این دنیا کناره گیری کرد. اگرچه 
باید اذعان کرد که نهادهای اجتماعی اصلی مسبب 
شکل گیری جوامع بشری هستند، همچون خانواده، 
آموزش وپرورش و دولت درحالی که نهادهای ثانوی 
اجتماعی شــامل سازمان های ورزشــی، فرهنگی، 
تفریحی و تجاری می شوند که دارای هدف، کارکرد 

و ضرورت هستند. 

پیشینه

از نفس افتاده ها 

1

2 ماجرا 
باید باشند چیست؟

شاید در  سال 1896 خانواده 
ســالزبرگر گمــان نمی کردند 
روزنامــه نیویــورک تایمز که 
حــاال مالــک 18روزنامه دیگر 
اینترنشــنال  روزنامه  ازجمله 
هرالد تریبون و بوستون گلوب 
اســت، به این جایگاه برســد،  
البته بعد از گذشــت 121 سال 
هنــوز مالک نیویــورک تایمز 
یکــی از اعضای ایــن خانواده 
اســت؛ آرتور سالزبرگر جونیور. 
واقعیت این اســت که نفوذ این 
روزنامــه در آمریــکا به حدی 
اســت که از آن به عنوان »منبع 
ملی« یاد می شــود. منبع ملی 
به روزنامه  هایی اطالق می شود 
کــه در کتاب ها و نوشــتارها از 
بایگانی آنها به عنــوان مدرک 
و یادکــرد منابــع تاریخی یاد 
نیویورک تایمز  البته  می شوند. 

مشــخصه دیگری نیز 
دارد که آن را از سایرین 
موفق  می کند؛  متمایز 
به دریافــت 112جایزه 
پولیتــرز –معتبرترین 
جایزه روزنامه نگاری- در 
دنیا شده است که از این 

نظر رکورددار است. 
کــه  دورانــی  در 

مسأله نوشتن و چاپ روزنامه بســیار مشکل بود و 
سختی های زیادی داشت، در شهر بلفاست،  ایرلند 
روزنامه بلفاســت نیوزلتر شــروع به کار کرد؛  سال 
1737. روزنامه ای کــه در آن دوران که امور مربوط 
به چاپ ســخت بود، این ریســک را به جان خرید 
و توانســت بعد از مدتی مخاطبان خود را به دســت 
بیاورد و حاال 208سالی می شود که در ایرلند شمالی 
از دوشنبه تا شــنبه چاپ می شود و به عنوان یکی از 

اصلی ترین روزنامه هاست. 
واشنگتن پســت نیــز نــام آشــنایی در میان 
روزنامه هاســت؛ روزنامه ای که در  ســال 1877 کار 
خود را شروع کرد و هنوز نیز با گذشت 140 سال چاپ 
می شود. یکی از ویژگی های بارز واشنگتن پست چاپ 
در بزرگترین سایز کاغذی است! وقتی واشنگتن پست 
را ورق می زنید اخبار بین المللی،  سیاست های تجار و 
مقاله و پیشــنهادات تشکیل شــده در کشورهایی 
همچون بغداد،  برلین،  اســتانبول،  ژوهانسبورگ،  
اورشلیم، کابل،  مکزیکو ســیتی،  مسکو،  نایروبی،  

دهلی،  پاریس و توکیو دفتر نمایندگی دارد. 

شــروع به کار آکســفورت 
گازت در انگلیس مصادف شد 
با شیوع وبا! یعنی  سال 1665. 
دورانی که مردم از ترس ابتال به 
وبا از دست زدن به صفحات این 
روزنامه خودداری می کردند و 
بعد از فروکش کردن این بیماری 
اقبال مردم به سمت مطبوعات 
دوباره گســترش یافــت و این 
اقبال همچنــان ادامه دارد. این 
روزنامه درحال حاضر به مسائل 
اجتماعی،  ورزشی و بیان مسائل 

داخلی انگلیس می پردازد. 
بارســلونا نامی آشــنا برای 
فوتبال دوستان است؛ باشگاهی 
که در  سال1899 توسط عده ای 
سوییسی،  انگلیسی و اسپانیایی 
و به رهبری خوان گمپر تاسیس 
شد. درواقع بارسا بعد از گذشت 
سال های طوالنی به نوعی نهاد 
برای ترویــج فرهنگ 
کاتاالن و کاتاالنیســم 
بدل شده و نکته عجیب 
این  است که این باشگاه 
هوادارانــش  توســط 
کولز؛  می شــود.  اداره 
نام مســتعار طرفداران 
 . ســت نا سلو ر با
طرفدارانی که 25درصد 
آنها از اسپانیاست. این تیم در اروپا دومین تیم محبوب 
است؛ تیمی که تور صلح راه انداخت تا به گفته »خاویر 
فاوس« معاون اقتصادی باشــگاه؛ »هم کار کوچکی 
برای صلح انجام بدهد، هم این که نشان بدهد چگونه 
ورزش و کودکان می توانند برای ساختن پلی بین دو 
جامعه مفید واقع شوند. این سفر همچنین به ترویج 
نام باشگاه در دنیای عرب که درحال تبدیل شدن به 
بازار تجاری مهمی برای ما است و در جامعه یهودیان 

کمک می کند.«
یوونتوس درواقع با رویای گروهــی جوان که در 
دبیرستان ماسیمو لسیوم تحصیل می کردند؛ شروع 
شد، رویای داشتن یک تیم فوتبال. این رویا در  سال 
1897 محقق شد و حاال این پیرمرد 120ساله است 
و توانسته در میان مردم جهان طرفدارانی برای خود 

دست وپا کند؛ هوادارانی میلیونی. 
داستان منچستریونایتد از  سال 1878 شروع شد 
و تا به امروز ادامه دارد،  اگرچه فرازوفرودهای زیادی 
را پشت سر گذاشته تا امروز بتواند نام خود را در میان 

پرطرفدارترین تیم ها جا کند؛ هواداران میلیونی! 

تجربه دیگران

پیرمردها
6

آیا جامعه ایران نهاد اجتماعی دارد یا خیر و این که این نهادهای اجتماعی چرا تداوم و استمرار را به خود 
نمی بینند، پرسشی است که در این شماره مطرح شده است. البته لینک های زیر نیز به شفاف تر شدن مسأله 

کمک می کنند. 
http: //www.isa.org.ir/86/1668-

انجمن جامعه شناسی ایران
http: //www.a-sasw.com/p/8882

سایت تخصصی مددکاری اجتماعی ایران
http: //mag-iran.com/

مقاله ای در مورد نهادهای اجتماعی
http: //tssq.atu.ac.ir/article_4155_624fd511471755797
pdf.ec3ea50aafd79ef

فصلنامه دولت پژوهی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
http: //journals.atu.ac.ir/article_4155.html

مقاله ای در مورد تأثیرت تحوالت نهادهای اجتماعی بر امکان دولت قانونمند در ایران

منابع دیگر 
7

جامعه شناس|  آب روشن-  مصطفی 
نهادهای اجتماعی بخشی از جامعه هستند 
و نمی توان اذعان کرد کــه ما در جامعه نهاد 
اجتماعی نداریــم. ما در جامعــه نهادهای 
اجتماعی فراوانی داریــم، اما آنچه جامعه ما 
را دچار نابسامانی های اجتماعی کرده، نفی 
افکار و دستاوردهای نهادهای گذشته است. 
درواقع ایران را می توان به عنوان یک جامعه 
کوتاه مدت تلقی کــرد، به عبارتی ما هیچ گاه 
نمی توانیم به توســعه پایدار امیدوار باشیم. 
مصطفی آب روشــن، جامعه شناس در ادامه 
صحبت هایش می افزاید: اگر نگاهي به فرآیند 
مدرنیزه شدن غرب بیندازیم، خواهیم دید که 
توسعه در آن جا پیوسته و درون زاست یعني 
مدرنیته از دل ســنت بیرون آمده و درواقع 
عین و ذهن یکي اســت. ولي آنچه در ایران 
رخ داده نوعــي انقطاع از فرهنگ اســت که 
درواقع مراحل گذار به مدرنیته، برعکس آنچه 
در غرب اتفاق افتاده، گسسته و برون زاست. 
آب روشن بر این باور است که در انقالب های 
مکرری که در جامعه ایران به وقوع پیوست، 
متاســفانه هر حکومتی تجربــه و اقدامات 
گذشــته را نفی کرد و عمارتی نو ساخت. ما 
در انقالب اســالمی خودمان در  سال 1357  
نیز باوجود این که ســرآغاز یک تحول عظیم 
و ارزشمند اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بوده، 
اما مشاهده می کنیم که تمام تجارب دوران 
مشــروطیت، دولت مصدق و دستاوردهای 
دیگر را یکجا کنار گذاشتیم و اقدام به ساختن، 
ساختاری نوین برآمدیم، به طوری که بخش 
عمده ای از تجارب توســعه ای در صدســال 
گذشــته به فراموشی سپرده شــد. یکی از 
معضالت اصلی جامعه ما کــه به ناکارآمدی 
نهادهای اجتماعی دامــن می زند این نکته 
است که اکثر دولت هایی که در این 38سال بر 
سر کار آمده اند، متاسفانه دولت های گذشته 
را تخطئه کرده و دستاوردهای شان را نادیده 
انگاشــته اند. چگونه می توان به عملکرد یک 
نظام اجتماعی که دایما ماهیت خود را عوض 
می کند، امیدوار بود؟ به طور مثال اگر ما نهاد 
آموزش وپرورش را مــورد واکاوی قرار دهیم، 
درمی یابیم که با تغییر دولت ها یا حتی یک 
وزیر، به طورکلی نظام آموزشــی با رویکردی 
تخطئه آمیز، تغییــرات بنیــادی را تجربه 
می کند. این جامعه شــناس عنوان می کند: 
درواقع دولت هایی که بر ســر کار آمده اند یا 
تجارب ارزشــمند دولت های پیش از خود را 
فراموش کرده اند یا آنان را با چالش ناکارآمدی 
مواجه کرده اند. درواقع مشاهده می کنیم که 
جامعه ما نسبت به جوامع مشابه خود توسعه 
کمتــری را تجربه کرده اســت، زیرا جوامع 
توسعه یافته متکی بر انباشت تجربه تاریخی 
خود هســتند، اما ژن فرهنگی ما این میراث 
نامیمون را برای نظام سیاسی مان به ارمغان 
آورده که دوســت داریم چرخ را از نو اختراع 
کنیم. خالصه آن کــه در جوامع کوتاه مدت 
نهادهای اجتماعی چشم انداز وسیع و برنامه 
مدونی ندارند و براســاس ذائقه افراد تغییر 
ماهیت می دهند که این واقعیت تلخ نهادهای 
اجتماعی را با ضعف عملکردی مواجه کرده 

است. 

میری-  سیدجواد   
عضو  و  جامعه شناس 
هیأت علمی پژوهشگاه 
و  علوم انســانی 
ما  مطالعات فرهنگی| 
اگر می خواهیم در مورد 
مفهومی به نــام نهاد در 
جامعه صحبت کنیم به مثابه یک مقوله اجتماعی 
باید بگوییم نهاد چیست؟ نهاد اجتماعی که گاهی 
اوقات ســازمان یا موسســه اجتماعی نیز نامیده 
می شــود، یکی از ســاختارهای اجتماعی است و 
معموال این ســاختارها نوعی نظم هستند که بین 
گروه های انســانی در جوامع راهبــری می کنند، 
درواقع به گونه ای اینها را ساماندهی می کنند. نهادها 
معموال از طریق اهداف و پایداری های اجتماعی و 
مقاصد افراد بازشناسایی می شــوند و با ساختن و 
تقویت قواعد، رفتار افراد را در مناسبات اجتماعی 
مدیریت می کننــد، اما زمانی که مــا مفهوم نهاد 
را به کار می بریم، تنها نهادهای رســمی را در نظر 
نمی گیریم، بلکه آداب ورسوم و الگوهای رفتاری که 
در جوامع انسانی وجود دارد، به گونه ای ذیل مفهوم 
نهاد قرار می گیرند. سیدجواد میری، جامعه شناس 
و عضــو هیأت علمی پژوهشــگاه علوم انســانی و 
مطالعات فرهنگی در ادامه صحبت هایش می افزاید: 
رفتارهای برگرفته شــده از آداب ورسوم نیز به نوبه 
خود نوعی نهاد اجتماعی هستند که تأثیرگذاری 
خاص خود را در جوامع دارنــد. درواقع زمانی که 
ما درباره مفهــوم نهاد صحبت می کنیم، باید به بار 
نمادین نهاد نیز توجه داشته باشیم. میری بر این باور 
است که جامعه ایران طی صدسال اخیر به خصوص 

110سال بعد از مشــروطه تغییر و تحوالتی را به 
خود دیده اســت و می گوید: طی این مدت زمان 
چندین بار نظام سیاسی ایران دستخوش تحوالت 
بنیادین شــده اســت. ما قاجار را داریــم انقالب 
مشروطه و سپس برآمدن سلســله پهلوی و خلع 
احمدشاه قاجار دیده می شود. درواقع ما 200سال 
دولت قاجار را داریم که از بین می رود تا سلســله 
پهلوی شکل بگیرد، سلســه ای که تا می خواهد 
شــکل بگیرد و نهادهای اجتماعــی، فرهنگی و 
سیاسی خود را به وجود آورد و مناسبات قدرت را 
تنظیم و مدیریت کند، کشور تحت اشغال متفقین 
قــرار می گیرد و سلســله پهلوی تا مرز ســقوط 
پیش مــی رود و چانه زنی در ســطح بین المللی 
سلســله پهلوی را نگه مــی دارد تا بــه کودتای 
28مرداد می رسیم و دولت مصدق و نفوذ آمریکا 
و معادالتی که بعد از  ســال1342 شکل می گیرد 
و بعد از آن انقالب 57 اســت که شکل می گیرد و 
اساسا شاکله نظام سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، 
فرهنگی و رابطه نهاد دین و قدرت یا نهاد سیاست 
تغییر می کند. این عضو هیأت علمی پژوهشــگاه 
علوم انســانی و مطالعات فرهنگی با اشاره به این 
مناســبات اذعان می کند: بعــد از این تغییرات و 
فضاست که مناســبات دیگری در جامعه شکل 
می گیرد و این تغییر و تحول تمدنی تأثیرات بسیار 
بنیادینی بر هندسه و بافت اجتماعی ایرانیان طی 
این چهار دهه می گذارد؛ چهار دهه ای که تغییر و 
تحوالتی را در ســطح جهانی شاهد است. درواقع 
طی صدســال تغییرات و تحــوالت بنیادینی که 
ممکن است در تاریخی  هزار سال رخ دهد، اتفاق 
می افتد. این جامعه شــناس با طرح این سوال که 

با توجه به ایــن تغییرات آیا ممکن اســت تداوم 
به همــان معنا کــه در تاریخ اروپــای غربی طی 
300سال داریم، باشــد؟ و چرا ما این تداوم را در 
جامعه ایران نمی بینیم، اذعان می کند: اگر جامعه 
ایران را با جوامع پیرامون زیست جهان که ایرانی 
هستند، مقایسه کنیم، زیاد دچار تشدد و تعجب 
نمی شــویم. مثال ایران را با جامعه ترکیه مقایسه 
کنیم یا حتی با روســیه مشــخص می شود که 
تغییر و تحوالت تقریبا یک شــکل است و معموال 
به این گونه است که اگر مدیری سرکار بیاید خیلی 
چیزها دچار تغییر و  تحوالت  می شــوند. حاال چرا 
به این شکل است؟ شــاید یکی از دالیلش به ثبات 
نظام سیاسی برگردد. هرجا نیز ثبات وجود نداشته 
باشد، اساسا شما نهادسازی ای به معنای اجتماعی 
نمی توانید داشــته باشــید. میری یکی از عوامل 
بسیار مهم برای این که نهادهای اجتماعی بتوانند 
تنومند شوند را ثبات می داند و ادامه می دهد: برای 
رســیدن به این ثبات باید دید در جامعه مدرن یا 
جامعــه معاصر امروزی این ثبــات چگونه تعریف 
می شود. برای رسیدن به این تعریف سیستم های 
مختلفی تعریف شده است؛ دموکراسی و.... اما هنوز 
در ایران مفهوم پایداری سیاسی که بتوانند در آن 
یک اجماع نسبی که بتواند یک اغنای اجتماعی در 
سطوح مختلف جامعه ایجاد کند، یکی از محل های 
بحث است که خود این محل بحث بودن و این که 
ساختار سیاسی چگونه می خواهد خود را بازتولید 
کند، یکی از پاشــنه های آشیل یا چشم اسفندیار 
نظام سیاسی ایران است که خود روی شکل گیری، 
تداوم، استمرار، ثبات، بازتولید و بازسازی نهادهای 

اجتماعی تأثیرگذار خواهد بود. 

مهاجری-  اصغــر 
جامعه شناس| نهادهای 
اجتماعی معموال به چند 
نهــاد بــزرگ در جامعه 
گفته می شود که سبب 
شــده اند جوامع بشری 
شــکل بگیرند، همچون 
نهاد خانــواده، آموزش وپرورش، دیــن، قدرت و 
اقتصاد، البته در کنار این نهاد ها ما ســازمان های 
عمومی و سمن ها را در جوامع می بینیم؛ سازمان ها 
یا نهادهایی که می توانند به مردم کمک می کنند 
تا آنها از لحاظ فکــری جامعه پذیر و فرهنگ پذیر 
شوند. درواقع رابط مردم با نهادهای رسمی، دولتی 
و حکومتی هستند. اصغر مهاجری، جامعه شناس 
در ادامه صحبت هایش می افزاید: این نهادها را در 
سطح سیاسی به شکل احزاب در جوامع شاهدیم؛ 
احزابی که این توانایی را دارند تا نیروســازی کنند، 
آموزش بدهند و برنامه هایی را در راســتای اهداف 
و مصلحت طرفــداران خود تدویــن کنند، اگرچه 
نباید از یاد برد که این احزاب قادر به این هســتند تا 
شرایط رشــد اعضا و پیروان خود را نیز فراهم آورند، 
البته در حوزه سیاســی و قدرت های تصمیم گیر. 
مهاجری از سمن ها نام برده و می افزاید: ان جی اوها 
نهادهایی هســتند که در ایران نیز دیده می شوند؛ 
نهادهایی که مردم را ســامان می دهند، منسجم 
می کنند و آمــوزش می دهند، البته در راســتای 

اهداف تخصصی خودشان. درواقع کمک می کنند 
تا ســواد مردم در حوزه های مختلف اجتماعی باال 
برود، همانند احزاب، البته با این تفاوت که احزاب 
در حوزه سیاســت کار می کنند و کمی عریض تر 
و گسترده تر هســتند و فعالیت شان در سطح ملی 
اســت، درحالی که ان جی اوها در عرصه عمومی و 
اجتماعی فعالیت می کنند و کوچکتر هســتند و 
به شکل غیرانتفاعی اداره می شوند، نهادهایی که 
خیلی به قدرت وابسته نیستند. این جامعه شناس 
اذعان می کند: نهاد یک مفهوم جامعه شــناختی 
اســت و می توان این مفهوم را در تمام عرصه ها به 
کار برد؛ چه سازمان های بزرگ و چه سازمان های 
کوچک چون هر سازمانی یک نهاد و ساختاری دارد 
و یک کارکرد را به خود اختصاص داده اســت. البته 
جوامع بشری نهادهای اصلی را از قدیم در خود شاهد 
بوده اند؛ نهاد خانواده، آموزش وپرورش، اقتصاد و دین 
و قدرت. نکته ای که باید به آن اشــاره کرد این است 
که وزارت کشــور مرجع صدور مجوز این نهادها در 
کشور است؛ به طوری که معاونت سیاسی بر مجوز 
احزاب نظــارت دارد و معاونــت اجتماعی بر مجوز 
سمن ها. شاید سوالی که پیش می آید این است که 
چرا این نهادها نمی تواننــد فعالیت کنند و ماندگار 
شوند؟ چون در کشور ما شرایط سیاسی، اجتماعی 
و فرهنگی اســتقرار و بقای این نهادها وجود ندارد، 
اگرچه در عرصه ایجاد نیز باید گفت نسبت به جوامع 
کمتر شــاهد ایجاد این نهادها هستیم که دلیل آن 

برمی گردد به مراحل سخت و موانعی که بر سر راه آنها 
وجود دارد. به عنوان مثال سازمان های مردم نهاد برای 
صدور مجوز باید به دولت مراجعه کنند؛ مرحله ای 
ســخت، طوالنی با موانع زیاد که گاهــا افرادی که 
مشتاقانه وارد آن شــده اند را دلسرد می کنند و این 
درحالی است که سمن ها یکی از مکانیزم هالی پویای 
هر جامعه هستند، چون هر جامعه ای خواهان رفع 
مشــکالت خود اســت که یکی از راه های مفید آن 
ان جی اوهاست. مهاجری بر این باور است که جامعه 
ایران از پویایی الزم برخوردار نیســت، به خصوص 
پویایی گروه ها و شاید برای همین است که ماندگاری 
نهادها کمتر به چشــم می خورد. گروه های ما پویا 
نیســتند و دلیل آن برمی گردد به پایین بودن وزن 
سرمایه اجتماعی در ایران. واقعیت امر این است که 
طی صدسال اخیر سرمایه اجتماعی رو به فرسایش 
بوده است. اگرچه این فرســایش را بعد از دولت  دوم 
مهرورز بیشتر شاهد بودیم، البته منظور از سرمایه 
اجتماعی در این بحث سرمایه اجتماعی افقی است، 
چون فعال بودن ان جی اوها و نهادهای عمومی زمانی 
پویا و ماندگار می شود و تأثیرگذاری خود را خواهند 
داشت که ســرمایه اجتماعی افقی بیشتر باشد. در 
سرمایه اجتماعی عمودی ما فعالیت بیشتر خیریه ها 
را شاهدیم، اما در سرمایه اجتماعی افقی این نهادهای 
عمودی هستند که فعال می شوند و چون این سرمایه 
رو به فرسایش است، متاسفانه این سازمان ها ضعف 

رویش پیدا می کنند و عمرشان پایین می آید. 
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