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تحقیقاتابکهشناسیجامعهاولینعنوانبهدورکیمدیدگاهتااستشدهکوششمقالهایندر•
درفتاریرکجمورددردورکیمآثارچون.شودمطرحپرداختهرفتاریکجبررسیبهتجربی
شکلهبتحقیقروشوقواعدواصولوکارتقسیمخودکشی،مانندگوناگون،هایکتاب

تقسیمشی،خودکماننداونظراتازفشردهنسبتابندیجمعیکجاایندرشودمیدیدهپراکنده
بندیجمعیکجاایندر.شودمیدیدهپراکندهشکلبهتحقیقروشوقواعدواصولوکار

.استگردیدهمطرحرفتاریکجدربارهاونظرازفشردهنسبتا

ردهجمع بندی نسبتا فش



وروهیگهمبستگیمسئلهوسازدمیمربوطجامعهساختبهرارفتاریکجاوکلی،طوربه•
جتماعیاهایساختقالبدرکجرویدورکیمنظراز.کندمیعنوانرارفتاریکجباآنرابطه

.دشومیواقعداردوجودجامعهواومیانکهایرابطهوانسانخصایصگرفتننظردرباو

همبستگی گروهی



جامعهورکیمدنظرازاصوالواستشدهگرفتهنظردراجتماعیپدیدهیکرفتاریکجبنابراین•
کهدهدپاسخریطورافردروانیوزیستینیازهایبتواندبایدجامعهیعنی.استفردرفتارمسئول
دارایهااریرفتکجدورکیمنظرازمهاستذکربهالزمباشد،متوسطحددررفتاریکجمیزان

رفتاریجککارکردحداقل.گرفتنظردررفتاریکجبدونایجامعهتواننمیوبودهکارکرد
.استاجتماعیتغییراتایجاد

تنمی توان جامعه ای بدون کج رفتاری در نظر گرف



کجدیدهپتحلیلبهکهاستافرادینخستینجملهازکالسیکعصرشناسجامعهدورکیم•
.ردگذمیآنازقرنیکحدودکهاینباواستپرداختهشناسیجامعهدیدگاهازرفتاری



پیشنیانابدورکیمتفاوت.شودیممحسوبزمینهایندرتوجهجالبوپیشرودیدگاهیهمهنوز•
واقعیتمفهومازاستفادهباوگذاردمیکناررازیستیفردگرایانههایتحلیلاوکهبوداینخود

1995سالردکهشناسیجامعهقواعداصولرکتابدپردازدمیرفتاریکجتحلیلبهاجتماعی
Social)اجتماعیواقعیتمورددرتوضیحبهدورکیمشدچاپ fact)معتقدواستپرداخته
یعنی.ستااجتماعیواقعیتبهتوجههادیدگاهسایرباشناسیجامعهدیدگاهتفاوتکهاست

برلطیتسنیرویدارایودارندوجودفردآگاهیازبیرونکهاحساسواندیشه«عملهایشیوه»
کهطوریبهپنداشتروانیراهاآننبایدترتیبهمانبهوگیرندمیاختیاردررااوکههستنداو

...شوندنمیفردآگاهیبهمحصر

یواقعیت اجتماع



,Durkeime)بردکاربهرااصطالحتوانمیتنهاموردایندر• Rules of Sociological
Method p:3)بلکهنیستجامعهوافرادخصایصانعکاساجتماعیواقعیتکهمعنیاینبه

هاینسلبهتواندمیوشودنمیناپدیدلزوماافرادرفتنمیانازباواستفردازفراترایپدیده
نظامزبان،شاملدتوانمیاجتماعیواقعیتکهبودهمعتقددورکیمترتیباینبه.شودمتقلبعدی
درتنهاورنددافردیکازفراترکارکردیکهگرددمفاهیمقبیلاینازوایحرفهقواعدپولی،
,Durkeime).باشندداشتهوجودتواندمیاجتماعیسازمانکنار Rules of Sociological

Method p:2-4)

فه ای  و واقعیت اجتماعی می تواند شامل زبان، نظام پولی، قواعد حر
ارنداز این قبیل مفاهیم گردد که کارکردی فراتر از یک فرد د



ند و انی شامل نکته مهم این است که دورکیم کوشش کرد تا آن چه را که اجتماعی است تبیین ک•
ده اجتماعی کج رفتاری تا جایی مورد توجه است که یک پدی. پدیده کج رفتاری نیز می گردد

بعضی از »عملی که اگر نخواهیم کج رفتری را ازدیدگاه  دورکیم  تعریف کنیم باید بگوییم. باشد
 Durkeime, Rules of Sociological Methodاحساسات جمعی  و جریحه دار می کند 

p:67)



خاص،یتاریخدورهیکدرخاصاجتماعینظمیکاستنسبیپدیدهیکرفتاریکجیعنی•
.شودمیانگیختهبرآنبهنسبتجمعیاحساساتوآوردمیحساببهجنایتیاجرمراعملی

شودمیواقعیاجتماعیساختیکقالبدرکهاسترفتارازنوعیرفتاریکجصورتایندر
وتعریفدردورکیم.آیدمیحساببهشکنیهنجارهموساختهماندروندرحالعیندرو

.کندمیاستفادهطرفبیوعلمیروشازرفتاریکجمورددرتحقیق

کج رفتاری یک 
پدیده نسبی است



میخالقیاقضاوتنوعهیچبدونآنوقوععللکشفواجتماعیواقعیتیکبررسیبهیعنی•
استفردیاولینماااستداشتهقرارخودپیشینیانوکتلهوکنتتاثیرتحتدوریمالبته.پردازد

میاستفادهتاریرفکجاشکالازیکیعنوانبهخودکشیپدیدهتبیینبرایتجربیروشازکه
یعنیود،شمیمطرحبردمیاننظریهیکابتدا.دهدمیارائهشناختیجامعهنظریهیکوکند

یافتنحقیقتایندردورکیماصلیمسئلهاروپاییکشورچدطولدرخودکشیوقوععللبررسی
ارقامکهددهمینشانآوردمیدستبهکهآماریبرمبنایکهطوریبهاستجامعهبافردرابطه
میاندریخودکشارقامطوورهمینواستهاپروتستانازکمترهاکاتولیکمیاندرکشیخود
ازبیشتشارباالیدرجهافسرانمیاندرخودکشیهمبازواستمتاهلافرادازبیشترمجردافراد

.گذارنندمیراخودنظامخدمتدورهکهاستسربازانی



Socialهمبستگیمیزانهاخودکشیاینتماموقوععلل• Solidarityیگانگیوگروهی
Social Integration)ازبیشهاکاتولیکمیاندرگروهیهمبستگیاستگروهیافرد

.دارددینیوایدئولوژیکمبنایکهاستهاپروتستان

ازشبیهاکاتولیکمیاندرگروهیهمبستگی
دارددینیوایدئولوژیکمبنایکهاستهاپروتستان



آنعلتودبششکستدچارزندگیدراگرواستخوداعمالمسئولتنهاییبهپروتستانیک•
چون.استنکردهکوششکافیاندازهبهاوزیارنشدهاوحالشاملخداوندلطفکهاستاین

االیبارقام.استقویهاپروتستانیماندرفردگراییهنجاروکندمیاحساستنهاراخود
.استگروهبافردسسترابطهبهمربوطآنهامیاندرخودکشی

خود استیک پروتستان به تنهایی مسئول اعمال



خداوندوسانانمیانایواسطهکلیساهمیشهودارندتریقویگروهیوابستگیهاکاتولیکاما•
استمتکیروهگبههمکند،نمیتنهاییاحساسشکستهنگامدرکاتنولیکیکبنابرایناست

کلیسابههمو

ست یک کاتنولیک در هنگام شک
احساس تنهایی نمی کند



امکاندکننمیاحساستنهاراخودبیشترودارندکمترگروهیوابستگیچونمجردافراد•
کهدارداشارههنکتاینبهنیزاجتماعینظارتمعاصرنظریه.استبیشترآنهامیاندرخودکشی

,Hagen)ذاردگتاثیررفتاریکجبرتواندمیگروهبهنسبتاوتعهدوفردیگانگیمیزان pp
Egistic)خودگراخودکشیشاملباالدرشدهذکرموارد(149-150 Suiciede)گرددمی.

ت به یگانگی فرد و تعهد  او نسب
گروه



Alturistic)گرادیگرخودکشیدیگرمورد• Suicide)وابستگیاحساسبهمربوطکهاست
میوقوعهبقویوابستگیخاطربهرفتاریکجموردایندر.شودمیگروهبهفردزیادتعهدو

بههاارزشاینکهصورتیدردارد،شدیدیپایبندیگروهیهایارزشبهفردچون.پیوندد
هنگامردارتشباالیدرجهافسرانمثالبرای.شودمیخودکشیبهحاضرفردبیفتدخطر

.زنندمیخودکشیبهدستجنگدرشکست

تی چون فرد به ارزش های گروهی پایبندی ی شدید دارد، در صور
شودکه این ارزش ها به خطر بیفتد فرد حاضر به خودکشی می



Anomie)انومیکخودکشیکهسوممورد• Suicide)استجامعهساختبهمربوطنیزاست.
راافراداررفتتواندنمیاجتماعینظارتبااست،شدههنجاریسنتیدچارکهایجامعهدریعنی

(تپرداخخواهیمترمفصلطوربهمورداینبهکه)شودمیواقعکندتنظیمخوبیبه



بهودکشیخرابطهکشفیعنیآمدبیرونکالننظریهیکبعداتجربیتحقیقایندروناز•
ساختیایطشردورکیمنظرموردمسئلهگروهیهمبستگیبارفتاریکجازشکلیکعنوان

رابطهان،انسنیازهایموردایندر.استانسانبیماریوسالمتدرآنتاثیروجامعهیکتاریخی
میزانتاثیرورفتار،براجتماعینظمتاثیراجتماعی،هایواقعیتوجامعهباانساندیالکتیکی
یکازاترفراوتحلیلیعنی.دهدمیقراربررسیموردرارفتاریکجبراجتماعیهمبستگی

.کندمیحرکتمتغیرهارابطهبیانسادهتحلیل

شکل کشف رابطه  خودکشی به عنوان یک
از کج رفتاری با همبستگی گروهی



تاثیراوازدیگرانومرتونوپارسونزمثلبیستمقرندربعدیشناسانجامعهدلیلهمینبه•
رابطهوتدانسنمیافرادازایمجموعهراجامعهاسپنسرخالفبردورکیمبنابراین.پذیرفتند

بحثدریمدورکحالعیندر.پنداشتمنمیایستاگرایاناثباتازبعضیمانندراجامعهوانسان
جامعههردرریرفتاکجشکلواقعدروپردازدمیصنعتیجامعهازانتقادبهرفتاریکجبهراجع

مینیزرفتاریجکفونکسیونالیستیتبیینبااینبرعالوه.داندمیجامعهآنساختنمایشگررا
.پردازد

عهشکل کج رفتاری در هر جامعه را نمایشگر ساخت آن جام



سایر ابعاد کج رفتاری از نظر دورکیم

وروانیبعاداجملهازاست،کردهتوجهگوناگونابعادبهدورکیمرفتاری،کجبهراجعبحثدر•
و(تاریرفهایتنظیممجموعه)یعنیاجتماعینظمنظرازطرف،یکازاجتماعی،بعداجتماعی

هبدورکیمکهاینرغمبهیعنی.گرددمیمطرحاجتماعیهایارزشنظرازدیگر،طرفاز
متفاوتظم،نپذیرشتوانایینظرازجامعهافرادکهپردازدنمیروانیوبیولوژیکیهایتحلیل
فاوتمتنظم،تحمیلتوانایینظرازجوامعکهدهدمیتوضیحاجتماعیسطحدروهستند
.هستند

یگانگیبهدستیابیتوانایینظرازاجتماعیهایارزشکهاستاعتقاداینبرهاارزشنظراز•
.استدورکیمهتوجموردمهمنکاتازنیزیگانگیونظممسئلهدوبنابراین.اندمتفاوتاجتماعی

گی ارزش های اجتماعی از نظر توانایی دستیابی به یگان
اجتماعی متفاوت اند



یازهاینکناردرفردعنوانبهطرفیکازدارداساسیبعددرانسانکهاستمعتقددورکیم•
التحدواین.استکردهاحاطهرااوجامعهدیگرطرفازوداردقرارخودغرایزدربیولوژیکی

بهاستاچارنکنددنبالرااخالقیاهدافبخواهداگرانسان.برندمیسربهیکدیگرباتضاددر
ساختازخودخواهانهامیالوشهوتکهاستمعتقددورکیم.سازندواردلطمهخودغرایز
ونازهای.هستنداجتماعیعللبرمبتنیماعقالنیاعمالاماگیرند،میسرچشمهانسانفردی

.هستندکاملتضاددرفردیهایضرورتونیازهابااجتماعیهایضرورت

رند، اما شهوت و امیال خودخواهانه از ساخت فردی انسان سرچشمه می گی: دورکیم
اعمال عقالنی ما مبتنی بر علل اجتماعی هستند



ناچاردهدتوسعهراتمدنوکندپیشرفتبخواهداگرانساننیستندیکسانفردینفعوجمعینفع•
Collevtive)وحدتیوجدانفشارمقابلدراست Conclusion)اطاعتاینالبته.شودتسلیم
فتپیشربرایخودخواهانهامیالنمودنسرکوبپس.شدخواهدانسانآزادیوتکاملباعث
=هنجاریبی)آنومیطرفبهراجامعهآنازسرپیچیواستضروریاجتماعیتمدن

Anomie)دهدمیسوقهنجاریبییا.



یالکتیکی خود بنابراین دورکیم انسان را دارای اراده آزاد نمی دانست بلکه او را تحت تاثیر رابطه د•
.  با جامعه در نظر می گرفت

تقسیمعنودیگرعبارتبهیاجامعهساخت.داشتقراردورکیمتوجهموردکهدیگریمسئله•
جامانسدارایدورکیمدیدگاهازسنتیجامعهبودرفتاریکجباآنرابطهوجامعهدرکار

ایندراستلشکهمبیشوکماجزایازمتشکلکهساختییعنیبود،خودبهخودیامکانیکی
سرکوبگرنقانوسنتیجوامعقانوناستقویگروهییگانگیما.استسادهکارتقسیمساخت

.آیدمیپدیداجتماعیوفاقمبنایبرکهاست

دورکیم انسان را دارای اراده آزاد نمی دانست



معینافرادوظایفوحقوق.استدارعهدهرارسمیغیراجتماعینظارتکار،جمعیوجدان•
تحتردیتنییعهستندگروهیستمقربانیسنتیجوامعدرافرادکهکندمیاضافهوی.هستند
کجانسجام،ازشکلایندر.داشتنخواهدرشدامکانبنابراینوداردقرارجمعیروحتسلط

دراستاههمرجامعهجانبازسرکوبباچونافتدمیاتفاقندرتبههنجارنقضیعنیرفتاری
ایندهندهنشانشوند،نوشتهقوانینکهاینمحضبه.نداردوجودشدهنوشتهقانونشرایطاین

زمانیقیقادکهکندمیاشارهنکتهاینبهوی.استآمدهوجودبهترقطعیحلراهیککهاست
ارگانیککارتقسیمدرجدیدهایتخصصوکارگرهاگردد،تضعیفمکانیکیانسجامکه

.کنندمیپیداراخودخاصعملحوزهافرادازیکهروگیرندمیشکل

سرکوب از جانب جامعه



جامانسدر.کنندرشدهاتخصصتاسازدمیرهارافردوجدانازبخشیجمعیروحبنابراین•
وجودفردیوارثیخصایصیماننزدیکایرابطهونیستندتخصصیهانقشکهمکانیکی

پرورشاتیذهایاستعدادوخصایصبایدتخصصیکارتقسیمباارگانیکانسجامدرامادارد
.یابند

تخصصیتقسیم کار: لتسجام ارگانیک



روح جمعی و کج رفتاری

ایهزمینهآنسلطهازفردشدنآزادوجمعیروحشدنضعیفباکهاستمعتقددورکیم•
اخالقیتداراقکهگویدمیاووآوردمیپدیدرارفتاریکجامکانکهگیرندمیشکلدیگری

داشتهابقتمطزندگیمادیشرایطبااخالقکهاستقبولقابلمردمبرایجاییتاجامعهیکدر
درگیرهکافرادیبرایکهشدخواهداعتبارصورتیدراخالقیاقتداردیگر،عبارتبه.باشد

.باشدمعنیباهستند،تحولوتغییرحالدرهموارهیجامعهدرفعالیت
وضعیتباشدتهنداشمطابقتهایشاناستعدادباکهباشندهاییتنشانجامبهمجبورافراداگرحال•

.آیدمیپیشآنومیک

ول است اقتدار اخالقی در یک جامعه تا جایی برای مردم قابل قب
.که اخالق با شرایط مادی زندگی مطابقت داشته باشد



نابراینب.شودمیفراهمرفتاریکجمناسبزمینههنجارهاتضعیفعلتبهانومیکشرایطدر
درکهاریاجبکارتقسیمباودارد،توجهارگانیکانسجامدراجتماعیسریعتحوالتدورکیم،

مخالفه،آمدپدیدارگانیکانسجامدرکهاجباریکارتقسیمباوداردتوجهارگانیکانسجام
دهد،میسانانبهآزادیازمیزانیکهحالعیندرجمعیروحتضعیفوکارتقسیمگسترشاست

.استدفرانتهایبیهایخواستهسلطهآنوباشدداشتهپیدررادیگریخطراتتواندمیاما

ح جمعیگسترش تقسیم کار و تضعیف رو



ابعاد کج رفتاری در انسجام ارگانیک

درهکآنومیکشرایطاول:داردبعددوارگانیکانسجامدررفتاریکج•
اخالقکهاستشرایطیاین.آیندمیوجودبهسریعتحولوتغییراثر

رایطشبااخالقیارزشهاییعنی.باشدشدهاغتشاشحالتدچاراجتماعی
ایالتتمنتواندجمعیروحو.باشندنداشتهمطابقتزندگیجدیدمادی

عیندراستفردگراییاهمیتگسترشآندیگربعدکند،منظمرابشر
دیگربجانازگردد،خالقیتواندیشهپیشرفتباعثتواندمیکهحال
گرددهاییهنجارگیریشکلبحثتواندمیفردگراییبرزیادتاکیدهم
بهمدوحالتدر.کندتشویقرانشدهمحدودوفردیآرزوهایتوسعهکه

درنییعکندمیپیرویجمعیارزشهایازفردکهاینضمندرکوزرقول
زیراشود،میرفتاریکجمرتکبفردداردوجودقویوفاقجامعه

کوزر.کنندمیتشویقرارفتاریکجخودجامعههنجارهای



رایی که در جامعه ای که دنبال کردن خواسته های فردی زیاد مورد تاکید قرار گیرد، هنجار فردگ•
.مرد قبول همه هست باعث تشویق فرد به کج رفتاری می گردد

اشارهآنبهعدابکه)پردازدمیرفتاریکجفونکسیونالیستیتحلیلبهدورکیمچونواقعدر•
استفادهمخفیکارکردمورددرهممرتنتئوریازاگر)گفتبتوانشایدجاایندر(شدخواهد

است،خودگرایینوعازرفتاریکجانواعپیدایشگراییفردمخفیکارکردکه(کنیم

کارکرد مخفی 
فرد گرایی



بیمارهایپدیدهونرمالهایپدیدهبهرافصلی«تحقیقروشقواعدواصول»کتابدردورکیم•
.استدادهاختصاص

استماعیاجتواقعیتیککهآوردمیحساببهنرمالپدیدهیکورفتاریکجکتابایندر•
ازکیحاکهدلیلیهیچوشودمیدیدهپیچیدهوسادهازاعمجوامعهمهدررفتاریکجیعنی

.گذاشتارکنارادهوخواستهمبنایبررارفتاریکجتواننمیپسنداردوجودباشدآنفقدان

ییک واقعیت اجتماع



واقعیت از دیدگاه دورکیم کج رفتاری در جامعه دارای کارکرد است به همین دلیل است که یک•
عبارتند که برای کج رفتاری بر شمردهکارکردهایی نرمال محسوب می شود  و دوام دارد از جمله 

: از
رفتارمرزحدودنمودنمشخص-1•
کندمیاحساسخطرمعرضدرراخودافرادچونشودمیگروهیهمبستگیافزایشباعث-2•

.شوندمیمتحدآنبامقابلهبرایهمبالذا
یاتخصصمروشنفکر،افرادهمیشهشودمیجامعهدرتحولوتغییرایجادباعثرفتاریکج-3•

هتازهایحلراهوافکاروبرندمیسوالزیرراجمعیهایگرایشکهدارندوجودانقالبی
.کندمیارائه



کهکنیمورتصنباید.باشدنیزارادیوعمدیتواندمیرفتاریکجاشکالازبعضیبنابراین•
استجامعهوانسانمیانتناقضوجودبهمعتقدچونویکدد،میتاییدرارفتاریکجدورکیم

تاسایناوتوجهموردنکتهوداردوجودرفتاریکجازاشکالیجوامعهمهکهداردمیاظهار
نشانخودامراینزیرا.گرددبالندگیباعثتواندنمیجامعهیکدررفتاریکجپایینارقامکه

دهد،نمیازهاجراتجربیوتغییرنوعهیچکهایجامعهیعنی.استسرکوبگرساختیکدهنده
نمیاجازهارکارتقسیمدرمناسبروابطتوسعهکهکندمیمجسمراایستاجامعهیکبلکه
.آیدمیپایینطبیعتازانسانبداریبهرهسطحنتیجهدرودهد

بالندگی



.هددمیتوضیحبهترراقضیهاینزندمیسقراطدربارهاوکهمثالی•
محسوبجنایتکاریکآتنیشهردولتدرسقراطکهگویدمیدورکیم

ندیشهااستقاللاوگناهاما.کردندزهرجامنوشیدنبهواداررااوکهشدمی
.کردخدمتکشورشبههموانسانیتبههاهمبعدکهبوداش

چگونهنرمالجامعهیاوکیستنرمالکهگفتتواننمیدقیقاجاایندر•
دهپدییکجامعهدربیماریوسالمتیعنیمفهوماین.استایجامعه
علمیطرفیبیبهبلکهنیستسادهتنهانهآننبودنمشخصواستنسبی

ورمجکهجاییآنازاما.کندمیواردلطمهاستمعتقدانبهدورکیمکه
مهکارکردهاییحالعیندرواستجامعهیکساختازمتاثرجنایت

باالدیگرطرفاز.گیردمینظردرنرمالپدیدهیکرااندورکیمدارد،
حالتیاهنجارهابودنضعیفواجتماعینظمنشانههمجنایتارقامبودن

.استانومی



وژیکایدئولوخصایصکهنیستمعتقدالمبروزوخالفبردورکیم•
استعدادهکاستمعتقدحالعیندرشوند،میرفتاریکجباعثژنتیک

وانیربیماررفتارکجافرادمیاندراگر.استمتفاوتهاانسانهای
همانهب.هستندرفتارکجافرادهمهکهنیستمعنیایبهشوددهید

بایممستقومنظمارتباطدرتواننمیراروانیحالتهیچکهصورت
بایارابطهجامعهیکدرهاخودکشیتعدادیعنی.دادقرارخودکشی

دارایکههمافرادیمورددرونداردجامعهآندرروانیبیماران
وندکمیصدقامرهمینهستندذهنیافتادگیعقبیاذهنینقایص

عکسآنعلتبزنند،خودکشیبهدستهاآنازایعدهاگرحتی
.استآنهابهدیگراناجتماعیهایالعمل

المبروزو



درکهرتیصودراستذهنیافتادگیعقبیامغزینقایصدچارکهکسیاستمعتقددورکیم•
قرارنومیکاشرایطدراگراما.باشدبهنجاریفردتواندمیکندزندگیاجتماعیمناسبشرایط

مدرنجامعهدراریرفتکجکهکندمیاضافهدورکیم.شودمیبیشتراورفتاریکجامکانگیرد
درافرادهمهییعنباشد،داشتهنرمالکارتقسیمایجامعهاگر.داردقرارکارتقسیمباارتباطدر

.آوردتدسبهآنبامتناسبشغلیودهندپرورشراخودهایاستعدادبتوانندسماویشرایط
کهشدخواهدانقالبیکجروینوعبهمحدودواقعدرویافتخواهدکاهشرفتاریکجارقام
.استاجتماعیتحولاصلیعاملخود

عامل اصلی تحول اجتماعی



هایتواناییوجسمازبیشترگردد،ترمتمدنوترپیچیدهچههرجامعهگفتتوانمیبنابراین•
.بودخواهدمتکیخالقیتواندیشهذهن،بهشده،رهاآنبهمربوط

ذهن، اندیشه و خالقیت



تقسیم کار اجتماعی و کج رفتاری

اجباریکارتقسیمشرایطدراجتماعیهاینقشوهااستعدادمیانتضادکهاستمعتقددورکیم•
موجودعوضازنارضایتیمیزانیعنی.شودمیمنتهیرفتاریکجبهوشدهآنومیایجادباعث

کهاستعتقدماو.گیردمیقرارآنتاثیرتحتهمرفتاریکجمواردنتیجهدرویابدمیافزایش
روحجانبازسالمنسبتاجامعهیکدربیولوژیکیهایتوانایییااجتماعیهاینقشمطابقت

دارایهککسانیرفتاربرنظارتیعنیاجتماعینظارتوگیردمیقرارتاییدموردجمعی
بیشتر-داردیدتاکآنهامناسبساختنپذیرجامعهبردورکیمکههستندبیولوژیکیهایضعف

بودهنظرمورددورکیمهایبحثدررفتاریکجنوعسهکهرسدمینظربهنتیجهدر.گرددمی
.است



Biological)بیولوژیکیکجرو-1• Deviant:جسمانی،تقایصدارایکهاستکسیمنظور
چنینیز،ننرمالکارتقسیمازبرخوردارارگانیکجامعهدرحتیباشدافتادگیعقبومغزی
باانطباقواناییتکهافرادییعنی.باشدداشتهوجودتواندمیطبیعیپدیدهیکعنوانبهایپدیده
.کنندمیرفتارجمعیروحخالفبروندارندراجامعه

Functional)انقالبیکجرو-2• deviant)هعلیکهشودمیافرادیشاملرفتاریکجنوعاین
.کندمیقیامنداردافرادهایتواناییوامتیازاتبهربطیهیچکهنابرابریواجباریکارتقسیم

کهرازیاستکارکرددارای.بردمیسوالزیرراموجودوضعمعایبکهرفتاریکجنوعاین•
روحکهدشومیواقعشرایطیدررفتاریکجاین.شودمیجامعهدرتحولوتغییرایجادباعث

.باشدداشتهوجوددواینبینشکافینبوده،اجتماعیتوسعهباهمگامجمعی



. فردی است که به طور نامناسب جامعه پذیر شده است( Skewed deviant)کجرو منحرف -3•
رایی در جامعه ای که تقسیم کار اجباری باشد در منبع برای این امر وجود دارد   آنومی و خودگ

به که همان طور که قبال هم شاره شد اولی مربوط به ضعف روح جمعی می شود و دومی مربوط
ایطی در چنین  شر. نهادی شدن فردگراییف که هر دو باعث حرکت آزاد امیال فردی می گردد

ض است و یا افراد کوشش خواهند کرد تا خواسته های خود و به شکلی که با نظم اجتماعی در تناق
م کار دورکیم جامعه مدرن را دارای تقسی. با توانایی ذاتی آنها مطابقت ندارد  به دست آورند

.  اجباری در نظر می گیرد و از این جهت آن را مورد انتقاد قرار می دهد





جمع بندی

رایبکهاستمعتقداودهدمیارائهحلیراهچهدورکیمکهشودمیمطرحسوالاینجاایندر•
واقعرد.شوداصالحجامعهدرکارتقسیمساختبایدآمیزانحرافرفتاریکجبردنمیاناز

ثروتبودنارثیقانونکهاست،ساالرشایستهنظامنوعیکاو،نظرموردآلایدهموردجامعه
است،معتقدجامعهدرعدالتنوعیوجودبهدورکیمواقعدریعنیباشد،نداشتهوجودآندرهم

مبنایبرنهوشودتقسیمهایشانشایستگیمبنایبرافرادهایمنزلتونقشآندرکهایجامعه
جودوبهدورکیمآیاکهاستاینشودمیمطرحجاایندرکهدیگریسوالثروتیاقدرت

دارند،خودونگوناگهایاستعدادمبنایبرافرادکهنابرابرییعنی-جامعهدرطبیعینابرابری
است؟معتقد



بروپذیردیمراطبیعینابربرای(مرتنوپارسنزمثال)بعدیهایفونکسیونالیستمانندهماو•
درراابرینابروجودبنابراین.داردتاکیدعقالنیقراردادهایوعقلبرمبتنیارگانیکجامعه
استعتقدمبلکهبروند،میانازبایدهانابرابریهمهکهنیستمعتقدوکندنمیانکارجامعه

.دباشداشتهقراربایدوکوششوهااستعدادتاثیرتحتجامعهدرکسیهرموقعیت

عقل  و قراردادهای 
عقالنی


