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چكيده
علمـي دوركهـايم در   هـاي  اين مقاله در پي آن اسـت تـا بـه تحليـل و بررسـي فعاليـت       

اخالقي، دانش اجتماعي و جامعه هاي ريزي برنامهيخصوص اهميت دخالت دولت در حوزه
اشعلمـي هـاي   دوركهـايم در فعاليـت    .شناسي براي ايجاد انسجام و توازن اجتماعي بپردازد       

اخالقي، هاي ريزي برنامهي از پيش در پي آن بود كه دولت با دخالت اجتماعي در حوزه    بيش
دانش اجتماعي و جامعه شناسي را براي ايجاد انسجام و توازن اجتماعي به كار گرفته و پياده                 

دانـست كـه بـا پيـروي از قـوانين جامعـه شـناختي                مـي  ييدوركهـايم خـود را پيـشرو      . كند
 تعهـدش بـه اصـالحات      هكـرد كـ    مـي  او تـصور  .  اسـت   جامعه ال اصالح پوزيتيويستي به دنب  

اجتماعي و اخالقي از طريق بهبود ساختار و محتواي آموزش و پرورش در سـمت و سـوي                  
عكـس هـدف    امـا بـر   . تبديل كرده اسـت   ) سوسياليست(گرا  خير جامعه، او را به يك جامعه      

ي، يعنـي وفـاق اخالقـي و       سـنت  يگفت به اهداف محافظـه كـار       مي اصالحي كه از آن سخن    
به باور او، پيشرفت بايد به سمت نظم اجتماعي برود، نه به . سلسله مراتب پايدار نزديكتر بود   

 اصـلي   يدغدغـه . ديـد  مي تربيتي نوين هاي  شيوهيوظيفهي افراد انساني و اين را       يسوي رها 
نتـايج  . بـود  دوركهايم، بازسازي انسجام اجتماعي و وفاق اخالقـي در جهـان صـنعتي مـدرن              

ـ مقايـسه ي  يحاصل از اين پژوهش مبين اين واقعيت است كه امروزه نيازمند مطالعه            ميـان  ي  ي
.گرايشات جامعه محور و فرد محور و گزينش يك راه كارآمد براي تربيت نسل حاضر باشيم
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دمهمق

و روان زيـست شناسـانه   هـاي  بـا كنـار گذاشـتن تفـسير      ) 1858-1917 (1اميل دوركهـايم  

ل اجتمـاعي   يمـسا  ساختاري تعيين كننـده      -را به عوامل اجتماعي   كوشيد توجه خاصي    شناسانه  

اعي معتقـد بـود،   اجتمـ هاي رفتاردوركهايم با انتقاد از تبيين غيرجامعه شناسانه رايج   . نشان دهد 

هرگونه بحـث جامعـه شـناختي را        اجتماعي هستند كه اساس     هاي  اجتماعي واقعيت هاي  پديده

توان با كمـك     نمي داراي ماهيتي اجتماعي هستند كه    ها  از نظر او اينگونه واقعيت    . كنند مي معين

هـاي  عيـت واق. برداشـت هـا   در تبيـين آن   ي  ي شناسانه قدم شايسته   روانمفاهيم زيست شناسانه يا     

مـردم در   و اگـر چـه      بيروني دارند و    ي  ياجتماعي از نظر دوركهايم نسبت به هر فرد زنده جنبه         

ثبـات بـاقي   بـا   هـم چنـان     هـا    و مرگ و مير هستند، اما ايـن واقعيـت          دو ش آمدطول زمان در  

 و  ي برخوردارند كه بـر فـرد      يقدرت وادارنده از چنان   ها  از نظر دوركهايم اين واقعيت    . مانندمي

كنـد؛   مياو در توضيح همين عقيده اضافه). 1368دوركهايم، ( هستند  فردي قابل تحميل يهاراد

چه در شكل   ها   اجتماعي امكان برآورده شدن نداشته باشند، الزام       هايهو مطالب ها  هرگاه خواسته 

ت و آرزوها و تمـايال   قانون و يا به شكل رسوم وارد عمل شده و خود را بر مردم تحميل كرده               

هـر شـيوه   "عبارت است از   او   بنابراين يك واقعيت اجتماعي در تعريف     . دهند مي را جهت ها  آن

.)همان ("عمل ثابت يا ناثابتي كه بتواند بر فرد يك نوع الزام خارجي را تحميل كند

 متقابـل ميـان افـراد، واقعيتـي را         ياجتماعي با برقراري رابطه   هاي  به نظر دوركهايم، پديده   

 زندگي جمعـي توجيـه    ي كنشگران حوزه  ستتواند آن را بر حسب خوا      نمي كه ديگر سازند  مي

 يك واقعيت اجتماعي را بايـد در ميـان          ي به همين سبب او معتقد است علت تعيين كننده         .كرد

).1389يوناس، ( آگاهي فردي هايتنه در حالو ، قبل آن جستجو كردماهاي واقعيت

مقتـدر بـر    هـاي   به اين باور رسيده بود كه گـر چـه نظـام           اشدوركهايم در همان آثار اوليه    

 هـستند، لـيكن همبـستگي       يي در جوامـع ابتـدا     2مشترك مختص همبستگي مكـانيكي    هاي  باور

 كه از تنوع فراوان و پيشرفته تقسيم كار و نيز وابستگي متقابل هـر چـه بيـشتر پديـد         3ارگانيكي

عليرغم ايـن همـه او   . مشترك نياز داردهاي اورآيد، براي ارتباط و انسجام اعضاء جامعه به ب    مي
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برخـوردار از   هـاي   كـرد حتـي نظـام     تأكيـد   در اواخر عمرش به تعديل اين نظريـه رو آورده و            

از افـراد خودخـواه و   ي يـ همبستگي ارگانيك بسيار پيشرفته نيز اگر نخواهند بـه صـورت تـوده      

مشترك و يا وجدان جمعي بنـا       مان   يك اي  يمتجاوز به حقوق همديگر تلقي شوند، بايد بر پايه        

به اين عقيده متمايل شد كه تنها اگر اعضاء يـك           دوركهايم در سنين پاياني عمرش نهايتاً       . شوند

 جهـان   ينمادين مشترك و نيز مفروضات مشترك دربـاره       هاي  تجليجامعه متكي به يك رشته      

بـه نظـر او     . مين كننـد  توانند وحدت اخالقيـشان را تـض       مي پيرامونشان به دور هم جمع شوند،     

 از -اشدر هـر مرحلـه از تكـوين و تكامـل تـاريخي     ي يـ هر جامعهي مشتركبدون چنين اعتقاد  

.  محكوم به نابودي است-ابتدايي تا نوين صنعتي

 اجتماعي بحث آموزش و پرورش در انديشه دوركهايميزندگي و زمينه

گذاشـت، جمهـوري سـوم       مـي  ررا پشت سـ   اشنوجوانيهاي  در زماني كه دوركهايم سال    

در اين دوران فرانسه به تدريج در . برد ميشديدي رنجهاي فرانسه هنوز نوپا بود و از نابساماني      

1875قانون اساسي سال    . جنگ خود با آلمان و صدمات كمون پاريس بود        هاي  حال التيام زخم  

د، بـزودي راه را بـراي   خواسـتن فرانسه را نيز سلطنت طلباني مرتجع تهيه كـرده بودنـد كـه مـي      

.)1368، 2كوزر ( هموار كنند1هابازگشت خاندان بوربون

ايجاد و تقويت يك نظام آموزشي همگاني جديد چه در سطح ابتدايي يا متوسطه را بايد از     

 جمهوري سـوم دانـست كـه بـا قـرار گـرفتن        يه نخستين دوره  جقابل تو هاي  آورده دست لجم

در رأس وزارت آموزش و پرورش فرانسه، آموزش رايـج  4بم و كُ 3افرادي چون والدك روسو   

در اين دوره بيشتر معلم كشيـشاني كـه بـار اصـلي تـدريس در        . كاتوليكي را تضعيف كرده بود    

بـا آغـاز    . از نظام آموزشي رسـمي كـشور حـذف شـدند          ،  داشتندعهده  كاتوليكي را بر  مدارس  

شـاغل بـه تحـصيل    آموزان  دانشعدادي قاطع دولت و كليسا از يكديگر، ت يجدابيستم و   يسده

موزشـي  آكل جمعيـت دانـش     يك سوم و در سطح متوسطه به يك چهارم         ه ب ييدر مقطع ابتدا  

معلمـان عـادي    تربيـت    بـزرگ    ياين بدان معنا بود كه جمهوري سوم با وظيفه        . تقليل پيدا كرد  
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يكـي از وظـايف   هـا  عالوه بر ايـن  . روبرو گشته است  براي تدريس در مدارس نوبنياد همگاني       

هـاي  دولت تكوين يك جهان بيني نوين يا اخالقي مدني جديد بود تـا جانـشين رهنمـود                هم  م

.)1978، 1گونيك ( پيشين بتواند گرددييكليسا

س آموزش عالي در وزارت آموزش و پرورش فرانـسه در چنـين   يي فيلسوف و ر2 ليار ييلو

فرانـسه  هـاي  دانشگاهيكي از  غلي در   وضعيتي ياري رسان دوركهايم براي دستيابي به فرصتي ش        

علمـي زنـدگي اجتمـاعي بـود،        و معتقد به بررسـي    ليار كه خود جمهوري خواهي مصمم     . بود

 و گيلـوم   3هـانري ماسـي   . كمـك فراوانـي كـرد     اشعلميق  يدوركهايم را در راه رسيدن به عال      

يـك نـوع نـاظر      ] دوركهـايم [او از   ": دننويـس  مي  ليار و دوركهايم   ي در خصوص رابطه   4دوتارد

اين ليار بود كه به دوركهايم اعتماد به نفس بخـشيده و او را              . دانشگاهي ساخته بود  هاي  بررسي

نخست به عضويت شوراي دانشگاه پاريس و بعد به عضويت كميته مشورتي دانشگاه منصوب              

.)1368كورز،  ("كرده بود

يكي از همكاران   .  بيشتر بود   حتي از آموزش متوسطه نيز     ييابتدابر آموزش   ثير دوركهايم   أت

 فرانـسه بـود، كـسي كـه         ييس آموزش ابتـدا   يير5دوركهايم در سالنامه جامعه شناسي، پل الپي      

هـا   كـشور در آن    ييكه معلمان سطح ابتدا   كشور  هاي   درسي اكول نرمال   يتوانسته بود، در برنامه   

ن يــي آ1914بــدين ترتيــب در ســال . ديدنــد، درس جامعــه شناســي را بگنجانــد مــيآمــوزش

)1379، 6هيوز (كشور شدهاي درس اخالقي مدني در دبستانهاي دوركهايمي معيار رهنمود

فرانسه را تسخير كـرده بـود، تـا بـدان حـد كـه       هاي اخالق مدني دبستانروح دوركهايمي  

ايـن  . شـد  مـي چپگـرا دانـسته  هـاي  راستگرا و هـم ماركسيـست   هاي  خطري هم براي كاتوليك   

 رهنمـون 7شناس معروف كاتوليك فرانـسه ژان ايزولـه        جامعه ي اين جمله  وضعيت ما را به فهم    

 مدرسـه نورمـال     200الزام تدريس جامعـه شناسـي آقـاي دوركهـايم در            "؛نويسد مي كهكند  مي

كـوزر،   (ي است كه كشور ما پس از مـدت زمـان درازي بـه خـود ديـده اسـت         لترين عم جدي
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 بنيـانگر در جامعـه   ييتـو گـو   ":نويـسد  مـي  هماركسيست نيز در همين زمينـ     1پل نيزان ). 1368

شناسي فرانسه اين را براي تقسيم كار نوشته بود كه مديران آموزشي كـشور بتواننـد از روي آن    

 وارد شـدن درس جامعـه شناسـي در       . مـواد درسـي فـراهم كننـد        ييبراي آموزش معلمان ابتدا   

دوركهـايم  ) همـان (رسمي بود    اعالم پيروزي اخالق     ي درسي مدارس نورمال به منزله     يبرنامه

 و متوسطه بر دانشگاه بر پاريس نيز نفـوذ نيرومنـدي            ييگذاشتن بر آموزش ابتدا    تأثير   عالوه بر 

دموكراتيـك  هاي   سوربون در واقع به دژ دفاع ار ارزش        1914 تا   1890از سال   . اعمال كرده بود  

ف مقدمـشان دوركهـايم    آن كـه در صـ  يو عملگرايانه مبدل شده و بسياري از استادان برجسته    

دوركهـايم از ايـن فرصـت       . نـد قرار داشت، سخنگويان فكـري ايـن رونـد آزادي خـواهي بود            

آموزشـي دولتـي حاضـر شـده و     هاي و شوراها يتهماو در بسياري از ك  . بيشترين استفاده را كرد   

 و از   كـرد  مـي  اداري نقش ميانجي را بازي    هاي  موزش و دستگاه  آبلندپايه وزارت   هاي  ميان مقام 

.به كارگيري دوستانش در مناصب حساس آموزشي استفاده قابل توجهي كرد

موظـف بـه   اشعلميدقيقاً دوركهايم مجدانه معتقد بود كه دانشمند اجتماعي عالوه بر كار       

معنـاتر و  بـه نظـر او چيـزي بـي    . عمـومي كـشور اسـت   هاي مختلفي در صحنههاي بازي نقش 

 اين كه علم هنوز به درسـتي جـا نيفتـاده،      ي نيست كه به بهانه    تر از اين زهدورزي علمي    بيهوده

گـري  نظـاره عمـومي همچـون   هـاي  بايد از امور كناره گيـرد و در برابـر رويـداد           گويد عالم   مي

)1376هايم، دورك (تفاوت رفتار كندبي

د  پيـشبر ركرد كه د  گرا بود و به همين دليل با كساني رابطه برقرار مي          دوركهايم عالمي عمل  

در همين راستا او عـالوه بـر        . اخالقي مورد نظرش بتوانند او را كمك كنند       كار بزرگ بازسازي    

هـاي  مقاله كمتر تخصصي در مجالت و روزنامه   75حدود  اشعلمي مقاالت تخصصي  هاي  كار

.مختلف نوشته است تا با مخاطبان بيشتري اطالع رساني كرده باشد

 به سمت اسـتاد علـم تعلـيم و تربيـت و             2تي اشپولر  با حكم وزار   1887دوركهايم در سال    

اين درس نخستين درس جامعـه شناسـي        . منصوب شد 3علوم اجتماعي دانشكده ادبيات بوردو    

 صاحب كرسي علـم     1902او در سال    . )1363آرون،   (آيد مي فرانسه به حساب  هاي  در دانشگاه 

1- Paul Nizan
2- Spuller
3- Bordeaux
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تادي كرسـي علـم تعلـيم و     رسماً به سمت اسـ 1906تعليم و تربيت در سوربون شد و در سال       

او در آن جا جامعه شناسي و علم تعليم و تربيت را . تربيت دانشكده ادبيات پاريس انتخاب شد     

مـوزش مبـاحثي پيرامـون      آ به   1 در كلژ دو فرانس    1909در سال   . كرد مي به موازات هم تدريس   

) همان ( به بعد مشغول شد18تعليم و تربيتي بزرگ فرانسه از قرن هاي نييآ

اخالق و اهميت آن براي جامعه

هـاي  اجتماعي جامعه شناسي را علم واقعيـت      تدوين كتاب تقسيم كار     دوركهايم در هنگام    

 جامعـه  خواست كتابي راجع بـه اخـالق و اهميـت آن بـراي     مياخالقي تعريف كرده و هميشه  

ل از سـه  او مـسئله و مبحـث اخـالق را متـشك    . بنويسد، كه هيچگاه به انجام آن موفق نگرديـد       

اين سـه عنـصر     . توجه كرده است   آنها   خود به شكلي پراكنده به    هاي  عنصر دانسته كه در نوشته    

از آن جـا  .  اختياري بودن امر اخالقي-3اجتماعي گروههاي اتصال به    -2 قوانين   -1عبارتند از   

 از  بنابراين با نوعي جـديت اخالقـي پيامبرانـه   ،و حتي ديني داشتمزاجي فلسفي  كه دوركهايم 

گفت، ضمن آنكه اساساً جامعـه شناسـي مطروحـه او چيـزي بـيش از                 مي جامعه شناسي سخن  

او اگـر چـه     ). 1382كرايـب،    ( انسان، جامعه جديد و تاريخ هم نيست       يترجمان بينشي درباره  

يتـا قـادر بـه مطالعـه       من بـه علـم بـاقي بمانـد          ؤكوشيد همه عمرش پوزيتيويستي جازم و مـ       

و به شكلي الگو بـرداري شـده از   از بيرون  آنها ي عنوان اشياء و مشاهده    اجتماعي به هاي  پديده

عالوه بر ايـن رويكـرد پوزيتيويـستي، ايـن بيـنش نيـز مـوج       اشطبيعت باشد، ليكن در انديشه 

بنـابراين از   . زند كه جامعه كانون آرمان و موضوع واقعي ايمان و اخالق و دين هـم هـست                مي

 چون خـانواده، جـرم، تربيـت، سياسـت، اخـالق و مـذهب همـه         گوناگون هم هاي  نظر او نهاد  

چيـزي بـيش از ايـن نخواهـد بـود كـه       نتيجه چنين برداشتي  . مشروط به سازمان جامعه هستند    

براي تحليل مفهوم جامعه به معناي      . و اخالق خاص خود را دارد     خلقيات  ي  يم هر جامعه  ييبگو

 فلـسفه    و تش بايد به كتاب جامعه شناسي     و پرس كانوني آرماني در حكم موضوعي براي احترام      

بـا عنـوان    ي  يـ مقالـه : زيـر اسـت   هاي  مقاله با عنوان   سه ياو رو آوريم كه در برگيرنده     ) 1360(

، گزارشي به انجمـن فرانـسوي فلـسفي بـا عنـوان         )1898 (2تصورات فردي و تصورات جمعي    

1- College de France
2- Representations Individuelles et representations collectives 
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لي فلـسفه تـشكيل شـده در        المل و باالخره گزارشي به كنگره بين      )1906(1تعيين پديده اخالقي  

معتقـد  در اين كتـاب  دوركهايم .3نگر و احكام ارزشي   ره احكام واقع   دربا 1911 به سال    2بولوني

است انسان، انسان نيست مگر آن كه متمدن باشد و تمدن پذيري انسان هم تابع زندگي جمعي                 

 انـسان بـه جامعـه       اجتماعي بودن و تعلـق    رتنها وجه تمايز انسان از حيوان د      به نظر او    . اوست

وجـود اخـالق بـه     كـه  رسيم ميپس ما به اين نتيجه"در اين راستا او معتقد است؛       . نهفته است 

عنوان وجود دستگاهي از وظايف و تكاليف، دليل بر آن است كه جامعه در حكم يك شـخص                  

و ناشـي از تركيـب    آنهـا  ياخالقي كيفاً متمايز از اشخاص فردي است كـه خـود در برگيرنـده          

 متمايز از افراد است، زيرا اگر غير از ايـن باشـد، اخـالق                و جامعه وجود نوعي ويژه   . هاستنآ

دوركهـايم،  ("موضوعي نخواهد داشت و وظيفه اخالقي تكيه گاه خود را از دست خواهـد داد              

1360(.

 بـسيار نزديـك   4ساخت اخالقي كه دوركهايم در صدد تبيين آن است، به امر دروني شـدن           

نه تنها فرايند دروني شدن است، بلكه ضمناً فرايندي   )جامعه پذيري (عليم و تربيت    تزيرا  .است

 فـرد   ،در هـر فراينـد جامعـه پـذيري        . "شود مي موجود اجتماعي ساخته  "است كه به كمك آن      

، مـان ه لو ل (پذيرد مي  شكل داده شده، قالب گرفته و باالخره صورت        ، ساخته شده  ،طراحي شده 

كند،  ميتواند چيزي جز محصول اجتماعي كه در آن زندگي     نمي  فرد بنابراين شخصيت ). 1385

 انـسان يابد، بايد گفت كه ميبه اين دليل كه شخصيت در كجا نشأت  "به زعم دوركهايم؛    . باشد

يـا اگـر موكـداً      ... مانـد    مي  يكي و غير قابل تقسيم تا ابديت باقي        ...آيد مي از هيچ به اين جهان    

هـاي  گوناگون باشـد كـه از خاسـتگاه       هاي   بايد پيامدي مركب از نيرو     خاستگاهي دارد، ضرورتاً  

بـه زبـاني    هـا   بـه نظـر او انـسان      ). 1376دوركهايم،   (اندزيست شناختي يا اجتماعي مشتق شده     

برنـد كـه خـود آن را اختـراع           مـي  انـد؛ ابـزاري بـه كـار       كنند كه خود آن را نساخته      مي صحبت

از شناخت به هـر نـسلي       ي  ياند؛ گنجينه د كه خود آن را نيافته     كنناند؛ به حقوقي استناد مي    نكرده

 هـستند و انـسان       تمـدن   اين موارد مواريث   يهمه. ندا نكرده جمعرا  شود كه خود آن    مي منتقل

)1383،دوركهايم (انسان است تنها به دليل كه متمدن شده است

1- Determination du fait moral
2- Bologne
3- Jugements de realite et jugement de valeur
4- Internalization
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آفرينـشگر  هـاي   سـت  خام، امكـاني بـالقوه در د       ييم فرد را همچون گل رس، ماده      ادوركه

امـر  بـه   كيـد،   أاو بـراي ت   . شود مي  جامعه ساخته  يكند كه به واسطه    مي نفع تصور اجتماعي ذي 

. دهـد  مي  توجه خاصي نشان    عناصر غيراجتماعي  يخرد محروم از مداخله   يعني  غيرقابل تصور   

از  كه با كنار گذاشتن هر چيزي كه ناشـي از كـنش اجتمـاعي اسـت،              "ييتفاله"به همين سبب    

به نظر دوركهايم اگر از انسان تمـام        . استناچيز و بي اهميت و يكدست     . آيد مي افراد به دست  

آنچه را منشاء اجتماعي دارد، بگيريم، چيـزي جـز حيـواني همتـراز بـا حيوانـات ديگـر بـاقي                     

جامعـه اسـت كـه او را بـه ايـن سـطح فراتـر از طبيعـت جـسماني بركـشيده اسـت                        . ماندنمي

اين يكي ديگر از تـصورات دوركهـايم        . آورد مي  هيچ به بار   ،به نظر او هيچ   .)1360دوركهايم،  (

، تمامـاً و منحـصراً خـودش، از هـر           ييمن به تنها  . فرد بدون ساحت اجتماعي هيچ است     . است

اگر عناصر اجتماعي از ذهن انـساني كنـار گذاشـته شـوند، فـضاي تهـي                 .  خالي است  ييمحتوا

هر يك از ما نقطه تالقي بـراي        . شود مي  خالي يي هر محتوا   آگاهي ما از    و شود مي وسيعي خلق 

اگـر  . ثيرات اسـت أبيروني است و شخصيت ما ناشي از برخورد اين ت      هاي  شمار خاصي از نيرو   

ماند، محلـي خـالي      نمي رياضيي  ياين نيروها ديگر در اينجا تالقي نكنند، چيزي بيشتر از نقطه          

ـ  (ما محصول چيزها هـستيم    ... ديد آيند   توانند پ  نمي كه در آنجا وجدان و شخصيت      مـان،  ه لو ل

1385.(

همچنان كه پيش از اين گفته شد، دوركهايم حيات فكري خود را بـراي ايجـاد يـك علـم                    

و از آن جا كه . جز تكوين علم جامعه شناسي در پي نداشت       ي  ياخالق نوين آغاز كرد كه نتيجه     

 خود  ير دارد، تدوين اين روش به نوبه      قرا آنها   ل اخالقي يدر خصا  حقايق اجتماعي    يمشخصه

ه تحليلي فلسفي از اخالق     يل كار قصد ارا   يدوركهايم در اوا  . گرداند مي او را به طرف اخالق باز     

بـه كـار   ي يـ مقايسهي يخواست نشان دهد روش جامعه شناختي اگر به شيوه    مي را نداشت بلكه  

خواسـت از طريـق      مي  در تقسيم كار   او. تواند روشنگر مسائل فلسفي سنتي باشد      مي برده شود، 

انـواع متفـاوت   ي به توصيف اخالق دست پيدا كند و در همين راستا با مطالعه         ييكشفي استقرا 

البته چنين رويكردي   .  جامعه را ممكن سازد    ي اشكال مختلف مطالعه   ياخالقي زمينه هاي  رفتار

 چـه  ي را انتظار داشت، زيـرا آن  عام اخالقيتوان يك نظريه  نمي شود كه  مي منجر به اين نظريه   

شـود و تفـاوت    مـي آيد، صرفاً توسط مقتضيات عملكرد جوامع معين    مي رفتار اخالقي به شمار   

گراي فرهنگي  يك نسبي يماجوامع از يكديگر هم در همين نكته قرار دارد، چيزي كه از دوركه            
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دوركهـايم در   .)1389يونـاس،    (داشـت يم با آن شديداً مخالفـت       اساخت كه خود دوركه    مي را

 زندگي فكري خود معتقد به يـافتن شـرايط عـامي از زنـدگي اجتمـاعي شـده بـود كـه           يميانه

در ايـن   . داد مـي  مشهود اخالقي در جوامع گوناگون را به دسـت        عمده قواعد رفتار    هاي  تفاوت

بـه  امالت  ع ت  اين ي راهگشا بود، كه نتيجه    يار دين بس  يشناسانه درباره آثار مردم او از    تأثير   راستا

منجر شد و او را بـه تحليـل مـسائل اخالقـي از            ) 1914(نوشتن كتاب صور بنياني حيات ديني       

. منظري فلسفي رهنمون شد

جزمـي  از كانت پيرامون خصلت  تأثير بااشاخالقي و تربيتيهاي اين او در بحث  رعالوه ب 

قادي اين نظريه و هم به نقد آن  هم به بازخواني انت   ) 1368يم،  ادوركه(يا اجباري قواعد اخالقي     

گيـرد، بلكـه    نمـي تأنـش  آنهـا  به نظر او سرشت اجباري اعمال اخالقـي از محتـواي         . پرداخت

دارد ) اجتمـاعي ( اخالقـي  يه است كـه ريـشه در نقـش قاعـد    ييها تضمينيمحصول و نتيجه  

ـ           ). 1363گيدنز،  ( هـاي  ا تـضمين او البته بعضاً هم سرشت اجباري اعمال اخالقي را به ارتبـاط ب

يم، اين دو نوع تضمين بـين دو نـوع هنجـار            ابه نظر دوركه  . كند مي تفسير) وظيفه كانتي (منفي  

به نظر او هـيچ عملـي تـاكنون    . تمام قواعد اخالقي استدوگانه هاي متفاوت نيست، بلكه جنبه  

ن يـك عمـل   به عنواي يتنها از روي وظيفه انجام نشده، بلكه همواره الزم بوده است كه از جنبه    

).1360دوركهايم،  (خوب نموده شود

هدرهـم تنيـد   هاي   به اين نتيجه رسيده بود كه هر يك از اين جنبه           1895دوركهايم در سال    

زيرا امر  آشكار است،   1تر در مفهوم مقدس   قواعد اخالقي به وضوح در دين يا به طور مشخص         

بـه  دوركهـايم  . و ايثار است  اري  مان هم مايه احترام و ترس و هم فداك        أتومن  ؤمقدس در فرد م   

در تقابل با رفتار اجتمـاعي در  كرات به مسئله خودپرستي يا نفع فردي بازگشت و اين مقوله را        

انـد و  ن قرار داد و از خود سئوال كرد آيا اعمالي كه به طـور محـض خودپرسـتانه               آمعناي كلي   

به ايـن سـئوال   او در پاسخ . شندتوانند داراي سرشتي اخالقي با ميكامالً به خود متوجه هستند،    

توانـد   مـي گيرند كه وراي منافع فردي است، اگرچـه  مي تأمعتقد است، اخالقيات از منبعي نش     

اگر پيوندمان بـا موجـودات هوشـيار        ". دست آخر به خود اين اعمال فردي نيز تسري پيدا كند          

وان تنها موضوع ممكـن  ديگر از روي وظيفه نباشد و فرد را نيز حذف كرده باشيم، آن چه به عن   

 جمـع افـرادي     ياست كه به وسـيله    ي  يماند، موجود جمعي يگانه    مي براي فعاليت اخالقي باقي   

1- Sacred
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رسـيم كـه     مـي  نتيجهآن گاه به اين     ... اند تا گروهي را بسازند      پديد آمده است كه گرد هم آمده      

ي يـ دهند و با توده    مي جامعه موجودي اخالقي است كه از نظر كيفي با افرادي كه آن را تشكيل             

)1360دوركهايم،  (كه از آن تشكيل شده است، تفاوت دارد

 اساس حقيقت دانـسته  ، اصلي اخالقي را كه اعراض از منافع فردي است  يدوركهايم هسته 

 دلبستگي به چيزي است كـه از منـافع فـردي بـه مراتـب برتـر          ياعراض از منافع، نشانه   . است

.است

يه دوركهايم قرار گرفت، همانا مفهوم قدرت بـود كـه رابطـه     كه مورد توج   ري ديگ ينكته

 و انضباط اين نظم     . با انضباط داشت، زيرا مفهوم اخالق مستلزم نظمي در رفتار است           تنگاتنگي

عد ضروري رفتـار اخالقـي اسـت    با اين همه خصلت اين انضباط كه ب. كند ميرفتاري را تنظيم  

 سـنتي  ي فالسفهيبه نظر دوركهايم و برخالف انديشه   . كند مي در جريان تكامل اجتماعي تغيير    

آزادي انساني محصول دگرگوني اجتماعي است كه عبارت است از آزاد كردن انـسان از انقيـاد                 

كي و ناهوشيار كـور تـسليم آدمـي بـه جامعـه شـرط       يفيزهاي  او از نيروييطبيعي و رهادنياي  

)همان (آزادي اوست

 آموزش و تعليم و تربيت-4

و هـا  آموزشـي بايـد در جـا انـداختن قابليـت     يم عقيـده داشـت كـه نظـام رسـمي          ادوركه

نـوين دنيـوي اسـت، نقـشي     هـاي   اين آرمان يكه متوجه ي  ياخالقي الزم در جامعه   هاي  ديدگاه

آموزش آن را به تعليم رسمي محـدود نكـرده، بلكـه آن را    او در كاربرد مفهوم . اساسي ايفا كند 

تحول اخالقـي   ي به كاربرد، زيرا او در صدد مطالعه       1ديك به اجتماعي شدن   در معنايي بسيار نز   

هاي ثيري است كه از نسلأموزش تآبه تصور دوركهايم  . و فكري در مراحل مختلف تكامل بود      

به ). 1376دوركهايم،(رند  گذا مي كه هنوز براي زندگي اجتماعي آماده نيستند،       آنها   بزرگسال بر 

حـصلي  ااست و نتيجـه م    ي  يفايدهانتزاعي آموزشي امر بي   هاي   ارزش يهينظر او تالش براي ارا    

اند، متوجـه   كه در آن پيدا شده    ي  يآموزشي گوناگون برحسب نوع جامعه    هاي  نظام. در پي ندارد  

متفاوت جامعه اشكال متفاوتي به خود خواهـد        هاي  آموزش در قشر  . متفاوتي هستند هاي  آرمان

تـوان ميـان طبقـات اجتمـاعي برحـسب       ميمهمي را هاي  وز تفاوت به نظر او امروزه هن    . گرفت

1- Socialization
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اين باور بـود كـه   يادگيري مالحظه كرد، گرچه او خود برخصلت و ميزان آموزش رسمي قابل      

هاي او تخصص شغلي را از ويژگي     . ضعيف شده و به مرور از ميان خواهند رفت        ها  اين تفاوت 

ام آموزشي جديد بايد از سـنين معينـي بـه بعـد           معاصر دانسته و معتقد است، نظ      يذاتي جامعه 

هـاي  به نظر او اين ناهماهنگي كه ديگر بر نابرابري        . كودك را هدف قرار دهد    ي  يآموزش حرفه 

عليرغم ايـن همـه    . غيرعادالنه استوار نخواهد بود، بايد در تنوع نظام آموزشي انعكاس پيدا كند           

ته مـشتركي از تجربـه آموزشـي         تخصصي شـدن اشـكال آموزشـي هـس         تدوركهايم معتقد اس  

 كـه نظـام     تو در همـين رابطـه معتقـد اسـ         . گذاشتپا برجا باقي خواهد      هم چنان     را همگاني

دنيوي و قواعد رفتاري را منتقل كند كه به اسـتقالل عملـي كـه            هاي  آموزشي جديد بايد ارزش   

.)همان (دهد مي بروزيمورد نياز تقسيم كار تفكيك شده است، اجازه

غير ديني آمـوزش  هاي دولت در آموزش براي نظارت جنبه      نقش 19سه اواخر قرن    در فران 

همين مسئله باعث آن گرديد تـا دوركهـايم بـا جـديت             . انگيز تبديل شده بود   بحثي  يبه مسئله 

بـه نظـر او آنـاني كـه معتقـد           . بيشتري به كمك دولت و تئوريزه كردن اهداف دولـت رو آورد           

از ايـن  ي يـ در حكم اساساً امتيازي ويژه خانواده يا كليسا يا آميزه هستند مسئوليت آموزشي بايد     

ينكـه در جامعـه    آحـال   . نظم اجتمـاعي جديـد ندارنـد      هاي  توجهي به خواسته  دو نهاد باشد،  

 مهـم   يتوانـد نـسبت بـه مـسئله        نمي معاصر دولت خود به عامل اخالقي مهمي تبديل شده كه         

 مـدارس را برعهـده      ياو دولت بايد هدايت كلي برنامه     بنابراين به نظر    . بي توجه باشد  آموزش

او . است كه بـراي جامعـه محتـرم هـستند    ييهاگيرد و تضمين كند كه اين برنامه بازتاب آرمان     

مستقيماً به دسـت او      آنها   يحتي پذيرفت كه دولت بايد حتي نسبت به وجود مدارسي كه اداره           

.)1363گيدنز،  (داشته باشد آنها  درسييمهخود را بر برناهاي نيست، قدرت اعمال خواسته

 آموزش و به تعبيـر گيـدنز آمـوزش اخالقـي حـاوي بحثـي                يدوركهايم درباره هاي  درس

ها به  او در اين سلسله درس    . معلم است هاي   جامعه شناسي جديد و مسئوليت     يطوالني درباره 

. كـرده اسـت   ي  يجه ويژه  آن با مقتضيات انضباط اخالقي تو      يو رابطه سرشت انضباطي مدرسه    

دوركهايم، (داند   مي در همين راستا او هدف آموزش را تضمين تعديل آرزوها و تسلط بر نفس             

. ، هر چند اين تغيير و تحول را تنها بايد به عنوان بخشي از يك جريان تدريجي دانست                 )1376

 تـأثير   ارتنـد از   كـه عب    سرشت او بنا گـردد؛     ي دو جنبه   بر به نظر او آموزش اخالقي كودك بايد      

اعمـال  توان از طريـق      مي گذارد و نتايجي كه    مي شديدي كه عادت معموالً بر رفتار كودك باقي       
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عادات قادرند در قالب انضباط اخالقي ريخته شوند، ولي معلم          . قدرت بزرگترها به دست آورد    

ز طريـق  نيز بايد خود را به عنوان نمونه اخالق عرضه كند، يعنـي كـسي كـه رفتـار كـودك را ا         

.)1975، 1كيس (دهد ميسلوك خويش و نيز از طريق تعليم مستقيم شكل

يم، دو صورت تـضمين اخالقـي، يعنـي مثبـت و            ادر جامعه شناسي تعليم و تربيت دوركه      

آمـوزش انـضباط در مـدارس غالبـاً         . شود مي منفي، در رابطه با پاداش و تنبيه در مدرسه مطرح         

گري بازدارنده است كه معموالً بـر كـودك نافرمـان و عاصـي              آميخته به تنبيه بدني و اشكال دي      

انضباط اجتماعي كالس درس بايد تا چه اندازه باشد و آيا در آينده بايد              شدت. شود مي تحميل

دهـد،   مـي اليؤتصويري كه دوركهايم در پاسخ بـه چنـين سـ   تنبيه بدني را حفظ كنند؟      مدارس  

از سـوي   . ا مسائل جدي زندگي آشـنا شـود       به نظر او كودك بايد ب     . سخت جدي پاسخي است   

اخالقـي بايـد بـه عنـوان        قواعـد . ديگر بايد دانست كه زندگي اجتماعي زندگي نظامي نيـست         

ي كف نفس پذيرفتـه شـود، زيـرا ريـشه    كنترل كنند،عين حال قواعدي مطلوب و جذاب و در 

.)همان (ه است كه ناشي از نقض قاعد استييهاترس از تضميناحترام نسبت به انضباط در

است كه مـديرانش چنـدان      ي  يد، مدرسه شو مي كيدأكه در آن بر تنبيه و تشديد ت       ي  يرسهمد

 فكر آن نبود كه بعضاً تنبيـه         به دوركهايم. ل نيستند ياحترامي براي اخالق در برقراري انضباط قا      

ق است، ليكن با توجه بـه آن چـه كـه در تقـسيم كـار پيرامـون حقـو             امري ضروري در تربيت   

دانست و از مجازات بـه عنـوان اهرمـي بـراي      نميبازدارنده آورده، آن را عامل اصلي بازداشتن     

ماهيـت چنـين رفتـاري فاقـد هرگونـه جنبـه       به نظر او   زيرا  دانست   مي ايجاد ترس خود را مبرا    

. باشد مياخالقي

 تجسم قـدرت  كند، زيرا معلم ضمناًتنبيهي را اعمال هاي بايد بتواند تضمينمعلمبه نظر او  

را اش اخالقـي مورد نظرهاي اخالقي است و استفاده از ابزار تنبيه مبين تعلق خاطر او به ارزش       

 بلكـه   ، انـضباط در مدرسـه اسـت       ينتيجه آن كه مجازات نيست كه سرچشمه      . كند مي منعكس

 آن فـرد    يتنبيهي براي جلوگيري از سست كردن قدرت اخالقي است تا به واسطه           هاي  تضمين

 تـا مورد انتقاد و سـرزنش قـرار گيـرد   ي يآن كه احساس گنهكاري كند، به گونه   خاطي به جاي  

يم معتقد به ممنوعيت    ادوركهبا اين همه  . سرشت مقدس قواعد اخالقي را درك و جذب نمايد        

بازدارنده دارد، نـه  ي ي جنبهاين امرتنبيه بدني در مدارس بود زيرا تنبيه براي كساني كه معتقدند           

1- Kiss
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هـاي  آورد، بلكه حتي ممكن است بـه طـور جـدي بـا آرمـان               نمي ا نتايج ادعا شده را به بار      تنه

 همچـون  ييهـا آرمـان .اخالقي كه اهميت اساسي در جامعه معاصر دارند، به تعـارض بينجامـد     

بـه نظـر او يكـي از        . نماياند مي  اخالقي خود را   يياحترام به آزادي و حرمت فرد كه در فردگرا        

به نظر .  به انسان در كودك است نسبتموزش اخالقي برانگيختن حس حرمت  مهم آ هاي  هدف

.)1376دوركهايم،  (مستمري است به اين حستنبيه بدني تجاوز او 

در فرانسه نوشته و با عنوان تكامل تعلـيم و          دوركهايم در كتابي كه پيرامون تاريخ آموزشي        

 كه نظريه و عمـل      سعي كرد نشان دهد   آن را به چاپ رساند      ) 1978،  1كينگ(رانسه  فتربيت در   

. تغييـري در كـل جامعـه اسـت         كه خود بازتـاب      قرار دارند در جريان تغيير و تحولي      آموزشي

آموزشي سعي كـرد نـشان دهـد كـدام گـرايش در      هاي  با تحليل تاريخي تكامل نظام    دوركهايم  

.دنآموزش بايد تقويت و كدام عناصر فرو گذاشته شو

ي يـ توانسته نقشي اساسـي در نظـام مدرسـه        يييحيت قرون وسطا  دوركهايم مدعي بود مس   

كرد، فـراهم آوري   ميآموزش دنبالستان، هدفي كه  به نظر او در دوران با     . ندايفا ك مغرب زمين   

در يونـان باسـتان ايـن اسـتعدادها         . گوناگون براي كودكان بوده است    هاي  امكان كسب استعداد  

عملـي آمـوزش   هـاي  بر جنبـه يافت و در روم  مي تقليل  شناسي يي هنر و زيبا   ي حوزه بهعمدتاً  

با اين همه در هـيچ كـدام از ايـن دو تمـدن آمـوزش جريـان واحـد و                    . رفت مي كيد فراواني أت

يياما مسيحيت قـرون وسـطا  . كه در مكان و زماني خاص صورت پذيرد، نبوده است ي  يپيوسته

 آنها  را حفظ كرده، در همان حال     غير مسيحي رومي    هاي  كوشيد تا برخي از نقاط قوت آموزش      

مـسيحيت ايـن برداشـت را    . تر بر انضباط اخالقي، در خود ادغـام كنـد        كيدي همه جانبه  أرا با ت  

خـاص  هاي  وجود دارد كه صورت   از هستي ا يك تجلي بنيادي     مدر هر يك از     "كرد كه ترويج  

ي بخواهد وظيفـه    كند و اگر كس    مي شود و در آن وحدت پيدا      مي شعور و حساسيت از آن منتج     

تر داشته باشد، بايد به آن تجلي بنيـادي از هـستي            انجام دهد كه كارش اثري ماندني     را  ي  يمربي

آيد كه كودكان همواره در جو اخالقـي واحـدي        مي اين نتيجه هنگامي به دست    . دست پيدا كند  

تبيينـي اسـت كـه    ايـن  . آن نتوانند بگريزند  تأثير   را محاصره كند و از    ها   آن  كه به سر برند، جوي   

توان از تمركز آمـوزش و حتـي         مي پس از ظهور مدرسه و سازمان يافتن آن زير نظر مسيحيت،          

).1363گيدنز،  (تمام حيات كودك بعمل آورد

1- Koenig
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 در تحـول  دگرگوني آموزشي فاقد جذابيت و     يبه استدالل دوركهايم قرون وسطي از جنبه      

اجتمـاعي در آن شـكل پيـدا        هـاي   رتفرهنگ اروپاي غربي نبوده و نيست، بلكه برعكس صـو         

.ثيرشان در تمامي حيات اجتماعي معاصر آشكار استأاند كه تكرده

 معاصر به شدت تفكيك شده تنها ورزيده كردن كودك در           يهدف آموزش حتي در جامعه    

متوجـه ايجـاد   هـدف آموزشـي   تـر  مختلف نيـست، بلكـه در سـطح بنيـادي    هاي كسب مهارت 

گيرنـد بـه نظـر دوركهـايم      مـي  كه امروزه كودكان فراييهاارزش. تمايالت عام شخصيتي است 

يدر جامعـه .  در عقايد مـسيحي و دينـي دارنـد   ها ريشه دنيوي دارند، گرچه اين ارزش     يجنبه

 تـأثير  ييـ كند و خانواده تـا انـدازه   ميكنوني كه در آن روند تحصيل بيش از پيش گسترش پيدا 

دهد، سرشت وحدت يافته مدرسه به عنوان محيطـي          مي ت تربيتي كودك از دس    دخود را بر رش   

.گيرد مياجتماعي و اخالقي براي فراگرفتن اهميتي بسيار اساسي به خود

دوركهايم سه مرحله عمده را در تحول نظريه و عمـل آمـوزش از قـرون وسـطي بـه بعـد          

د، در دوره مدرسـي كـه از قـرن دوازدهـم تـا رنـسانس بـه طـول انجاميـ                 . تشخيص داده است  

 بنـا   ييدهند، بـه صـورتي ابتـدا       مي  كه نظام آموزشي دوران نوين را تشكيل       ييترين اجزا بنيادي

.ها، مدارج و امتحاناتها، دانشكدهمدارس، دانشگاه: اندگرديده

اين مرحله با از هم پاشيدن مسيحيت به عنوان يك نظـام         . رنسانس مرحله دوم را آغاز كرد     

شـود؛ انـدك انـدك       مـي  آموزشي مختلف نمايان  هاي  ل آرمان اخالقي منسجم و واحد و با تحو      

مرحله سوم از اواخر قرن هجدهم      . شود مي انساني جانشين اخالق در نظام آموزشي     هاي  ارزش

در اين مرحله آموزش صورتي كامالً دنيـوي بـه خـود            . آغاز شده و تاكنون نيز ادامه يافته است       

 تحصيلي شده است و اين راهي است كـه بايـد   يگرفته و علم به عنوان جزء اصلي وارد برنامه      

، بويژه لوتريسم در مراحل اوليـه       ييگرابه نظر دوركهايم پروتستان   . هر چه بيشتر تحول پيدا كند     

 آخـر، در آلمـان بيـشتر از         يبنـابراين مرحلـه   .  جديد نقش مهمي به عهده داشته اسـت        يدوره

ه سرشت انساني عام و تغييرناپذير اسـت         اين اعتقاد بود ك    يفرانسه پيشرفت آموزش زير سلطه    

ايـن گونـه آمـوزش از آن        . تواند مطالعه شود   مي  ديگر يكالسيك بهتر از هر زمينه    هاي  و دانش 

داده، از اهميـت فراوانـي برخـوردار         مـي  هي اخالقي ارا  ييبراي ظهور فردگرا  ي  يجهت كه برنامه  

ارزشي كه به ارج و استقالل فرد داده       . رسد مي امروزه كهنه و فرسوده به نظر     اين امر   بود، ليكن   

اسـاس آن   بايد هر چه بيشتر محور قواعد اخالقي قرار گيـرد، ولـي برداشـتي كـه بـر                 . شودمي
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شود، بايد با مفهومي جانشين شود كه گوناگوني رفتـار           مي تغيير فرض سرشت انسان ثابت و بي    

 ايجاد تفاهم و همدردي با ديگران،       رود، مي آن چه امروزه از آموزش انتظار     . پذيرد مي انساني را 

دوركهايم نتيجه گرفـت كـه بنـابراين    . آدمي استهاي قابليت پذيرش تغيير و آگاهي از استعداد 

 از راه دگرگون كردن آن و تزريـق عقايـد   يدگرايان را ادامه داد، ولي اين كار با    بايد تالش انسان  

ار كالسيك بهره گرفت، نه بـه ايـن          بايد از آث   به نظر او در اين خصوص     . جديدي صورت گيرد  

خاطر كه كودكان بتوانند مفهوم تجريدي و عام انساني را بشناسند، كه آرمان قرن هفـدهم بـود،          

پايان بلكه براي آن كه انسان را چنان كه هست به آنان نشان دهيم، يعني انسان با تغييرپذيري بي    

گيـدنز،   (را بپـذيرد  هـا   ترين صورت عدهد متنو  مي و پيچيدگي بسيار در سرشت كه به او امكان        

1363(.

گيري نتيجهبحث و

مـوزون و بـه   ي يـ توان جامعه ميباوري كه در كانون آثار دوركهايم جاي دارد اين است كه   

 اجتمـاعي دسـت     -خوبي سازمان يافته به وجود آورد كه در آن افراد بتوانند به شكوفايي فردي             

تين نياز فرد را كنترل شدن و نظـار او مهمتر . ته باشند بيابند و زندگي مولد و رضايتبخشي داش      

 نبودن كنترل، نظـم بخـشي و ايجـاد محـدوديت بـراي              يبه اعتقاد او نتيجه   . دانستمياخالقي

نظمي اجتماعي نخواهـد    افراد، احتماالً چيزي جز فالكت افراد و بي       هاي  تحقق نيازها و خواسته   

.بود

افراد . راد به اجتماعي شدن مناسب آنان بستگي دارد       او معتقد بود هم نظم و هم رضايت اف        

آنـان  . متفاوت چگونه رفتار درست از خود به نمـايش گذارنـد         هاي  بايد ياد بگيرند در موقعيت    

 بـه يكـديگر پيوندشـان      يي نـامر  يكه همچون رشـته   ي  ي فرهنگ عمومي  يهمچنين بايد درباره  

كنـيم در تعيـين مـسير        مـي  ه فكـر  رغـم ايـن تـصور كـ       علي. زند شناخت كاملي كسب كنند    مي

كنيم، ليكن در واقع زندگي مـا بـا          مي زاد عمل آ فعال، مستقل و     يي كنشگرا يمان به مثابه  زندگي

اند و پـس از مـرگ مـا نيـز وجـود خواهنـد                كه پيش از ما وجود داشته      ييهاهنجارها و ارزش  

بـرادر، همـسر يـا      به زعم دوركهايم، وقتـي تكـاليف خـود را در نقـش              . گيرد مي داشت، شكل 

كنيم كه قانون و عـرف آن را خـارج از مـا     ميدهيم، در واقع به وظايفي عمل      مي شهروند انجام 

همـراه   آنها حتي اگر اين تكاليف با باورهايمان سازگار باشند و از نظر ذهني با      . اندتعريف كرده 
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ايم، بلكه صـرفاً  ق نكردهرا خل آنها باشيم، باز هم اين واقعيات عيني هستند، نه ذهني، چرا كه ما           

فردي كه عضو يك كليساست، از زمان تولـدش خـود را بـا              . ايماز طريق يادگيري به ارث برده     

وجـود ايـن باورهـا و       . بينـد  مـي  ديني از پيش معـين مواجـه      هاي  از باورها و رفتار   اي  مجموعه

دوركهـايم،  (در خـارج از اوسـت        آنهـا    ديني پيش از تولد او، نـشانگر وجـود عينـي          هاي  رفتار

كيـد  أت. كنـد  مـي  كيـد أهـا ت  دوركهايم در اين جـا بـر ماهيـت عينـي هنجارهـا و ارزش              ). 1359

 شـكل  ييشناسي ساختاري بر اين مسئله است كه چگونه زندگي آدميان از طريق نيروهـا             جامعه

كـه  ي  يدوركهايم معتقد بود كه بايد با قواعد اجتماعي       . گيرد كه خارج از كنترل ما قرار دارند       مي

طبيعـي رفتـار   هاي اجتماعي بر زندگي ما حاكم هستند، دقيقاً مانند واقعيت        هاي  به مثابه واقعيت  

دوركهـايم،  (اجتماعي به منزلـه اشـياء برخـورد كنـيم     هاي تجويز او اين بود كه با واقعيت . كنيم

هـاي  بـا واقعيـت  هـا  گرچه شايد به نظر رسد كه سـاختار اجتمـاعي هنجارهـا و ارزش    ). 1368

دهند، تفاوت دارند، ليكن به اعتقاد او ايـن هنجارهـا و             مي يزيكي و زيستي زندگي ما را شكل      ف

او حتي از اين فراتر رفته استدالل كرد جامعه         . نيز به همان اندازه اموري واقعي هستند      ها  ارزش

مشخصي به عملكـرد روان كـل       هاي  كند كه در آن نهاد     مي  عمل 1به صورت يك نظام اجتماعي    

.كنند مي كمكجامعه

م معتقد بود كه تكامل جامعه، ظرفيت بيشتري براي انسجام اجتمـاعي بـا ثبـات و                 ايدوركه

در نظام فكري دوركهايم، تكامل اجتماعي ريشه فراهم آمدن ايـن        . تري ايجاد كرده است   پيچيده

به. كه به نحوي تفسيري كاركردي از تغييرات اجتماعي است        ي  يظرفيت است، تكامل اجتماعي   

نظر او براي رسيدن به نظم و سامان جديد بايد وفاق اخالقي جديدي نيـز شـكل گيـرد، زيـرا                     

هـاي  دهد كـه كـاركرد     مي فزاينده خود را نشان   هاي  تكامل اجتماعي دنياي معاصر در تمايزيابي     

كنند و جامعه در جريان تكامل خود با ايجاد اين تمايزهـا   ميمشخص هر فرد يا نهادي را معين   

، يياين نظام اخالقي برخالف نظام اخالقي جامعه ابتـدا        . دهد مي خود پاسخ هاي   از نياز  به يكي 

اجتماعي متنوع را در يك جامعه پيچيده تاب هاي بايد انعطاف زيادي داشته باشد تا بتواند نقش      

. اجتماعي تا حد زيـادي از آزادي برخـوردار باشـند          هاي  آورد و افراد در چارچوب محدوديت     

يكي از وظايف اصلي جامعه شناسي اين بود كه نوعي اخالق مدني جديـد را بنـا كنـد        بنابراين  

آكادميـك خـود و    هـاي   دوركهـايم در فعاليـت    . كه يك نظام آموزشي دولتـي آن را رواج دهـد          

1- Social system
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آموزشي هاي داد، مستقيماً اين اهداف و تكنيك مي كه به دولت فرانسه   ييهاهمچنين در مشاوره  

. كرد ميگيريرا پي

از آنجا كه جامعه در نظر دوركهايم در درجـه اول نظـامي اخالقـي بـود كـه تغييـر دادن و            

اخالقي در كانون پروژه جامعـه شـناختي او قـرار داشـت، امـا بـه نظـر او            هاي  بازسازي ارزش 

از ايـن رو بـه نظـر او بـدون           . بـود  مـي  نهـادي هـم   ي  يـ اصالحات اجتمـاعي بايـد داراي پايـه       

و شـهوات خـود   هـا    هوس ي كه حيواناتي غير متمدن و برده      هاانسانهنجارين،  هاي  محدوديت

 خود را در عملكرد كلـي ارگانيـسم   يتابع جامعه باشند و نقش كوچك و متواضعانه     بايد   بودند

گذارد، امـا    مي ميان نقش باز  ها  انتخابي  يي پاره االبته وفاق اجتماعي دست آنان را بر      . دنايفا كن 

مربوطه پيروي كنـد و يـا بـه منحرفـي         هاي   شد، فرد بايد از هنجار     هر گاه جايگاه فرد مشخص    

.بيمارگون تبديل گردد
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