
 

 

 نانساجامعه و  پیوستگی مداوم

 

 یکه افراد و اجزاداند ای میجامعه را به مثابه موجود زنده دورکیمهمان طور که پیش از این نیز اشاره شده بود،  

ندام هریک از ا در صورتیکه در این نگاه .بخشدکه بقای سیستم را تداوم می است آن همگی در خدمت به کلیتی

در کنار دیگر  دورکیماز این نظر  .سایر اندام های دیگر نیز آسیب خواهند دید های بدن آسیبی ببیند،

از آن تحت عنوان وجدان  دورکیماین کلیت که گیرد. قرار می اسپنسرو  کنتگرا مثل کارکردگرایان انسجام

هر گاه الزم باشد، اثرش را از بیرون بر جامعه  بلکهافراد جامعه نیست  ظاهریِتنها حاصل تجمع  کندجمعی یاد می

اثر بخشی آن بر بافت جامعه به چه  . این که وجدان جمعی چگونه عمل می کند و(132)تنهایی؛  منتقل می کند

  نحوی است، جای تأمل بسیار دارد.

 

 .ستنده خود در تکاپو د که هر یک به دنبال منافعمی دانمعموال موجوداتی سرکش و شرور  را افراد انسانی دورکیم

آورد  سترا به د اشتواند پایداری امعه زمانی میجبنابراین  این تکاپو منجر به رفتار سو در افراد جامعه خواهد شد.

 رفتاری "کل واحد"کنترل آن ها را به دست بگیرد به نحویکه وارد کردن فشار اجتماعی بر افراد، که از طریق 

 ی خود در تالش است، به زندگی جمعیعین حال که برای زیست فردهر عضوی از جامعه در  پایدار داشته باشد.

زندگی  دارد. "با هم زیستن"، میل با برخورداری از غریزه اجتماعی ،انسان در واقعخود نیز اهمیت زیادی می دهد. 

که انسان با آن بیشتر درگیر و هر قدر  ،های بسیاری نیز برخوردار است از جاذبه ،جمعی در عین قهرآمیز بودن

هم آمدن افراد با اهداف و منافع مشترک نه تنها  شود بابت آن قیمت بیشتری باید بپردازد. به عبارت دیگر، گرد

ت چرا که تنها در این شرایط اس ،باشدبخش می موجب کسب منفعت است، بلکه نفس با هم بودن نیز برای او لذت

توزی رها نشده است. او به این دلیل به حضور در  طی سرشار از دشمنی و کینهتواند احساس کند در محیکه می

 (133؛ تنهایی) ر باشد.برخوردا خالقی واحددهد که از یک زندگی اجمع تن می

 

ز نظر ا اما ،بود از جهت سیاسی لیبرال وثیرهای مثبتی داشت تا ،اندیشی جنبش روشن دورکیمهر چند در مورد  

تماعی مسلک، از نابسامانی اج مانند کنت و ضدانقالبیون کاتولیک ورا اتخاذ کرد بود. کارانه فکری موضعی محافظه

های اجتماعی به بار آورده بودند. در  بود که دگرگونی هایی تحت تاثیر نابسامانی دورکیمبیزار و هراسان بود. آثار 



 

 

های اجتماعی جزء اجتماعی اختصاص دارد. نظر او این بود که نابسامانی امانیبه بررسی نابس اوشتر کارهای واقع بی

 ذهنش دورکیم (21: 1384)ریتزر؛  .را با اصالحات اجتماعی کاهش داد توان آنهاضروری جهان نوین نیست و می

 میان بسیاری از جریانتوان در او را می ۀهای اندیش داشته بود و ریشه باز نگه های فکری را به روی انواع جریان

ن از آن برای نگه داشت دورکیمسکیو یکی از مفاهیمی است که نتِ. مفهوم همبستگی مُها و افراد پیگیری کرد

 رتشادر عین شر ا بتواند پاسخی برای رفتار انسانبخش ها و قسمت های مختلف جامعه استفاده کرده است ت

عی با سایر پدیده های دیگر مرتبط خواهد بود؛ سیاست با اقتصاد، اجتما بدیهی است با این مفهوم هر پدیدۀ باشد.

ا بخش های دیگر ب هنگ با سیاست و به همین منوال همۀاقتصاد با حکومت، سیاست با دین، دین با اقتصاد، فر

ی یهم. فارغ از اینکه چه بخشی از چه بخش دیگری بیشتر تاثیر می پذیرد و یا کمتر، موضوع اصلی متوجه این پویا

 جامعه در نگهداری خودش است.

 

چنین وجدان وجدان، احساس طبیعی انسان نسبت به وجود خویش، استعدادها و اعمالش است. هم ۀمعنای اول واژ

 ش را تعیین کرده و موردرفتار و کس از طریق آن جهات اخالقی کرداربه معنای احساسی درونی است که هر 

ها نیز با تولد وجدان پدید مناسبات بین انسان مستلزم حیات فکری است.عملکرد وجدان دهد. داوری قرار می

 د. یابن ما و وجدان دیگران تجلی میصورت وجدان من و وجداکه وجدان تقریباً در یک آن بهآیند، چنانمی

عیتی عینی، آن را به عنوان واق ، وجدان جمعی سخن به میان آورده استاز وشناس  عنوان اولین جامعهبه دورکیم

 .در جهت تبیین امر اجتماعی به کار برده است و های فردیواال و متمایز از وجدان

 

یا وجدان جمع  را به عنوان مجموعه ای از باورها و احساسات جمعی می داند. وجدان جمعی، دورکیمدرواقع 

و بدی عمل یا نیک  ها در خالل اعصار و قرون است و خوبی دلیل تداوم جامعه و پیوند نسل« روح جمع»

ست. ، وجودی مستقل است یعنی روحی جمعی اوجدان جمعیاز نظر بعضی،  می باشد. آنبرشمردن آن تابع 

ها،  ای از جلوهون مجموعهچدانند، بسیاری دیگر آن را هممی های فردی وجدان ۀبعضی دیگر آن را جذبه عارفان

شناسند و باالخره گروهی دیگر آن را اسمی صرفاً جهت جامعه میهای مشترک در یک  ها و آرمانورها، با اندیشه

های دانند که تعداد کثیری از این وجدانهای مختلف در یک محیط اجتماعی میهای وجدانبیان تقابل دیدگاه

 . اندفردی در آن گرد آمده

 



 

 

گل به عنوان روح خلقی به در مورد وجدان جمعی به کار برد، شاید همان تعبیری باشد که ه دورکیمتعبیری که 

 (220-212کوزر؛ مطرح کرد. ) "روح گروهی"کار برد و وونت، پدر علم روان شناسی تجربی، تحت عنوان 
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