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 شناختي دوركيمو بينش جامعه استعاره
  

  علي يعقوبي
 )05/12/95، تاريخ پذيرش04/06/95(تاريخ دريافت 

  
شود. جامعه مفهومي انتزاعي است و غالباً از طريق چيزي ملموس و عيني درك ميچكيده: 

شود، گيري استعاره از آن كمك گرفته ميهاي عيني كه در شكلباره، يكي از حوزهدر اين 
شناختي دوركيم بر ها در بينش جامعههاي بدن است.  هدف اين مقاله تبيين استعارهاندام

تحليلي و   -صورت توصيفي هپژوهش ب ي ليكاف است. روشاساس نظريه معاصر استعاره
شناختي ها در تكوين نظريه جامعهسو استعارهاست. از يك ايآوري اطالعات كتابخانهجمع

اند، زيرا مفاهيم انتزاعي در ذهن انسان از طريق مفاهيم عيني ادراك دوركيم اثربخش بوده
ها دارند. اي در توليد مفاهيم و  استعارهها نقش عمدهشوند؛ از سوي ديگر، پارادايممي

اند. بنابراين شناختي دوركيم مؤثر بودهتخيل جامعه / كاركردي دررويكردهاي اثباتي/ تطوري
ها در انديشه او موثر هم دوركيم در توليد مفاهيم و استعارات نقش داشته و هم پارادايم

اند. هسته اصلي استعارات در تخيل دوركيم استعاره پيشرفت است. وي غالباً از  بوده
كند. او جوامع سنتي و مدرن استفاده ميهاي قطبي و تقابلي براي مقايسه جوامع استعاره

داند كند و دوران مدرن را دوره بلوغ انسان ميگذشته را فروتر از جوامع مدرن محسوب مي
دوركيم اين  .تري را خلق كنددر نسبت با جوامع سنتي، جهان پيچيدهكه توانسته 

داند و برعكس جهان كند و آن را ارگانيك ميپيچيدگي را با بدن انسان  و سلول تمثيل مي
  كند. انگارانه مكانيكي تلقي كرده و اجزاي آن را مولكولي فرض ميسنتي را با تمثيل شي

  شناختي، دوركيم.استعاره، بينش، جامعه مفاهيم كليدي:
  

 
 شناسي دانشگاه گيالناستاديار جامعه  Aliyaghoobi2002@yahoo.com 
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 .مقدمه و طرح مسأله1

شده پيدا كنند. فرايندي ذهني و شناختي هستند كه قادرند خصلت جسمي  2و تمثيل 1استعاره
اي از تشبيه است و است و گونه» شبيه آوردن«و » مثل آوردن«تمثيل از لحاظ لغوي به معني 

اگرچه فاقد يك استدالل منطقي براي تفهيم معني به مخاطب است، اما با بار زيباشناختي و قدرت 
تشبيه  دهد. تمثيل در واقع يكي پيام، اين كار را با توان بيشتري انجام ميتلقيني خود دربرگيرنده

تواند تا روايت يا داستان بلند پيش رود  وقتي تمثيل روايت مي شود يك روايت، مركب است كه مي
شوند. هر دو هم مربوط ميدر استعاره و تشبيه از طريق شباهت به .دهدروايت ديگر را توضيح مي

هم مشترك بهكنند، يعني دو چيز را از يك ايده عنصر مشترك بين دو چيز را كشف و برجسته مي
 سازند. منتها ادعاي شباهت در تشبيه صراحت دارد، ولي در استعاره صريح نيستمربوط مي

اند؛ چون پا افتاده). همچنين، جمالت تشبيهي پيش118، ص 1394و يعقوبي،  2، ص 1393(دباغ،
زاده، هر چيزي به شكلي شبيه چيز ديگري است. ولي استعاره اغلب آموزنده و حتي ژرف است(قاسم

جورج ليكاف بر اين باور است كه ماهيت زبان انسان استعاري است و انسان به ). 12،ص 1379
تعبير وي فهم و بيان يك مفهوم انتزاعي قياس كه مبناي استعاره است، قادر به تفكر است. به  واسطه 

نيز، منظور از ). در اين مقاله 28: 1993شود(ليكاف، تر استعاره گفته ميدر قالب تصورات ملموس
استعاره به معناي عام كلمه به كار گرفته شده است كه در آن معني از عنصري به عنصر ديگر منتقل 

منظور از تخيل توانايي شخص در به وجود بين استعاره و تخيل نسبتي برقرار است. شده است. 
را انسان متخيل توانند واقعي باشند؛ زي آوردنِ تصاويري كه فارغ از چگونگي و وضعيت، نمي

تري براي تخيل است. چون استعاره ابزار شايستهخواهد تركيب و ساختار واقعيت را تغيير دهد.  مي
تخيل بسيط نيست بلكه يك پديده مركب است. هر كجا تخيل گام نهد در واقع چهره استعاره هم 

شود. م انساني ظاهر ميهاي استعاره در كالها و قطبها، مجاورتشود؛ همواره مشابهتظاهر مي
بنابراين بين زبان استعاري و تخيل ارتباط وجود دارد. بازي دالها و مدلولهاي انساني، يك بازي 

هاي ها، باورها، رويكردها و پارادايم). همچنين، تخيل از ارزش146: 1386استعاري است(جهانديده، 
  پذيرد.عصري تاثير مي

نقش  گيرد وها را در مياي از دانشاي  طيف گستردهرشتهبه صورت ميان  پژوهش در استعاره
 كه مفروضات مسلم بديهي به نظر طوريهمان شناختي هر علم دارد.اي در مبادي معرفتعمده

شوند كه ممكن است ها نيز به قدري طبيعي و خود انگيخته وارد زندگي بشر ميرسند، استعارهمي
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ها و فرايندهاي رواني و ارتباطي و مانند بسياري از پديده در عمل توجهي را به خود جلب نكنند
  ).11: 1393(يعقوبي،  نياز از توصيف و تبيين جلوه كنندديگر ساده و بي

اي در توسعه بخشي نقش عمدهاند، و بلحاظ فايدهو تمثيل داراي ابعاد چند كاركردي استعاره
كند. نوعي حركت از يك ايده نظريه كمك مي. در انسجام بخشيدن به ها دارندها يا فرضيهايده

- ها ميها در يادآوري يك نظريه نيز موثرند. استعارهناروشن، به يك مدل بيشتر آشكار است. استعاره

ها توانند به افراد كمك كنند تا يك نظريه را به تجسم درآورند و آن را درك كنند. همچنين استعاره
اي دارند(شوميكر و د حالت احساسي يا هيجاني نقش عمدهاند كه در ايجاداراي قدرت انگيزشي

ها و تشبيهات از ها و كاركردهاي مثبت، استعاره). با وجود فرصت201- 194: 1387همكاران، 
كننده باشند. استفاده از توانند گمراهها ميها و كاركردهاي منفي نيز برخوردارند. استعارهمحدوديت

دقيق و يا گنگ گردد. يك استعاره ممكن است بيشتر به كر غيراستعاره ممكن است منجر به تف
خاطر گيرا بودنش انتخاب گردد تا درستي و دقتش. همچنين يك استعاره ممكن است موضوعاتي را 

  ). 194: 1387بيش از حد ساده كند(شوميكر و همكاران، 
ي ابزار مثابهها را بهرهها كاربرد استعاشناسان قرائت ديگري از استعاره دارند، اغلب آنجامعه

ها در امر اثبات و استدالل استفاده شوند، امري كنند، ولي اگر از استعارهتحليلي بالاشكال تلقي مي
هاي اجتماعي ها در تحليل پديدهها بطور خودآگاه و ناخودآگاه از استعارهدانند. آنكننده ميگمراه

  اند.استفاده كرده
اند، ولي در فرايند ها وجود داشتهدر جوامع سنتي، انبوهي از استعارهنيز معتقد است كه  دوركيم

ها شان چنان از دست رفته است كه ديگر كمتر كسي آناندك محو شده و معنايشدن اندكصنعتي
ي ي يك فكر يا احساس جمعي است كه به دستهكند. بزعم وي  استعاره بيان فشردهرا درك مي

  ).153: 1381شود (دوركيم،معيني از اشياء مربوط مي
اند. استفاده هاي تئوريك دوركيم مؤثر بودهها و ايدهها در تكوين نظريهاز زاويه استقرايي، استعاره

و گذار از  كار اجتماعيهاي ارگانيك در قوام بخشيدن نظريه پيشرفت، تقسيمدوركيم از تمثيل
هاي  گيري از استعارهداشته است. بهره نقش بسزايي  2به همبستگي ارگانيكي  1همبستگي مكانيكي

شناختي  دوركيمي منجر به توسعه نظريه جامعه 4هاي اجتماعيواقعيت» 3شيءانگاري«جامعه و 
  شد. 

 
1. Micanic  solidarity 
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دارند. پارادايم مسلط ها اي در تكوين مفاهيم و  استعارهها نقش عمدهاز منظر قياسي نيز پارادايم
است. در درون اين پارادايم رويكردهاي مختلفي » جتماعيپارادايم واقعيت ا«دوركيم  ةدر انديش

، 1اند. اين رويكردها عبارتند از: پوزيتيويسمشناختي دوركيم مؤثر بودهوجود دارد كه در تخيل جامعه
پوزيتيويسم گرايش علمي مسلط در قرن نوزده بود. دوركيم با تأليف  . 3و كاركردگرايي  2تطورگرايي

  گذاري كرد و يكي از عناصرآن، شناسي پوزيتيويستي را پايه، جامعهقواعد روش علميكتاب 
هاي اجتماعي را بايد مانند امري معنا كه پديدهي شيء است. بدينمثابههاي اجتماعي بهواقعيت

ها ساخته و پرداخته قبلي خارج از وجود فرد در نظر گرفت تا افكار و نظريات شخصي و پيشداوري
: 1370گذارد و موضوع تحقيق آنطور كه هست مورد مطالعه قرار گيرد(توسلي، در آن هيچ تاثيري ن

). رويكرد ديگر، تطورگرايي است. در قرن نوزده، بزعم كنت علوم زيستي آخرين علمي بود كه به 64
ي دوركيم داشته است. ي ظهور رسيد. اين علم نقش مهمي در انديشهمنصهعنوان يك علم به

تقسيم كار «هاي ارگانيك براي تبيين جامعه در اثر معروف وي مثيلاستفاده دوركيم از ت
معناكه، كاركردگرايي نيز دارد. بدين ةهاي ارگانيك وي صبغد. تحليلشومشاهده مي» 4اجتماعي

هاي مختلف جامعه درست مانند اجزاي گوناگون بدن انسان باهم در جهت نفع كل جامعه بخش
در تاكنون مطالعات  متعددي در داخل و خارج ). 42: 1395(گيدنز و  ساتن،  كنندعمل مي

اي انديشه وي مغفول شناختي دوركيم صورت گرفته است، اما وجه استعارهي جامعهخصوص انديشه
هاي ديگر روشن و ها ممكن است اموري را در رشتهها و مفاهيم ساير رشتههمواره دانشمانده است. 

ها در رون آن رشته ميسر نباشد. هدف اين مقاله بررسي استعارهآشكار كنند كه اين امكان در د
 بخشيسازي يا عينيتتجسمشناختي دوركيم است. بنابراين، مقاله فعلي به واكاوي بينش جامعه

  پردازد.هاي علمي و فلسفي  توسط اميل دوركيم ميمبتني بر پارادايم امورات انتزاعي
شوند، عبارتند از: آيا دوركيم به امر استعاره وقوف طرح ميهاي بنياديني كه در اين مقاله پرسش

ها در متون جامعه شناختي دوركيم كدامند؟ چه داشته است؟ استخوانبندي بنيادين استعاره
ها در چه گفتمان يا اند؟ اين استعارهشناختي دوركيم ايجاد شدههايي در تخيل جامعهاستعاره

  اند؟پارادايمي رشد يافته
 ني نظري استعاره.مبا2

به معناي فراتر رفتن و انتقال دادن است  metaphereinي يوناني واژه استعاره برگرفته از واژه
شود كه در آن يك واژه يا عبارت براي نشان دادن واژه يا عبارتي ديگر و به شكلي از سخن گفته مي

 
5. Positivism  
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ي ضمني با چيز ديگر تعبير رود، يا چيز يا عملي از راه مقايسهاي ضمني به كار ميجهت مقايسه
  ). 29: 1393شود(رشيديان، مي

: 1994يكي از نمايندگان اصلي نظريه مقايسه اي در سنت نظريه كالسيك است(تااوبر،ارسطو 
دانست و وي كاربرد استعاره را به خطابه محدود كرد. استعاره را شگردي براي هنرآفريني مي ).136

ن ادب است و بايد در ميان فنون و صناعات ادبي مورد بررسي قرار ي زبامعتقد بود كه استعاره ويژه
). تعريف استعاره كه از زمان ارسطو ثابت مانده 368: 1379صفوي، و  57: 1394راسخ مهند، گيرد(

ها بر تعاملي بودن استعاره تأكيد دارند. ريچاردز با تعديل يافت. آن  2و بلك  1بود توسط ريچاردز
كردند، مخالفت كه استعاره را وجهي تزييني و آرايش كالم محسوب مي  3بالغتديدگاه تاريخي 
كند كه استعاره اصل هميشه زنده و حاضر زبان است و آدمي بدون استعاره قادر به كرده و تأكيد مي

كن كنيم. ماكس بلك توانيم ريشهسخن گفتن نيست. استعاره را حتي از زبان خشك علمي هم نمي
گسترش داد و نشان داد كه » استعاره« ي تحت عنوان ديدگاه ريچاردز را در مقاله فيلسوف معاصر

-است كه شباهت از پيش بوده ميان دو چيز را بيان نمي  4»عمل ذهني متمايز«سازي يك استعاره

كند، بلكه شباهت را خلق مي كند. بلك معتقد است كه استعاره تنها در تشخيص واقعيت به ما 
زاست و اين زايش آفريند. يعني؛ استعاره مفهومبلكه واقعيت يا معناي جديدي ميكند، كمك نمي

ي شود و فربهي و گستردگي زبان، موجب گسترش دامنهمفهومي باعث گسترش و فربهي زبان مي
ترين عنصر گردد. از اين رو، رويكردي پيدا شد كه جايگاه استعاره را در قلب زبان و مهمعلوم مي

). وي معتقد است در هر علمي يكي از 81: 1389لمداد كرد(زنگويي و ديگران،معرفت بخش ق
ها بندي هاي مرسوم و قديمي درباره استعارهبندي مفاهيم است. از طبقهترين اقدامات طبقهبديهي

كند تا با تفكيك جديد مقصود است. بلك تالش مي  6و زنده 5هاي مردهها به استعارهتفكيك آن
و  8»مسكوت«، 7»منقرض«ها را به سه گروهتوان استعارهزعم وي، مييش ببرد. بهخويش را به پ

- از زاويه ديگري به استعاره مي  10ي كنش گفتار). نظريه24- 25: 1393تقسيم كرد(دباغ، 9»فعال«

-مي» گوينده«ي اساسي نظريه مزبور اين است كه درك يك استعاره، يعني درك آنچه نگرد، ايده
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ترين وجه استعاره) به ما منتقل نمايند و درك منظور گوينده، زماني به بهترين و كاملخواهد با آن (
(گلفام و  گيرد كه بين گوينده و مخاطب، ارتباط عميق، ظريف و مناسبي برقرار شودصورت مي
  ).4: 1381يوسفي راد،

معنا از  بيان«استعاره را مبتني بر » همكنشي«و » ايمقايسه«هاي جان سرل با نقد ديدگاه
ها ، معناي استعاري را ناشي از همپوشاني معيني ميان واژه1دانست. او در بيان و معنا» سوي گوينده

ها و جمالت دانست. پل اللفظي واژهو عبارات ندانست، بلكه به عدول منظور گوينده از معناي تحت
» شكل سخن«صطالحي اريكور به نقش تصويرساز بدن در خلق معناهاي استعاري پرداخت و ريشه

-راه ، دستي، سرزمين، كوهپايه، كورهبرگرداند. سرچشمه» شكل«ي يك را به فهم ما از بدن بمثابه

ها و تصويرپذيري پيام به ايده  2بخشيبخشيدن به بدن و جسمآويز و مانند آن گوياي نوعي خارجيت
ي نگرند كه به نظريهاستعاره مي).  ليكاف  و جانسون از زاويه ديگر به 30: 1393است(رشيديان، 

ها استعاره امري اساساً تزييني و يا مخصوص زبان ادبي و زعم آنمعاصر استعاره موسوم است. به
حتي مخصوص زبان نيست، بلكه در انديشه و عمل هر روز ما ساري و جاري است(داسكال و 

شر در ذات خود استعاري ). ليكاف و جانسون معتقدند نظام تصوري و ذهن ب12: 1998همكاران،
تر است. يعني، سازي يك تجربه انتزاعي بر اساس تجربه ملموساست و استعاره ابزاري براي مفهوم

ها، از شود و در اكثر اين استعارهبراي صحبت كردن در مورد حوزه انتزاعي، از استعاره استفاده مي
شود و اين تر استفاده ميانتزاعيي تر براي صحبت در مورد حوزهزبان و  عبارات حوزه ملموس

ترتيب، هر استعاره دو وجه مبدأ و دهند. بدينمقصد ارايه مي - ها غالباً نوعي الگوبرداري مبدأاستعاره
قلمرو مفهومي «گيرد اند كه قلمرويي كه عبارات استعاري از آن شكل ميآنان مدعي مقصد دارد.
» 4قلمرو مفهومي مقصد يا هدف«درك آن را داريم  اي كه قصد فهم واست و حوزه» 3مبدأ يا منبع
هاي مفهومي قصد بر اين است كه مفاهيم انتزاعي، نامحسوس و شود. در استعارهمحسوب مي

پيچيده بر اساس مضامين محسوس، ملموس و عيني، درك و ياد گرفته شود، زيرا به باور ليكاف 
شناختي همين است كه ما مفاهيم ذهني و اني زبكارگيري استعاره در حوزهترين هدف از بهعمده

 ها را ياد بگيريم انتزاعي را بر اساس يك الگوي عيني و محسوس تجزيه و تحليل كنيم و آُن
  ). 88- 89: 1389و زنگويي و ديگران، 12- 13: 1390(بارسلونا،

ي زبان حوزهها استعاره تنها به زعم آناي براي استعاره قايلند، بهليكاف و جانسون ابعاد گسترده
  گيرد محدود نشده، بلكه سراسر زندگي روزمره و از جمله حوزه ي انديشه و عمل را در بر مي
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ها داراي ها معتقدند استعارهاي دارد. آني انسان ماهيتي استعارهكه نظام مفهومي هر روزهنحويبه
هايي هستند كه ستعارههاي جهتي يا وضعي ااند. استعارهشناختي و ساختاريسه گونه جهتي، هستي

باال، پايين، عقب، جلو، دور، نزديك و... گيري فضايي، از قبيل: عمدتاً مفاهيم را بر اساس جهت
گيري فضايي گيرانه، به مفاهيم، جهتهاي جهترو، استعارهكنند. از ايندهي و مفهومي ميسازمان

اند، زيرا كه ما از وسيع و گستردههاي بسيار شناختي داراي دامنههاي هستيدهند. استعارهمي
، و به كنيمها و حاالت استفاده ميها، فعاليتشناختي براي درك رويدادها، كنشهاي هستياستعاره

تواند وجه كنيم. استعاره مياشياء، مواد و ظروف، مفهومي و تصويري مي ةمثابها را بهترتيب آن
دهي ي ساختاري سامانكنند، اساس استعارهدعا ميساختاري نيز داشته باشد، ليكاف و جانسون ا

  اي از اين نوع هستند. هاي گزارهيك مفهوم در چارچوب مفهومي ديگر است و اكثر استعاره
 كردن برخوردارندسازي و پنهانيافتگي و برجستههاي سامانهاي ساختاري از خصلتاستعاره

  ).122: 1393(يعقوبي،
هاي ديگري در امر استعاره وجود ن متفكران علوم اجتماعي روايتشناسان، در بيعالوه بر زبان

طور خودآگاه و  هها بدهند ولي آنمتفكراني از قبيل هابز روي خوشي به استعاره نشان نميدارد. 
  اند.ناخودآگاه از زبان استعاري استفاده كرده

اهنمايي و مشاوره و در در اثبات از طريق ادله در ر«بر اين باور است كه   2در لوياتان  1هابز
در امر ها استعارهكند، زيرا كاربرد هرگونه تفحص مجدانه درباره حقيقت قوه داوري كفايت مي

استفاده قاطع و   3بيتوين  ).68: 1388(شيخ رضايي، »راهنمايي يا استدالل حماقت آشكار است
: 1358دانست (كول به نقل از سروش،كننده ميصريح از تشبيه و پايه برهان كردن  آن را گمراه

اي دارد وي معتقد است كه اگر از قياس و استعاره در امر اثبات نيز ديدگاه مشابه 4پارتو). 261
استفاده شود كار عبثي صورت گرفته است. نكته مهم اين است كه پارتو خود از امر قياس و استعاره 

  ها را هاي قياس چنان تيز بود كه آنسودمنديها و نيز وقوف داشت. آگاهي او نسبت به نارسايي
  ).110: 5،1373(زيتلين »بندي كردها) طبقه ها (اشتقاقعنوان سفسطهبه

ها ها و استعارهالمثلي قوي از ضربدوركيم نيز معتقد است كه در جوامع سنتي، گنجينه
  اند بلكه همان كردهاي ايجاد نالمثل تازهشدن نه تنها ضرباند، ولي در فرايند صنعتيداشته
شان چنان از دست رفته است كه ديگر اندك محو شده و معنايهاي موجود نيز اندكالمثلضرب

ي يك فكر يا احساس جمعي المثل بيان فشردهكند. بزعم وي  ضربها را درك ميكمتر كسي آن
 
1.Hobbes   
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اي مابين ديشهشود. او معتقد است كه هر گاه اني معيني از اشياء مربوط مياست كه به دسته
ها و المثلآيد. او انحطاط ضربي مشترك در ميتعدادي از افراد مشترك باشد به صورت قاعده

  كند:گرايي علمي رد ميها را بخاطر واقعاستعاره
گرايي و علمي بودن خلق ها در جوامع كنوني ناشي از واقعالمثلگويند انحطاط ضرباينكه مي«

در زبان روزمره خودمان آنچنان پايبند دقت علمي نيستم كه  وخوي ماست درست نيست. اما
هاي قديمي كه المثلخواهد از ضرباستعاره و تصوير اصالً بكار نبريم؛ برعكس، خيلي دلمان مي

ها را چاشني كالم خود سازيم. وانگهي، تصوير و اند استفاده كنيم و آنهنوز براي ما باقي مانده
كردن اي براي فشردهالمثل نيست؛ استعاره و تصوير هم وسيلهبود ضرباستعاره هم از عناصر درون

ي كوتاه[است]، اما تنها وسيله ممكن اين كار نيست. گيرم تحول ي جمعي در يك قاعدهانديشه
هاي كوتاه ديگر گنجايش زيادي براي دربرگرفتن تمامي رسد كه اين قاعدهاجتماعي به جايي مي

ها و كلمات قصار فقط وقتي المثلردي را ندارند و به همين دليل ضربهاي احساسات فگوناگوني
تدريج از بين تري پيدا كنند تا اينكه سرانجام بهتوانند باقي بمانند كه معاني وسيعمي

اندازي خاص به استعاره نگاه  هاي مختلف از چشم هر كدام از نظريه ).153: 1381دوركيم،»(بروند
هاي مثبت نظرية  ب در اين مقاله نظرية ليكاف و جانسون است؛ يكي از خصلتاند اما نظرية غال كرده

مزبور چندوجهي بودن آن است. نظريه معاصر استعاره ليكاف ابزار مناسبي براي بررسي ساختار 
تر و  هاي استعاري جامعمفهومي بينش جامعه شناختي دوركيم است زيرا، در مقايسه با ساير نظريه

   .تر استجهانشمول
  
  )1857-1917( 1. اميل دوركيم3

اند. بسياري از مفاهيم وي ملهم از هاي متعددي در تخيلِ معرفتي دوركيم اثرگذار بودهشخصيت
گرايي را از منتسكيو، همبستگي فيلسوفاني از قبيل منتسكيو، روسو، اسپنسر، داروين و... است. او كل

روسو، تأثير  تقسيم كار بر همبستگي اجتماعي را از اي از قرارداداجتماعي اجتماعي را تا اندازه
هاي تكاملي ها و تمثيل). همچنين بيشتر نظريه84: 1393آگوست كنت مايه گرفته بود(يعقوبي، 

هاي او خصلت زيستي، فيزيكي و دوركيم از داروين بويژه اسپنسر سرچشمه گرفته و بيشتر استعاره
  ).203: 2014كينون،شيميايي دارند(مك

  ي جامعه. استعاره3-1
  1ي شيميايي تركيبنگرد. وي با استفاده از استعارهدوركيم از زواياي مختلف به جامعه مي

كه تنها حاصل تجمع صوري افراد جامعه معتقد است كه كليتي به نام وجدان جمعي وجود دارد
 
1.Emill Durkheim 
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افراد تحميل  هاست كه هرگاه الزم باشد از خارج خود را بر تك تكنيست، بلكه چيزي جداي آن
). به عبارت ديگر، هستي اجتماعي موجودي 132: 1374و تنهايي،201: 2014كند( فرناندز،  مي

را   2وابستههمي افراد بهاش تودهكند. جامعه براي شالودهجمعي است كه از تركيب افراد ظهورمي
  ).33: 1385، مان(لهوابسته، آن واقعيت اجتماعي بنام جامعه استهمدارد. وحدت افراد به

دانند. ي دوركيم ميي نظامي از نيروها، را قلب نظريهمثابهناكال و پوپ  نيرو و تصور واقعيت، به
كنند و اند كه فرد را تعيين و كنترل ميجامعه و واقعيت جمعي و نهادها نيروي واقعي زنده، و فعال

  ).79كارآمدند(همان، 
ت ديني تالش كرده تا منشأ و ماهيت دين را همچنين، دوركيم در كتاب صور بنيادين حيا

ها را به همديگر اي است كه انسانتشريح كند. بزعم او دين يك پديده سراسر جمعي است و وسيله
نمايند و دين نظام فكري است كه افراد، جامعه را به وسيلة آن به خودشان باز مي«دهد.پيوند مي

دوركيم به نقل از »(كنندمعه، از اين طريق بيان ميشان را با جاروابط مبهم و در ضمن صميمانه
  ). 176: 1377هميلتون، 

وي معتقد است كه دين نه يك توهم و نه يك چيز اساساً ساختگي است، زيرا وقتي مومنان اين 
نفسه خوبشان اند كه همه چيزهاي فياعتقاد را داشته باشند كه وابسته و مطيع يك قدرت خارجي

  اند؛ اين قدرت همان جامعه است.ر واقع فريب نخوردهرا از او دارند، د
دليل قدرتي كه بر اذهان دارد، تمام آن چيزي را كه الزم است تا حس خدابودن جامعه صرفاً به«

را در اذهان برانگيزد داراست؛ زيرا جامعه براي اعضايش همان چيزي است كه خدايان براي 
  ).73: 1385مان، (له» پرستندگانشان هستند

هاي نمادين براي فهم قدرت جامعه در شكل تز او اين بود كه باورهاي ديني در واقع روش 
). 68: 1386اند(سيدمن،بخش اجتماعي تلقي شدهاند؛ مناسك ديني اعمال وحدتبخشيدن به انسان

دين نه تنها يك آفرينش اجتماعي است بلكه در واقع همان جامعه است كه خصلت خدايي پيدا 
: 1376. عاليق ديني چيزي جز صور تمثيل، عاليق اجتماعي و اخالقي نيستند (آرون،كرده است

 حكومت يا  خداست. اين مقوله وضعي جبرگرايي، در نتيجه مثابه).  بنابراين سيماي جامعه به374
معناست كه جامعه، مانند خدا يا حكومت، كند. برتري جامعه بدينبرتري جامعه بر افراد عمل مي

تر از فرد است. اين اقتدار، مانند اقتدار تر و قوير از فرد، و بزرگتر از فرد است: بهتر، وسيعباالت
   حكومتي يا الهي، به يك درجه محصول نيروي برتر جامعه و محصول تعالي اخالقي جامعه است

  ).72: 1385مان، (له
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كه بدانند آن، بي. افراد در پرستش ديني1شناسي دين دوركيم دو شكل دارد: تبيين جامعه
شان كه در نتيجه تجمع افراد در . جوامع به هنگام جوشش احساسات2پرستند؛را مي» جامعه«

بخش شيء شوند؛ به تعبيري باعث پيدايش نمود ديني و تأثير الهاممكاني واحد است، خداآفرين مي
ين اعياد و شوند. اين جوشش احساسات جمعي در جوامع سنتي در حمقدس در نزد افراد مي

هاي سياسي و اجتماعي فرصت مناسبي براي آيند و در جوامع جديد، بحرانوجود ميها بهجشن
-شدهيافته و نمادين انديشيدهاند. پس خدا جز جامعه تغيير شكلپيدايش اين قبيل احساس جمعي

اين « ). بنابراين وي به254: 1383و عليزاده، و همكاران، 61: 1360اي بيش نيست(دوركيم، 
گيرد كه يك مهندس و طراح در نظر مي مثابهرا بهكند. وي جامعه دين و جامعه تأكيد مي» 1هماني

زند، و دهد، قالب ميآورد، شكل ميسازد، به عمل ميكند، بدين معناكه فرد را ميفرد را طراحي مي
است. يعني؛ دين داراي  هاي  الكتريكي در تبيين دين استفاده نمودهوي از استعاره دهد.صورت مي

نيروهاي مقدسي است. بزعم وي اصل توتمي نخستين صورت ايدة نيروست كه علم و فلسفه از دين 
مان، ي نيرو نيز، از لحاظ عملي، تبيين مذهبي است(لهاقتباس كرده است. تبيين اجتماعي ايده

مثابة استعاره دين را بهدوركيم ي ليكاف، بر مبناي نظريه ). 203: 2014كينون،و مك 267: 1385
  حوزه مفهومي مبدأ براي تبيين حوزه انتزاعي مقصد (جامعه) استفاده كرده است.

  . استعارة اشياء3-2
ديد. منظور او از مي»  2شي«دوركيم با استفاده از استعاره جماد، واقعيت اجتماعي را بمثابه 

ي را همچون موضوعات طبيعي مطالعه هاي اجتماعپنداري  اين است كه بايد واقعيتي شياستعاره
تواند از معناكه مستقل از چارچوب اداراك شخص، واقعيت اجتماعي وجود دارد و ميكرد؛ بدين

هاي هاي علوم طبيعي واقعيتطريق تحقيق تجربي كشف شود. دوركيم با استفاده از استعاره
آور و عام خصلت بيروني، الزامكند؛ كه از سه هاي طبيعي قلمداد مياجتماعي را همانند واقعيت
هاي اجتماعي اين است كه آن ها براي فرد بودن واقعيتبودن يا خارجيبرخوردارند. منظور از بيروني

ها به واسطة اعمال نفوذ بر فرد، آور واقعيت اجتماعي اين است كه آنامري پيشيني اند. ماهيت الزام
- هاي اجتماعي نشان دهنده اين است كه واقعيتقعيتبودن واداراي قدرت الزام و اجباراند. عمومي

شمول هاي اجتماعي باورها و اعمالي هستند كه نه خصلت فردي و نه خصلت جهان
اشياء) هستند قابل مشاهده و »(چيزهايي«). بنابراين حقايق اجتماعي 38- 39: 1389دارند(برت،

هاي اجتماعي تسلط دارند. اين واقعيت تجربه كه ماهيتي خارج از اراده افراد داشته و بر انسان نيز
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يافته است. پس از مرگ او و دنيا آيد موجود بوده و سازماناي بهكه هر فردي در جامعهپيش از آن
  ).151: 1374دهد(تنهايي،هاي انساني نيز جامعه به رشد و حيات خود ادامه ميحتي نابودي نسل

هاي علوم طبيعي و اجتماعي بين واقعيت» انيهماين«نحوي قايل به دوركيم در اين باره  به
  است: 
هاي دنياي خارج و اند كه ما واقعيتبعضي اين فكر را خالف عقل سليم دانسته و برآشفته«

ايم. اما واقع اين است كه در معني و حدود اين اتحاد به هاي اجتماعي را با هم برابر شمردهواقعيت
ين اتحاد اين نيست كه صور عالية هستي را به صور دانية آن اند. موضوع انحو عجيبي به خطا رفته

عكس منظور ما اين است كه به صور عالية هستي همان درجه از واقعيت داده شود كه تنزل دهيم. به
گوييم كه وقايع اجتماعي اشياء مادي كند...ما نميهركس آن را در مورد دانية هستي تصديق مي

ها به نحو ديگر يع مانند اشياء مادي است منتهي شيء بودن آنگوييم كه اين وقااست، ما مي
بخشي كرده سازي يا عينيتتجسممثابه شي او جهان اجتماعي را  به). 11: 1373دوركيم، »(است
سبب وجود شباهت بين امور انتزاعي و حقيقي، از درك شود كه ذهن بهاين تجسم سبب مي .است

  محسوس به درك نامحسوس برسد.
اي طبيعي است و بدون ر قياس بين امر طبيعي و امر اجتماعي معتقد است كه جامعه ابژهوي د

فكر و اراده، مطيع قوانين طبيعي است. افراد نيز در جامعه، بدون فكر و اراده، مطيع اين قوانين 
تك چيزهاي ديگر؛ يعني تك كنندهشود كه تعييناند. جامعه چيزي انگاشته ميطبيعي/ اجتماعي

  ).73: 1385مان، عضايش است(لها
  مكانيكي . استعاره3-3

يي كه همبستگي مكانيكي در اصطالح دوركيمي همبستگي شباهت است. ويژگي عمده جامعه
 هاي فردي وجود داشته باشند.در آن همبستگي مكانيكي رايج است اين است كه حداقل تفاوت

، زيرا داراي عواطف يكساني هستند، به يعني اعضاي يك جامعه به يكديگر شباهت دارند افراد،
هاي يكساني دلبستگي دارند و چيزهاي يكساني را مقدس مي پندارند. اين جامعه منسجم ارزش

  ).21: 1979است، چون افراد هنوز تمايز ندارند(آرون،
اي است كه همبستگي آن مبتني بر عناصري منظور دوركيم از استعاره مكانيكي تصور جامعه

صورت غير ها هماهنگ و وابسته است و نه بههاي اجتماعي است كه كنش آنكولهمچون مول
هاي مولكولي در تبيين همبستگي مكانيكي استفاده نموده ). او از استعاره416: 1370وابسته(ترنر،

  است.
توانند همراه با هاي اجتماعي كه فقط به اين شيوه با هم هماهنگي دارند در صورتي ميمولكول«

هاي اجسام غيرزنده، حركت خاص خودش را نداشته اي حركت كنند كه، مانند مولكولهمجموع
باشند. به همين دليل ما پيشنهاد كرديم كه اين نوع همبستگي را همبستگي مكانيكي يا 
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وسايل مكانيكي و ساختگي  خودبخودي بناميم. واژه بدين معنا نيست كه اين نوع همبستگي زاييده
معناست كه پيوند ميان اجزاء سازنده همبستگي همانند انسجام موجود مابين اجزاء باشد، بلكه بدين

دوركيم، »(شودي آلي ديده مياجسام ماديِ جمادي است، نه مانند عامل وحدتي كه در اجسام زنده
1381 :118.(  

سنتي بنابراين وي با استفاده از دو مفهوم مكانيك و ارگانيگ وجوه و ابعاد جديدي از دو جامعه 
كند. بديهي است ساختار علّي زبان از ساختار واژگاني زبان پيش افتاده است و و مدرن را تشريح مي

بخشي آن گام بر مي دارد. وي با گيري از تركيبات استعاري در جهت ايضاحشناس با بهرههر جامعه
ترين وندي را كه سادهتأسي از استعاره علوم زيستي، اجتماعات مبتني بر تيره، طايفه يا گروه خويشا

ها و جوامع پيچيده مبتني بر همبستگي سلولياند را تكاند و داراي همبستگي مكانيكيجوامع
دوركيم ي ليكاف، بر مبناي نظريه ).72: 1384نامد(كرايب،هاي پرسلولي ميارگانيكي را ارگانيسم

انتزاعي مقصد (جامعه سنتي )  حوزه مفهومي مبدأ براي تبيين حوزه مثابهاستعاره مكانيكي را به
  استفاده كرده است.

  وارگي(ارگانيكي)اندام .استعاره3-4
وارگي است. دوركيم براي بدن يا اندام هاي دوركيم استعارههاي عمده در نظريهيكي از استعاره

مفهومي  اي استفاده كرده است. بدن آدمي حوزهوارهتشريح جامعه مدرن از استعاره بدن يا اندام
اي فرض بر اين است كه افراد با يكديگر فرق دارد و وارهشود. در همبستگي انداممبدأ محسوب مي

آورند و بروز اين تضادها وجود ميهاست كه در جامعه تضادي سازنده بههمين تمايزات و تفاوت
گاه كند. آن شود و گرايش به اجماع و انسجام را شديدتر مينخست سبب نگراني افراد جامعه مي

افتد. تمثيل ارگانيك، واره جامعه به سوي برقراري همبستگي پوياتري به حركت ميساختار اندام
  شود.چنان در كارش رسوخ كرده است كه بديهي پنداشته ميتشبيه جامعه به ارگانيسم، آن

ست. در داران پيشرفته ادوركيم عقيده دارد كه اين همبستگي، مشابه همبستگي موجود در جان
خود دارد و در حيطه عمل خود هاي مخصوص بهاي صفات و ويژگيموجودات آلي هر اندام با سازواره

قدر كه تفرد اين اجزا بيشتر شود، وحدت ارگانيسم نيز بيشتر داراي خودمختاري است. ولي هرچه
تر و در نتيجه هم نيازمندگردد. در اين جوامع بر حسب تفكيك كاركردي و تقسيم كار، اجزاء بهمي

  ).151: 1374شوند(تنهايي،تر ميپيوسته
هاي زيستي بهره برده، ولي در مصاديق آن مان معتقد است كه دوركيم هرچند از استعارهله

  ابهاماتي وجود دارد:
كند، عموماً جامعه را همچون ارگانيسمي متشكل اش را خلط ميكه گاه استعارهدوركيم، با اين«

ترين كند. مهمكند؛ نهادها را به اندام و افراد را به سلول تشبيه مياد تجسم مياز نهادها و افر
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هاست. با وجود اين، استثناهاي ها، و نه نهادها، به انداممند اين طرح كلي تشبيه حرفهجايگزين نظام
به ميان  سخن» هاسلول«و نه » هااتم«تر ديگري هم هست. مثالً، اغلب از افراد به مثابه كنندهگيج
 پندارد، مخصوصاً هنگامي كه دربارهمي» اندام«آورد. از سوي ديگر، گاه به طور ضمني آنان را مي

پردازد. با اين وابستگي متقابل افراد بر پاية تقسيم كارشان به بحث مي همبستگي ارگانيك يا درباره
فرد=سلول و حرفه=اندام، اصلي ديگرش، كه در آن  همه الگوي فرد=سلول و نهاد=اندام، و گونه

  ). 28: 1385مان،له»([الگوي] غالب است
هاي اندامي است. نهادهاي بنابراين، تخيل دوركيم از نهادهاي اجتماعي نيز بر مبناي استعاره

)، دولت، و اقتصاد محور قرار مي ها به ترتيب، قلب، مغز، و امعا و گيرند. او از آناخالق(مخصوصاً
- است(له» تخصصي شدن نهادين«كند. اين طرح كلي معادل مفهوم مي احشاي جامعه توصيف

  ). 29: 1385مان،
شناسان فرانسه  اين است  كه جامعه هاي جامعهانگاري در نظريهبرخي معتقدند علت اين دوگانه

از « فرانسه در حال گذار از وضعيت فئودالي به وضعيتي به طور كامل متفاوت از گذشته  بوده است 
شرايط « كارگيري مفاهيمي تازه و دوگانه، حاالت تحولو، در اولين قدم با رويكردي نظري و بهاين ر

-نظامي« دوركيم) ،  »( مكانيكي و ارگانيكي« تونيس)، » ( اجتماع و جامعه« به صورت » اجتماعي

 شدند تا سپس علل تغييراتتوصيف مي» سنتي و مدرن« اسپنسر) و به طور كلي » ( گرا و صنعتي
اجتماعي و همچنين نتايج آن تبيين گردند. در واقع، بازنمود نظري گذر جامعه سنتي به جامعه 

هايي كه از تامل متفكران و مشاهده نمود؛ دوگانه» مفاهيم دوگانه«جديد را مي توان در ابداع 
). 11: 1395ملكي، »( آمدو توضيح تحوالت آن پديد مي» اجتماع«شناسان اوليه بر ماهيت جامعه

واقعيتي است كه در  هاي تقابلي دوركيم، برساختهبنابرين مي توان گفت ساختار جفت استعاره
اي انتزاعي به استعارات دوگانه -زيست جهان دوركيم حاكم است. دوركيم براي تبيين انضمامي 

اره دوركيم استعجا نيز در اين شود تا بتوان آن را در هيئت مفاهيم نظري نشان دهد.متوسل مي
حوزه مفهومي مبدأ براي تبيين حوزه انتزاعي مقصد (جامعه مدرن ) نگاشت  مثابهارگانيكي را به

  كرده است.
 .استعارة پيشرفت3-5

شود. از استعارة پيشرفت هم در نظرية ديني و هم در نظرية تقسيم كار اجتماعي او مشاهده مي
گونه تقدسي وجود ندارد و هوتي هيچخواهد نشان دهد كه در چيزهاي النظر دوركيم، جادو مي

هم پيوستن و اتحاد افراد مالك نيست. براي همين بر گرد هرچه هست همين دنياست؛ در جادو به
كنند و گيرد و مردم با جادوگر تنها مانند پزشك رفتار ميجادو چيزي مانند كليسا يا امت شكل نمي

پرستي و هاي جادو، راز، طبيعترد نظريه گونه است. دوركيم پس ازها همواره همينرابطه آن
پرستي بر آن نهادند. نگاران نام توتمرسد و آن همان است كه مردمتري ميآنيميسم به كيش بنيادي
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هاي ذهني و شخصي به كنار است. تنها علم قادر است تا ها و تاثيرداوريعلم از شهوات و پيش
  استه ها و اميال شخصي شناسايي كند.وضعيت جامعه را به صورت عيني و فارغ از خو

دوركيم اعتقاد دارد كه خردي كه تحت رهبري علم قرار دارد، يك قسمت بسيار مهم از حيات 
دليل از وضوح و روشني كافي همينهاي فردي بوده و بهجمعي است كه فارغ از تمايالت و خواست

كلي علم ريشه ديني دارند و علم  مفاهيم« براي تشخيص تغييرات الزم در جامعه برخوردار است. 
انديشه علمي چيزي جز » پااليدكند و مفاهيم ديني از جمله خرافات را ميها را دوباره بررسي ميآن

تري از انديشه ديني نيست. از نظر وي در جامعه جديد، تنها علم قادر است تا وضعيت شكل كامل
:  1381ال شخصي شناسايي كند(موحد ابطحي ، ها و اميجامعه را به صورت عيني و فارغ از خواسته

192 -254 .(  
  دست ترين نوع معرفت اس، بهاز نظر دوركيم شناخت علمي از طريق معرفت حسي كه نازل

ها مانند معرفت عقالني، شهودي و وحياني ارزش آيد. وي براين باور است كه انواعِ  ديگر معرفتمي
  شوند. و پيشرفت بشر نميشناختي چنداني ندارند چرا كه باعث رشد 

كند كه جوامع در طي زمان براين، دوركيم در  نظرية تقسيم كار اجتماعي نيز تأكيد ميعالوه
رو، شود. ازاينشوند. در اشكال اولية جامعه تقسيم كار به ندرت يافت ميتر ميتر و تمايزيافتهپيچيده

شوند؛ مي ناميد حفظ مي» كانيكيهمبستگي م«اشكال اولية جوامع به واسطة آن چه دوركيم 
ي باورها و احساسات مشابه جوامع مدرن با رشد معناكه به واسطة شكلي از همبستگي بر پايهبدين

هايش تقسيم كار مشخص مي شوند. از اين رو، تقسيم كار هم بر كل(جامعه) و هم بر عناصر و اندام
  نظر دارد.

اند كه پيكر زنده كاربرد دارد؛ حتي به اين جا رسيدهتقسيم كار در پيكر زنده نيز مانند جوامع «
تر باشد در مقياس حيات حيواني مقام باالتري دارد...تقسيم كار ديگر يافتهاش تخصصهر قدر وظايف

اي است در اش در هوش و ارادة آدميان باشد؛ بلكه پديدهفقط نهادي اجتماعي نيست كه سرچشمه
  ي زنده و اش را بايد در خواص اساسي مادهشرايط شناسي عمومي كه گوييقلمرو زيست

  ).42: 1381(دوركيم،  »وجو كرديافته جستسازمان
طوركه جامعه از حالت نظامي به صنعتي حركت كند، وي با تقليد از اسپنسر معتقد است همان

وجود شود. اين امر در جامعه از حالت مكانيكي به ارگانيكي نظمي باعث شكنندگي آن جامعه ميبي
  كند: دارد. در اين تبيين دوركيم با توجه به استعاره اندامي تاكيد مي

شد، بيش از پيش منضم كردن خاك ديگران از راه خشونت، كه در گذشته بسيار ديده مي«
ها چندان مطمئن نيست تبديل شده است. زيرا جدا يافته و به اقدامات ظريفي كه عاقبت آنكاهش

ور و چسباندن آن به كشوري ديگر امروزه در حكم جدا كردن يك يا چند كردن ايالتي از يك كش
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هاي اساسي كه اندامشود، به دليل آناي كه جدا ميكننده از يك پيكر كلي است. منطقهاندام عمل
: 1381(دوركيم،  »شودهاي عميق ميها دچار آشفتگيمكمل خود را از دست داده است، تا مدت

136.(  
هاي زيستي معتقد است راه نفوذ عناصر بيگانه ه دوركيم  با استفاده از استعارهكنكته جالب اين

  تر بيشتر است.در درون جامعه ضعيف
تر، باشد، راه نفوذ عناصر بيگانه به اش سستتر، يعني بافت اجتماعياي صعيفهرقدر جامعه«

تر ورود فرد بيگانه به بدوي نيافته وتر خواهد بود. در بين اقوام تكاملداخل پيكر اجتماعي آسان
ترين كارهاست...با پذيرش به عضويت قبيله فقط حق داخل يك جامعه و پذيرش عضويت آن سهل

همان، »(آيدشود، بلكه فرد پذيرفته شده به عضويت قبيله نيز در مياي نيست كه تأمين ميطايفه
136.(  

وقفه حفظ شوند؛ يعني از طريق بيپيوسته و » همبستگي ارگانيكي«توانند با ها تنها ميآن
ي آن نظام رشد تقسيم كار با تبيين همبستگي بر پاية وابستگي متقابل و همكاري عناصر سازنده

تبيين شود، استدالل مزبور به طور بنيادين، دارويني »تراكم اخالقي يا تراكم پويايي«افزايش در 
ها انجامد كه آنشدن ميبه تخصصي است. رشد جمعيت در بين حيوانات به لحاظ كاركردي چنان

 بتوانند با همديگر همزيستي داشته باشند.
به نظر  ،كندكه چرا وي از استعاره همبستگي ارگانيكي براي جامعه تمايزيافته استفاده مياين

هاي يك موجود آرون احتماالً از اينروست كه اجزاء يك ارگانيسم زنده همانند يكديگر نيستند. اندام
- كه هر اندام كاركرد خاص خود را دارد، بهكنند و دقيقاً به علت آنهر يك كاركردي را اجرا ميزنده 

ها به يك اندازه براي حيات موجود زنده طوركلي با مغز تفاوت دارند، آنها بهكه قلب و ششعلت آن
  ).31: 1376اند(آرون، به نقل از صبوري،ضروري

تر به انسان ست كه ما در ميان حيوانات نزديكاين همبستگي مشابه همان همبستگي ا«
: 1389به نقل از مور، »(و خودمختاري خود را داراست  1مشاهده مي كنيم: هر ارگان در عمل سيما

  شود.بينانه محسوب مي). نزد دوركيم گذار از استعاره جهتي مكانيكي به ارگانيكي مثبت و خوش77
كند. اجتماعي مكانيكي(قطاعي) و ارگانيكي بحث مي طوركه اشاره شد، دوركيم از دو سنخهمان

  سلولي تشبيه هاي تكتر به ارگانيسمهاي به اصطالح پستاولي يا سنخ  مكانيكي را به جامعه
  تشبيه » هاي سنخ باالترارگانيسم«تر به هاي عاليكه سنخ ارگانيكي را جامعهكند. درحاليمي
پروتوپالسم واقعي «اند. اولين سنخ اجتماعي ياختهتك هاي بدوي مانند جاندارانكند. جامعهمي

 
1. Physiognomy 
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ها نيز به دفعات همانند دهد. اينها را ميهاي ساده يا جماعتاست كه تشكيل قطاع» اجتماعي
  كند اختالف در پيوند اجزاست.ها را متمايز ميشوند. آنچه جامعهتركيب ميهاي كرم خاكيحلقه
تر، تر و عاليهاي پستهاست، همانند اختالف...ميان ارگانيسمناختالف در انواع پيوند اجزاي آ«

هاي غيرارگانيكي يافته و پروتوپالسم، ميان پروتوپالسم و مولكولميان چيزهاي زنده بسيار سازمان
  ).30: 1385مان،له»(ها تشكيل شده استكه از آن

اي نيست. او مدعي است ارهها صرفاً استعشناسي جامعهكند اين سنخدوركيم همچنين تاكيد مي
گذرانند كه ارگانيسم هاي زيستي، زيرا اين تكامل جزيي از ها عيناً همان تحوالتي را از سر ميجامعه

  قانون طبيعي كيهاني است.
   ةاو بر پاي شناسيدهد كه جامعهياستعارات تقابلي در نظريه هاي دوركيم نشان م

فرانسه جامعه فرانسه را به جامعه پيش و بعد از انقالب شناسي تغيير است. چنانكه انقالب جامعه
هايي  استفاده جايي عظيم از استعارههمين دليل دوركيم براي توصيف اين جابهتقسيم كرده بود. به

- ، دوركيم بيهاي فكري اسپنسر، تونيسجايي نشان دهد. شباهت استعارات نظامكند تا اين جابهمي

االذهاني اند تا ارتباط بينجهان مشتركي استعارات خود را يافته- تدليل نيست، چرا كه در زيس
مشتركي داشته باشند. دوركيم اگرچه همدلي پنهاني با روسو و توكويل دارد كه در حسرت جامعه 

كند، تحوالت جامعه را مراتبي داروينيستي سعي ميسنتي بودند، اما با استفاده از استعارات سلسله
شناس تجددگرا ظاهر شود. دوركيم اگرچه مخالف تحوالتي جامعه مثابهبداند و بهرونده تحوالت پيش

شد، اما بر اين نظر بود كه عناصر نبود كه سبب گذر جامعه از وضعيت سنتي به وضعيت جديد مي
  ).24: 1395ها تحول يابد( ملكي، نيز بايد متناسب با آن دگرگوني» همستگي اجنماعي«زايندة 
  ترميمي.استعارة 3-6

وي از دو جزاي تنبيهي و ترميمي استفاده نموده است. جزاي ترميمي تعزيري نيست، بلكه در 
حد ترميم است. رنجي متناسب با زيان وارد شده به كسي كه حقي را زيرپا گذاشته يا به جا نياورده 

حق صحبت  كار محكوم به اين است كه آن حق را به جا آورد...قاضي ازشود؛ گناهاست تحميل نمي
جاست كه دوركيم واژه جزا براي ). نكته جالب اين103: 1381دوركيم، »(مي كند نه از مجازات

ولي واژه جزا در اين «داند و به امر استعاره وقوف داشته است. عدالت ترميمي را امري استعاري مي
  ).  103: 1381دوركيم، »(معنا فقط ارزش استعاري دارد
  اي اندامي در تبيين عدالت ترميمي استفاده نموده است.هوي همچنين از استعاره

كند. حقوق ناظر به همكاري نقشي مشابه نقش دستگاه اعصاب در بدن، در جامعه بازي مي«
نحوي كه همه با هاي متفاوت بدن را هماهنگ كند بهاش اين است كه نقشدستگاه اعصاب وظيفه

دنبال تقسيم كار حالت تمركزي است كه پيكر زنده، بهسان بيانگر هم كار كنند: اين دستگاه بدين
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ها، بدان ارتقا يافته است. به همين دليل، توسعه دستگاه عصبي، زيستي و تفكيك وظايف اندام
ي اين تمركز در مراتب حيواني متفاوت. پس درجه تمركز گيري درجهاي است براي اندازهوسيله

ي حقوق ناظر بر توان با توجه به حدود توسعههم مياجتماعي حاصل از تقسيم كار اجتماعي را 
). عدالت ترميمي بصورت طرحواره تصويري و  117همان، »(همكاري و جزاهاي توافقي اندازه گرفت

  شده در آمده است.جسمي
  .استعارة مرضي3-7

ه كند كگيرد و اذعان ميدر تفكيك امر طبيعي از امر سالم نيز از تبيين علوم زيستي بهره مي
زعم وي جامعه به توضيح امر طبيعي سالم است تا بتوان آن را از امر نابهنجار(مرضي) متمايز كرد. به

- شناسي است كه هر يك از افراد آن ميمثابه ارگانيسم است، اقسام جامعه همچون انواع در زيست

به مقدار زياد توانند بهنجار و يا نابهنجار شناخته شوند. اساساً چيزي طبيعي و بهنجار است كه 
معنا كه در هر جامعه زماني كه امري عموميت كامل يافت نسبت به آن جامعه موجود باشد. بدين

كه ممكن است همان امر در جامعه ديگر چندان شايع و مورد قبول صورت طبيعي دارد، در صورتي
در جامعه  نبوده، صورت غيرطبيعي يا مرضي داشته باشد. همچنين وقتي كه امري به مقدار كمي

گردد، ولي پس از شيوع پيدا كرد و از نسبت معيني تجاوز نكند براي آن جامعه طبيعي محسوب مي
گيرد. در اين راستا معتقد است، جرم گذر از آستانة معيني اين امر نيز جنبة مرضي به خود مي

يت زماني طبيعي و سالم است كه نخست ارتكاب جرم و مجازات آن كمك به مرزبندي و تقو
كه جرم مكانيسم تغيير اجتماعي است بدين معناكه دليل آنهاي اجتماعي كند و دوم بهمحدوده

).دوركيم 64: 1370، توسلي،  72- 71: 1384ها را به چالش بطلبد(كرايب،تواند همان محدودهمي
  معتقد است كه سالمت امري نسبي است.

د و تعريف شرايط تندرستي و بيماري به توان مرضي شمرواقعه را تنها نسبت به نوع معيني مي«
شناسي نيز انكارناپذير است. تاكنون هيچ نحو انتزاعي و مطلق ممكن نيست. اين قاعده در زيست

دار نيز چنين تن بهنجار است براي فالن مهرهكس به اين فكر نيفتاده است كه آنچه براي فالن نرم
د دارند؛ زيرا داراي نوع متوسطي خاص خود است. هر نوع از اين جانداران، سالمت مخصوص بخو

شناسي ها نيست. همين اصل در مورد جامعهترين آنترين انواع كمتر از عالياوست و سالمت پست
  ).74: 1373دوركيم، »(نيز صادق است هر چند غالباً درست شناخته شده نيست

  نويسد:مختلف ميي سالمت يا بيماري در انواع دوركيم در ادامه با توجه به استعاره
چه براي آدم وحشي بهنجار است براي آدم متمدن هميشه شناسي صرف، آناز لحاظ زيست«

ها توجه داشت، زيرا عكس؛ مخصوصاً يك سلسله تغييرات است كه بايد به آنچنين نيست و به
، سال نيستدهد...سالمت فرد سالخورده همان سالمت فرد بزرگمنظماً در تمام انواع رخ نمي

سال هم مانند سالمت كودك نيست. وضع اجتماعات هم به همين منوال كه سالمت بزرگهمچنان
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است. باري، واقعه اجتماعي براي فالن نوع اجتماعي تنها نسبت به دورة معيني از رشد خود بهنجار 
ت ببينيم توان چنين نام نهاد كافي نيسكه بدانيم آيا فالن واقعه را ميشود؛ پس براي آنناميده مي

ها را در كند؛ بلكه بايد آنبه چه صورت در عموم اجتماعاتي كه به اين نوع تعلق دارند جلوه مي
  ).75: 1373دوركيم، »(ي خاص تحولشان مورد توجه قرار دهيممرحله
  . استعارة آنومي اجتماعي3-8

حاً دال بر قانوني است كه تلويمعناي بيبه anomiaي يوناني اين استعاره مشتق از واژه
نخستين بار در قرن شانزدهم وارد زبان  نظمي است. اين واژهعدالتي و بيحرمتي، بيتبهكاري، بي

اعتنايي به قوانين شرعي به كار رفت. در زبان فرانسه اين معناي بيانگليسي شد و در قرن هفدهم به
رفت. گويو كه ضدكانتي بود، ماري گويو با معنايي مثبت مورد استفاده قرار گ - مفهوم در آثار ژان

اي آرماني دارد كه در آن آنومي اخالقي (فقدان قواعد مطلق، عام و ثابت) و آنومي چشم به آينده
  هاي جزمي شود.ديني موجب آزادشدن قضاوت هر فرد از بند همه ايمان

و بود اما آنومي استفاده كرد. وي منتقد افكار گوي دوركيم نخستين بار در جامعه شناسي از واژه
اين واژه را از او اقتباس نمود و ابتدا در كتاب تقسيم كار اجتماعي و سپس در كتاب خودكشي، 

مربور مورد استفاده رابرت مرتن قرار  ، واژه1930دوباره معنايي منفي به آن داد. بعدها در دهه
  ).714: 2015گرفت(بسنار،

هاي جانيان و مجرمين به كار برد، اما بعداً وي نخست اين واژه را براي تشريح علل بعضي از رفتار
ها بكار هاي اجتماعي و بحرانرا گسترش داد و به صورت كليدي براي تحليل بسياري از نابسامانيآن

شود كه در آن هنجارهاي اجتماعي نفوذ زعم وي آنومي به وضعيتي در يك جامعه اطالق ميبرد. به
 ). 790: 1386نز،خود را بر رفتار فرد از دست بدهند(گيد

آورد. منظور وي از تقسيم كار شمار را غيرطبيعي بهدوركيم در تقسيم كار شكل آنوميك آن 
شان همراه با صنعتي شدن سريع و پرشتاب و به دليل اند كه پديد آمدنهاي انتقاليآنوميك وضعيت

ها اقتصاد است و با آن فقدان كنترل هاي اقتصادي، سياسي و اخالقي در تقسيم كار و روابط مبادله
ها با ها و نابرابريگردد و رابطة تخصصشود، تضاد طبقاتي تشديد ميخوش نوسان ميدست

توانند رود و كاركناني كه وظايف تخصصي بر دوش دارند نمياستعدادهاي طبيعي افراد از دست مي
ست(آوتويت و باتومور، ها تا چه حد براي بقاي كل جامعه ضروري و حياتي اندريابند كه كار آ

1392 :272.(  
خودكشي «دوركيم بعدها از آنومي در حوزة خودكشي استفاده كرد و يكي از انواع خودكشي را 

آيد كه معيارهاي روشني براي راهنمايي هنجاري هنگامي بوجود ميناميد. بزعم وي بي» آنوميك
 مردم در چنين شرايطي احساس رفتار در حوزة معيني از زندگي اجتماعي وجود نداشته باشد و 
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هنجاري يكي از عوامل اجتماعي است كه بر تمايل به خودكشي تأثير جهتي و نگراني كنند. بيبي
  ).224: 1389گذارد(ستوده، مي

هنجاري اقتصادي و زناشويي ياد كرد. دوركيم اين استعاره را بسط داد و از دو نوع آنومي يا بي
ها را داشتاي است كه چشمشدهشي چارچوب هنجاري پذيرفتهمعناي فروپاآنومي اقتصادي به

هنجاري زناشويي نيز از نظر دوركيم مرض مزمني بود حاصل تضعيف قدرت كند. بيتثبيت مي
كنترل، چارچوب هنجاري پذيرفته شده در زمينه زناشويي كه ميل و شهوت جنسي را اداره و 

  ).272: 1392كرد(آوتويت و باتومور، هدايت مي
دوركيم از استعارة فيزيكي براي تحليل آنومي استفاده كرد. وي معتقد بود كه در غيبت جامعه، 

هاي بسيار زياد مانند مولكول«شود. افراد فرد از تمام فشارهاي اجتماعي آزاد است و به خود رها مي
، محكم كند، و ها را در جاي خود نگه داردلغزند و با نيروي مركزي كه آنمايع بر روي يكديگر مي

). دوركيم در كنار استعاره آنومي از استعاره 115: 1385مان، له»(سازمان دهد، روياروي نيستند
شان كه جوامع مركز، جاذبة اجتماعيآنمحضزعم وي بهاستفاده كرد. به» جاذبه اجتماعي«فيزيكي 

جايگاه نظارت و كنترل خود شوند و مثابه موجودات نااجتماعي معلق متفرق ميرا از دست بدهند، به
- شناسان كاربرد گسترده). اين استعاره بعدها در بين جامعه123: 1983دهند(هاموند،را از دست مي

  تري يافت. قرائت مرتن از  آنوميك اين بود كه بين وسايل و اهداف شكاف ايجاد شود.  
  .استعارة عينيت3-9

هاي علوم طبيعي و به ويژه ي كرد روشطور جدي سعشناسي است كه بهدوركيم اولين جامعه
-كار برد. وي تالش كرد در تحليلهاي آماري را در علوم اجتماعي بهها و روشگرفتن از تحليلبهره

گرايي در شناختي و تاريخي را كمتر دخالت دهد و بيشتر به بعد عينيتهايش عامل فلسفي، روان
را نه در عوامل ي آنخودكشي ريشه شناختي اشاره كند. او در خصوص عللقالب جامعه

). او واقعيت 130: 1374دانست(تنهايي،فيزيولوژيكي، كروموزمي و رواني  بلكه اجتماعي مي
طور عيني و علمي مطالعه قرار داد. دوركيم در توان بهپنداشت كه ميمثابه شيء مياجتماعي را به
كند. به هاي اجتماعي تأكيد مياز واقعيت هاي روانيهاي اجتماعي بر تفكيك واقعيتتبيين واقعيت

شناسي تنها قادر است كه خصوصيات فرد را به عنوان عاملي جداي از جامعه مطالعه عقيده وي روان
-شناسي مطالعه خصوصياتي است كه در تجمع افراد در جامعه سرچشمه ميكند؛ اما وظيفه جامعه

ني مطالعه آزمايشي وقايع اجتماعي تنها راه، اي يعگيرد. براي دستيابي به امكان چنين مطالعه
لحاظ روش شناختي نيز قايل به تبيين حقايق اجتماعي برحسب حقايق اجتماعي ديگر است. وي به

هاي استقرايي و عيني بين روشهاي علوم طبيعي و علوم اجتماعي است و روش» همانياين«
م قرار گرفت. او از دو نوع تبيين علّي و مشاهده، آزمايش، مقايسة كنت و اسپنسر مورد قبول دوركي

  كند. كاركردي در تشريح حقايق اجتماعي ياد مي
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  . استعارة ساخت و كاركرد3-10
ناپذير گرايي را از كاركردگرايي جداييشناسان آمريكايي ساختارهر چند امروزه بيشتر جامعه

ه است. مفهوم ساخت در قرن گرايي مستقل ار كاركردگرايي رشد پيدا كرددانند ولي ساختارمي
هاي مختلفي مورد استفاده قرار گرفت. نخستين بار اميل دوركيم از ساختار نوزدهم به صورت

-مثابه ساختار مي). او ارگانيسم اجتماعي را به122: 1370شناسي گروه سخن گفت(توسلي، ريخت

اجزاي پيچيده است. در  اي اززعم وي، جامعه مانند ارگانيسم، كل مافوقِ پيچيدهپنداشت. به
گويند. جامعه را همچون ارگانيسمي اش را سلول ميارگانيسم، اين اجزا را اندام و اجزاي سازنده

مان، كند(لهكند؛ نهادها را به اندام و افراد را به سلول تشبيه ميمتشكل از نهادها و افراد تجسم مي
1385 :29 -27.(  

شناسي معتقد ت. دوركيم در كتاب قواعد روش جامعهمفهوم ديگر دوركيم استعاره كاركرد اس
بخشي، بايد تحليل كاركردي و علّي را تركيب كند. تحليل علّي به تبيين است كه هر تبيين رضايت

نياز «پردازد، در حالي كه تبيين كاركردي، تداوم اعمال را بر حسب هاي اجتماعي ميتوالي پديده
كه در بردارندة اين اعمال است. اين امر، اصول ارگانيكي را دهد اجتماعي شرح مي» كلي ارگانيسم

كند؛ سالمتي اجتماعي به ميزان ارتباط و به هم پيوستگي كاركردي در تفكر دوركيم مشخص مي
شناسي اجزاي مختلف جامعه با كل بستگي دارد. بنابراين، وي در تحليل كاركردي از استعاره آسيب

كند. مفاهيم ساختار و كاركرد دوركيم كل منسجمي تفاده ميكه ريشه در علوم زيستي دارد اس
هاي ديگر او از قبيل بهنجار، مرضي، تقسيم كار، تراكم اخالقي، تراكم است كه در پيوند با استعاره

  گيرد.جمعيت، همبسگي مكانيكي، ارگانيكي و...قرار مي
  نويسد:بهنجار و مرضي مي برت از قول دوركيم در خصوص ارتباط بين  مفهوم كاركرد و استعارة

كنند در جوامع مشابه نيز بروز كنند، و اگر آن اي معين بروز مياگراشكال معيني كه در جامعه«
-اشكال معين كاركردهاي ضروري جامعه را ارضا كنند، آن گاه آن اشكال بهنجار هستند در صورتي

  ). 82: 1389برت،( »شناختي هستندها اين شرايط را نداشته باشند، آسيبكه پديده
داند، برت بنياد انديشه دوركيم در خصوص افزايش تراكم اخالقي و تراكم جمعيت را دارويني مي

گيرد، رشد زيرا به زعم دوركيم، افزايش همبستگي ارگانيك در فرايند افزايش تقسيم كار صورت مي
نيز براساس افزايش رشد  شود، اين تراكم اخالقيتقسيم كار با افزايش در تراكم اخالقي تبيين مي

  ). 83(همان: گرددجمعيت تبيين مي
كند. كميت اجتماع باعث افزايش زعم وي رشد و تراكم جوامع تقسيم كار بيشتري را طلب ميبه

هاي كند، و به طور يكسان در مورد ارگانيسمشود. او اين قانون را عمومي تلقي ميتقسيم كار مي
  برد.ار ميطبيعي و كالبدهاي اجتماعي به ك
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اهميتي كه به عامل عددي نسبت داده مي شود، اگر به نقش بسيار اساسي كه در تاريخ «
جا كه تعداد اجزاي سازندة كند توجه كنيم، ما را شگفت زده نخواهد كرد... از آنها بازي ميارگانيسم

ند و اين كجانور بيشتر است، روابطشان ديگر يكسان نيست، شرايط زندگي اجتماعي تغيير مي
تغييرات است كه به نوبت، هم تقسيم كار، چندريختي بودن، و هم تمركز نيروهاي حياتي و انرژي 

كند. پس رشد مادة ارگانيك، واقعيتي است كه بر كل تكامل جانوري ها را تعيين ميتر آنافزون
  ).32- 33 :1385مان،له»(آور نيست كه تكامل اجتماعي تابع همان قانون استحاكم است. تعجب

  نويسد:دوركيم درخصوص رابطة بين تراكم جمعيت و تراكم اخالقي  مي
ترشدن جوامع، بيشتر تقسيم موازات پرحجم و متراكمبينيم كه كار، بهاگر مي«
ترند بلكه براي اين است كه شود براي آن نيست كه شرايط خارجي گوناگونمي

  ).235: 1381دوركيم، »(مبارزه براي زندگي شديدتر شده است
  شود قرائت دارويني برداشت كرد:در اين امر مي

هم همانندتر باشند رقابت درستي مشاهده كرده است كه موجودات زنده هرقدر بهداروين به«
هاي گونه موجودات چون داراي نيازهاي همانند هستند و هدفها شديدتر است. اينمابين آن

  ).235: 1381دوركيم، »(رقيب يكديگرندجا كنند در همههمانندي را دنبال مي
اند. در يك شهر واحد، دوركيم معتقد است كه در جامعه انساني هم، آدميان نيز تابع  قانون

طور متقابل ها بخواهند بهكه هر كدام از آنتواند وجود داشته باشد بدون آنهاي متفاوت ميحرفه
  كند. مي ها فرقهم آسيب برسانند، زيرا موضوع اين حرفهبه

هاي آن بستگي وي در ادامه معتقد است كه سالمت يك ارگانيسم به عملكرد سالم همة اندام
دارد. هر اندام يكي از كاركردهايي را برعهده دارد كه براي سالمت ارگانيسم ضروري است. براي 

يز وجود ي خون نمثال، قلب در بدن انسان براي به گردش درآوردن خون در بدن است؛ براي تصفيه
هاي ديگر بستگي عالوه، عملكرد صحيح هر اندام به عملكرد درست اندامكبد ضروري است و غيره. به

اي تشكيل شده هم وابستهدارد. يك نظام ارگانيك، نظامي منسجم و هماهنگ است كه از اجزاي به
ليكاف نگاشت ).  بر مبناي نظريه 46: 1356پور، محمدي،است كه هر كدام كاركردي دارند(جاليي

 اي از حوزه مبدأ (ارگانيسم) به حوزه مقصد ( جامعه) انجام گرفته است.يافتهسازمان
 
  گيري. نتيجه4

نكتة پراهميتي كه بايد به آن توجه كرد رابطه استعاره هاي دوركيم با نظريه اوست. دوركيم از 
مي برد قطبي و تقابلي است و هايي كه به كار كند. معموال استعارههاي طيفي استفاده نمياستعاره

اي دوركيم باشد. او جوامع گذشته را  فروتر از جوامع به نظر مي رسد دليل اين امر ذهن مقايسه
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هاي دروكيم يك استعاره توان گفت استعاره پيشرفت، در نظريهداند. به عبارت ديگر، مياكنوني مي
رسد برعكس نظر ميآفريند  از اين جهت، بهمي بنياني است. او با اين استعاره بن استعارات ديگر را

نوا با كانت دوره بلوغ كنند، دوركيم دوران مدرن را همآل فكر نميساختارگرايان كه به جهان ايده
تري را خلق كند. دوركيم اين داند كه توانسته  در نسبت با جوامع سنتي، جهان پيچيدهانسان مي

داند و برعكس جهان سنتي كند  و آن را ارگانيك ميتمثيل ميپيچيدگي را با بدن انسان  و سلول 
 كند. اين مسئله نشان داند و اجزاي آن را مولكولي فرض ميانگارانه مكانيكي ميرا با تمثيل شي

هاي علمي و استعاراتي كه يك نظريه پرداز براي تبيين آن دهد كه چه رابطة دقيقي بين پارادايممي
هاي عيني هاي انتزاعي را بر اساس حوزهيرد وجود دارد. بنابراين وي حوزهگپارادايم به كار مي

ي مفهومي ليكاف مبني بر بسط كننده اصل بنيادي استعارهكند. اين امر تداعيسازي ميمفهوم
ي مقصد ي مبدأ به حوزهاي از حوزهاستعاري است كه اين فرايند محصول نگاشت مفاهيم طرحواره

مثابه مكان است كه از آن به دو سنخ مكانيكي و انديشه دوركيم جامعه بهاست. همچنين، در 
و اين همان چيزي  شودواسطه حركت در مكان درك ميكند. مفهوم زمان نيز بهارگانيگي تعبير مي

انگاره اصلي زماني در اين نظريه  نامد.مي» ي مكانمثابهاستعاره زمان به«است كه ليكاف آن را 
خصلت عمودي دارد؛ يعني رو به جلوست و هم ويژگي افقي دارد زيرا با تكيه بر خطي است. هم 

  مندي است.بدن
هاي كارگيري استعارهتأثير منتسكيو و  روسو است، اما در بهگرايي تحتدوركيم با آن كه در كل

هاي رهگرايي دوركيم  هر دو قطب استعاتأثير پارادايم داروين و اسپنسر است. كلپارادايمي تحت
هاي نظري خود را سازد مكانيكي و ارگانيكي، اما با برتري يكي بر ديگر  استعارهكالن نظريه او را مي

  كند. به داروينيسم نزديك مي
ها دارند. دو گرايش پارادايميك اي در توليد مفاهيم و استعارهها نقش عمدههمچنين پارادايم

اند. يكي از قواعد مربوط به جامعه دوركيم مؤثر بودهعمده  پوزيتيويسم و تطورگرايي در تخيلِ 
هاي اجتماعي را بايد معنا كه پديدهشيء است. بدين هاي اجتماعي بمثابهشناسي اثباتي، واقعيت

طور كه هست  مورد مطالعه قرار مانند امري خارج از وجود فرد در نظر گرفت  و موضوع تحقيق آن
شناسي از هستي و ايم در مقابل برخي معارف از قبيل فلسفه و روانگيرد. دوركيم در درون اين پاراد

هايي از قبيل اي از استعارهشناسي دفاع كرد. اين امر به توسعه بخش عمدهموجوديت علم جامعه
جامعه، شيء، عينيت، كاركرد، مولكول، اتم و... منجر شد. عالوه بر پوزيتيويسم، گفتمان تطورگرايي 

قرن نوزده، تطورگرايي و علوم زيستي نقش مهمي در انديشة دوركيم داشته است. نيز حاكم بود. در 
» تقسيم كار اجتماعي«هاي ارگانيك براي تبيين جامعه در اثر معروف وي استفاده دوركيم از تمثيل

هاي متعددي همچون، ارگانيك، سلول، شود. اين پارادايم، منجر به توليد استعارهمشاهده مي
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جتماعي، مرضي، ترميمي، پيشرفت، تنازع و...گرديد. همچنين بين نظريه دوركيم و پروتوپالسم ا
»  اين هماني«شناختي دوركيم  قايل به لحاظ روششناختي وي ارتباط وجود دارد. بهرويكرد روش
گرايي از روش علوم هاي طبيعي بود. او تحت تأثير مكتب مثبتهاي اجتماعي و پديدهبين پديده

هاي اجتماعي و شناختي بين دانشلوم اجتماعي استفاده كرده است. تشبيه روشطبيعي در ع
  شناختي دروكيم شده است.هاي متعددي در تخيل جامعهطبيعي منجر به خلق استعاره

شناخت «هاي معطوف به بدن استفاده كرده است، كه به آن  در اين باره، دوركيم از استعاره
ن انسان به عنوان محوري براي شناخت عمل كرده  كه انسان گويند. يعني بدمي» درون مركز

   نمايد.هاي جهتي مانند جلو، عقب، باال، پايين، راست و چپ را درك ميبراساس آن مقوله
در  زعم ويهر چند دوركيم كمتر به امر استعاره پرداخته، اما نسبت به آن وقوف داشته است. به

تدريج محو شده و شدن بهاند، ولي در فرايند صنعتيوجود داشتهها جوامع سنتي، انبوهي از استعاره
- كند. اين تفسير توسط زبانها را درك ميشان چنان از دست رفته است كه كمتر كسي آنمعناي

بندي هر علمي مبتني بر طبقهكه شناساني از قبيل بلك مورد تأكيد قرار گرفته است. مبني بر اين
ها به ها تفكيك آنهاي مرسوم و قديمي درباره استعارهبنديز طبقههاست، امفاهيم و استعاره

   هاي مرده و زنده است.استعاره
كرد، ولي اينك هاي زنده استفاده ميمثابه استعارههاي مكانيكي و ارگانيكي بهدوركيم از تمثيل

اين شوند. لقي ميهاي مرده تعنوان استعارههاي مزبور، بههاي صنعتي استعارهآوريبا گسترش فن
ها به منقرض و فعال است.  بندي استعاره گر نظريه ريچاردز و بلك در خصوص طبقه امر تداعي
شود. در اين تبيين  مندي براي سنجش جامعه محسوب مياستعاره ارگانيك، استعاره بدن همچنين،

مثابة سوژة غيردرگير شود و افراد به  نقش و تأثير سوژة شناسنده در جهان بيروني ناديده گرفته مي
كه كند، بدون آنهاي تخصصي را به اندام تشبيه ميشوند. دوركيم حرفه و منفعل در نظر گرفته مي

كارگيري كند توجه داشته باشد. وي در بهاي كه اين كاربرد ايجاد ميهاي مفهوميبه دشواري
داند و گاه آنان را اندام  ها ميثابه اتممگاهي افراد را بهها با تناقضاتي همراه است. براي مثال استعاره

هاي زيستي موجب شده تا منتقدين، وي همچنين، استفاده بيش از حد از استعارهكند. محسوب مي
هايي همراه است؛ زيرا تكامل استعاره پيشرفت دوركيم نيز با كاستي گراي زيستي بنامند.را تقليل

كند بلكه ممكن است از اي ديگر پيشروي نميه مرحلهاي باجتماعي همانند تكامل طبيعي از مرحله
توان به استعاره نردبان تشبيه از اين رو، پيشرفت را نمي راهي فرعي به راه فرعي ديگر حركت كند.

  (شاخه شاخه) استفاده نمود. ايكرد، بلكه بايد از استعاره بوته
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