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زندگینامه:
 زادهی  11آوریل 1111
 به عقیدهی بسیاری دورکیم بنیانگذار جامعهشناسی است.
 اولین کسی که توانست کرسی استادی جامعهشناسی را
تأسیس کند.

 در شهر اپینال لورن واقع در امپراتوری دوم فرانسه متولد
شد.

 امیل دورکیم در  11نوامبر  1111براثر سکتهی مغزی در
پاریس درگذشت.
 جسد او در گورستان مون پارناس دفن شد.

 عمده کارهای دورکیم به مکتب اثباتگرایی گرایش دارد.
 او معتقد بود رخدادهای اجتماعی دارای واقعیت خاص خود
هستند.
 ازنظر او میتوان واقعیتهای اجتماعی را همچون شیء
موردبررسی قرارداد.

 3 مضمون عمدهی موردتوجه او:
-1اهمیت جامعهشناسی بهمنزلهی یک علم تجربی
-2پیدایش فرد و فردیت و شکلگیری نظم اجتماعی نوین
-3ریشهها و خصوصیات اقتدار اخلاقی در جامعه
• عنوان رسالهی دکترای دورکیم دربارهی تقسیمکار اجتماعی
است.
آثار:
• ازجمله مهمترین آثار در حوزهی جامعهشناسی دین ،کتاب صور
بنیادی حیات دینی ( )1112دورکیم است.
 بهمنظور مطرح کردن جامعهشناسی بهعنوان یک
علم،دورکیم دفاعی فلسفی از آن را در کتاب «قواعد روش

جامعهشناسی  »1111که بهنوعی چکیدهی رسالهی
دکترای اوست مطرح کرده است.

 اثر مهم دیگر او در جامعهشناسی اثبات
گرایانه(پوزیتیویستی) خودکشی ( )1111نام دارد که در آن
با استفاده از دادههای آماری به دستهبندی میزان خودکشی
در قشرها و جوامع مختلف میپردازد .در این کتاب  1نوع
خودکشی را از یکدیگر متمایز میسازد:
)1 خودکشی خودخواهانه ()egoistc
)2 خودکشی دگرخواهانه ()altruistic
)3 خودکشی آنومیک ()anomic
)1 خودکشی قضا و قدری ()fatalistic

 صور ابتدایی حیات دینی یکی دیگر از نظریههای دورکیم
دربارهی دین میباشد که حاصل تحقیقات و اندیشههای او
در این زمینه در کتاب صور اولیهی زندگی دینی آمده است.
 به عقیدهی او دین ،اساس یکپارچگی اجتماعی را تشکیل
داده و مهمترین کارکرد آن وحدت اجتماعی است.
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