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 ة:ــامــة عــدمــمق

ع العيش بمعزل عن غيره من يجتماعي بفطرته، ال يستطان مخلوق ال ريب أن اإلنسان كائ   

غيره إلشباع حاجاته المادية والمعنوية بستئناس جتماع واالومن ثم ال بد له من اال ،بني جنسه

من أبرز الخصائص  .خرين" في حياته العامة أو الخاصةالتي تستلزم وجود "اآلخر" أو "اآل

طالع فيه لمعرفة الحقائق الكونية، واالالنفسية لإلنسان وجود الدافع الفطري والغريزي الكامن 

ية عمره على الوقائع التي تتجلى بصورة مباشرة أو غير مباشرة لكل إنسان منذ طفولته حتى نها

ستمرار ايحفز اإلنسان بلدافع األول الذي ستقصاء تمثل اطالع واالتسالدنيوي. إن غريزة حب اال

للبحث والتنقيب في مختلف المسائل والقضايا، سواء أكانت مادية أو معنوية )عقلية(، قريبة منه 

أو بعيدة. كما تمثل غريزة البحث عن المنفعة واألمن من الضرر أو الخطر الدافع الثاني الحيوي 

دي ى أخرى حسب طبيعة التحيتفاوتان من فرد إلى آخر، ومن جماعة إل وهما في حياة اإلنسان

 ستخالف اإللهي في األرض.في إطار نظرية اال تجاه البيئة المحيطةستجابة واال

   

ما بين عالم األفكار واألشخاص  المعقد اإلنساني أو التفاعل في الواقع ينتج عن التعارف         

ظواهر  نشأ فيها و تتبلورت ة،جتماعياألشياء القريبة أو البعيدة حياة في عالقتها الجدلية مع عالم ا

( تارة Social problemsجتماعية )ا( أو مشكالت Social phenomenonجتماعية )ا

جتماعية ويساهم يخدم الحياة اال "إيجابي"منها ما هو  ،كأسباب وطورا كنتائج تفاعالت مجتمعية

األمر بالمعروف بشكل مباشر أو غير مباشر في إعادة إنتاج العدل واإلحساس من خالل عملية 

قليال  ،نحرافختفاء أو اال"سلبي" يكون قد تعرض للكمون واال والنهي عن المنكر، ومنها ما هو

 نمسؤوال أو هما معا أو الجماعة ، يكون الفردالبعد عن المنهج الرباني القويمجة نتي ،أو كثيرا

 . الزمانفي المكان و بصفة مباشرة أو غير مباشرةالمادية والمعنوية  آثارهما عن

      

اطا رتبارتبط تتصال ظل عمليات اإلعالم واالت ،في هذا اإلطار الثقافي والحضاريو           

وية بمكان اليوم أن يتم دراسة صبح من الحييجتماعية بحيث وثيقا بالقضايا والمشكالت اال

جتماعية ملموسة من جهة، وللدور الما له من تأثيرات  ،جتماعي الواسعتصال في اإلطار االاال
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 جتماعي المعقدة من جهة أخرى، إلى الحد الذي دفعالذي يقوم به في عملية التغير االالحاسم 

المعاصرين نتيجة تطور تداخل التخصصات العلمية والمعرفية إلى البارزين الباحثين  العديد من

تصال في النهاية على عمليات اال ن يركزأوجتماعي البد أكيد على أن كل تحليل للتغيير االالت

 المعقدة.

     

عض أبرز النظريات ستعراض با لمجموعة من المحاضرات المتكاملةسنحاول في هذه ا          

ماعية عبر بعض مراحل جتراسة والتحليل مختلف المشكالت االة التي تناولت بالدالغربية الرئيس

م تبيان بعض ثومن  ،جتماعيةتجاهاتها الفلسفية واالابغض النظر عن  وهذا جتماعتطور علم اال

لية تكريسها لمفهوم "المشكالت ما جاء من قصور على مستوى تطوراتها وتطبيقاتها في عم

أثرة ببيئتها ولدت مقاربات مت ،جتماعية غربيةا "أزمات"أو  "أمراضا"عتبارها اجتماعية" باال

 ولو نسبيا وذلك هذا المفهوم تجاوزنأيضا أن من جهة  أخرى، سنحاول  . هذا من جهة ،األصلية

 تظافرب إالون مكتمال أو شامال لن يك نراه بتقديم معالم خطوط عريضة إلطار تحليلي

ولو نسبيا في عملية تفسير  ناوهذا بإمكانه أن يساعد في المكان والزمان،تخصصات أخرى 

إعتبارها "قضايا مجتمعية" األنماط المتنوعة للمشكالت اإلجتماعية العربية واإلسالمية ب

(Social issues ). 
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 اعـجتمم االـريف علـي تعـة فــريــة النظــاليــى: اإلشكــرة األولــاضـالمح

 (السوسيولوجيا)                                       

 د:ــتمهي  

هتماما اك الذين يبدون لئأو تىجتماع وحك في أن غير المتخصصين في علم االليس ثمة ش     

لديهم فكرة قد تختلف في درجة وضوحها أو  ،جتماعيةأو خاصا بالظواهر أو المشكالت االعاما 

غموضها عن موضوع أو مواضيع هذا العلم، لكن قد يكون من الصعوبة بمكان أن يقدموا إجابة 

د يعتقد هؤالء جتماع. قحول ماهية علم اال ةالمطروح ةبستيمولوجياال ؤالتلتساكافية عن ا

تعريف علم إن لكن في الواقع،  ،وأولئك أن إجابة حاسمة يمكن أن يقدمها المتخصصون بسهولة

بستيمولوجية الزال بعضها يعترض حتى المتخصصين ايطرح إشكاالت  ،جتماع في حد ذاتهاال

لعديد رغم مساهمات ا -بستيمولوجي( الذي الزال يثارقلق االأنفسهم. وعليه فإن التساؤالت )ال

بل واألكثر أهمية  ،جتماع في حد ذاتهاهو تعاريف علم اال -جتماع نظريا وميدانيامن علماء اال

سواء " المعترف به " بالتباين بهذامن ذلك هو األسباب والدوافع الكامنة أو المعلنة المرتبطة 

لبنية هم اتريفهم وتصورال المتخصصين حول تعمن قب ،أكان بصفة شعورية أو غير شعورية

 جتماعية.ية تحليل الظواهر أو المشكالت االجتماع في عملووظيفة علم اال

   

 )السوسيولوجيا( اعــم اإلجتمــة علــاهيـالمبحث األول: م

الفرنسية أو  Sociologieنا من الناحية اللغوية في الشطر األول من كلمة  لو تأمل

Sociology  اإلنكليزية وهوSocio  لوجدنا أنه مشتق في اللغة الالتينية من الجذرSocius 

اإلنكليزية  logyالفرنسية أو logieبمعنى "رابطة" أو" مجتمع"، أما الشطر الثاني المتمثل في 

العديد من علماء  ق/ الدراسة المتعمقة، هذا ما جعلفهو يعني في اللغة اليونانية العلم / المنط

الترجمة الحرفية في مدلولها في منتصف القرن العشرين يعتمدون في الغرب  البارزين االجتماع

حيث أشاروا إلى أنه "علم المجتمع" أو "علم الدراسة العلمية  الالتيني في تعريفهم لعلم االجتماع
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هو في حد ذاته  يثير أثار)والزال(قد  (Sociétéللمجتمع" علما بأن مصطلح "مجتمع")

ع الثقافي و الحضاري السائد ما بين المجتمعات وحتى داخل نظرا للتنو إشكاالت ابستيمولوجية

تجاه "السوسيولوجيا"  المجتمع الواحد وآثار ذلك على االتجاهات و المواقف العلمية و المعرفية

 .أو "المجتمع" أوهما معا

برز التعريفات الشائعة في مؤلفات أل ختيار عينةابستيمولوجي سنحاول في هذا اإلطار اال      

ثنين: اوهذا تحقيقا لهدفين منهجيين  ،منشورة على نطاق عالمي ،سيكية حديثة ومعاصرةكال

يتمثل الهدف األول في محاولة اإلحاطة )النسبية( بالوضع الراهن وهذا من شأنه التمهيد في 

الهدف الثاني  لمعرفية والمنهجية، بينما يتمثلقدر ما تسمح به إمكاناتنا ا ،معالجة مشكلة التعريف

تمهيدا  ،قتراح تفسير عقالنياومن ثم محاولة  ،ختالفبعض أوجه االستنباط االسعي إلى  في

في هذا جتماعية األخرى، وجتماع والعلوم اإلنسانية واالوضيح العالقة الجدلية بين علم االلت

شتهروا بتعاريفهم ابعض أبرز من  -على سبيل المثال ال الحصر -يمكن ذكراإلطار المعرفي، 

 كالتالي: غربفي ال

( حيث عرف علم اإلجتماع بأنه "الدراسة العلمية H. Giddingsنجز ) هنري جيد -  

 ( The scientific study of society).                                      للمجتمع" 

                 .جتمــاعيــة" ه بـأنــه "علــم الظــواهــر اال( وقـــد عــرفــE.Rossإدوارد روس )  -  

.                                        (The science of scocial phenomena) 

 جتماعية".إلى أنه "علم العملية اال( ذهب A.Smallألبيون سمول )  -  

   .                                            (The science of scocial process) 

جتماع هو ( يعرفانه بأنه " علم االR.Mc iver and CH. pageروبرت ماكيفروبيج )  - 

 .جتماعية وشبكة العالقات التي نسميها المجتمع"الذي يدور موضوعه حول الروابط االالعلم 

(Sociology is )about  ( social relationships,the network of 

relationships we call society). 

( يرى بأنه " دراسة اإلنسان وبيئته اإلنسانية في عالقتهما H.P.Fairchidفرشيلد )  -  

 . "ببعضهما البعض
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(Study of man and his human environment is their relations with 

each other). 

لعلم ا" إلى أنه: ا( فقد ذهبW.Ogburn and M.Nimkoffوليم أغبرن و م. نمكوف )  -  

، البيئة الطبيعية، ثقافةوعالقتها بعوامل أربعة هي الجتماعية لإلنسان تم بدراسة الحياة االالذي يه

 .الوراثة والجماعة"

(Sociology is concerned with the study of social life of man and its 

relations to the factors of cultural, and natural environment, 

heredity and the group). 

( حيث رأى أن علم اإلجتماع هو "دراسة التفاعالت M. Ginsbergموريس جنزبرج )  -  

 والعالقات اإلنسانية، ظروفها وآثارها."

(the study of human interactions and interrelations, their conditions 

and consequences). 

جتماع في جامعة ذهب في أول محاضرة له في علم اال ( حيثR. Mounierرونيه مونييه )  -

سم سوسيولوجي على الدراسة اعرفا السوسيولوجيا بقوله: "أطلق م 1920الجزائر عام 

الوصفية المقارنة التفسيرية للمجتمعات اإلنسانية حسب ما تسمح به مشاهدتها في الزمان 

 .والمكان"

(L’appelation sociologie désignait l’étude descriptive,comparative 

voir éxplicative des sociétés humaines selon que son observation le 

permettait dans le temps et dans l’espace).               

   

تهد جاخرى متنوعة من التعاريف العربية يمكن أن نضيف إلى هذه التعريفات مجموعة أ  -    

نتيجة تأثرهم وبدرجات متفاوتة  ،خاصة األنكلوسكسونيين منهم ،جتماعاالأصحابها أسوة بعلماء 

جاءت في معظمها بما ال  الوظيفية أو األمبيريقية أوهما معا. ومن ثم ،األمريكيةبالسوسيولوجيا 
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جتماعية هتم بدراسة الظواهر االاعلم  ،جتماع أو السوسيولوجيام االعتبارها أن علايخرج عن 

هذا على ، بالبيئة والمجتمع والثقافة أو الحضارة هانسانية في عالقتعية أو االجتمااال أو النظم

سبيل المثال ال الحصر.
(1)

  

 تضمنتها التعاريف السابقة على النحو التالي: ساسية التيبرز العناصر األأ خصنل يمكننا أن   

 ة للمجتمع.يمالعل سةالدرا  -  

 جتماعية.هتمام بالظواهر االاال  -  

 جتماعية معرفة علمية.معرفة العمليات اال  -  

 جتماعية.جتماعية وشبكة العالقات االتحليل الروابط اال  -  

من الوراثة والبيئة الطبيعية دراسة التفاعل اإلنساني المتبادل في إطار تأثيرات كل  -  

 جتماعية والحضارية.واال

 راطاتها الزمكانية.ثر التفاعالت وإشأيعكس   -  

ستخدام المنهج الوصفي المقارن والتفسيري في إطار انسانية عبر ت اإلعاهتمام بالمجتمالا  -  

 المالحظة الزمكانية المتاحة.

   

في الواقع عند التدقيق اإلبستيمولوجي في مفاهيم ومصطلحات هذه التعاريف نستنبط          

 بموضوع المحاضرة:المالحظات العامة نختصرها في النقاط التالية تقيدا من مجموعة 

 تقادهافابعضها مما يساهم في إضعاف بل وعظم هذه التعاريف بقصرها وسطحية تتميز م -1  

 بستيمولوجية.لقوتها اال

 يغلب عليها الرؤية المركزية الغربية، وتحديدا المركزية األنكلوسكسونية.  -2  

نسانية واإلجتماعية ما بين السوسيولوجيا والعلوم اال هناك خلط واضح في معظمها  -3  

 األخرى.

                                      
، ولالستزادة حول التعريف بعلم 32-30، ص ص 1981لطفي عبد الحميد، علم االجتماع، دار النهضة العربية، بيروت،  - 1

 .32-21االجتماع، راجع: ص ص 
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حتكار معظمها في دراستها "العلمية" للمجتمع أو المجتمعات اإلنسانية التفسير ا -4  

جتماعية سير العلمية المرتبطة بالعلوم االالسوسيولوجي كآخر تفسير متقدم بالمقارنة مع التفا

 نسانية األخرى.واإل

 المنهجية في التفسير رغم أن مثل هذه العناصر دعاؤها الشمولية والموضوعية والواقعيةا  -5  

 .نفسهاال زالت محل جدل واسع داخل البيئة السوسيولوجية الغربية 

    

 ةبستيمـولـوجــي للتعــاريف الســابقــر اإلالمبحث الثـانــي: التفسيــ

عموما جتماع أو السوسيولوجيا يمكن حصره مما تقدم يتضح لنا أن اختالف تعاريف علم اال   

 :هما في بعض معالمه على األقل ضمن نقطتين أساسيتين

 قل وضوحا حول طبيعة العلم وخصائصه.أوال: خالف أكثر أو أ  

بناء المجتمع، ومن ثم  ثانيا: خالف أكثر أو أقل وضوحا أيضا حول المقومات األساسية في  

 جتماعية الموضوعية في عملية التفسير أو المقارنة.الوحدة اال

شك أن خلفيات هذا التباين أو التفاوت عند التحليل النقدي نكتشف أنه يستند إلى سببين  ال  

 موضوعيين، يمكن تلخيصهما كالتالي:

يتمثل السبب األول في ذلك الموقف النظري أو الفكري )اإليديولوجي( الذي يتكئ عليه هذا   -  

جتماعية يولوجيا شأنه شأن العلوم االالسوسجتماع أو ، وهذا نظرا إلى أن علم االالتعريف أو ذاك

يتقاسمه كافة المشتغلين به سواء أكانوا  ،ال يستند إلى موقف نظري موحد ،واإلنسانية األخرى

متمرسين أو مبتدئين، بل هو في الواقع مبني على مواقف نظرية وفكرية متعددة تتفاوت في 

ونقصد بهذه  وجية واحدة،حيانا عن مدرسة سوسيولتقاربها أو تباعدها حتى وإن صدرت أ

تجاهات، النظرية أو اإليديولوجيا التي يتبناها بصفة شعورية أو غير شعورية المواقف واال

لوجيا يرتبط ارتباطا وثيقا جتماع أو السوسيومتخصص معين، ذلك أن علم اال باحث أو عالم أو

دراسته النظرية أو بوصفه موضوع حقل ، جتماعي )بيئته الثقافية والحضارية(بالواقع اال

جتماعي فإنه من المنطقي م جزء ال يتجزأ من هذا الواقع االالميدانية، وحيث أن المشتغلين به ه

نتماءاتهم الطبقية لسياسية واتجاهاتهم الفكرية والفلسفية واابمكان أن تساهم أوضاعهم التربوية و
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ي يتبنونها أو التصورات التهم الجغرافي والمهني في عملية تباين المواقف النظرية اكوحر

نية بصفة أو الميدا م الجامعية أو البحثية النظريةالنظرية التي قد يستلهمونها في دراسته والرؤى

هذه المسألة اإليديولوجية تطرح وبدرجات متفاوتة مباشرة أو غير مباشرة. في الواقع الزالت 

جتماعية واإلنسانية بشكل علوم االذاته إشكالية القيم في المن حيث األهمية والخطورة في الوقت 

 عام.   

مفارقة في معظم التعاريف يكاد يكون الذي منطقي التناقض في ذلك اليتمثل السبب الثاني   -  

وبدرجة قد تزيد أو قد تنقص إلى بعض أهم الشروط  ،تفتقر بشكل أو بآخر السابقة باعتبارأنها

، فمثال نجد أن هذه التعريفات في جملتها توحي المنطقية التي ينبغي أن تتوفر في أي تعريف علمي

بأنها جامعة لكنها غير مانعة، أي أنها تجمع في حدها كافة العناصر والقضايا والمشكالت التي 

جتماع أو السوسيولوجيا وبذلك مباشرة في إطار دراسة حقل علم االتدخل بصفة مباشرة أو غير 

تخلط  ،الناحية المنطقيةمن بل إنها  ،ية مستقلةفهي ال تميز حقل دراسته بوصفه علما ذو خصوص

ة األخرى كما سبق ذكره.يفهذا العلم وغيره من الفروع المعربين 
(1)

    

 

 ةبستيمولوجيـاالائص ستـدراك بعض التعـاريف بعض النقـة امحـاولـالمبحث الثالث:

ريف الالحقة من خالل الفروض التي أمكن تحقيقها عن طريق اجتهدت بعض التعلقد ا   

إلى مرحلة التوقع أو  (نسبيا)الدراسات والمقاربات العلمية التجريبية في السوسيولوجيا للوصول 

من الكشف عن جملة  . فقد تمكنت بعض البحوث السوسيولوجية في الواقعرغم صعوبتها  التنبؤ

التي تتعلق بظواهر ( Les coefficient de corrélationsرتباط )من معامالت اال

" نتيجة قوة التقنين"قترب بعضها من الوصول إلى مرحلة اجتماعية تمت دراستها حيث ا

أو  رتباط المعروف بصفة عامة ما بين مستوى التعليم ومعدل اإلنجاباالحتمال مثل ذلك اال

تنظيم األسرة، أو بين عدد من قتصادي وبين ممارسة وسائل المواليد، أو بين المستوى اال

ة أخرى كالطالق أو ظاهر ،نحراف أو جنوح األحداثات المتعلقة باألسرة وبين ظاهرة االمتغير

                                      
 . 20عودة محمود، أسس علم االجتماع، دار النهضة العربية، بيروت، ب.ت.، ص   - 1
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( G.Osipovوف )سوسيولوجيا الروسي الشهير ج.أوزيبهذا ما جعل عالم الأو إصابات العمل.

قوانين التي تحكم المجتمع أي ال ،جتماعيةجيا على أنها: " نسق للقوانين االيعرف علم السوسيولو

قوانين التي تتحكم فقط"، أي أن هدف السوسيولوجيا هو السعي الحثيث للكشف عن القواعد أو ال

بالوجود اإلنساني ككل حيث يوضح يهتم جتماعية، بعيدا عن علم الفلسفة الذي في الظواهر اال

فكر م الطبيعة والمجتمع والهذا المعنى بقوله: " الفلسفة علم يعالج القوانين العامة التي تحك

 جتماع على القوانين التي تحكم المجتمع فقط".اإلنساني بينما يقتصر علم اال

(philosophy is a science deals with general laws governing nature, 

society and human thought. Sociology is a system of social law, 

I.e, laws governing society only). 

 

تجاه الجديد عالم السوسيولوجيا التشيكوسلوفاكي الشهير زدنك أولرخ         ويتفق مع هذا اال

(Z.Ullrich) سكندرية في ما عرف لطلبته في معهد العلوم االجتماعية بجامعة االحين

يبحث من وجهة  ،الخمسينيات من القرن المنصرم على أنه: " علم موضوعي، تجريبي نظري

نتظام حدوثها في حياة ن وسلوكه وإنتاجه من ناحية صفاته الشائعة وانظر عامة في تفكير اإلنسا

 الناس معا".

(Sociology is objective,empirical and theorical science which 

searches from the total point of view,human states of mind, 

behaviour and creation from the stand point of their common  traits 

and regularities in so far as they are originated in the life of people 

together ).  

 

يمكن أن نلخص ما جاء من مفاهيم ومواقف ومعايير في هذا التعريف المتميز في النقاط   

 التالية:
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فال يجب أن ال نتعصب  "المثالي"ما يرتبط بالتفكير  أي بعيد عن كل ،إنه علم موضوعي -1  

ثنية أم جنسية أو غيرها من العصبيات فالحب أو الكره كثيرا ي جهة دينية كانت أم سياسية أم األ

 جتماعية في المكان والزمان.وء رفيقين عند مالحظة الظواهر االأس اما كان

، بمعنى أن هناك صلة وثيقة بين التجريب والموضوعية كون التجريب يظل تجريبي  -2  

 متدادا للموضوعية.ا

للتطبيق العملي لهذه  عتبارويقصد من ورائه اكتساب معرفة علمية دون أي ا نظري،  -3  

ختصاص الباحث لمجتمع، فالتطبيق العملي ليس من اثها في االحقائق االجتماعية في انتظام حدو

م السوسيولوجيا وإنما يظل من صالحيات علوم أخرى اصطلح على تسميتها بالعلوفي 

( ، والتي تتميز عادة بحكم اختصاصها social applied sciencesجتماعية التطبيقية )اال

جتماعية، والتشريع والسياسة والترفيه معينة ترتبط بما يسمى بالخدمة االتباع سياسات با

 م.ا كالتكنولوجيا بالنسبة إلى العلسوسيولوجيفهي بالنسبة لل ،والتنمية

 جتماعية األخرى.، فهو لتمييزه عن العلوم االوجهة النظر العامةبالمقصود أما  -4  

، تعنـي الثبـات .." م حدوثهـاانتظصفاتها الشائعة وا..وأمـا المقصـود من قولـه "   -5  

ة الحركيـة )الديناميكية( ـدوث فيعني الناحيـحيـن التـردد وأنتظـم الح )الناحيـة االستاتيكيـة( في

 social)جتماعـي مـاعيـة واإلنسـانيـة التغيـر االجتي العلـوم االاصطلـح علـى تسميتـه فـأو مـا

change) أن موضوع  على سبيل المثال ال الحصر، من هذا التعريف، وعليه يتضح

ية بين حالتي الثبات والحركجتماعية ما جيا يتأرجح في دراسته للظواهر االالسوسيولو

.ةالفرديال جتماعية اال
(1)

  

 

                                      
. لالستزادة حول التأمل السوسيولوجي النقدي كمشروع تجاوز أو تخفيف 36-32لطفي عبد الحميد، المرجع نفسه، ص ص  - 1

من األزمة اإلبيستيمولوجية السوسيولوجية، راجع على سبيل المثال المقاربة القيمية لـ: الحسيني السيد، نحو نظرية اجتماعية 

، وقارن ذلك بما جاء من تحليالت قيمة لنفس الموضوع لـ: 220-203، ص ص 1985نقدية، دار النهضة العربية، بيروت، 

قباري محمد إسماعيل، االتجاهات المعاصرة في مناهج علم االجتماع، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية، ب.ت. ص ص 

 .(A.Gouldnerولدر )،خاصة من وجهة نظرالعالمة األمريكي ألفرد غ9 122-21

-Touraine Alain, pour la sociologie, éds.du Seuil, paris, 1975,pp25-54  

-Giraud claude, Histoire de la sociologie , éds. PUF, 1 èreéd., paris, 1997, p 63-85. 

 - Rocher Guy, Introduction à la sociologie générale : le changement social, T.3. éds. 

HMH , L teé, paris, 1968,pp 281-292. 
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 خاتمة:

هكذا نستنتج أن مختلف تعريفات علم االجتماع )السوسيولوجيا( وحتى بعض تلك المتقدمة منها 

تيني أو اإلغريقي فحسب بل تأثرت أيضا بصفة ا المنهجية لم تتأثر بالمدلول الالفي مقاربته

و ال زالت  -شعورية أو الشعورية بالمعتقدات و المذاهب الفلسفية والسياسية التي تعارضت 

لمعنى "المجتمع" أو "الحقيقة وبدرجات متفاوتة، خاصة عند تحديدها و تفسيرها  -تتعارض

متعالمة األمر الذي ساهم بصفة االجتماعية" في إطار نزعات فلسفية و سوسيولوجية وضعية 

 . مباشرة أو غير مباشرة في عملية طمس معالم كثيرة للحقيقة االجتماعية نفسها
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