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 مــوضــوعــات السـوسيـولـوجيــةالمحــاضــرة الثــانيــة: ال

     

 تمهيـــد: 

عتبار اتهم اإليديولوجية والمنهجية إلى نتماءااختالف اجتماع على اال يذهب معظم علماء        

مستنبطة من طرق التفكير أو اإلحساس  ،جتماعية كنماذج سلوكية، ثقافية وحضاريةالظواهر اال

كامنة أو معلنة، تمارسها جماعات أو العمل في مجتمع من المجتمعات البشرية، سواء أكانت 

لزمان، وقد أكد معظم وا بدرجات متفاوتة من حيث األهمية أو الخطورة في المكان جتماعية،ا

جتماع هي من أبرز الو علم اأ  جتماع الحديث والمعاصر على أن السوسيولوجيارواد علم اال

جتماعية " في المجتمع الظواهر اال"المقاربات العلمية والمعرفية التي الزالت تهتم بدراسة  

كمية أو  فترات متوالية أو متقطعة، دراسةالواحد أو في عدة مجتمعات، في فترة واحدة أو في 

قوانين  حتى ات جديدة أوالوصول إلى نظريات أو فرضي مستخدمة في سبيل كيفية أو هما معا،

خطوات المنهج العلمي المتعارفة. سنختار في هذه المحاضرة عينة من  جديدة سوسيولوجية

جتماعية التي شكلت ثورة نظرا لمساهماتهم البيداغوجية واالمؤسسي السوسيولوجيا الغربية 

 قائص المسجلة.جتماعية تكاد تكون فريدة من نوعها رغم الناال ومعرفية في العلوم اإلنسانية 

    

 كونت أ.جتماعي في منظورر االـي و التغيــاعــرار اإلجتمــستقالمبحث األول: اال

( الملقب في الغرب A. Comte (  )1798-1857فترض العالمة الفرنسي أوكست كونت )ا

 Cours deبأب السوسيولوجيا في مؤلفه الضخم الموسوم بـ " دروس في الفلسفة الوضعية " )

philosophie positive ) و هذا بعدما أطلق عليها  ،1942و 1935 األعوام ما بين المنشورة

 ها من الناحية المنهجية إلى قسمين متكاملين:اتعضوتقسيم مو سم " السوسيولوجيا " ا

 (La statique socialeجتماعية )ستاتيكا  االسوسيولوجيا خاصة باال األول:

 dynamique sociale (Laجتماعية )خاصة بالديناميكا اال سوسيولوجيا الثاني:
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جتماعي، ستاتيكي االلسوسيولوجيا المتعلقة بالجانب االيمكن أن نتصور مع أوكست كونت أن ا

جتماعي شكله ختلف األجزاء التي تمنح للجسم االجتماعي لمتعد ضرب من التشريح اال

.الخارجي
1

ستاتيكية ( أن األسرة هي النواة األولى االستقرارية ) استه االويعتبر كونت في در 

حدة لذلك يرى فيها بمثابة الو ،جتماعية ال األفرادتمع بل وثمرة من ثمرات الحياة االللمج

السوسيولوجيا ( الخاص بمواضيع ومن ثم يصبح هذا العلم )  ،األساسية في الدراسة العلمية

ء المختلفة، أي بتلك التفاعالت األجزا يهتم بتلك العالقة الجدلية بين جتماعيستقرار االاال

جتماعية القائمة أساسا على التعاون بين أفراد الجماعة الواحدة، وتوزيع األدوار والعمليات اال

جتماعية األخرى دة. كما لم يتناسى كونت النظم االوالوظائف فيما بين أعضاء الجماعة الواح

العالقة الموضوعية بين الحياة و قتصاديةومة االنظومة الدينية والمنظالمكونة للنسق الثقافي كالم

ف والضالل المبين عندما أعلن رة للمجتمع. لكنه ذهب إلى حد التطقتصادية والحياة األخالقياال

عن ضرورة قيام دين جديد هو " الدين الوضعي " كبديل نهائي عن الديانات السماوية في 

رية تحت سقف مثل هذا النظام العالمي الجديد ون لصالح السعادة البشاتسخير مبدئي الخير والتع

 .أو هذه الديانة الوضعية الجديدة ؟!

        أما عن الجزء اآلخر الموضوعاتي لدراسة المجتمع والمتمثل في الحالة الديناميكية     

ان األول فإذا ك ،ء طغى على فلسفة أ. كونت الوضعيةفهو أهم جز ،)التطورية( للمجتمع

جتماعي المعاش اكنة، أي " الطبيعية " للواقع االجتماعي في حالته السالبناء االيستهدف دراسة 

جتماعية و" تكامل " بين مختلف وظائف الد " توازن " بين مختلف الفئات اوالذي يتميز بوجو

ة هذا المجتمع في التاريخ جتماعية تدرس حركتماعية فإن مواضيع الديناميكا االالمؤسسات اإلج

في  -مباشرة أو غير مباشرة  -شتغال على مختلف العوامل المساهمة بصفة و اال هتمامعبر اال

من مرحلة إلى مرحلة يفترض أنها أكثر تقدما  عملية إحداث التغير) البنيوي و الوظيفي (

 تطور العلوم والمعارف اإلنسانية نحو األفضل.مع ابقتها وتطورا من س

صاغ هذا العالم الفرنسي قانونه التطوري المعروف بقانون  ،من هذا المنطلق اإليديولوجي    

حيث يميز فيه بين ثالثة مراحل أساسية يكون قد  (La loi des trois étatsالحاالت الثالثة )

                                      
إلى    (L’ interdépendance mutuelle)لإلنتباه أن أ.كونت، يركز على خاصية اإلعتماد المتبادلالملفت : مالحظة  - 1

ستاتيكية )الطبيعية( ة االا عموما والدراسيجبين الظواهر االجتماعية المختلفة باعتبارها أحد األسس الهامة في السوسيولو

 ا. صوصخ
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فكل مرحلة إال و قد طبعت بنمط خاص في طريقة التفكير و التعامل مع  ،مر بها الفكر البشري

جتماعي المهيمن من حيث تتناسب و طبيعة النظام االلكونية شتى الظواهر الطبيعية و ا

حاالت أو قوانين التطور هذه ال يمكن تلخيصو ،جتماعيةحاسيس و العواطف و التمثيالت االاأل

 :على النحو التالي بالترتيب حسب أ. كونت الثالث

 L’état(، الحالة الميتافيزيقية )L’état théologiqueالحالة الالهوتية )  -

méthaphysique ( و الحالة الوضعية )L’état positive  )  هوتية  اللاوتنقسم الحالة

  (polytheisme Le)(، التعدديةfétichisme Le) بدورها إلى ثالثة مراحل: الوثنيةالدينية( (

الميتافيزيقية على وتبقى المرحلة  ( مع ظهور الديانات السماوية.Monotheismeوالتوحيدية )

والحالة األخير النهائية ) الوضعية أو  نتقال بين الحالة األولى ) الالهوتية (االعموم مرحلة 

فإذا كان  ،ما هو الهوتي وما هو ميتافيزيقي نفهي على الخصوص مرحلة مزج بي ،العلمية (

األشياء ) مرحلة الهوتية (  وكنهاإلنسان من قبل يطرح على نفسه أسئلة من نوع: ما طبيعة 

لعلل األولى لألشياء، وما هي أسباب حدوث الظواهر؟ ) مرحلة ميتافيزيقية ( هادفا إلى تحديد ا

فإن اإلنسان في المرحلة العلمية  ) الوضعية ( يطرح  ،هادفا إلى تحديد العلل الكامنة في األشياء

على نفسه أسئلة من نوع ما هي العالقات السائدة بين الظواهر الطبيعية ؟ هادفا إلى تحديد 

بما قد  متحكمة في الطبيعة. فإذا عرفنا شروطها بإمكاننا التأثير على الظواهر أو التنبؤالقوانين ال

 -حسب كونت    -نفهم مما سبق ذكره أن أي تطور يطرأ على الفكر يطرأ عليها من تغييرات. 

قتصاد وقانون اوحضارة وأخالق و نجتماعية من فحياة االتما في جميع جوانب الحيظهر أثره 

ئيسي الذي وسياسة وغيرها إن آجال أم عاجال. وعليه فإن هذا التطور يصبح هو المحور الر

.خرىجتماعية األتنتظم حوله الظواهر اال
1

 جتماعية لكونت لم تخللكن هذه التركة الفلسفية اال 

                                      
 يمون آرون.رة ربة الفلسفية السوسيولوجية للعالمالمثال المقالإلستزادة حول فكر أوكست كونت، راجع على سبيل  - 1

- ARON Raymond, les étapes de penseé sociologique, des Gallimard,Paris, 

1967.CERES éds, Tunis, 1994,PP 89- 169. 

- MAYENCE Serge, Sociologie et action sociale, éds. Fernand NATHAN et LABOR, 
Paris/ Bruxelles, 1982 , pp 29-31. 
-  GIRAUD Claude,Op.Cit, pp 28-30. 

-  ROCHER Guy,Op,Cit, pp 22-32. 
تجاهاتها المحدثة )قرارات وبحوث(، دار الفكر ارمزي نبيل النظرية السويسيولوجية المعاصرة، أصولها الكالسيكية و  -

 .275-270، ص ص1999اإلسكندرية، الجامعي ، 
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م بعض إليك و ستنباطيستقرائي أو على المستوى االبعض القصور سواء على المستوى اال من 

 ما جاء فيها من قصور منهجي:

 (progrès)يعلل هذا القانون ) قانون الحاالت الثالث ( الحضارة اإلنسانية بأنها تقدم  أوال:   

تقدت تلك الخلفيات " العنصرية " ان اهات فلسفية عديدة قد عاصرته وتجاو لكنه تجاهل 

رواد هذه اإليديولوجيات الغربية التي حاول واإلثنومركزية " التي تضمنتها فكرة التقدم و"

 .دينية تصنيف المجتمعات إلى متحضرة و متوحشة، عقالنية و أسطورية

ففي العديد  ،يختلف المسار الذي سلكه العقل اإلنساني عن ذلك الذي حدده أ.كونت ا:ــانيــث   

لميتافيزيقي وقد من المسائل و القضايا كان للفهم العلمي و المعرفي تعايشا مع الفهم الديني أو ا

ياضية والفلكية من حيث الفهم شمل ذلك العديد من الحقائق الطبيعية و الفيزيائية و الر

كما هو حال  ،وهذا قبل أن تظهر وتتطور علوم أخرى في الغرب ،ستدالل المنطقيواال

المجتمعات نتباه أن العديد من ر الحضارة العباسية، والملفت  لالزدهاابان إالمجتمعات اإلسالمية 

أو المعاصرة الزال يتخلل  إبان عصر النهضة األوربية بل وحتى المجتمعات الصناعية الحديثة

المتمثل  -والتأويل الديني الميتافيزيقي  التفسير -رغم التقدم المزعوم  -بنيتها الفكرية و المعرفية 

المجتمع الوضعي  ختفائها نهائيا مع بروز وتطورافي الديانات السماوية التي تنبأ كونت ب

)الصناعي(. فمثال أين يكمن تصنيف أوروبا نفسها إبان العصور الوسطى؟ هل كانت تجتاز 

بولوجيا وفالعديد من المقاربات التاريخية واألنثر ،الميتافيزيقية أو الوضعية المرحلة الدينية أو

كانت تشهد  ،بالذاتوالفلسفية تشير إلى أن معظم األقطار واألقاليم األوروبية في تلك الفترة 

كونت. بل لن نبالغ إذا أكدنا أنه الزال  من قبل أ. ننةاد يكون معقدا من الحاالت المقمزيجا يك

ر مؤسسات علمية و معرفية رسمية التفكير الالهوتي و الميتافيزيقي والوضعي مستمرا عب

غير رسمية.و
1

   

 

 

 

                                      
 .169.168راجع مثال، لطفي عبد الحميد، المرجع نفسه، ، ص ص   - 1
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 .جتماعية في منظور إالفيزيولوجيا االجتماعية و : المورفولوجيا االالمبحث الثاني

 دوركايم

( في مؤلفه الشهير قواعد E.Durkheim( )1858-1917لقد حدد لنا إ.دوركاييم )     

( جملة المواضيع Les règles de la méthode sociologiqueالمنهج السوسيولوجي )

جتهد في تقسيم اظيفية فجتمع من زاوية بنائية و والتي تدرسها السوسيولوجيا حيث نظر إلى الم

 مواضيعه إلى قسمين رئيسيين هما:

 ( La morphologie socialeجتماعية ) المورفولوجيا اال  -

 ( La physiologie socialeجتماعية ) الفيزيولوجيا اال  -

 

تعني كانت اإلجابة  "،جتماعيةالمورفولوجيا اال"اذا يقصد بمصطلح إذا تساءلنا مع دوركايم م

دراسة الظواهر و الوقائع اإلجتماعية المتعلقة باألساس المادي للمجتمع حيث تصدر عن هذا 

جتماعية هر المورفولوجية، و يقصد بها دوركايم تلك الظواهر االاألخير مجموعة من الظوا

التي يضطلع بدراستها فرع خاص من فروع السوسيولوجيا إذ يعالج " أشكال  الخاصة

سواء من حيث التركيب  (Des types ou des formes de sociétésالمجتمعات " ) 

ريف علم فهو بهذا التع ،( La classification( والتصنيف )La structure) أو البناء

جتماعية "، أي أشكال أو أصناف المجتمعات، تصنيفي يسميه دوركاييم بسم " المورفولوجيا اال

جتماعي تصنيفها، وفقا لدرجة التنظيم اال إلنساني وإنه علم أشكال المجتمع ا ،و بعبارة أخرى

L’organisation sociale) ،) ث نجد والتي تتمايز في سائر أنحاء المجتمعات البشرية حي

 Le substratتتغير تبعا لألساس المادي للمجتمع ) ،جتماعيأن شكل أو صورة التنظيم اال

social ) . 

( مقولة أوكست كونت  H.poincaréهنري بوانكاريه ) الفرنسي ستنكر العالمة ا: لقد ثالثا

الشهيرة والتي مفادها: " أنه من العبث أن أسعى لمعرف تركيب الشمس ألن هذه المعرفة ال 

هذا الفيلسوف والمنطقي الرياضي الفذ في  أعابن ذات فائدة للسوسيولوجيا " حيث يمكن أن تكو

قد  اإلنسانيةأن مؤكدا على  ،ة و غيرها من المزاعمكتابه الشهير " قيمة العلم " على تلك المقول

عتراض االوضعي حيث يتضح من  نتقلت بفضل علم الفلك من الطور الالهوتي إلى الطورا
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ستقالليته عن السوسيولوجيا، أو اينبغي أن ننظر إلى علم الفلك في العالمة بوانكاريه أنه ال 

ركة اإلنسان فاألرض هي مجال ح ،سانجيولوجيا ( بإنعزالها عن اإلنبدراسة األرض ) ال

 ال تصبح هذه األرض ظاهرةما اعي و قاعدة نشاطه اإليكولوجي كجتمالحيوية، و مكانه اال

هو ذلك العنصر  ،جتماعيفاإلنسان اال ،ليها صفة اإلنسانيةعإنسانية بدون كائن إنساني يضفي 

أفعاله الدائمة الدائبة، فيصنع رورة، و هذا بفضل ردود صيلديناميكي الذي يحيل الجمود إلى ا

اإلنسان ثقافته، حين تتحول و تتغير الظاهرات أو الظواهر الجيولوجية و الفيزيقية، بما يضفيه 

جتماعية.اإلى ظواهر إنسانية و  ،عليها من لمسات مادية و معنوية
1
 

    

فيزيقي على تلك هذا الهيكل ال ،يرتكز هذا األساس المادي للمجتمع أو لنقل أيضا في الواقع،     

عتبارها كتلة عددية ) مجموعة من األفراد أو كتلة من األفراد ( تمثل إحدى االكتلة البشرية ب

 –حسب دوركايم  –جتماعية و من ثم المورفولوجيا اال ،و الجذور المادية للمجتمعأاألسس 

كما ترتكز ، سطح األرضو كيفية توزيعها على  تدرس بصفة خاصة أشكال التجمعات البشرية،

( التي تربط Les relations écologiquesأيضا على فحص أنواع العالقات اإليكولوجية )

 Les activitésاألساس الفيزيقي للمجتمع بمختلف أنواع النشاطات اإلنسانية )

humaines)،) جتماعي في لمعنوية التي يبذلها اإلنسان االو مختلف الجهود المادية و ا

فالظواهر ، ة الفيزيقية المحيطة أو المجاورةالصارمة و المستمرة تجاه البيئ تحدياته

المورفولوجية تصدر عن تلك النشاطات اإلنسانية الكلية التي تستند إلى مختلف الجهود الجمعية 

(Les efforts collectifs  ) .المنبثقة عن المجموع الكلي ال الفردي للكتلة البشرية 

 

على هذا التصور الدوركايمي فإن العالقة اإليكولوجية، ال تستند إلى ذلك اإلنسان  بناءا         

جمعي الفرد في عالقته بالتربة أو اإلقليم بل تقوم العالقات اإليكولوجية أساسا على ذلك النشاط ال

كان، كثافة الس فال شك أن األساس المادي يختلف، طبقا لقلة أو زيادة ،في عالقته بالبيئة الطبيعية

كثافة نخفاض نسبة هذه الز السكاني في المدينة، أو تبعا الزدياد درجة التركيكما يتغير وفقا ال

 Les sociétésصطلح على تسميته بـ " مجتمعات الحدود " ) االسكانية و تخلخلها في ما 

                                      
 .700.695ص ص ستزادة حول هذه الفكرة، راجع: قباري محمد إسماعيل، المرجع نفسه، لال  - 1
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frontalières )،  فإذا كانت الجغرافيا هي ذلك العلم الذي يدرس شكل األرض، و الظواهر

ضاريسية اإلقليمية و المناخية المختلفة و ما يتفرع عنها من علوم جزئية كالجغرافيا البشرية الت

و إذا كان التاريخ هو العلم الذي يعنى بتتبع و رصد مختلف ، و السياسية أو الجيومورفولوجيةأ

"  مجتمعات " ريفية تطورات األحداث و الوقائع الخاصة بتلك األشكال اإلقليمية، سواء أكانت

 ،و إذا كانت الديموغرافيا هو ذلك العلم الذي يهتم بكيفية توزيع و نمو السكان، أو" حضرية "

الذي يشتغل على كل هذه النواصي جتماعية هي تلك الدراسة أو العلم فإن المورفولوجيا اال

 تىحو الديموغرافيا  ،ريخاو العالقات التي تعترض مجاالت اإليكولوجيا، و الت الموضوعاتو

حتى  وهذا جتماعية" أو " "ميدان " المورفولوجيا االتلتقي  جميعها في " إطار " أو " مجال 

تفسيري إلى تلك القوانين  توصل من المورفولوجيا كعلم وصفييمكننا في نهاية المطاف من ال

السوسيولوجية العامة التي تحكم مختلف الظواهر اإليكولوجية و السكانية، و التي تكون هذه 

قائع المورفولوجية إحدى حاالتها الجزئية.الو
1

عتبرها دوكايم اجتماعية فقد أما الفيزيولوجيا اال  

ستنادا إلى او  ،(Les phénomènes fonctionnelsمن قبيل " الظواهر الوظيفية " ) 

 ،إلى مختلف الوظائف المورفولوجية على أنها أساسا وظائف حيوية دوركايم نظر ،هذا الفهم

بعلم هر تدخل في نطاق ما سماه بناء الفيزيولوجي للمجتمع، و ما يسوده من ظواتعمل في ال

 . ( La physiologie socialeالفيزيولوجيا اإلجتماعية )

      

تكمن في معالجة تلك الظواهر  -حسب دوركايم - مهمتههذه الدراسة أو هذا العلم الشك أن      

( السائدة في البناء المورفولوجي للمجتمع،  Les fonctions vitalesو الوظائف الحيوية ) 

جتماعية، تلك الوظائف التي تحيا بين سائر األعضاء أو األنساق أو النظم اال إنها علم وظائف

إذا كانت " الفيزيولوجيا جتماعي جملة وتفصيال. النظم التي يتكون منها البناء االاألجزاء و

العضوي، فإن  والشروط الضرورية لحياة الكائن الوظائف الحيوية،العضوية " تدرس مختلف 

شروط الضرورية اليهتم بدراسة الوظائف الحيوية و ،إليه جتماعية بالقياسعلم الفيزيولوجا اال

وظيفة حيوية تعيد إنتاجه في المكان والزمان.إن  و بنيةبلحفظ وبقاء المجتمع كمجتمع يتمتع 
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جتماعية في منظور السوسيولوجيا الدوركايمية الفيزيولوجيا االاسي من قيام علم الهدف األس

(   Les groupes élémentairesيتمثل في عملية تحديد طبيعة " الجماعات األولية " )

اءاتها نسواء من حيث نشأتها، بنيتها و تطورها التاريخي إلى جماعات أكثر تعقيدا من حيث ب

.وظائفها الحيويةو
1
  

     

 ةـــاتمـــخ

ال ينفي هوية و خصوصية كل علم أو  ،جتماعيةالترابط و التداخل بين العلوم االال شك أن  -    

في عملية  -مباشرة أو غير مباشرة  -أن يساهم بصفة بل من شأنه  ،قواعده البنائية و الوظيفية

 أن تطور كل علم أو معرفة نظريا، ذلك ،تساع موضوعاته و مفاهيمه و مصطلحاتهاتطور و 

مقوالته  ةوصياغبستيمولوجيا مشروط أوال: بقدرته على توسيع و تدقيق مجال تحليالته،او هجيامن

حتى و بل  ،جتماعية األخرىواالثانيا: مشروط أيضا بتطور بقية العلوم اإلنسانية و و مفاهيمه،

لمناهج البحث  بستيمولوجيمشروط بتطور النقد اال :و ثالثا الرياضية و الطبيعية و الفلكية،  العلوم

 المعلنة بين مختلف هذه العلوم.ظرا للعالقات الجدلية الكامنة ونالعلمي الكمية و الكيفية 

جتماعية و اإلنسانية ال تختلف عن الوظيفة المنوطة بالعلوم الطبيعية إن وظيفة العلوم اال -    

منطلق أن اإليديولوجيا  إال أنها تتميز عنها من الناحية اإليديولوجية من ،من الناحية المعروفة

مية التي تدخل في نطاق البحوث تتمثل في نسق األفكار والتصورات والمواقف واألحكام القي

ورغم أن إيمان بعض المفكرين والعلماء و  ،العلوم المعنية بالفكر اإلنساني جتماعية ومختلفاال

ق " الموضوعية " إال بستيمولوجيا من أبرز معوقات تحقياالمتخصصين بأن اإليديولوجيا تعد 

أن ما تحقق معرفيا و أصبح يتأكد سوسيولوجيا بفضل تطور مناهج البحث في سوسيولوجية 

جتماعية وم االأن محاوالت تجنب اإليديولوجيا ضمن النسق المعرفي في العل ،المعرفة

 واإلنسانية هو من الصعوبة بمكان التخلص منه نظرا لوجود ما يمكن تسميته بـ " الحتميات

إيجاد  واإليديولوجيا وجهان لعملة واحدة بحيث ال يمكن الذاتية ". ومن ثم تصبح السوسيولوجيا
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حث أو عدم وإنما المشكل يكمن في إمكانية معرفة هذا البا باحث سوسيولوجي غير متحيز

 وحدود كل منهما و مدى وعيه بنسبية موضوعيته. تزامهالمعرفته لطابع تحيزه و

 

السوسيولوجيا سواء في نشأتها أو تطورها أو طفراتها باإليديولوجيا ال ينفي أو رتباط اإن  -    

وبين  هذا إذا كانت هذه اإليديولوجيا ال تقف كسد منيع بينه ،يتغافل وظيفتها العلمية و المعرفية

وعلى  خرىأ ستناد على منجزات علوم دة إنتاج مقوالته أو قوانينه باالهدفه أو غايته في إعا

 جتماعية النقدية األصلية و المبدعة.الممارسة اال
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