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لوجية والقواعد الخاصة الظواهر السوسيوــة: لثالمحــاضــرة الثــا

 : إميل دوركايم أنموذجابمالحظتها

 تمهيـــد:     

في الواقع ليس كل ما نالحظه في المجتمع الواحد أو غيره من المجتمعات من     

مجالها جتماعية تعيش داخل ج سلوكية " تعيد إنتاجها جماعات اممارسات، أي من " نماذ

ازالت قاممة عل  مبدأ جتماعية ال. إن طبيعة الظواهر والمشكالت االالحيوي أو خارجه

ستحسان )الثواب الفردي والجماعي( أو الرفض والمقاومة )العقاب المادي أو القبول واال

ومن تم ال  ة الغالبة في مجتمع من المجتمعات،وهذا تبعا لطبيعة الثقافة والحضار ،المعنوي(

( أو مرضية Normalة " )ن ظاهرة أو مشكلة ما بأنها " سليمنقرر أ يمكن أن

(Pathologiqueبناءا عل  التفكير العقلي المجرد، وإنما بإرجاع هذ ) ه الظاهرة أو

جتماعي معين، وفي مرحلة معينة من وجوده أو تطوره، أي بوضعها المشكلة إل  نموذج ا

يرى العديد من رت فيه كما وكيفا. ذي نشأت وتبلوفي سياقها الثقافي والحضاري ال

جتماعية العامة والخاصة من حيث نشأتها يين أن هذه الظواهر والمشكالت االالسوسيولوج

خاص وعالم المتبادلة وبدرجات متفاوتة مع عالم األفكار، عالم األش هااتوتطورها وتأثير

 العلمية والمعرفية.هتماماتهم األشياء تدخل حتما في نطاق ا

  ة:ــاعيــجتمرة االــاهــريف الظــث األول: تعالمبح   

السوسيولوجي          يم في كتابه الشهير قواعد المنهجدوركاي لقد قدم العالمة الفرنسي إميل   

(Les règles de la methode sociologique الذي خصصه لدراسة الظواهر )

كل  ..في األوساط العلمية مفاده أنها :" جية تعريفا الق  شهرة وجدال واسعينالسوسيولو

ضرب من السلوك ثابتا كان أو غير ثابت، ويمكن أن يباشر نوعا من القهر الخارجي عل  
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األفراد، أو هي سلوك يعم المجتمع بأسره، وكان ذا وجود خاص مستقل عن الصور التي 

يتشكل بها في الحاالت الفردية ".
1

    

معظم السوسيولوجيين العرب قد تأثروا  ين إذا صرحنا بأنفي الواقع، لن نكون مبالغ   

جتماعية شأنهم في ذلك شأن المقاربة الدوركايمية للظواهر االوبدرجات متفاوتة بهذه 

عبد منهم عل  سبيل المثال ال الحصر ،الكثيرين من السوسيولوجيين الغربيين المحدثين

في كتابه علـم مرسي بدر   يحالباحث  الحميد لطفي، صالح الفوال، انشراح الشال

جتماعية بقوله: " توافق يعرف الظاهرة االحيث جتماع: مقدمة في سوسيولوجيا المجتمع اال

في طرق التفكير والشعور والعادات يؤدي إل  نظم وقواعد دينية وخلقية وتشريعية تتالءم 

خارجة عن الفرد، ولها من قوة  لشعورامع المجتمع "، أو هي: " طرق للسلوك والتفكير و

التأثير ما تستطيع به أن تفرض نفسها عل  الفرد."
(2)

 ،قل تأثيرا وأكثر حذراوبدرجة أ 

جتماعية في قاموسه السوسيولوجي د عاطف غيث رحمه هللا الظواهر االعرف العالمة محم

ثير شخص أو أكثر في األوساط األكاديمية العربية واإلسالمية بما يفيد:  " نتامج تأالمعروف 

عل  شخص آخر، وينطوي هذا التأثير عل  كل نماذج السلوك الذي يحدث بين الناس 

ميع المواقف االجتماعية، وتعتبر الظواهر )سواء أكان فيازيقيا أو نظاميا( وعل  ج

جتماعية بمثابة الوقامع اإلمبيريقية،اال
3
جتماعية لإلنسان، التي يمكن مالحظتها في الحياة اال 

جتماع، وينظر ون من البيانات األساسية لعلم االماذج الحوادث والسلوك والفكر التي تكأي ن

(، بينما يعرف آخرون الواقعة The factبعض المؤلفين إل  الظاهرة كمرادفة للواقعة )

عل  أنها قضية أو حكم عل  ظاهرة ما.
4
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 .432.430، ص ص 1979

 .432.431محمد عاطف غيث، المصدر نفسه، ص  - 4



 

3 

 

( comme des chosesجتماعية عل  " أنها أشياء " )الظواهر االيجب مالحظة   -1 

جتماعية هي أشياء وينبغي أن تعالج كاألشياء. إن معالجة الظواهر كأشياء، الظواهر االف

ة جتماعياالفالظواهر  العلم.نطالق مالحظة التي تشكل نقطة ايعني معالجتها بصفتها مادة لل

لوجيا يوتأسيس السوس من أجل ههي ظواهر شيمية، وهذه الخاصية اعتمدها دوركايم في علم

جتماعي بحقامق العلم الخارجي )الظواهر الطبيعية(.حيث شبه حقامق العالم اال
1
   

جتماعية ظاهرة موضوعية، لها وجود خاص، خارج شعور األفراد الذين الظاهرة اال -2  

يالحظونها ويحسون بها كونها ليست من صنعهم بل يتلقونها من المجتمع الذي نشموا 

 وترعرعوا في أحضانه.

 Des)إنها ليست وليدة التفكير الذاتي عند األفراد بل أشياء خارجية  -3  

phénomènes extérieurs ) بالنسبة لشعور األفراد، فالفرد يقبل الظاهرة ويخضع لها

ويستسلم كما لو كانت قوة خارجية فمثال العقيدة أسبق من وجود المعتقد، وإن ذلك الوجود 

 عن ذات المعتقد.يظل دوما شيما " خارجيا مستقال " 

(، أي أنها  L’imposition et la contrainteتتمتع بصفة اإللازام والقهر ) -5  

لتازام لفرد، إن قليال أو أكثر ذلك أن امن تم عل  سلوك او تفرض نفسها عل  شعور 

ساهمت عملية التربية  ،لتازاما مفروضا، بقدر ما كان التازاما ذاتيالشخص بها لم يكن اا

 بر فيه.بالنصيب األك

تنشأ بنشأة المجتمع اإلنساني  (Un phénomène humain)هي ظاهرة إنسانية  -6  

 في المكان والازمان.

( ، أي أنها من صنع المجتمع ومن خلقه )التميياز La sportaneitéتمتااز بالتلقامية ) -7  

 بالوضعية(.

ناجمة من  ، وعموميتها ( Un phénomène généralisé )إنها ظاهرة عمومية -8  

نتشار وتلك العمومية ال يعودان إل  خاصية هرية المالازمة لها، أي أن هذا االالصفة الق

 التقليد من خالل قدرة تلك الظاهرة عل  أن تفرض نفسها قسرا أو قهرا.

                                      
 لالستازادة حول خصامص الظواهر االجتماعية وقواعد مالحظتها في منظور العالمة الفرنسي، راجع:  - 1

 .114-59دوركايم، المرجع نفسه، ص ص  إ.
- ARON Raymond, Op, Cit, p p 448-454. 
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(، بمعن  أن كل ظاهرة L’interdépendance) يتمياز بصفة الترابط الداخلي -9  

بعيدا عن سيكولوجية األفراد. ،ماعية أخرىجتاجتماعية مترابطة مع ظاهرة ا
1

 

 

 

   المبحث الثاني: مناقشة وتعقيب

بقاعدة  نستنتج مما سبق ذكره أن الموقف المنهجي لعالم السوسيولوجيا يبدأ أول ما يبدأ،    

جتماعية عل  أنها أشياء، طبقا هي قاعدة النظر إل  الظواهر اال وضعية دوركايمية شهيرة

للنازعة الشيمية، هذه األخيرة التي أعلنها دوركايم في بداية الفصل الثاني من كتابه الشهير 

رتكاازا إل  هذا ا أول  القواعد وأكثرها أهمية، وابإعتباره "قواعد المنهج السوسيولوجي"

ء قاممة بذاتها وتفرض معالجة الظواهر كأشيا عل  الباحث السوسيولوجي يجب هالفهم، فإن

 نقول من جهتنا أنه كونها مستقلة بذاتها عن أفراد المجتمع. لكن ،نفسها عل  اإلنسان الفرد

جتماعية " فإننا أو " الشيمية االدوركايم يقصد بمبدأ " شيمية الظواهر "  العالمة إذا كان

تحتاج إل  " ثورة سنكتشف بأن السوسيولوجيا نفسها، كما يؤكد الكثير من أعالمها الازالت 

فمثال مبدأ الشيمية  ،نقدية " من أجل توحيد مصطلحاتها في لغة علمية مضبوطة

الدوركايمي، ماذا يريد دوركايم بشيمية الظواهر اإلجتماعية، هل يعني ظواهر األشياء كما 

أو الموضوعات الظاهرة كما تتجل  أمام  ؟ أم أنه يقصد ظواهر تلك األشياءهي في ذاتها

( ليست أشياء Son essenceأو جوهرها )أن الظواهر في حقيقتها  ال شك. ! ؟ حواسنا

لألشياء، هي إما تصورات ترتبط باألشياء  ة باألشياء ذلك أن مختلف تصوراتناأو شبيه

(، وإما ترتبط باألشياء كما هي في ذاتها Les choses en généralعل  العموم )

 ةسيدالح ( أوLes données sensitivesليست من قبيل المعطيات الحسية )

(Intuitives.هذا أوال ،) 

يكون قد وقف عند سطح الظواهر دون أن يتعمقها  ،إن دوركايم بنازعته الشيمية ا:ــانيــث    

)الظاهري(، ومبدأ الفهم نا يجب أن نمياز بين مبدأ التفسيروينقب في أسرارها الباطنية، وه

يل تتابع الوقامع والظواهر، أي أنه التفسير " مرتبط بتعللمعلوم أن " )الباطني( حيث من ا

                                      
 .  205-160محمد قباري إسماعيل، المرجع نفسه، ص ص   - 1
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 (Le Coefficient de corrélationرتباطية )ث من الخارج عن طبيعة العالقة االيبح

ومن تم  ،بين الظواهر، هذا في حين أن " الفهم " يتصل بإدراك معن  الظواهر من الداخل

ال موقفا حياديا تجاه السوسيولوجي مثليس من السهولة بمكان أن يتخذ اإلنسان أو الباحث 

مستقلة بل هي  ،خارجية افهي ليست أشياء ،جتماعية المعاشة أو المدروسةالظواهر اال

لرابطة المعقدة أن لغة ونفسه، وروحه، ومن األدلة عل  هذه ا لة بإرادته، وعقله،شديدة الص

( une langue qualitativeأنها لغة كيفية )العلوم االجتماعية واإلنسانية الازالت تتميازب

تجاهات المذهبية، فعالم السوسيولوجيا هو ذاتية واالعات ال،غالبا ما تكون مبطنة بالناز

يتأثر بها أكثر مما  ،بالضرورة إنسان ينتمي إل  ثقافة وحضارة من عصر معين وبيمة معينة

ا، فمن موقعه واقفها ويعبر عنهيتبن  م ،جتماعيةفيها، فكل مفكر ينتمي إل  جماعة ايؤثر 

لح، كما أنه طرف أصيل ينظر لألحداث والظواهر والوقامع والعالقات والمصا ،جتماعياال

نتمامه ، مجردا من غطامه االجتماعي واجتماعية ال يمكن أن يواجهها بمفردهفي صراعات ا

تسبح في مدار حول  ،الثقافي والحضاري، ومن ثم فإن المفكرين ليسوا ذرات فكرية

ل يعملون بر عن معاني األشياء واألحداث والظواهر بصورة شاملة، إنهم بالفعالمجتمع، تع

بعضهم  ضد جتماعية، وهم إذ يفعلون ذلك يفكرون مع أومع أو ضد أعضاء جماعات ا

مبطنة. حسب المواقف والمصالح اإليديولوجية سواء كانت معلنة أو ،البعض
1
  

كما يؤكد العالمة المرحوم قباري محمد  - جتماعية ال يمكنناإن الظواهر اال ا:ــالثــث   

البد لنا من أن نتفهمها عل  نفسرها من الخارج، بل  ،أن ندركها عل  أنها أشياء -إسماعيل

ندركها عن طريق الفهم العميق مما يتعذر علينا تطبيق الموضوعية أنها " دالالت " 

نشاهدها أو نالحظها في الكون الخالصة ألنها تختلف كليا عن تلك الظواهر الطبيعية التي 

 .عنا سواء أكانت قريبة منا أم بعيدة

إذا كانت الظاهرة األخالقية في المنظور الدوركايمي، وأخيرا وليس آخرا نقول،  ا:ــرابع   

 Laجتماعي  )تماعية موضوعية، إال أن القسر االجوتستند إل  شروط اتصدر عن المجتمع 

contrainte socialeا خلقيا كونه(، ليس إلازام ( قسر أو إكراه تعسفيArbitraire )

                                      
 .172 -167رمازي نبيل، المرجع نفسه، ص ص  - 1
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حيث أن القاعدة التي يفرضها المجتمع قد تكون سخيفة أو ال معقولة إل  حد كبير، ومن ثم 

 Henriهنري برغسون )العالمة الفرنسي ال يصبح اإلنسان ملازما بها. كما ذهب 

Bergson "في كتابه الشهير الموسوم "مصدرا األخالق و الدين )(Les deux 

sources de la morale et de la religion جتماعية ليست الظاهرة اال( إل  أن

إذا  سوى نسق من العادات الخلقية، تنحصر وظيفته في المحافظة عل  كيان المجتمع. ولكننا

 يمكن تفسير ظهور "النبي " و جتماعية في األخالق، فكيف سلمنا بوجهة نظر دوركايم اال

و " الازعيم " وعل  أي أساس يصدر " الحكيم " ، !لبطل " ؟القديس " و "ا" 

ألنه كان يفسر اإللازام بضغط لذلك اعترض برغسون عل  دوركايم،  !الفيلسوف".؟"و

هي " أخالق الضغط "  هالمجتمع عل  الفرد، ومن ثم كانت أخالق دوركايم عل  حد تعبير

(Morale de pressionتلك التي يميازها عن أخالق الجذب ،) ( والتطلعMorale 

d’aspirationستاتيكية اآللية، ولكن أخالق ق الضغط ضرورة تتعلق بالعادات اال(. فأخال

 (L’âme ouverteالتطلع تازداد سلطانا كلما كانت مستوحاة من أخالق النفس المتفتحة )

تلك التي تتحقق في أخالق " القديس "، و تتجسم في أخالق " الحكيم " و "البطل "، وتصل 

.نعليهم السالم أجمعي ذروتها في أخالق الرسل واألنبياء وحوارييهم
1

 

 

                                      
لإلستازادة حول بعض االنتقادات الفلسفية للنازعة الشيمية واالخالقية االجتماعية الدوركايمية، راجع عل  سبيل المثال  - 1

 ال الحصر:
 .162-141قباري محمد إسماعيل، المرجع نفسه، ص ص    

- ARON R., Op, Cit, pp 482- 495. 


