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الملخص
إن النظريات اليت تدرس يف أقسام علم االجتماع يف معظم جامعاتنا العربية اليوم ،ذات مصدر واحد وهو
البيئة الغربية؛ حيث تتصف بالتعميم والتجريد والبعد عن الواقع ،مما افقد الباحثني الذين يتبنوهنا يف كثري من
األحيان ،صدق النتائج والفهم الواضح والتفسري الصحيح ملشاكل العامل العريب القدمية منها واجلديدة.
و جتلى ذلك أكثر عندما ظهرت مفاهيم حديثة كاجملتمع املدين وما ترتب عنه من مفاهيم مرتبطة به ،كاحلركة
اجلمعوية واملنظمات غري احلكومية والعمل اجلمعوي ،...وهي كما يرى الكثري من املفكرين والباحثني ذات
جذور غربية؛ حيث فرضت نفسها يف الوسط العملي واألكادميي العريب ،وحتتاج إىل صياغات من الواقع
احمللي وخصوصياته التارخيية والثقافية.
فهل توجد آثار هلذا املفهوم يف تارخينا؟ ،وكيف ميكن لنا فهمها وتفسريها يف السياق العريب العام؟ ،وهل
ميكننا االستفادة من النظريات الغربية أم جيب أن نتخلى عنها ونطرح بدائل هلا؟ هذا ما ستحاول هذه الورقة
مناقشته.
Résumé
La seule source des théories enseignées dans les départements de sociologie du monde
arabe d'aujourd'hui, est l'environnement occidentale, ces théories sont caractérisée par
une généralisation, abstraction et éloignement de la réalité des sociétés arabes, par la
suite, les chercheurs ont perdus la validité des résultats et la compréhension claire et
l'interprétation correcte des problèmes anciens et nouvelles du monde arabe.
Les concepts modernes tels que la societees civile, le mouvement Associatif, les
organisations non gouvernementales et le travail Associatif sont tous dorigines
Occidentales, ils se sont imposée dans les milieux Arabes pratiques et académiques. les
chercheurs doivent s'adaptes avec les réalités locales et les particularités historiques et
culturelles.
Alors y a t-il des traces de ces concepts dans notre histoire?, comment pouvons nous
comprendre ces concepts dans le contexte général arabe?,
C'est ce que cet article va essayer de discuter.
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من الضروري أن ترتبط النظرية بالواقع االجتماعي الذي تدرسه والعكس صحيح ،وإال احنرفت إىل
تشخيص وحتليل وقائع أخرى منفصلة ،وبالتايل ال تكون لنتائج البحث أي فائدة ترجى منه يف سياق اجملتمع
الذي توجد فيه ،ومن جهة أخرى يالحظ غياب النظرية من العديد من البحوث االجتماعية ،فال تظهر يف
اإلشكالية أو املفاهيم أو يف النتائج ،لتنظيمها وتأطريها يف منط أو منوذج معريف وتفسريي منسجم ،وقد تظهر
عدة نظريات بدون وعي من طرف الباحث فيقع يف تناقضات فكرية تنقص من قيمة حبثه العلمية.
إن اهلدف الذي يتوخاه الباحث من دراسته هو أن يفهم الواقع ويفسره ،من خالل مدخل سوسيولوجي
مالئم لطبيعة وخصائص الوقائع وبيئتها ،وأن يتواصل مع أحباث ودراسات أخرى إلضافة معارف علمية
جديدة ،أو تصحيح اخلاطئ منها ،واحلقيقة أن النظريات اليت تدرس يف معاهد وأقسام علم االجتماع يف
معظم جامعاتنا العربية اليوم ذات مصدر واحد وهو البيئة الغربية؛ حبيث تتصف بالتعميم والتجريد والبعد عن
الواقع ،مما افقد الباحثني الذين يتبنوها يف كثري من األحيان صدق النتائج والفهم الواضح والتفسري الصحيح
ملشاكل العامل العريب القدمية منها واجلديدة ،وقد ظهرت مفاهيم حديثة كاجملتمع املدين وما ترتب عنه من
مفاهيم مرتبطة به كاحلركة اجلمعوية واملنظمات غري احلكومية والعمل اجلمعوي ،...وهي كما يرى الكثري من
املفكرين والباحثني ذات جذور غربية؛ حيث فرضت نفسها يف الوسط العملي واألكادميي العريب ،وحتتاج إىل
صياغات من الواقع احمللي وخصوصياته التارخيية والثقافية .فكيف ميكن تفسريها؟ ،وهل توجد آثار هلذا
املفهوم يف تارخينا العريب؟ هذا ما ستحاول هذه الورقة مناقشته.
 - 1حول النظرية والمدخل النظري
تعددت مفاهيم النظرية السوسيولوجية وتشعبت معها املداخل النظرية واملنهجية ،فوجد املهتم هبذا اجملال
الدراسي صعوبات كثرية يف ما خيص تصنيفها وحتديد جماالت ومستويات حتليلها للوقائع والظواهر ،ويرجع
هذا االختالف إىل التمايز يف املنطلقات الفكرية واملعرفية من جهة وإىل تداخلها وتشابكها من جهة أخرى.
كما أدت صعوبة اإلملام بكل النظريات واألفكار السوسيولوجية اليت تظهر باستمرار إىل عدم ضبط مفهوم
وتصنيفات النظرية بدقة (حجازي ،1998 ،ص ،)59ويرى كل من سيد مان وواجنر أن أهم عوامل اخلالف
بني علماء االجتماع ،وبالتايل عدم اتفاقهم على نظرية واحدة تفسر ظاهرة ما هي مشكلة العالقة بني العلم
االجتماعي واملعايري األخالقية (حجازي ،1998 ،ص.)212
وبالعودة إىل حتديد مفهوم النظرية السوسيولوجية ،جند أنه رغم االختالف الفكري واإليديولوجي بني علماء
االجتماع ،إال أهنم اتفقوا على أن النظرية جمموعة من القضايا أو املفرتضات أو العبارات العالقية (املرتبطة يف
عالقة ما) النظرية (خاطر ،2004 ،ص ،)58فهذا روس يعرفها بأهنا" :بناء متكامل يضم جمموعة تعريفات
واقرتاحات وقضايا عامة تتعلق بظاهرة معينة؛ حبيث ميكن أن يستنبط منها منطقيا جمموعة من الفروض القابلة
لالختبار" (خاطر ،2004 ،ص .)59تظهر يف ثنايا هذا التعريف أمهية النسق والتكامل يف بناء القضايا
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والتعريفات املتعلقة بالواقعة ،مع إمكانية اختبار النظرية بواسطة الفروض املستخرجة منها ،وبالتايل تعمل على
تأطري البحث وتقدمي النموذج التفسريي لنتائجه.
ويذهب يف نفس االجتاه جيبز الذي يعترب النظرية "جمموعة من القضايا اليت ترتبط منطقيا يف ما بينها يف
صورة تأكيدات أمربيقية ،تتعلق خبصائص جمموعة حمددة من األحداث أو األشياء" (جليب ،دون سنة نشر،
ص ،)26كما قدم باللوك تعريفا بسيطا واضحا للنظرية بكوهنا" :حتتوي على قضايا أشبه بقوانني تربط بني
متغريين أو أكثر يف نفس الوقت" (لطفي ،1999 ،ص .)20ويضيف كينلوش تعليقا على تعريف باللوك بأن
هذا األخري ال يعترب أن النظرية تشمل على أطر تصويرية أو مناذج فقط ،بل أن معظمها يشتمل على قضايا
تشبه القوانني ،وهي بالتايل حمكمة الصياغة ودقيقة التفسري للظواهر اليت تقصدها ،كما أهنا تقيم روابط عالقية
بني املفهومات املتغريات (جليب ،بدون سنة نشر ،ص ،)26بينما يرى جيب بأن النظرية "جمموعة من األحكام
املرتابطة منهجيا لتأكيد مشاهدات واقعية تفسر خصائص معينة من األحداث واألشياء" (لطفي،1999 ،
ص . )20من هذين التعريفني يظهر االختالف كذلك يف زاوية اهتمام وتركيز كل منهما ،فاألول يهتم مبحتوى
وبنية النظرية وتركيبها ،أما الثاين فريكز أكثر على الغاية من النظرية وهي اهلدف التفسريي ألسباب حدوث
الظواهر.
من جهة أخرى تذهب تعريفات أخرى إىل تأكيد الصلة بني النظرية والواقع االجتماعي األمربيقي ،ومدى
أمهية مبدأ االختبار يف امليدان والتنبؤ بالوقائع املستقبلية وفهمها وتفسريها ،واليت تتعسف يف تعميمها ،ومن
ذلك التعريف الذي يعترب النظرية االجتماعية "جمموعة من القضايا املرتابطة واملتناسقة منطقيا يف تفسري ظواهر
اجملتمع ونظمه ومشكالته ،على أساس من التجريد وقوانني املنطق والربط بني العالقات القائمة بني الظواهر
االجتماعية ،هبدف تأكيدها أو رفضها أو تعديلها طبقا للمشاهدات الواقعية يف الواقع االجتماعي امللموس
لبيئة معينة " (لطفي ،1999 ،ص ،)21أي أن النظرية من هذا املنطلق جيب أن تكون انعكاس حقيقي
ومنوذج للواقع االجتماعي ،علما أن ذلك التطابق ليس ضروريا أن يكون بصورة كلية ،بل على األقل أقرب ما
ميكن؛ نظرا لطبيعة العلم االجتماعي املختلفة عن العلم الطبيعي.
وعلى العموم لن نستعرض كل التعريفات حول مفهوم النظرية ،فهي كما قلنا كثرية جدا ومتداخلة وصعبة
التصنيف ،إال أنه جيدر أن نذكر أن هناك مفهوم أمشل للنظرية ،وأبعد من جمرد قانون أو جمموعة قوانني حتكم
سريورة ظاهرة معينة أو عدة ظواهر اجتماعية ،ذلك املفهوم والداللة ترفع النظرية إىل اعتبارها مدخال منهجيا
وإطارا تصوريا عاما ،يستند إىل منطلقات إيديولوجية وفكرية وعقائدية يف التحليل ،أي يف عالقة الباحث
بالبحث االجتماعي ورؤيته لإلنسان واجملتمع والوجود ،وميكن تسمية هذا املدخل بالنموذج التفسريي أو
املشروع التصوري حسب رأي ريلي ماتيلد وايت ،وهو الذي يرشد البحث السوسيولوجي ويوجه الباحث
كما سنرى يف العنصر الثاين.
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فاملدخل النظري بعبارة أخرى هو احلدود املنهجية العامة ،كما يذهب إىل ذلك ريمون بودون الذي قسم
املنهج إىل منهج عام وآخر خاص ،فاألول يعين تصور املوضوع املدروس كمعطى باعتباره كال أو جمموعة من
العناصر ،وبالتايل فاملنهج يف هذه احلالة يعترب موجها عاما أو مقاربة نظرية ،أما املنهج مبفهومه اخلاص فيعين
جمموعة اخلطوات اليت تؤدي للوصول إىل املعرفة العلمية (بقورة ،2002 ،ص ،)55ومن اخلطأ الفصل بني
املفهومني ،فالنظرية قواعد ومبادئ عامة ونظام من األفكار املنسقة واملنطقية ،تشكل كما يقول خير اهلل
عصار خلفية نظرية أو إطارا عاما يساعد الباحث على فهم مشكلة حبثه فهما علميا  -أي حسب النظريات
العلمية املقبولة  -كما يساعده على حتقيق انسجام بني املشكلة وأسئلة االستمارة والنتائج وتفسريها (عصار،
 ،1982ص ،)79وبالتايل يتجنب اخللط بني املذاهب النظرية واملنهجية ،فااللتزام النظري واملنهجي للباحث
إزاء موضوع حبثه يعين أنه خيتار املفاهيم من ذلك املدخل إضافة إىل مقوالته ومسلماته وأنساقه املعرفية وأطره
التفسريية (سفاري ،1999 ،ص ،)77ومن هنا فاملدخل النظري تفرضه الضرورة املنهجية لالتساق بني مركبات
وخطوات البحث االجتماعي.
و ميكن إعطاء أهم اخلصائص املشرتكة للنظرية االجتماعية وتلخيصها يف اخلصائص اليت حددها جراهام
كينلوش يف كتابه "نظرية علم االجتماع ،تطورها ونماذجها الرئيسية" وهي :التجريد واملنطقية والقضايا
والتفسريات والعالقات وموافقة الدوائر العلمية عليها (جليب ،بدون سنة نشر ،ص ،)26ويشرتط يف هذه
اخلصائص املشرتكة للنظرية الدقة والصياغة الواضحة والرتابط املنطقي لقضاياها ومتغرياهتا ،مع قدرهتا على
تصوير الواقع الذي تتناوله ،إضافة إىل اإلسهام يف الرتاكم املعريف.
وقد سيطرت على الرتاث السوسيولوجي مناذج نظرية خمتلفة وكثرية ،ال ميكن حتديدها والسيطرة عليها يف
أربع أو مخس مداخل نظرية ومنهجية كربى ،كما يعد الفصل بينهما عمال تعسفيا وأهم هذه املداخل ما يلي:
أ  -املدخل الوظيفي
ب -مدخل الصراع
ج -مدخل التفاعلية الرمزية والدور
د -مدخل التبادل (ترينر ،1999 ،ص .)16وهناك من يضيف مداخل أخرى أو يطلق على املداخل
السابقة تسميات مغايرة ،بينما هلا اخلصائص نفسها ومن بينها مثال :املدخل الوضعي ،املدخل
االثنوميتودولوجي ،املدخل النقدي ،املدخل التطوري ،املدخل البنيوي ،وما بعد البنيوي ،واحلداثة وما بعد
وقصور نظريته
احلداثة...اخل ،وهذا التنوع هو ما يطلق عليه بعض العلماء واملفكرين أزمة علم االجتماع
يف تفسري الظواهر االجتماعية مبوضوعية ،مما دعا بوان كارييه إىل وصف علم االجتماع بقوله املشهور أنه
" ذلك العلم الذي يضم أكرب عدد من املناهج وأقل عدد من النتائج" ،وهو وصف قابل للمناقشة طبعا والرد
عليه ،لكون موضوعه هو اإلنسان واجملتمع ،وهو موضوع خيتلف عن موضوعات علوم املادة .هلذا فاملزيد من
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األحباث األمربيقية اإلسرتاتيجية املنهجية املالئمة يف إطار التصورات النظرية هي ما يرتقى بالسمات العلمية
واملوضوعية لعلم االجتماع وبقية العلوم االجتماعية األخرى.
 -2ثنائية النظرية – البحث االجتماعي
ال تزال العالقة بني النظرية والبحث االجتماعي حىت اليوم تثري إىل حد ما جدال بني علماء االجتماع،
فمنهم من يعطي أمهية بالغة للنظرية يف حتديد معامل البحث ،وبلورة تصور علمي للباحث حول موضوع
دراسته من البداية إىل النهاية ،هبدف الوصول إىل تأكيد أو نفي أو تعديل النظرية ومن مث التعميم ،وهناك من
يرفض أو يقلل من أمهية دور النظرية والفرضيات يف البحث االجتماعي ،ألهنا تغرق الباحث يف أحكام مسبقة
وأفكار إيديولوجية وقيم تتناىف مع املوضوعية واحلياد العلمي املطلوبني يف البحث العلمي ،كما يذهب لذلك
الوضعيون الذين يتمسكون بكل ما هو أمربيقي قابل للمالحظة والقياس والتجريب.
وقد ارجع نيقوال تيماشيف يف كتابه "نظرية علم االجتماع" سبب تقليل بعض علماء االجتماع خاصة
األمريكيني من أمهية النظرية والتنظري بعد احلرب العاملية األوىل وحىت اخلمسينات ،إىل وجود اعتقاد خاطئ
مفاده أن الدراسة النظرية ارتبطت بالفلسفة ،وان االهتمام بالتحليالت النظرية يعترب شيئا جمردا بعيدا عن
دراسة الواقع ويتصف بالتأمل العقيم ،وأن الدراسات األمربيقية هي األكثر موضوعية (عبد الرمحن،2003 ،
ص ،)58وقد أدى هذا االعتقاد اخلاطئ إىل اعتبار أن كل ما هو نظري هو غري واقعي وخيايل أو مثايل.
لكن رغم هذا االختالف فإن الكثري من علماء االجتماع أكدوا على مكانة اإلطار أو املدخل النظري
املوجه للبحث ،حىت ال يقع الباحث أثناء دراسته لظاهرة اجتماعية ما يف خطر االقتصار على مجع البيانات
وتركها جمزأة منفصلة عن بعضها البعض ،وهلذا دعوا إىل الربط بني الرتاث النظري والبحث االجتماعي حىت
يسهم كل منهما يف حتقيق الرتاكم املعريف ،وإمكانية الوصول إىل نظرية عامة أو مدخل سوسيولوجي قريب من
الواقع ،يزيد يف فهم اإلنسان ملشاكله املتعددة واملتزايدة وتفسريها والقدرة على التنبؤ هبا.
إن العالقة بني النظرية والبحث االجتماعي هي عالقة تفاعل وتبادل مستمر للتأثري ،أي أهنا عالقة ذات
اجتاهني أو مسارين تؤثر النظرية يف البحث األمربيقي والعكس ،فالبحث املستند إىل الواقع امللموس يسهم يف
توضيح النظرية ،يقول ميرتون أن "النظرية ليست هي دائما الضوء الكاشف املوجه للبحث األمربيقي ،فاآلية
تنعكس أحيانا فيقود البحث خطوات النظرية ،لذلك جيب أن تسري النظرية والبحث األمربيقي يدا يف يد"
(غيث ،1972 ،ص ،)32فاملعرفة العلمية تتجلى يف إطار نظري كلي باجتاه الواقع األمربيقي ،ومن مث ترتد إىل
ذلك اإلطار النظري مرة أخرى للحكم عليه صاحلا أو غري صاحل ،وقد ينطلق الباحث يف بعض األحيان من
نظرية معينة دون وعي منه وهذا غري سليم ،وعليه فإن املعرفة التجريبية الصرفة مرفوضة ،ألن املعرفة ليست
كومة من املعلومات اجلافة أو الصامتة ،دون خلفية نظرية تستند عليها وتكملها ومتنع التناقض عن املشكلة
املدروسة وعن تفسري النتائج املتوصل إليها (عصار ،1982 ،ص ،)96كما أن النظرية تنمو وتتطور بفضل
املعارف بالوقائع اليت تتجدد وتتغري باستمرار ،فتظهر قضايا جديدة مل تكن معروفة من قبل ،فمثال نظرية
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كينز العامة يف االقتصاد السياسي مل تكن لتظهر لوال وجود البطالة الدائمة يف اجنلرتا طيلة سنوات الثالثينات
(آرون ،1983 ،ص.)21
وإذا خصصنا الكالم حول دور النظرية ووظيفتها بالنسبة للبحث االجتماعي ،وأمهية البحث األمربيقي يف
تطوير النظرية ويف التنظري ،فإننا نعترب أن البحوث ال بد هلا من إطار تصوري كما متت اإلشارة إليه من قبل،
فالوقائع غري معزولة عن سياقها العام" ،وكل معىن يتعني فهمه يف ضوء تاريخ نشوئه وتكوينه ويف السياق
األصلي للخربة املعاشة اليت تشكل خلفيته ويف السياق اجلمعي" (جالل ،1995 ،ص ،)157وهلذا فالقوانني
والنظريات السوسيولوجية "هي قوانين ذات اتجاه" كما يذهب إىل ذلك غاستون بوتول يف كتابه تاريخ علم
االجتماع ،أي أهنا ذات مدى حمدد يف املكان والزمان ،ومرتبطة بواقعها األصلي وال ميكن تعميمها بالضرورة
على كل اجملتمعات ،فهي تتغري حسب األمناط الثقافية والفكرية السائدة والنظم والبناءات االجتماعية
املسيطرة ،وعليه فكل من ينظر عليه أن جييب على األسئلة التالية :أين؟ مىت؟ ويف أي الظروف؟ (غيث،
 ،1972ص.)38
إن فوائد البحث األمربيقي من النظرية أو من اختيار مدخل نظري مالئم كثرية إذا؛ حيث تقوم النظرية
بتحديد جوانب املوضوع اليت تستحق الدراسة من طرف الباحث (غريب ،1999 ،ص ،)86أو توجهه حنو
املواضيع املهمة وذات اإلحلاح االجتماعي أو العلمي ،ويرى كل من جود وهات أن دور النظرية يف البحث
يتمثل فيما يلي:
 -1حتدد للباحث جماال للتوجيه يستطيع يف ضوئه أن خيتار من املعلومات والبيانات ما يصلح للتجريد.
 -2تقدم اإلطار التصوري الذي ينظم ويصنف الظواهر ويعني العالقات املتبادلة بينهما ،أي فهم هذه
الظواهر يف صورهتا الكلية والشاملة.
 -3تلخص الوقائع يف صورة تعميمات جتريبية من جهة ،ويف نسق منطقي يضم طائفة من هذه التعميمات
من جهة أخرى (خاطر ،2004 ،ص.)60
فدور النظرية إذا شامل ومستمر يف كل مراحل البحث ،بدءا من اختيار املوضوع وصياغة اإلشكالية
والفرضيات وحتديد املفاهيم املتماشية مع طبيعة املوضوع ،إىل املنهج املالئم وأدواته يف مجع البيانات ،وصوال
إىل حتليل النتائج والتفسريات .فالنظرية ال تعترب تقييدا للباحث وحرمانا له من املوضوعية واحلياد العلمي،
وليست قالبا جاهزا للتفسري وعامال من عوامل األحكام املسبقة املرفوضة علميا .ذلك أن االلتزام األخالقي
للباحث باإلطار التصوري واملنهجي املالئم للوقائع املدروسة ،يعد مقوما علميا للوصول إىل احلقائق العلمية
لتلك الوقائع ،كما أن إمهال الرتاث النظري السابق يؤدي إىل قطع الصلة بني الباحثني من جهة ،وبينهم وبني
جمتمعاهتم من جهة أخرى ،وبالتايل تنهار أي إمكانية للرتاكم املعريف املتسق (اليدر ،2000 ،ص ،)26وتزول
فرص منو وتطور النظرية السوسيولوجية فتصاب املعرفة باجلمود والركود.
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فالباحث االجتماعي كما يرى أغلب علماء االجتماع املعاصرون ال يستطيع املشروع يف حبثه وهو حمايد
من الناحية النظرية بدعوى املوضوعية ،ولكن عليه السيطرة على مدخالت البحث من نظريات ومناهج سابقة
يريد االستعانة هبا ،حىت ال يتأثر مسار حبثه ،مبعىن آخر أن الباحث ال ميكنه إخالء ذهنه من األفكار
واالفرتاضات النظرية العلمية ،كما أن اإلدراك املنتظم هلذه االفرتاضات تسهل عليه التوصل إىل تفسريات أكثر
قوة ومالءمة للبيانات االمربيقية (اليدر ،2000 ،ص ،)118وعدم االلتزام النظري يقود الباحث إىل استخدام
مفاهيم مستمدة من عدة نظريات بوعي أو بدونه وبال ترابط منطقي بينها ،مما يوقعه يف تناقضات فكرية
ونظرية وتتأثر نتائج حبثه ،كما ال تؤدي إىل حتقيق النمو املعريف.
إن أفضل خمرج هلذه األزمة يف علم االجتماع هو احلوار بني النظرية والبحث االجتماعي ،أي التفاعل بني
التصوري واالمربيقي ،ألن هذا احلوار هو الذي يعطي للنظرية أكثر قوة وصالبة وتتعزز قوهتا التفسريية بشكل
أحسن ،ألن فروضها ستصبح أكثر قابلية للقياس الدقيق يف ضوء الشواهد الواقعية ،كما يستفيد البحث
االمربيقي من األشكال الدقيقة يف التحليل والتفسري ،مما جيعل إمكانية التعميم والتطبيق أكثر جتسيدا (اليدر،
 ،2000ص ،)50فيتحقق الفهم العلمي للحياة االجتماعية باعتبارها مكونة من عناصر ذاتية وعناصر
موضوعية وعامة.
كما أن عالقة النظرية بالبحث تتعدى جمرد التأطري الفكري واألخالقي إىل التأثري يف املنهج املتبع يف
الدراسة ،إذ مها ليسا منفصالن أو منعزالن عن بعضهما ،فاجلانب املنهجي يتبع اإلطار النظري املختار بل
وخيضع له ،فهي نابعة من حقل معريف متميز ،واستجابة لرؤية نظرية معينة لدى الباحث حيث ختضع لعدة
عوامل اجتماعية وثقافية خاصة ،هلذا جيب تكييف التقنيات البحثية مع الوسط االجتماعي والثقايف ،بل
وإبداعها يف حاالت كثرية (دليو ،2004 ،ص ،)21 ،20فال تبقى أسرية الرؤى والنظريات الغربية اليت هيمنت
على العلم والبحث يف ظل ظروف التخلف والتبعية اليت سادت جمتمعاتنا العربية.
 -3النظريات الغربية المهيمنة والبيئة العربية
اتضح لنا من خالل ما مت عرضه أمهية املدخل النظري التصوري يف تأطري وتنظيم البحث فكريا ومعرفيا
ومنهجيا ،كما أوضحنا درجة التعقيد الكبري يف النظرية السوسيولوجية ،وتداخل عوامل بنائها وصعوبة تصنيفها
وتعريفها ،األمر الذي أدى بالباحث إىل أن يصاب بنوع من االغرتاب أو االضطراب عند شروعه يف املقارنة
بني هذه النظريات واالستفادة من إحداها يف تفسري واقع معني (عبد املعطي ،2004 ،ص.)95
إن معظم النظريات الغربية املهيمنة على الرتاث النظري والطرق املنهجية للبحث يف علم االجتماع وبقية
العلوم االجتماعية واإلنسانية األخرى لغاية اليوم ،هلا سياقاهتا االجتماعية والفكرية واإليديولوجية اخلاصة ببيئة
نشأهتا ،متتد جذورها يف الواقع االجتماعي الغريب إىل جانب سياق احلياة الشخصية لصاحب النظرية ،حىت
وإن ادعى التزام احلياد واملوضوعية ،هلذا فمن التعسف العلمي تعميمها على باقي اجملتمعات ،وإن كانت
نظريات شاملة حتاول التوسيع من قدرهتا التفسريية جلميع اجملتمعات كالوظيفية واملاركسية.
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وقد اعرتض االجتاه النقدي يف علم االجتماع على اهليمنة النظرية واملنهجية املطلقة للغرب ،وفضح مركزيتها
واستعالءها على الثقافات األخرى ذات اخلصوصيات التارخيية املختلفة ،كما انتقد فكرة احلياد األخالقي
لدى علماء االجتماع الغربيني (اليدر ،2000 ،ص ،)18ويف هذا املنحى يذهب نيسبت إىل أن األفكار
األساسية النطالقة علم االجتماع األوريب ترجع إىل ردود األفعال حول مشكلة النظام واالستقرار والتوازن ،يف
بداية القرن ال  19يف أعقاب اهنيار نظام التصنيع القدمي ويف ظل ضربات الدميقراطية الثورية والرأمسالية؛ حيث
حبث رواد علم االجتماع عن الوسائل الكفيلة بتحقيق النظام واحملافظة عليه ،ومن هنا تربز أمهية وضرورة
خضوع الرتاث السوسيولوجي إلعادة تقييم عميقة ،وأمهية فحصها من جديد من وجهة نظر العصر احلاضر
(كرو ،2002 ،ص.)25
إن العالقة بني النظريات الكربى واخللفيات واملنطلقات االجتماعية لبيئة النشأة أمر واضح ،فهي نتاج
مالحظات ودراسات حول اجملتمعات الغربية املتقدمة كما رأينا ،واليت ختتلف عن البيئة العربية بشكل كبري،
لذلك قد يصلح بعضها إىل حد ما لتنظري حبوثنا ،وقد ال يصلح أكثرها (عصار ،)96 ،1982 ،كما قال
ليفي لبلوند "ال ميكن ألي نبتة مفيدة أن تنمو وتزدهر يف مجيع املناطق اجلغرافية والظروف املناخية" (دليو،
 ،2004ص.)22
فالعلوم االجتماعية الغربية املهيمنة النابعة من حضارة خمتلفة املرجعية واألسس العقائدية ،تنظر إىل بقية
الثقافات بوصفها بدائية وتقليدية ومتخلفة ،هلذا ظهر علم االنثروبولوجيا لبحثها ودراستها لتسهيل السيطرة
عليها .وقد هيمنت النظريات الغربية بفعل التقدم املايل والتكنولوجي إضافة إىل السيطرة االستعمارية اليت
كرست ختلفنا العلمي وتبعيتنا هلم ،وهذا ما قصده ابن خلدون بقوله أن املغلوب مولع دائما بتقليد الغالب.
وانطالقا من الرؤى السابقة ،اليت تعترب أن علم االجتماع الغريب له نظريات ومفاهيم ال تعرب بشكل أساسي
إال على ظروف اجملتمعات الغربية ،ميكن القول باستحالة أو على األقل صعوبة تعميم النظريات والقوانني
االجتماعية الصادرة منها ،مع غياب الصدق االمربيقي يف حالة تطبيقها على جمتمعات وثقافات غري غربية
(سفاري ،حماضرة غري منشورة) ،رغم كون املنظومة املعرفية الغربية تعمل على تقدمي علومها اإلنسانية مبثابة
علوم حيادية عاملية لتضفي عليها صفة العلمية (دليو ،2004 ،ص.)26
من هنا ظهرت حركة علمية تقوميية تنتقد األطر النظرية الغربية يف الغرب نفسه ،مركزة على أمهية االعتبارات
الواقعية للمجتمعات غري الغربية؛ حيث انتقدت االنفصال الكبري بني الواقع والقيم يف البحوث حتت ستار
املوضوعية والدقة واملنهجية وصعوبة دراسة القيم دراسة كمية (احلسيين ،1985 ،ص .)19كما ظهرت
حماوالت من داخل اجملتمعات العربية إلجياد مدخل نظري خاص ،ولكنه ليس معزول عن السياق العام لعلم
االجتماع ،أي أن يكون متسقا معه ،إال أن هذه احملاوالت ال زالت معزولة وغري مستمرة ،نظرا لرسوخ
الرواسب املعرفية والنظرية الغربية القائمة على قدسية الفصل (التعسفي) بني ما هو موضوعي وما هو ذايت ،بني
املادي والروحي (مثل الوضعية عند كونت وشيئية الظواهر عند دوركايم) ،فظهرت بعض اإلسهامات من
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اجل توطني أي تأصيل أو أسلمة علم االجتماع لكي يتماشى مع واقع اجملتمعات العربية ،وقد طالب مؤيدو
هذا املدخل اجلديد بضرورة إصالح العلوم االجتماعية وإعادة صياغتها يف ضوء التصور املنهجي اإلسالمي
الذي يتميز باملبادئ العلمية التالية:
 -1إن نظريات ومناهج العلوم االجتماعية احلديثة ومسلماهتا الرئيسية فيها الكثري مما يتعارض أو يتناقض مع
التصور اإلسالمي لإلنسان واجملتمع ،وبالتايل مع واقع اجملتمعات العربية اليت تتبىن ذلك التصور.
 -2يرتتب عن ذلك التناقض قصور يف الوصول إىل فهم وتفسري صحيحني للسلوك الفردي أو للظواهر
االجتماعية والتغري يف العامل العريب واإلسالمي.
 -3توجد حاجة ماسة إىل إعادة النظر يف تلك النظريات واملناهج واملسلمات الغربية وصياغتها يف إطار
التصور اإلسالمي (رجب ،موقع الكرتوين).
فأوجه االختالف إذا بني املنطلقني الغريب والعريب اإلسالمي عديدة – رغم وجود بعض نقاط االلتقاء –
الن املعرفة الغربية حتصر طرق العلم ومصادره يف احملسوس واملالحظ ،وتلغي كل األفكار والقيم املستمدة من
الوحي أو النقل ،وهلذا هلا عدة خصائص من بينها:
 -1تعترب الوجود كله ناتج عن الطبيعة اليت أوجدت نفسها ،وأن اإلنسان واجملتمع جزء منها.
 -2العالقة بني اإلنسان والطبيعة هي عالقة صراع دائم.
 -3العقل هو الطريق األوحد للمعرفة واحملسوس هو مصدرها.
 -4القيم وملفاهيم األخالقية عبارة عن ظواهر ووقائع طبيعية أفرزهتا اجملتمعات بنفسها ،وهلذا فهي متطورة عرب
الزمن.
أما التصور اإلسالمي للمعرفة فيعترب اإلنسان تركيبة من أربعة عناصر هي :اجلسد والروح والعقل والنفس،
وأن سلوكاته انعكاس لفطرته اليت خلقها اهلل تعاىل ،ولفهم اإلنسان وتفسري سلوكاته جيب أخذ هذه العناصر
األربعة بعني االعتبار ،كما أن قوانني اجملتمع نفسه هي تعبري عن فطرة االجتماع وليست مكتسبة من البيئة أو
هبدف حتقيق مصاحل فقط.
و من هذا املنطلق تظهر ضرورة خضوع البحوث اليت تدرس الواقع االجتماعي العريب للتصورات واملسلمات
اليت حتكمه ،وليس للتصورات أو النظريات األخرى اليت نشأت يف بيئة خمتلفة ،حىت يتحقق الفهم العلمي
الصحيح للظواهر اليت تتغري باستمرار ،ومن ذلك ظاهرة اجملتمع املدين والعمل اجلمعوي اليت نشأت بالغرب
مبقومات خاصة ،فهل جند هلا أثرا يف تاريخ اجملتمعات العربية وحاضرها؟.
 -4المجتمع المدني بين المقومات العالمية والخصوصية العربية
ارتبط ظهور مفهوم اجملتمع املدين بصيغته احلديثة بنشوء البورجوازية يف أوربا يف القرن ال  ،17عندما بدأت
هذه الطبقة تكتسب الثروة واالستقالل ،فزادت مطالبها باحلقوق واحلريات رغم أهنا كانت عملية بطيئة
جملة اآلداب والعلوم االجتماعية
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(ماريو ،2000 ،ص ،)42وهلذا ألتصق املفهوم حبرية النشاطات االقتصادية والسياسية أي باقتصاد السوق
والدميقراطية وحرية التعبري ،وزادته العوملة اليوم تأكيداً وحيوية.
تناوله يف املاضي عدة مفكرين وفالسفة وإن كان بتعبريات وتسميات خمتلفة ،ومنهم أرسطو وأوغسطين
وهيجل وماركس وتوكفيل ،مروراً بفالسفة العقد االجتماعي (هوبز ،لوك وروسو)؛ حيث كانوا يبحثون عن
الفضيلة والعدالة واحلرية والرفاهية للمواطنني وتنظيم اجملتمعات بشكل مغاير ملا كان سائدا من قبل ،أي
القطيعة مع النظام اإلقطاعي واحلكم االستبدادي الذي كان يربط بني السلطة والقداسة ،واعتبار السلطة
مطلقة يف يد احلاكم الذي يستمد شرعيته من احلق اإلهلي (الصبيحي ،2000 ،ص ،)18ففصلوا بني
السلطات ،األمر الذي مهد لألنظمة الدستورية والدميقراطية ودولة القانون ،باعتبار السلطة املطلقة تفضي
حتما إىل االستبداد وانتهاك احلقوق (احلامد ،2004 ،ص.)40
وقد حدد هيجل جمال اجملتمع املدين يف احليز االجتماعي واألخالقي الواقع بني األسرة والدولة ،حيث
يتكون اجملتمع من األسرة واجملتمع املدين والدولة (الصبيحي ،2000 ،ص ،)22كما وضع تالكوت بارسونز
عدة شروط وحمددات لقيام اجملتمع املدين وهي:
 -1ضرورة انتمائه لألمة فكرا وأهدافا.
 -2استقالليته عن الدولة.
 -3قيامه على مبدأ الطوعية وحرية االنتماء إليه.
 -4اعتماده على إجراءات تنظيمية وإدارية حول كيفية اختاذ القرارات وطرق تنفيذها.
 -5املساواة بني األعضاء يف احلقوق والواجبات.
إضافة إىل عدم استهدافه للربح املادي من خالل خدماته اليت يقدمها ،وعدم حماولة السيطرة على اآلخرين.
إن األهداف اليت يرمي إىل حتقيقها اجملتمع املدين والعمل اجلمعوي ،هي أن يكون املمثل واألداة ملشاركة
املواطنني يف إدارة احلكم ،والوسيط بني اجملتمع والدولة الذي يغطي بعض نقائصها وأماكن العجز فيها،
ويكملها يف عملية التنمية االجتماعية واالقتصادية وغريها ،خاصة بالتكفل بالفئات احملرومة يف اجملتمع ،بتقدمي
اخلدمات الصحية والتعليمية والرعاية االجتماعية ،إىل جانب الدفاع عن حقوق اإلنسان واحلفاظ على
البيئة...اخل ،واالحتجاج لتحسني ظروف حياة املواطنني.
أما يف الوطن العريب فريى العديد من الباحثني أن مفهوم اجملتمع املدين وما يرتبط به ،قد مت نقله واسترياده
من الغرب لتطبيقه على اجملتمعات العربية ،فمن جهة كونه عامل توفيق بني اإلبداع والنشاط الفرديني ،وبني
ضرورة جتسيد التكافل االجتماعي ودعم اجلماعة ،هو مفهوم عام وصحيح بل وضروري لكل جمتمع ،وجيب
أن حتاول اجملتمعات العربية االستفادة منه ،ويف نفس الوقت مراعاة تراثها التارخيي وخصوصيتها الثقافية
(محودي ،1998 ،ص .)11ويف هذا الصدد يرى املفكر محمد عابد الجابري أن الباحثني قد عانوا من
القلق الفكري يف الستينات والسبعينات من القرن املاضي واحلاضر كمقوالت اإلقطاع والبورجوازية والصراع
جملة اآلداب والعلوم االجتماعية

العدد 16

260

عبد اهلل بوصنوبرة

حنو مدخل نظري لفهم الواقع االجتماعي العريب

الطبقي ...فلم ينجحوا يف العثور على مضامني واضحة هلا ،مما أنتج تناقضا بني النظرية املاركسية والواقع
العريب ،وقد عرب التوتر والقلق الفكري عن نفسه أحيانا كثرية باالستثناءات والتحفظات ،إىل درجة افتقدت
معها دراساهتم إىل الوضوح الداللة ،وهذا ما يتكرر اليوم كذلك مع حماولة تطبيق مفهوم اجملتمع املدين على
الواقع العريب (اجلابري ،1998 ،ص)40؛ حيث يعتمد معظم الباحثني العرب على املرجعية الغربية يف فهم
وتفسري اجملتمع املدين وزيادة دور اجلمعيات األهلية ،كظاهرة حديثة يف اجملتمعات العربية ،ويضيف الجابري
انه من غري املمكن أن هنمل دالالت املفهوم كلية من التاريخ العريب ،ولكن جيب معاجلته بأكرب قدر من
االستقاللية ،وتبقى املرجعيات األوروبية يف املوضوع استشارية فقط وليست منوذجا مهيمنا على الفكر والرؤية.
إن الظروف التارخيية النبثاق اجملتمع املدين يف أوروبا قد متيزت مبا يلي:
 -1مرياث إقطاعي نتج عنه مشروع مفهوم احلقوق الفردية.
 -2ديانة مسيحية تقبل الفصل بني الديين والسياسي نتيجة الصراع القدمي بني الكنيسة واجملتمع.
 -3جتمعات مستقلة ميكن اعتبارها خمتربات للتجديد واالبتكار السياسي (محودي ،1998 ،ص ،)66وهذه
الصفات ال توجد يف تاريخ وتراث الوطن العريب .وانطالقا من هنا انقسم الباحثون العرب إىل فريقني.
 الفريق األول :يرى أن مفهوم اجملتمع املدين نشا يف أوروبا اليت تتميز مبنظومة من القيم الليربالية والعلمانيةوالعقالنية عن طريق طالئع البورجوازية ،وعلى أساس فصل ما هو ديين عما هو مدين ،أي فصل السلطة
الدينية عن السلطة الزمنية ،بينما اإلسالم هو دين شامل (الصبيحي ،2000 ،ص ،)41مما أدى إىل القول
باستحالة إجياد جمتمع مدين يف الثقافة العربية ماضيا وصعوبة زرع املفهوم فيها حاضرا ،وبالتايل عدم إمكانية
حتقيق حتول دميقراطي وحداثي دون إجراء تغريات يف القيم ،لتصبح شبيهة بالقيم الغربية ،وعليه يرى متروك
الفالح عدم جدوى أو فاعلية فكرة ومقولة اجملتمع املدين العريب ،وان األقرب للصواب هو "المجتمع
األهلي" ،الذي ميثل حقيقة الواقع العريب الريفي واملدينة املرتيفة وميكنه أن يستوعب ثقافتها (احلامد،2004 ،
ص ،)57فاجملتمع املدين هو أوال جمتمع املدن ،ومؤسساته إرادية وطوعية يف االنتماء إليها وليست مؤسسات
طبيعية أو وراثية ،كما يف اجملتمع البدوي الذي تسوده القبيلة أو العشرية ،وجيد فيها اإلنسان نفسه جمربا على
االنتماء إليها دون إرادته (اجلابري ،1998 ،ص ،)45ويؤيد هذا الطرح كذلك الباحث مجدي عبد الغني
بقوله" :إن اجملتمع املدين جيد أساسه اإليديولوجي من تفاعل ثالثة نظم من القيم واملعتقدات وهي الليربالية
والرأمسالية والعلمانية ،وهذه القيم الثالث جبوانبها السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ال تتفق مع
القيم اإلسالمية السائدة يف األقطار العربية " (أبو حالوة ،بدون سنة ،ص.)154
كما يرى إميل خدوري انه ال توجد ثقافة سياسية عربية تتوافق مع النماذج الدستورية والدميقراطية يف احلكم
(محودي ،1998 ،ص.)67
و مما سبق يتنب أن أهم نقاط االعرتاض على وجود جمتمع مدين يف البالد العربية فكرا وممارسة حسب رأي
الفريق األول ما يلي:
جملة اآلداب والعلوم االجتماعية
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 -1بنية اجملتمعات العربية املتميزة بالقيم التقليدية كالقبلية والعشائرية واجلهوية والطائفية املبنية على أساس
وراثي.
 -2صعوبة الفصل بني الدين اإلسالمي واحلياة املدنية والسياسية للمجتمع؛ حيث يعرتض بعض اإلسالميني
من التيار السلفي على فكرة الدميقراطية ويعتربون مبدأ سيادة الشعب الدستوري تعديا على احلق اإلهلي يف
احلكم.
 -3اختالف التجربة التارخيية بني اجملتمعات العربية والغربية ،أين ظهر النظام اإلقطاعي والطبقة البورجوازية اليت
علمت على هتدمي النظام القدمي وفصل الكنيسة عن السياسة.
 -4السلبية السياسية للمواطنني العرب؛ حيث ال يهتمون باملشاركة يف أمور احلكم ومساءلة املسؤولني نتيجة
أوضاعهم احلياتية السيئة.
إن هذا الرأي الذي يؤكد على افتقاد املقومات العاملية للمجتمع املدين يف الوطن العريب ،ال يعرتف حبق
التنوع واالختالف يف خصوصيات وظروف كل من اجملتمعني العريب واألورويب ،وحق كل منهما يف أن يعيش
جتربته وفقا لتلك اخلصوصيات ،فاجملتمع املدين يف أوروبا له أسلوبه اخلاص ،والوطن العريب كذلك له أسلوب
ومنط خاص جيب أن يدرس ويبحث كما هو ،فليس ضروري تشابه البنيات ولكن جيب حتليل ما هو موجود
فعال.
الفريق الثاني :دافع عن وجود مقومات ومبادئ أو بوادر للمجتمع املدين يف التاريخ العريب ،وإن وجدت
بأشكال مغايرة ،وأول مرجعية هلذا الرأي هو ما جاء يف القرآن الكرمي من قيم وأحكام تنظم حياة الناس
وعالقاهتم داخل اجملتمع ،كالشورى والعدل والتسامح الديين واملسؤولية الفردية مهما كانت مكانة اإلنسان،
إضافة إىل أن اإلسالم حيث على القيام باألعمال الصاحلة والتكافل االجتماعي والتضامن والعمل اخلريي
والتطوع ،ويرى أصحاب هذا االجتاه أنه إذا كان الدين اإلسالمي قد كفل حرية املعتقد لغري املسلمني وهو أمر
خطري ،فكيف ال يسمح حبرية ممارسة السياسة واحلق يف االختالف يف مناهج احلكم املدنية وأمور الدنيا
(الصبيحي ،2000 ،ص ،)43وهلذا كانت للشورى قيمة كبرية حىت عدت ركنا من أركان التشريع بعد القرآن
والسنة ،كما أن لألمة احلق يف حماسبة احلاكم إذا خرج عن االتفاق أو العقد االجتماعي املتمثل يف البيعة.
ومن املؤشرات األخرى اليت يستدل هبا هذا الفريق حول وجود اجملتمع املدين يف الرتاث العريب ،هو تغيري
الرسول (ص) اسم "يثرب " إىل اسم "املدينة " كرمز للروح املدنية والتعايش والوحدة االجتماعية والسياسية،
بعيدا عن روح التعصب القبلي واجلاهلية ،فوضع لسكان املدينة مبختلف فئات سكاهنا وقبائلها :عربا ويهودا
ووثنيني وأنصار ومهاجرين ...دستورا قائما على مبدأ عدم االعتداء وشرعية وجود األخر والتعايش
السلمي ،وقد مسي ذلك الدستور "بوثيقة املدينة".
لكن بعد فرتة قليلة ضعفت درجة التسامح الديين واملذهيب ،وظهر االستبداد يف التاريخ بشكل عام نتيجة
بطش الدولة هبدف محاية نفسها من األعداء املرتبصني ،وأفرز اجملتمع اإلسالمي أشكاال من التنظيم يدافع هبا
جملة اآلداب والعلوم االجتماعية
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عن مصاحل أعضائه ،وحيقق حاجاهتم األساسية ،وإن كانت بأشكال تقليدية ،وهي قوى حملية وطبيعية
أساسا ،عملت على احلد من سلطة الدولة وتعسفها ،ومتتعت بنوع من االستقاللية الواسعة؛ حيث كانت هلا
عدة وظائف اجتماعية كالرتبية والتعليم والعالج وتقدمي اخلدمات واملساعدات للمحتاجني (أبوحالوة ،بدون
سنة ،ص . )105ومن أهم املؤسسات التقليدية للمجتمع املدين واليت لعبت هذا الدور املسجد بعلمائه
وفقهائه ذوي الشخصية القوية ،والزكاة واألوقاف والزوايا أو الطرق الصوفية وشيوخ القبائل واألعيان ،فكان
هلذه املؤسسات والبىن خاصة أثناء فرتات غياب الدولة وسوء أحوال اجملتمع ،دورا هاما يف إعادة التوازن له من
خالل العمل التطوعي ،ومن هنا فإنه باإلمكان حسب رأي الدكتورة أماني قنديل القول بوجود جمتمع مدين
عريب من زاوية مشاركة املواطنني يف التنظيمات واملؤسسات األهلية (قنديل ،1994 ،ص.)07
و يف هذا العصر فإن اجملتمع املدين العريب رغم حداثة نشأته وفق املعايري الغربية بفعل التأثريات اخلارجية ،فانه
الزال يعاين من الضعف ،مشكال صورة حقيقية ألوضاع اجملتمعات العربية من النواحي السياسية واالقتصادية
والثقافية واالجتماعية ،فالواقع العريب مييزه التخلف والفقر والبطالة واألمية ،إىل جانب التضييق على احلريات
الذي متارسه النظم السياسة العربية يف معظمها ،فتحد من حرية تأسيس اجلمعيات واألحزاب والنقابات
املستقلة ،وحتاول تدجينها وترويضها أو هتميش تلك اليت ال تسري يف خطها وتنفذ براجمها وأجندهتا ،وبالتايل
تقوم الدولة العربية املعاصرة بقتل جوهر اجملتمع املدين وهو االستقاللية وحرية املبادرة.
من خالل استعراض وجهيت النظر هاتني ،يظهر أن األخذ مبقومات اجملتمع املدين اإلنسانية اليت تالئم
طبيعة اإلنسان السليمة كالعدل واالحرتام وحق االختالف والتعاون والتعايش السلمي ...وتوليفها مع العناصر
الذاتية ،القيمية واألخالقية للمجتمعات العربية من حيث بنيتها ومكوهنا الديين وتارخيها وواقعها وطموحاهتا
املستقبلية هو أفضل حتديد ملفهوم جمتمع مدين عريب متجانس مع كل هذه اخلصائص املوضوعية والذاتية.
فالباحث االجتماعي عليه أن يأخذ اختالف جتربة كل من اجملتمعات العربية عن اجملتمعات الغربية ،وجعل
املرجعية هي الواقع العريب احمللي وليس التجربة أو املرجعية الغربية ،اليت تبقى جمرد مرجعية استشارية فقط كما
يرى املفكر عابد الجابري ،فال ميكن إمهال البنية القبلية والبيئة الصحراوية للواقع العريب وما فيه من بداوة
وبساطة يف احلياة ،بل جيب استيعاب مفهوم اجملتمع املدين ملفاهيم القبيلة والعشرية وليس للقيم القبلية
والعشائرية واجلهوية ،وهي قيم سلبية غري مدنية .فالقبيلة هلا احلق يف التعبري عن نفسها بالطرق السلمية ويف
إطار قبول األخر (احلامد ،2004 ،ص ،)43كما أن تفعيل مؤسسات اجملتمع املدين يف ظل الدولة العادلة اليت
حتمي احلقوق واملمتلكات هو الكفيل بتعزيز قيم الدميقراطية وتصحيح ممارستها على مستوى القاعدة
االجتماعية والسياسية (األنصاري ،2002 ،ص ،)56يف انتظار زوال كل أو معظم رواسب التقاليد البالية
املعرقلة للتقدم يف جمتمعاتنا العربية.
الخاتمة
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إن الباحث أو الدارس للمواضيع االجتماعية يف العامل العريب ،والذي يهدف إىل إخراج العلوم االجتماعية
من دائرة التخلف والتبعية للغرب املتقدم ،سيجد ال حمالة التباين الواضح يف خصائص كل طرف والقيم
واألسس اليت بين عليها ،ومن ذلك اختالف ظروف الظواهر واملشكالت املدروسة ،مثل مفهوم اجملتمع املدين
والعمل اجلمعوي والتنظيمات التمثيلية املختلفة ،مما يفرض على الباحث ضرورة التخلص من التبعية للنظريات
الغربية ،واعتماد املداخل التصورية النظرية احمللية ،املستمدة من الواقع االجتماعي العريب ،فال ميكن للباحثني
االجتماعيني العرب أن يركنوا إىل استخدام األدوات واملناهج اليت تكرس التبعية والتتلمذ الدائم على يد
اآلخرين ،يف نفس الوقت الذي يبحثون فيه عن التأصيل أو التوطني للمعارف والعلوم اإلنسانية اليت ختتلف
بطبيعتها من بيئة ألخرى.
ومن منطلق عجز النظريات الغربية مبا فيها من عناصر إيديولوجية خمتلفة ،عن فهم وتفسري واقعنا
االجتماعي العريب ،تظهر احلاجة املاسة إىل قيام مدخل نظري سوسيولوجي أو علم اجتماع يستمد أصوله
النظرية واملنهجية من الرتاث العريب وعمقه االجتماعي احمللي ،مع عدم إمهال النظريات الغربية والتعامل معها
بروح نقدية بناءة.
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