807 -090  ص،)2021( 02 : العـــدد/21المجمد

مجمة العموم اإلنسانية

- بين جدلية التأسيس عمم عربي أم غربي-ميالد السوسيولوجيا في العالم
The birth of Sociology in the world- Arabic or western science
حسني ىنية2 ، خوني وريدة1
Ourida.khouni@univ-tebessa.dz
Hania.hasni@univ-biskra.dz
2021/11/00 :تاريخ النشر

،) تبسة(الجزائر- جامعة العربي التبسي1

،)جامعة محمد خيضر بسكرة –(الجزائر2

2021/00/02 :تاريخ القبوؿ

2021/00/00 :تاريخ االستالـ

:الممخــص

Abstract:
The concept of sociology as a human and social
behaviors, It had study aims to investigate the just
successfully completed its centenary life.
Sociology has produced an enormous extensive
knowledge such as books and authors who left an
influence in their time, empirical data and
widespread theories, tools for measurement and
means for systematic examination and critical
analyses of social phenomena.
However, sociology is still, like the rest of the
sciences in the social sciences, experiences
ambiguity and overlap in concepts and
perceptions, due to several factors and
epistemological conditions. Therefore, in this
article, we do not intend to search for an arbitrary
definition of sociology, but rather we wish to
suggest some ideas and perceptions to adjust a
precise concept, by wondering about the nature of
sociology as a type of knowledge? What is its
theme? What are its most important majors? And
why is basically sociology?
We will also deal with some of the visions and
perceptions that were formed in this science about
the problem of origin and establishment through
the controversial appearance in the intellectual and
scientific identification and origin between the
Arabic and Western world? Is sociology an Arabic
science foundational and scientifically diverse? or
is it a Western science?

تيدؼ الدراسة إلى البحث في مفيوـ السوسيولوجيا باعتبارىا
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 عمـ الجتماع –ابف- السوسيولوجيا:الكممات المفتاحية

Khaldun-August Comte- Max Weber.

 حيث أكممت السوسيولوجيا اليوـ،شأنا إنسانيا واجتماعيا
 كتب: لقد أنتجت تراكما ىائال مف المعارؼ.عمرىا المئوي

 ومعطيات امبيريقية، تركوا أثر في عصرىـ.ومؤلفيف
 وأدوات لمقياس ووسائؿ لمفحص،ونظريات واسعة االنتشار
 غير أنيا الزالت.والتشخيص العممي لمظواىر االجتماعية

كباقي العموـ في العموـ االجتماعية تعاني الضبابية والتداخؿ

 نظ ار لعدة عوامؿ وظروؼ،في المفاىيـ والتصورات
 لذلؾ وفي ىذه المقالة فإننا ال ننوي البحث عمي.ابستمولوجية

 بؿ نرغب في اقتراح بعض،تعريؼ تعسفي لمسوسيولوجيا
 مف خالؿ،األفكار والتصورات الموجية لضبط ىذا المفيوـ

التساؤؿ حوؿ طبيعة السوسيولوجيا كنمط مف المعرفة ؟ ما

ىو موضوعيا ؟كما سنتطرؽ إلى بعض الرؤى والتصورات
 النشأة،التي تكونت في أدبيات ىذا العمـ حوؿ إشكالية

والتأسيس مف خالؿ جدلية األسبقية في التحديد والضبط
 بيف العالـ العربي والغربي ؟ ىؿ،الفكري والعممي

 أـ ىو،السوسيولوجيا عمـ عربي التأسيس والتحديد العممي ؟
.عمـ غربي ؟

. ماكس فيبر- اغست كنت-خمدوف
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 .1مقدمة:

الشأف االجتماعي موجود منذ الوجود اإلنساني ،ومع ذلؾ لـ يتـ السعي لتأسيس

عمـ بخصوص ما ىو اجتماعي حتى نياية القرف ،95حيف بدأ صرح السوسيولوجيا بالتكوف
وباتخاذ أىداؼ ومناىج وأطر فكرية واجتماعية .مف خالؿ التساؤؿ؛ كيؼ يتماسؾ المجتمع ؟
كيؼ ُيفرض النظاـ السياسي ؟ ىؿ ىناؾ قوانيف كونية بخصوص الحياة الجماعية لمبشر؟
وما الذي يوجو فعؿ األفراد ؟ وما ىي التفسيرات والمعالجات المقدمة لمظواىر الجماعية؛

مثؿ العنؼ ،الجنوح ،الجريمة...؟ حيث اتخذ بعض العمماء والفالسفة ألنفسيـ برنامجا بحثيا
لإلجابة عمى ىذه األسئمة بطريقة منيجية ،صارمة وامبيريقية؛ أي بطريقة عممية ونظرية،
غير انو ورغـ االجتيادات الفكرية واالجتماعية لرسـ مالمح ىذا العمـ ،اعتبر بعض
السوسيولوجييف أف ميالد السوسيولوجيا عمى امتداد القرف 02كاف مشوشا ومتقطعا.

واليوـ أكممت السوسيولوجيا عمرىا المئوي .لقد أنتجت تراكما ىائال مف المعارؼ:

كتب ودراسات ،ومؤلفيف تركوا أثر في عصرىـ ،ومعطيات امبيريقية ونظريات واسعة
االنتشار ،وأدوات لمقياس ووسائؿ لمفحص والتشخيص العممي لمظواىر االجتماعية.
ومع ذلؾ بقي كياف ىذا الميداف التخصيصي متقمبا ومحؿ خالؼ ،خاصة بالنسبة
لعممية الضبط والتحديد المفاىيمي والمجالي .ذلؾ أف المفاىيـ في العموـ اإلنسانية ،عموما

تعاني ،مف إشكالية الضبط الدقيؽ واإلجرائي ليا ،ولممصطمحات التي توظفيا في فيـ
وتفسير الظواىر االجتماعية والنفسية والتربوية ،...ولعؿ ىذا التداخؿ المحتمؿ بيف المفاىيـ
في العموـ االجتماعية أو الضبابية ،قد تعود أساسا إلى صيرورة وطبيعة الظواىر اإلنسانية
واالجتماعية التي تدرسيا ىذه العموـ ،ذلؾ أف ىذه األخيرة نشأت كغيرىا مف العموـ ،بيف

أحضاف الفكر األسطوري والالىوتي ،واستقرت ألمد طويؿ داخؿ حقؿ الفكر التأممي
الفمسفي .كؿ ىذه المرجعيات ،والتي تتسـ بالتجريد والخياؿ أحيانا ،أثرت بشكؿ مباشر في

عممية ضبط مفيوـ السوسيولوجيا ،األمر الذي جعميا تضبط مف خالؿ المرجعية التي تنتمي
إلييا ،وبالتالي تداوليا بمعاني مختمفة ،اعتمادا عمى المرجعية المفسرة ليا.

أما العامؿ الثاني ،الذي أثر في عدـ ضبط المفاىيـ في العموـ اإلنسانية

واالجتماعية وجعميا دقيقة وموحدة التداوؿ ،فيعود أساسا إلى طبيعة موضوع العموـ
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االجتماعية والذي يرتبطباإلنساف أو الجماعة البشرية .ذلؾ أف الظاىرة اإلنسانية ظاىرة
شديدة التعقيد وزئبقية ،ألنيا عمى خالؼ الظاىرة الفيزيائية ،ذات البعد الوحيد ،تتكوف مف
عدة أبعاد متداخمة ومتفاعمة فيما بينيا (بعد بيولوجي ،بعد نفسي ،بعد فكري ،بعد اجتماعي

مركب.)...

والواقع أف الباحثيف أو المنظريف في العموـ اإلنسانية االجتماعية وغيرىا ال
يعيروف عادة اىتماميـ لمثؿ ىذه األمور البسيطة ،والتي تتعمؽ بعممية ضبط المفاىيـ ،ألف
ىميـ األساسي يكوف في عممية بناء التصور أو النظرية التي يدافعوف عمييا ،بحيث أف

مفاىيميـ ومصطمحاتيـ تتغذى مف إناء تمؾ النظرية والمقاربة ،األمر الذي قد ُيكوف صعوبة
كبيرة أماـ عممية بناء تعريؼ دقيؽ ومحدد.

ولعؿ ىذا ما دفع بػ  Guy Rocherإلى اعتبار مفيوـ السوسيولوجيا كغيره مف
مفاىيـ العموـ االجتماعية واإلنسانية األخرى ،التي ال تترؾ لنفسيا مجاال لتحدد ضمف
تعريؼ واضح وشفاؼ( .غريب ،0222 ،صفحة )26

ومع ىذا كمو فإننا لف نتجو في ىذا المقالة؛ إلي سرد تاريخي لعرض مختمؼ

التصورات التي سردت المفيوـ وحددتو؛ بؿ نود في مساجمة عمميةتقديـ بعض األفكار
والتصورات الموجية لضبط ىذا المفيوـ ،مف خالؿ التساؤؿ حوؿ مفيوـ السوسيولوجيا
(كميداف)مف المعرفة االجتماعية ،تعاني إشكالية في تحديد عممي لمفيوميا  ،كما تطرح
فكرة أسبقية النشأة بيف التصور العربي المؤيد لوجود ىذا العمـ مع الطرح الخمدوني لعمـ
االجتماع ،وبيف التصور الغربي الذي ينسبو ألغست كنت ،واميؿ دوكايـ؛ حيث سوؼ

نحاوؿ أف نقدـ طرح عممي و موضوعي لكال التصوريف ،مف خالؿ األسبقية التاريخية
والحجة العممية.
.2أوال :السوسيولوجيا محاولة لمتعريف والتحديد:

 -1أهم تعاريف السوسيولوجيا لآلباء المؤسسيين:

عمى اعتبار السوسيولوجيا عمـ ينتمي لمعموـ اإلنسانية واالجتماعية ،فقد تعددت

واختمفت التعاريؼ التي تناولتيا باختالؼ االتجاىات واآلراء ،وباختالؼ الحقب التاريخية
والزمنية لكؿ مفكر .وىنا نقدـ أىـ التعاريؼ التي اعتمدىا اآلباء المؤسسوف ،وذلؾ لمكشؼ
المتعمؽ عمى مفيوـ ىذا العمـ (السوسيولوجيا) ،ونعتمد ىنا األسبقية التاريخية.
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 -1-1تعريف بن خمدون:

ُيعرؼ ابف خمدوف عمـ االجتماع بأنو  ":ما ُيعرض لطبيعة ذلؾ العمراف مف
األحواؿ مثؿ التوحش والتآنس والعصبيات ،وأصناؼ التقمبات لمبشر بعضيـ بعض ،وما ينشأ
عف ذلؾ مف الممؾ ومراتبيا وما ينحمو البشر بأعماليـ ومساعييـ مثؿ الكسب والمعاش

والعموـ والصنائع ،وأثرىا وما يحدث في ذلؾ العمراف بطبيعة مف األحواؿ ،وما لذلؾ مف
العمؿ واألسباب "(.غدنز ،0222 ،صفحة )22ومف ىنا ،فإف عمـ االجتماع ىو دراسة

المجتمع البشري بأشكالو المختمفة ،وتقصي الطبيعة والخصائص التي تتسـ بيا ىذه األشكاؿ
عمما مستقالِّ ،لـ يتكمَّـ فيو
" .لقد َّ
صرح ابف خمدوف في عبارات واضحة أنو اكتشؼ ً
ّّ
مستقؿ بنفسو ،فإنو ذو موضوع ،وىو العمراف البشري
السابقوف؛ إذ يقوؿ" :وكأف ىذا عمـ
أيضا" :واعمـ أف الكالـ في ىذا الغرض ُم ْستَ ْح َدث الصنعة،
واالجتماع اإلنساني ."...ويقوؿ ً
َعثَر عميو البحث ،و َّأدى إليو الغوص ...وكأنو عمـ مستنبط النشأة ،ولعمري!
غريب النزعة ،أ ْ
لـ أقؼ عمى الكالـ في منحاه ٍ
ألحد مف الخميقة "( .السرجاني 11 ،ماي )0212

 -0-1تعريف اوغست كونت(*)(:)1524-1465

ارتبط اسـ العالـ الفرنسي أوغست كونت بعمـ االجتماع؛ مف حيث أنو أوؿ مف

صاغ مصطمح  ،SOCIOLOGYحيث سعى كونت إلى إنشاء عمـ لممجتمع ،ولقد اعتبر
دراستو المطولة عف السياسة الوضعية دراسة في عمـ االجتماع( .البياتي ،أفريل  )0216مف
ذلؾ انطمؽ أوغست كونت مف خمفية عممية وضعية تتناوؿ دراسة الظواىر الطبيعية

الفيزيائية ،األمر الذي جعمو يعرؼ السوسيولوجيا بالفيزياء االجتماعية ،عمى اعتبار أنيا "
الدراسة الواقعية المنظمة لمظواىر االجتماعية أو العمـ المجرد ليذه الظواىر االجتماعية "،

فيي إذف الفيزياء االجتماعية ،التي تعنى بدراسة الظواىر الفيزيائية والبيولوجية( .غريب،

 ،0222صفحة )26

(*)فيمسوؼ فرنسي؛ أحد ممثمي الفمسفة الوضعية ،وىو أوؿ مف وضع كممة السوسيولوجيا كمصطمح( .كابان و
دوتيه ،0212 ،صفحة )241
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 -2-1ايميل دوركايم)*((:)1614-1525

اتبع دوركايـ التيار الوضعي الذي أرسى دعائمو ابف خمدوف في بداية القرف

الخامس عشر ميالدي ،وبموره اوغست كنت في منتصؼ القرف التاسع عشر ،حيث تبنى
الطرؽ والغاياتالتي تأخذ العموـ الطبيعية نموذجا لمتعرؼ عمى قوانيف وظيفة تحوؿ
المجتمعات ،واعتبار األحداث أشياء تكشؼ مف خالؿ الرموز الموضوعية المجسدة في
الواقع .إف السوسيولوجيا عند دوركايـ عبارة عف كينونات عادية قبؿ أف تكوف ليا وجود
ممموس أو مألوؼ .واألحداث والظواىر االجتماعية ىي عبارة عف أشياء أو رموز أخالقية.
ألنو ليس ىناؾ مجتمع مجرد مف القوانيف والممنوعات( .كابان و دوتيه ،0212 ،صفحة

)22

 -1-1تعريف (ماكس فيبر

)**(

(:)1602 -1531

السوسيولوجيا حسب فيبر ،ىي " العمـ الذي يحاوؿ الوصوؿ إلى فيـ تفسيري لمفعؿ

االجتماعي؛ لكي يتمكف مف تقديـ تفسيرسببي لمجراه ونتائجو ،فعمـ السويولوجيا ،أصبح عمـ
وسائؿ الفعؿ مف جية ،ومف جية أخرى ،فيو عمـ معرفة الذات.

)*(

األب المؤسس لسوسيولوجيا الفرنسية ،أراد أف يمنح ىذا الميداف منيجية خاصة مف خالؿ كتبو (المنيج

السوسيولوجي  ،9451واالنتحار  ،) 9453منح السوسيولوجيا قاعدة مؤسساتية ،ركز في أعمالو عمى التماسؾ
االجتماعي( .كابان و دوتيه ،0212 ،صفحة )236
)**(عالـ اجتماع ألماني ،واحد مف جيؿ المفكريف في فرنسا الذيف أقاموا ميداف السوسيولوجيا ،بطرح أدوات
تحميمية وتمثال لممجتمع الحديث ،مف أعمالو (االقتصاد والمجتمع ( ،)9500األخالؽ البروستنتية وروح
الرأسمالية  ،)9502تخصص في األسس الثقافية واالجتماعية لمعالـ الحديث؛ الذي تناولو مف زاوية عقمنة
الحياة االجتماعية ،ينطمؽ مف دراسة الفعؿ االجتماعي؛ وأدواتو المفضمة في التحميؿ ىي النمط المثاؿ عالـ
اجتماع ألماني ،واحد مف جيؿ المفكريف في فرنسا الذيف أقاموا ميداف السوسيولوجيا ،بطرح أدوات تحميمية
وتمثال لممجتمع الحديث ،مف أعمالو (االقتصاد والمجتمع ( ،)9500األخالؽ البروستنتية وروح الرأسمالية
 ،) 9502تخصص في األسس الثقافية واالجتماعية لمعالـ الحديث؛ الذي تناولو مف زاوية عقمنة الحياة
االجتماعية ،ينطمؽ مف دراسة الفعؿ االجتماعي؛ وأدواتو المفضمة في التحميؿ ىي النمط المثاؿ( .كابان و

دوتيه ،0212 ،صفحة )241
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كما أف عمـ الفعؿ أو السوسيولوجيا ،حسب فيبر يسمى أيضا عمـ الفيـ .في حيف
أنو بالنسبة ألتباع الوضعية ،أنعمـ اإلنساف ينبغي أف يبنى عمى شاكمة العموـ الطبيعية،
ووفؽ ىذا التصور  ،يؤكد ماكس فيبر مبينا أف اإلنساف الذي يؤثر ،ال يمكف أف يدرس
كحجرة تسقط مف األعمى إلى األسفؿ ،إذ ما داـ اإلنساف يؤثر ،فإف لو إرادة وغرض

ومسعى؛ وبالتالي فإف السوسيولوجيا ،كعمـ لمفيـ ،تيتـ بشكؿ صريح بالسموكيات المعيشة
لمفاعميف االجتماعييف ،ويتعمؽ األمر ىنا بفيـ الناس كما ىـ ،وكما أثروا وفكروا "( .غريب،

 ،0222صفحة )26

انطالقا مف حدود التعاريؼ السابقة ،يمكننا نبدي مجموعة المالحظات المعرفية

واالبستميولوجية األساسية:

 إف التعاريؼ السابقة تنتمي مف حيث الزمف إلى حقب تاريخية مختمفة ومتعاقبة في نفس
الوقت ،حيث أف التعريؼ األوؿ لعمـ العمراف البشري (ابف خمدوف) يعود إلى القرف
الرابع عشر ميالدي ،في حيف التعريؼ الثاني ألوغست كنت يعود إلى القرف السابع

عشر ،أما التعريؼ الثالث لماكس فيبر فإنو يعود إلى القرف الثامف عشر ،رفقتدوركايـ
الذي عاصر ىذه الفترة .ورغـ الفواصؿ الزمنية اليائمة بيف التعاريؼ ،فإنيا ظمت
منسجمة عمى مستوى الغاية المنشودة مف ىذا العمـ ،والمتمثمة أساسا في عمميتي:
الفيـ ،والشرح لمظواىر االجتماعية بأسموب موضوعي عممي يبتعد كؿ البعد عف
التأويالت الميتافيزيقية التأمميةػ أو األحكاـ الذاتية واالنطباعات الشخصية.

 انطالقا مف تحديد ابف خمدوف لمفيوـ السوسيولوجيا (عمـ االجتماع) يتضح أف تصوره
معتمدا عمى أسس االبستيمولوجيا التفاعمية ،واالبستمولوجيا العقالنية المطبقة ،التي
تؤمف بفعالية كؿ مف الذات العارفة والموضوع المتفاعؿ مع ىذه الذات ،وذلؾ عف
طريؽ مالحظة األحواؿ العمرانية بصورة موضوعية لمتعرؼ عمى المتغيرات المتحكمة

فييا.

وىنا ننطمؽ مف شرحو لمظواىر البشرية التي اعتمدت في جوىرىا عمى التفاعؿ،
حيث حددىا ابف خمدوف في تفاعؿ العناصر الثالثة :العصبية ،غاية العصبية ،شروط
العصبية.
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وقبؿ أف نواصؿ في تحميؿ التعاريؼ نعرج عمى المقصود بالعصبية عند ابف

خمدوف ،حيث عرف ابن خمدون العصبية بأنها "ىي النعرة عمى ذوي القربى وأىؿ األرحاـ

أف يناليـ"( .الجابري ،1660 ،صفحة  )132ىنا نوضح أف العصبية أو العصبة التي
يقصدىا ابف خمدوف ال تعني مطمؽ الجماعة؛ وانما الذيف تجمع بينيـ رابطة الدـ أو رابطة
الحمؼ أو الوالء ،باإلضافة الي شرط المالزمة بينيـ مف أجؿ أف يتـ التفاعؿ االجتماعي،

وتبقى مستقرة ومتفرعة بوجود ىؤالء األفراد ،واستمرار تناسميـ فينشأ بيف أفرادىا شعور يؤدي
المرفعة ،وىـ يتعصبوف لبعضيـ البعض .حينما يكوف ىناؾ داع لمتعصب،
إلى المحاماة و ا
حيثأف العصبية تقوـ إما عمى روابط الدـ أو الديف.
غير أف ما يقصده ابف خمدوف مف مفيوـ العصبية يعني تحديدا مفيوـ «التضامف

االجتماعي»  solidarityبمفاىيـ عمـ االجتم ػاع الحػديث ،وىذا ما يؤكده المفكر الكبير محمد

عابد الجابري في «معالـ النظرية الخمدونية» .والعصبية بمعنى التضامف االجتماعي تعطينا
أىـ مفاتيح فيـ حركة المجتمع ،وقياـ الدوؿ وانييارىا ،فالمجتمعات إما تقميدية تحكميا
معايير المكانة االجتماعية والحظوة ،وىو ما نراه بقوة في المجتمعات الريفية أو البدوية ،واما
مجتمعات حديثة تقوـ عمى أساس القانوف ومؤسسات المجتمع التي تنظـ حياة البشر.

(الجابري ،1660 ،صفحة )135

أما بالنسبة لكونتوفي تحديده الدقيؽ لسوسيولوجيا؛ فإنو ارتبط بتصوره المعتمد عمى

بعد المحيط البيئي ،وفعاليتو أماـ سمبية الذات المستقبمية والمتأثرة ،وىو نفس التصور الذي
تبناه دوركايـ فيما بعد ،وغيره مف الوضعييف الذيف اعتبروا الذات اجتماعية متأثرة بمحيطيا.
 وعمى العكس مف ىذا التصور الوضعي لمفيوـ السوسيولوجيا ،انطمؽ ماكس فيبر مف
القطب المعاكس لموضعية ،أيف اعتبر الذات الجماعية فعالة وايجابية ومؤثرة وفاعمة في
محيطيا الخارجي ،إذ أف الجماعة بالنسبة لفيبر ىي العنصر الفاعؿ والمؤثر في سيرورة

األحداث االجتماعية.
 بالنسبة لدوركايـ فقد كانت نيتو منذ البداية تتمركز حوؿ ىدؼ واحد؛ ىو وضع حدود
صريحة لعمـ االجتماع مع البيولوجيا وعمـ النفس ،محاوال بذلؾ تأسيس مدرسة فكرية

حقيقية تقوـ عمى تقصي الظاىرة السوسيولوجية ضمف سياقيا الثقافي التاريخي
واالقتصادي ،حيث اعتبر اإلثنوغرافيا أو االقتصاد أو الجغرافيا أو التاريخ وحتى
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الديموغرافيا ىي جوانب خاصة لعمـ اجتماعي ،يجب توحيدىا لبناء سوسولوجيا شاممة.
(كابان و دوتيه ،0212 ،الصفحات )22-21

بغض النظر عف االختالفات المرجعية واالبستمولوجية ،التي ركزت عمييا

التعاريؼ السابقة يتبيف بجالء توحدىا حوؿ الغاية المعرفية مف ىذا العمـ ،والمتمثمة في
عمميات الفيـ والشرح والتفسير لمظواىر االجتماعية ،وذلؾ اعتمادا عمى خطوات المنيج
العممي في العموـ االجتماعية ،إال أف ىذه االختالفات تكاد تكوف طبيعية وتكمف في تحديد

أنماط وعناصر التفاعؿ والتأثير والتأثر بيف الظاىرة والفاعميف ،والتي تختمؼ باختالؼ

الفرضيات؛ أي باختالؼ اإلشكاليات التي يفرضيا واقع الظاىرة االجتماعية في المكاف
والزماف.
ثانيا السوسولوجيا ومسألة التأسيس:

بالعودة إلى إشكالية التأسيس لعمـ االجتماع أو السوسولوجيا ،توجد داخؿ األدبيات

االجتماعية رأييف مختمفيف:
 األول :ينسب عممية التأسيس إلى العالـ الغربي مف خالؿ أعماؿ وتصورات (أغستكنت).

 والثاني :ينسبيا إلى العالـ العربي وبطبيعة الحاؿ يربطيا بتصورات وأعماؿ العالـ (عبدالرحماف بف خمدوف).

ونحف ىنا نحاوؿ استعراض الرأييف وفؽ حججا عممية ،نعتمد فييا ابستومولوجيا

المعرفية التاريخية.

 -1السوسولوجيا عمم غربي:

يذىب عبد اهلل القرطبي وأتباعو إلى اعتبار ميالد السوسولوجيا معاصر لألزمة

الشاممة والعميقة التي عمت أوروبا في القرف الثامف عشر ميالدي ،حيث عرفت أوربا عدة
ظواىر اجتماعية وسياسية ىامة (انييار الحكـ الممكي الفرنسي ( ،)9345 -9359مطالب
البورجوازية السياسية ،قرار حقوؽ اإلنساف  ،9359قياـ أوؿ دستور في فرنسا )...طُرحت
عمى إثرىا المسألة االجتماعية؛ كمسألة انييار نظاـ اجتماعي وسياسي ،وقياـ نظاـ
اجتماعي آخر ،لتأخذ السوسولوجيا نظرية الالتوازف االجتماعي وقوى انفصاؿ ىذا التوازف.
697

خوني وريدة  ،حسني هنية

مف ىذا المنطمؽ يدافع أصحاب ىذا االتجاه ،عمى ظيور السوسولوجيا نياية القرف 94عمى
يد أغست كونت " ،كخطاب سوسولوجي لمجتمع مختؿ التوازف يبحث عف توازف جديد ".
وىذا الطرح يتفؽ والقومية الغربية ،التي تؤكد عمى ميالد السوسولوجيا بالفمسفة

الوضعية لكونت ما بيف  ،9480-9482والتي عاصرة مجموعة مف األحداث االجتماعية،
والسياسية ،واالقتصادية ،في أوروبا( .غريب ،0222 ،صفحة )02

إف ظيور السوسيولوجيا في العالـ الغربي عموما جاء في سياؽ سوسيوتاريخي

وايديوثقافي خاص؛ تميز كما عبر عنو جاف ديفينيو  Jean Duvignaudبالثورات الثالث
والتي يمكف تفصيميا كالتالي:

ض ِعية التي
الو ْ
أ .الثورة الثقافية :المتميزة بانتصار العقالنية المدعومة بالعمـ وبالفمسفة َ
شكمت جوىر عصر األنوار (القرف .)94وقد قاـ عصر األنوار عمى سبع دعامات
مبدئية ،يمكف إيجازىا كالتالي :حرية الروح النقدية ،اإلرادوية ،voluntarismالحرية،
المساواة ،التسامح الديني ،الديمقراطية ،الكونية اإلنسانية.Human universalism

ب .الثورة السياسية :المتمثمة في الثورة الفرنسية ،والتي كانت ليا نتائج عمى مختمؼ
المستويات ،نذكر مف بينيا عمى سبيؿ المثاؿ :اقتصاديا (أداء الضريبة لكؿ مف لديو

دخؿ ،ووفؽ دخمو) ،سياسيا (فصؿ السمطة الثالث ،والحؽ في االقتراع العاـ)،
االعتراؼ بالحقوؽ االجتماعية والمدنية؛ حيث أنو في  02أغسطس 9345تـ اعتماد
إعالف حقوؽ اإلنساف والمواطف ،وفصؿ الديف عف الدولة مع ما صاحب ذلؾ مف
صعود البرجوازية وظيور البروليتاريا.
ج .الثورة الصناعية:وما واكبيا مف ثورة اقتصادية تمثمت في ظيور الرأسمالية ،والتي
انطمقت بداية في إنجمت ار سنة  9332لتنتشر في باقي البمداف األوروبية ،وخاصة في

الواليات المتحدة األمريكية ،بما ليا مف آثار عمى النظاـ االجتماعي وبنيات المجتمع
والعالقات بيف أفرده ومختمؼ مكوناتو(.الزين 05 ،جوان )0214

إف رؤية كونت في عمـ االجتماع ،كانت نظرة عممية وضعية ،وكاف ينبغي عمى

عمـ االجتماع في اعتقاده أف يطبؽ المنيجيات العممية الصارمة نفسيا في دراسة المجتمع،
كما ىو الحاؿ في األساليب التي تنتيجيا الفيزياء والكيمياء في دراسة العمـ الطبيعي ،حيث
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ترى المدرسة الوضعية أف عمى العمـ أف يعنى بالكيانات الع ِ
يانَية ،التي يمكف مالحظتيا
َ
واختبارىا بالتجربة فحسب.
 -1السوسولوجيا عمم عربي:

ىو رأي منسجـ مع الطرح األوؿ عمى مستوى دواعي وشروط التأسيس ،حيث

تتجمى ىذه الفكرة في وصؼ محمد عابد الجابري ،والتي ممخصيا عبارة عف تساؤؿ حوؿ
سبب تأخر فطنة العرب ،وعدـ معاصرتيـ عصر النيضة ،وعدـ تطور األوضاع

االقتصادية واالجتماعية والعممية ،كما كاف في القروف الوسطى ،قروف الحضارة الزاىية،
وأيضا تسأؿ حوؿ أسباب انييار الحضارة العربية اإلسالمية ،بعد أف بمغت مداىا مف عظمة
ومجد وتطور ،...والذي كاف في األساس اإلطار العاـ لتأمالت ابف خمدوف وأباحثو حوؿ
خصائص الوطف العربي.

لقد وعى ابف خموف حقيقة الفترة التي عاش فييا ،وخطورة األحداث التي عرفيا

العالـ العربي في عيده ،لقد انتبو إلى ذلؾ المنعطؼ الخطير الذي قُدر لو أف يعيش وينقمب
في مساره ،حيث كانت كؿ الدالئؿ تشير إلى أف الحضارة العربية اإلسالمية أخذت في
األفوؿ والزواؿ ،وانو سوؼ تقوـ حضارة أخرى عمى أنقاضيا ،تختمؼ مف حيث الشكؿ
والمظير الخارجي ،غير أنيا وعمى حد توقعات ابف خمدوف تعتمد نفس األسس والخصائص

العربية اإلسالمية.

مما سبؽ يتبيف أف الشروط نفسيا التي عاشيا أوغست كونت ،ىي التي عاصرىا ابف
خمدوف ،األمر الذي يبرر بشكؿ واضح أف عمـ االجتماع/السوسولوجيا ،كانت في واقع
 األمر وليدة المنعطفات التي تمخضت عنيا التحوالت الحضارية عند العرب عمىمستوى األفوؿ وعند الغرب عمى مستوى النيوض.
-

واذا كاف ىذاف الرأييف ،قد يتفقا في شروط التأسيس ،فإف أسبقية التأسيس ىي محؿ
الخالؼ.

 فمثال السوسولوجي مصطفي الخشاب اعتبر العالمة ابن خمدون ىو أوؿ مف قرر
ضرورة قياـ عمـ االجتماع ،وأوؿ مف اعتبره عمما مستقال بذاتو ،ذلؾ أف ابف خمدوف قد

قرر " :أف ىذا االجتماع البشري وما يعتريو مف الظواىر ،ينبغي أف يكوف ذو موضوع
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وىو العمراف البشري ،واالجتماع اإلنساني ،وذو مسائؿ ىي بياف ما يمحقو مف العوارض
واألحواؿ "( .غريب ،0222 ،صفحة )14

ويعبر الحكماء عف ىذا بقوليـ " :اإلنساف مدني الطبع ،أي البد لو مف االجتماع

الذي ىو المدنية في اصطالحيـ وىو معني العمراف "؛ وأولى النقاط التي نبرز ىنا ىي
النظر لممجتمع نظرة شمولية ،مع التركيز عمى ضرورتو وما ىو ضروري فيو ،فيو لـ يدرس
االجتماع اإلنساني إال بقصد بياف ما يمحقو مف العوارض واألحواؿ واحدة بعد أخرى ،وىذا

يعني أف التركيب الجدلي المعقد مف األحواؿ في العمراف ىو المجاؿ المتميز الذي يسعى
ابف خمدوف لكشفو وتييئة المستمزمات المعرفية( .الجابري ،1660 ،صفحة )142

 ومف باب الفصؿ الموضوعي ،في ىذه اإلشكالية نقدـ الموازنة التالية بيف تصور كؿ
مف ابف خمدوف ،وأوغست كونت حوؿ موضوع ومنيج عمـ االجتماع باإلضافة إلى
القوانيف التي يراىا كال العالميف؛ قوانيف تحكـ وتأسس مجاؿ ىذا العمـ كتخصص

عممي.

اوغست كونت

ابن خمدون
حدد عبد الرحمان بن خمدون من النمو:
النمو

التطور الجيني لمكائنات واألنواع.

التطور االجتماعي حيث اعتبر ابف خمدوف

العصبية ميكانزما اجتماعيا يحرؾ الجماعة
التي يجمعيا النسب أو الديف ضمف ظروؼ

والتطور

اقتصادية وطبيعية قاسية ،األمر الذي

يدفعيا إلى االجتماع ،وىي حالة النمو

حدد كنت ثالث مراحؿ لنمو

والتطور:

-

المرحمة الالىوتية

المرحمة الميتافزيقية

المرحمة الوضعية

االجتماعي.
المنهج

-

اعتمد عمى السفر والمالحظة والمعايشة،
كما اعتمد عمى المعاينة ،والتجريب لتأكد

مف الراويات واألحداث.

كما انو اعتمد عمى منيج التفكير

االستداللي االستقرائي االستنباطي الذي

يموقعو ضمف االبستومولوجيا التكوينية أو
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مف العموـ الطبيعية والفيزياء
والبيولوجيا.
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المطبقة.
لـ

القوانين

قانوف العصبية وىو جوىر النظرية في دينامية

الجماعة والمجتمع

يعتمد

بالظاىرة

قوانيف

خاصة

االجتماعية،

بؿ

قوانيف الظاىرة الفيزيائية ىي

نفس التي حاوؿ تطبيقيا عمى
الظاىرة االجتماعية.

المصدر( :غريب ،0222 ،صفحة )15

مف خالؿ مقارنة الجدوؿ ،ومما سبؽ ذكره حوؿ موضوع وىدؼ عمـ االجتماع عند

ابف خمدوف و اوغست كونت؛ نبدي المالحظات التالية:

 ابف خمدوف حمؿ مراحؿ النمو والتطور عمى أساس اجتماعي إنساني وفؽ نمط الذاتوالجماعة .إذ لـ يقؼ عند التفكير الالىوتي الذي بدأ منو كونت.
 منيج ابف خمدوف اعتمد عمى الممارسة الميدانية بمحاذاة مراحؿ المنيج العممي ،وفؽنمط تفكير استداللي واستقرائي ،في حيف لـ يبذؿ كونت أي جيد ،بؿ اكتفى فقط

باالنبيار بنتائج العموـ الفيزيائية والطبيعية محاوال اتخاذ منيجا لكؿ مشكالت
السوسيولوجيا في أوروبا ،دوف تفرقة بيف خصائص ومميزات ومنيج كؿ مف (العموـ
الطبيعية والعموـ االجتماعية).
 -كذلؾ عمى مستوى القوانيف والقواعد التي تحكـ الظاىرة االجتماعية؛ ظؿ اوغست كونت

مبيو ار بالعموـ والقوانيف الطبيعية ،ولـ يحاوؿ خمؽ قوانيف تناسب الظاىرة االجتماعية في
تعقيدىا وعدـ تجانسيا ،غير أف العالمة ابف خمدوف ورغـ طبيعة المرحمة التاريخية التي
عاصرىا والظروؼ السياسية التي قدـ فييا ىذا العمـ ،إال أنو قدـ قانوف جديدا خاصا

بنوع تركيبة الظاىرة االجتماعية ،وىو قانوف العصبية ،عمى اعتبار أف الظاىرة
االجتماعية ظاىرة عاقمة مفكرة وحية ومتطورة.

مف خالؿ ما ذكرنا ووفؽ ما استنتج السوسيولوجي " عبد الكريـ غريب" أف اوغست

كونت قدـ عمما دوف منيج ودوف قوانيف تحكـ وظيفتو ،وىو ىنا وحسب تحميؿ ذات الباحث
قد ىرب مف الىوت المسيحية والضغوط الدينية ،ليقع في الىوت الوضعية ،دوف محاولة
لتكييؼ ىذه القوانيف وفؽ شروط الظاىرة االجتماعية( .غريب ،0222 ،صفحة )02
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وفي نفس الفكرة حدد انطوني غدنزفي كتابو عمـ االجتماع مجموعة مف األسس

التي اتبعيا العالمة ابف خمدوف في دراسة الظاىرة االجتماعية وتحديد قوانينيا الضابطة
والتي تثبت دقة وموضوعية التحميؿ واالستنتاجات التي اعتمدىا العالمة ابف خمدوف
وممخصيا كالتالي:

 .9الظواىر االجتماعية تخضع لقوانيف ال تكوف ثابتة كتمؾ التي تحكـ الظواىر الطبيعية،
غير أف فييا مف عناصر الثبات ما يسمح لألحداث االجتماعية أف تتوالى وفؽ أنماط
منتظمة ومحددة ،واف تمؾ القوانيف تفعؿ فعميا في الجماعات وال تتأثر بصورة كبيرة
باألفراد واألحداث المنعزلة.
 .0أف اكتشاؼ تمؾ القوانيف ال يمكف أف يتحقؽ إال بعد جمع عدد ضخـ مف الحقائؽ
ومالحظة ،ما يقترف بيا أو يمييا مف وقائع ،فإنو اليمكف جمع ىذه الحقائؽ مف
احدالمصدريف أو مف كمييما (مدونات الوقائع الماضية ،ومالحظة األحداث
الراىنة).وىذا يتطمب األمر إيجاد عالقة بيف الترابطات التي تجري مالحظتيا مف اجؿ
تفسير ذلؾ.

 .8إف منظومة القوانيف االجتماعية الواحدة تصدؽ عمى المجتمعات المتماثمة البنية .عمى
الرغـ مف تباعد ىذه المجتمعات في المكاف والزماف ،وأف المجتمعات ليست ساكنة
بطبيعتيا؛ أي أف األشكاؿ االجتماعية بعبارة أخرى عرضة لمتغير والتطور والعامؿ
الوحيد الذي ينوه بو ابف خمدوف تحديداً باعتباره سبباً لمتغير؛ ىو التماس واالتصاؿ بيف
الشعوب والطبقات المختمفة.

 .8إف ىذه القوانيف ليست نابعة مف دوافع بيولوجية أو بدنية ،وانما ىي اجتماعية في
طابعيا ،وعمى الرغـ مف أف ابف خمدوف أخذ باالعتبار العوامؿ البيئية مثؿ الطقس
والمناخ والغذاء ،فإنو يشدد عمى ىذه النقطة بكؿ وضوح ،فيرجع األثر األكبر لعوامؿ
اجتماعية بحتة مثؿ التماسؾ ،والحرؼ ،والميف ومستويات الصنائع( .غدنز،0222 ،

صفحة )23

وكذلؾ جاء في مقاؿ لػ :فراس عابد البياتي حوؿ األب المؤسس لعمـ االجتماع :أف

ابف خمدونمـ يكتؼ بوضع األسس التي ينبغي أف يقوـ وينشا عمييا عمـ االجتماع ،بؿ تجاوز
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ذلؾ إلى كشؼ العديد مف الوسائؿ المنيجية لمدراسة ،والعوامؿ التي يمكف لعمماء االجتماع
المحدثيف استخداميا كأدوات لمبحث ،من أهمها مايمي:

 أكد ابف خمدوف أف عمى الباحث ال يقبؿ شيئا عمى انو حؽ ،إال بعد أف يتأكد بوضوح
انو كذلؾ ،أي يجدر بو أال يتأثر بآراء مسبقة ،أو يتخذ مف األساطير وأراء اآلخريف
غير المؤكدة أساسا لدراستو ،وليذا كاف ابف خمدوف يق ار مفكري عصره وأسالفو بقصد
المحاورة والكشؼ ،ويستشيد ويشكؾ وينتقد ويصحح وينتقي ويقارف ثـ يأتي باالستنتاج

وىو بصدد ىذا القوؿ في مقدمتو( :فال تثقف بما يمقي إليؾ مف ذلؾ وتأمؿ األخبار
واعرضيا عمى القوانيف الصحيحة يقع عميؾ تمحيصيا بأحسف وجو).
 أكد ضرورة األخذ بمنيج المقارنة بيف ماضي الظاىرة وحاضرىا ،ودراسة تطور الظواىر
والنظـ العمرانية دراسة تاريخية ذلؾ الف العمراف متطور ومتبدؿ.

 أكد أىمية وصوؿ عمـ العمراف إلى صوغ القوانيف؛ التي تحكـ العمراف الف الوصوؿ إلى
ىذه القوانيف وظيفة مف وظائؼ العمـ ،وفي ىذا المعنى؛ يرى أف الظواىر العمرانية ال
تشذ عف بقية ظواىر الكوف ،وأنيا محكومة في مختمؼ نواحييا بقوانيف طبيعية تشبو
القوانيف التي تحكـ ما عداىا مف ظواىر الكوف؛ كظواىر العدد والفمؾ والطبيعة والفيزياء
والكيمياء والحيواف والنبات.

 ركز عمى أىمية المالحظة التي تأتي عمميتيا مف مسمكييا التالييف:
 المسمك األول :ويتمثؿ في القياـ بمالحظات حسية وتاريخية قواميا جمعالمواد األولية لموضوع البحث مف المشاىدات ومف بطوف التاريخ.

 المسمك الثاني :فيتمثؿ في القياـ بعمميات عقمية يجرييا عمييا ،وىو الكشؼعما يحكـ الظواىر العمرانية مف قوانيف( .البياتي ،أفريل )0216

وجاء أيضا في كتاب انطوني غدنز " عمـ االجتماع " إف التحميؿ التفصيمي

البستمموجيا المعرفة يكشؼ لنا عف المزيد مف النقاط األخرى التي سبؽ ابف خمدوف فييا
عمماء االجتماع المحدثيف لتفسير الظواىر االجتماعية؛ ومف األمثمة عمى ذلؾ بعض

المفاىيـ الميكانيكية/اآللية مثؿ توازنات القوى ،أو إشعاع الطاقة؛ أو بعض المفاىيـ
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البيولوجية مثؿ التفسخ والنمو ،أو مثؿ فيمو لعمـ األشكاؿ االجتماعية أو أثر العوامؿ
االقتصادية في المجتمع.
كذلؾ أسبقيتو لتومس ىوبز ( )9238-9144حوؿ مفيوـ الدولة ،أو كما سماه

(الممؾ) ،بؿ انو ايضا اقترح سبال وشروطا الستم اررية ونجاح الدولة ،حيث لـ يرى ابف
خمدوف إال خيا ار واحد وىو :اإلصالح الشامؿ لمقوانيف والمؤسسات األساسية في الدولة
ألنقاضيا وضماف استم ارريتيا وتطورىا( .غدنز ،0222 ،الصفحات )25-24

كذلؾ وتأكيدا لمنفس الرأي جاء في كتاب مجد الخضر؛أنابف خمدوناعتمد في

ِ
سبب يؤدي إلى حدوثيا ،وربطو مع
أف لكؿ ظاىرة اجتماعية
ٌ
نظرّياتو االجتماعية عمى ّ
االجتماعية ،وليس
الطبيعة المحيطة باألفراد ،أي ّأنيا مف تفرض األسباب المؤدية لمظواىر
ّ
بناء عمى اختيار األفراد ،وفرؽ بيف القانوف االجتماعي الثابت ،والظروؼ التي تحدث بشكؿ
ً

تبنى الفيمسوؼ
مفاجئ ،وتؤثر عمى سير الحياة
االجتماعية .وفيالقرف التاسع عشر لمميالدّ ،
ّ
ئيسية ليذا العمـ،
الفمسفية ،و
كنت األفكار
االجتماعية ،ودرسيا مف أجؿ استخالص قواعد ر ّ
ّ
ّ
والذي يعد أوؿ مف أطمؽ عميو مسمى (عمـ االجتماع) بشكؿ صريح ،وقد ساىمت الثورة

نسية في التأثير عمى نظرّياتو الفكرية في عمـ االجتماع ،فوضع القواعد الخاصة فيو،
الفر ّ

طبيعية تفرض عمى
أف عمـ االجتماع يعتمد عمى وجود ظواىر
ّ
واختمؼ مع ابف خمدوف بفكرة ّ
االجتماعية المؤثرة
إف كافة العوامؿ
األفراد الظروؼ
ّ
ّ
االجتماعية التي يوجدوف فييا ،وقاؿ ّ
وضعية وضعوىا وطبقوىا ضمف النظاـ االجتماعي الذي
عمى حياتيـ تعتمد عمى ق اررات
ّ

يعيشوف فيو)https://mawdoo3.com( .

أحدا قبؿ ابف خمدوف لـ َيت ْع ِرض لدراسة الظواىر االجتماعية
والحقيقة الظاىرة أف ً

ت إلييا دراسة ابف خمدوف ،ذلؾ أف
ومقََّرَرات مثؿ تمؾ التي أ ََّد ْ
دراسة تحميمية أ ََّد ْ
ت إلى نتائج ُ
ّْ
المفكر المسمـ الفقيو درس الظواىر االجتماعية مف خالؿ اإلخبار التاريخي السميـ ،مثمما
يدرس العمماء عموـ الفيزياء ،والكيمياء ،والرياضيات ،والفمؾ ،وىو بذلؾ يكوف أوؿ َم ْف
أخضع الظواىر االجتماعية لمنيج دراسي عممي ،انتيى بو إلى كثير مف الحقائؽ الثابتة
توصؿ إليو ابف خمدوف مف نظريات ُّ
ائدا في
التي تشبو القوانيف ،وعميو فإف ما
َّ
يظؿ عمالً ر ً
ميداف الدراسات االجتماعية في مسيرة الفكر اإلنساني( .السرجاني 11 ،ماي )0212
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إال أنو ومف الناحية العممية والتاريخية؛ ىناؾ حقيقة البد مف االعتراؼ بيا ،وىي
أنأوؿ مف استخدـ اصطالح سوسيولوجي (عمـ االجتماع) ىوالعالـ الفرنسي أوغست كنت،
وتبعو الفيمسوؼ االنكميزي ستيوارت ميؿ ،الذي استعمؿ ىذا االصطالح في كتابو (عمـ
المنطؽ) في عاـ  ،9488وكاف يعني ىذاف العاليماف بيذا االصطالح الحقيقة والمنيج الذي

يجب إف يتبعو ،عمـ دراسة المجتمع ليكوف مطابقاً لمعموـ الطبيعية مف ناحية طرقو المنيجية
وحقائقو النظامية المترابطة وتحرره مف العواطؼ والنزعات النفسية واألحكاـ القيمية.

(البياتي ،أفريل )0216

الخاتمة:

لقد ولدت السوسيولوجيا مف رحـ األزمات االجتماعية ،واعتبرت في صورتيا

الحالية ابنةالحداثة ،مف خالؿ الرغبة بفيـ الشأف االجتماعي والتأثير عميو ،لقد نمت بشكؿ
مواكب لمتطورات االجتماعية والسياسية والثقافية .وىي عف طريؽ موضوعيا بالذات انعكاس
لعصرىا أكثر مف أي عمـ آخر :انعكاس لقيمو ولقمقو ولمعالقات االجتماعية ولممشاكؿ
االقتصادية والسياسية في تمؾ البيئة سوءا كانت غربية أو عربية فيي تعبر عف واقعيا

الخاص.
أتت السوسسيولوجيا في أوربا وفؽ ما ورد في كتاب كال مف :فميب كابان وجان

فرنسوا مف انقالب ىو االنتقاؿ إلى مجتمع جديد .كاف قد حصؿ في ممتقى ثالث ثورات:
سياسية (الثورة الفرنسية) ،واقتصادية (الثورة الصناعية) ،وفكرية (انتصار العقالنية والعمـ

والفمسفة الوضعية) .باختصار مف العبور ،الذي اتسـ التفكير بو حينئذ بالجذرية ،مف التقاليد
وحتى الحداثة .وذلؾ وفؽ ظروؼ تاريخية واجتماعية خاصة مثؿ الثورة التكنولوجية ،توسع
الرأسمالية ،التحضر ،ظيور المشاعر القومية والديمقراطية ،تغير في القيـ والمعتقدات وحتى
االتجاىات الدينية .ذلؾ أف تاريخ السوسيوجيا ونشأتيا ىو انعكاس لمتغيرات االجتماعية

واألحداث السياسية وما رافقيا مف مطالب اجتماعية تعبر عف حاجة األفراد والشعوب ،أكثر
منيا تصورات فكرية وانتاجات معرفية لمفكريف ومنظريف يختمفوف في االتجاه ،ونوع المعرفة
واصميا وىدفيا وطريؽ الوصوؿ إلييا منيجا ،ومقاربة ،بيف التوجو الموضوعي والذاتي .ذلؾ
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أف السوسيولوجيا ليست عمما موحدا ،فيي منذ بداياتيا في سجاؿ ،وموزعة في العديد مف
البؤر ،وتاريخيا ىو تاريخ األفراد( .كابان و دوتيه ،0212 ،الصفحات )11-11

تطورت السوسويولجيا في الغرب في ثالثة مواطف مختمفة :فرنسا ،وألمانيا والواليات

المتحدة األمريكية .ىذا المنشأ والتطور الثالثي يعود إلى طرائؽ فكرية متعارضة بشكؿ
جذري ،فالمدرسة الفرنسية متأثرة بدوركايـ وبمقاربتو التفسيرية والموضوعية ،حيث أدرج

السوسيولوجيا ضمف حقؿ العمـ عمى نمط العموـ الطبيعية ،أما التصور األلماني فيو عمى
العكس ،إذ ميز بيف عموـ طبيعية وعموـ اجتماعية ،حيث كانت السوسيولوجيا األلمانية
بمؤسسييا فيبر وجورج زيمالستيعابية،أما رواد السوسيولوجيا األمريكية فميـ نظرة أكثر
برغماتية بخصوص ميدانيـ ،حيث فظموا التعامؿ مع الظواىر بطريقة امبريقية ،ايف أوجد

ألبيوف سموؿ مؤسس مدرسة شيكاغو ،والتي كاف ليا الفضؿ في تطور السوسيولوجيا،
مختبرات ،برامج بحثية ،واصدر مجمة ...غير انو وفي عاـ  9581لـ يعد يتـ الكالـ عف
مدرسة فرنسية وال ألمانية ،ونفس الكالـ حوؿ المدرسة األمريكية ،بؿ أصبحت السوسيولوجيا
الغربية تبنى حوؿ أقطاب أقؿ عددا ،أي رواد اقؿ تأثي ار في السوسولوجيا ،وفي ىذه الفترة

ظيرت مدرسة شيكاغو ،التي تندرج ضمف تقاليد السوسيولوجيا الحضرية ،وىي تفضؿ
المناىج الكيفية القائمة عمى المشاركة ،ومدرسة كولومبيا التي تسعى عف طريؽ دراسات

واسعة النطاؽ إلى وصؼ المجتمع األمريكي والتي أصبحت رائدة النزعة الكمية.
استمرت السوسيويولجيا الغربية في التطور خالؿ الثمانينيات حيث سيطرت مرة
أخرى اإلنتاجات الفرنسية متمثمة في أعماؿ بورديو وريمون بودون وميشل كروزية واالن

تورين ،أيف ظيرت المساىمات السوسيولوجية الخارجية الحاصمة مف التأثيرات المتزايد

لمباحثيف مثؿ زيمل والياس وبيكر وغوفمان ...أيف تطورت توجيات السوسويولوجيا الغربية
الحديثة وزادت تخصصاتيا وتنوعت دراساتيا ومناىجيا .رغـ أف مواضيعيا واشكالياتيا لـ
تختمؼ مف حيث أساسيا االجتماعية المشترؾ بيف مختمؼ الشعوب.
واذا كاف ىذا حاؿ السوسيولجيا الغربية مف التطور والتقدـ السريع ،فإف الوضع
بالنسبة لسوسيولوجيا العربية الحديثة لـ يكف بنفس مستوى التطور والتقدـ ،حيث سعى الكثير

مف العمماء العرب المشتغميف بالسوسيولوجيا ،الي أف يؤسسوا عمـ اجتماع عربي يكوف قاد ار
كثير مف المشكالت والقضايا االجتماعية ،والتي واجية المجتمع العربي في سعيو
ا
عمى حؿ
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نحو التطور والحداثة ،غير أف التراث المتحصؿ عميو في ىذا المجاؿ ،لـ يكف بالقدر الذي
يسمح لنا بتسميتو عمـ اجتماع أو سوسيولوجيا عربية أو حتى إسالمية تكوف امتداد لمؤسس
ىذا العمـ -ابف خمدوف -فك ار ومنيجا واسبقية معرفية ،حيث وكما ورد عف دبمة عبد العالي
في كتابو التحميؿ السوسويولوجي :لـ تكف المنطمقات بقدر الطموحات ،والبدايات لـ تكف
نابعة مف إشكالية خاصة بمجتمعاتنا العربية مثؿ ما حدث في الغرب في العصر الحديث،

ومثؿ ما كانت الحياة االجتماعية والوقائع التاريخية ىي مصدر وانطالقة ابن خمدون في
تأسيسو ليذا العمـ( .دبمة ،0211 ،صفحة )21

ومع ىذا نؤكد أننا في عالمنا العربي بأمس الحاجة اليوـ إلى دراسات سوسيولوجية

فعمية وواقعية ،تتطرؽ بحكمة وموضوعية عممية لمختمؼ المشكالت االجتماعية والثقافية
والتاريخية التي تواجو الفرد والشعب العربي معا ،فالوسيولجيا العربية رغـ ما تبذلو مف جيد
عممي في شكؿ المؤسسات والمنظمات والييئات العممية ،الحكومية والخاصة ،وحتى عمى
مستوى اجتيادات العمماء والمفكريف ،ال تزاؿ مغيبة ،وميمشة محميا وعالميا ،وتفتقد آلليات
التقدـ والتطور الفكري وااليدولوجي ،باإلضافة إلى افتقادىا الجانب المادي واالقتصادي،

والذي أخرىا تكنولوجيا وعمميا .وشوىا تقدميا وانتقاليا إلى الحداثة التي ينشدىا الفرد العربي،
رغـ ىذا الواقع الزاؿ المفكريف والعمماء العرب يحولوف إحياء السوسيولوجيا العربية اعتمادا
عمى النيج الخمدوني.
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