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ترجمة مالك أبوعليا
تصميم الغالف :مهند أبوعليا

نُش َِرت جميع فصول هذه الكتاب باالضافة الى خاتمته على موقعي الفرعي على الحوار ال ُمتمدن.
وهو كتاب ماركسي كتبه مجموعة من العلماء السوفييت ونُش َِر في االتحاد السوفييتي عام ،9191
رج َم الى االنجليزية عام  .9191قُمت باالشارة الى مؤلفي الكتاب وتعريف القارئ ببعض
وت ُ ِ
الخطوط العامة لسيرة حياتهم العلمية.
قمت كذلك بتصحيح بعض األخطاء االمالئية الواردة في األقسام المنشورة على الحوار ال ُمتمدن
وتحسين بعض مواضع الترجمة .ستُشير بعض ال ُج َمل ال ُمعترضة والتي سيتبعها حروف (م .أ)-
أي مالك أبوعليا ،أو ال ُمترجم -الى بعض التوضيحات الالزمة لفهم سياق ال ُجملة.
سأكتب ال ُمالحظات العائدة لي بعد اشارة النجمة(*) في الهوامش ،اما مصادر ومراجع
و ُمالحظات الكُتّاب فستكون بعد األرقام ( )...3 ،2 ،9في الهوامش.
هذا الكتاب لم يُنشر في أي دار نشر لصعوبات مالية ُمعينة .لذلك فانني سأنشره بصيغة الكترونية
الى حين تمكني من نشره ورقياً.

األول:

الفصل
من الفلسفة االجتماعية الى السوسيولوجيا

*

ايغور سيميونوفيتش كون

 -1المقدمات األيديولوجية والنظرية للمعرفة السوسيولوجية
نشأت السوسيولوجيا في منتصف القرن التاسع عشر كعلم مستقل حول أنماط تطور ووظائف
النُظم االجتماعية .ويعود سبب ظهور هذا العلم الى تطور ال ُمعضالت في حقول العلوم
االجتماعية الى حد لم يعد من الممكن ُمعالجتها بالوسائل التقليدية وضمن حدود النظام المعرفي
القائم ،بالتالي لم يظهر هذا العلم الن موضوعا ً جديدا ً للبحث قد برز على الساحة.
تفترض الرؤية السوسيولوجية للعالم (أو اسلوب التفكير السوسيولوجي)  -9نظرة ً الى المجتمع
ككل ُمنتظم يعمل ويتطور تبعا ً لقوانينه الخاصة -ال كشيء ُمترابط ميكانيكيا ً يفتح الباب أمام كل
التنويعات االعتباطية الممكنة للعناصر االجتماعية ال ُمنفصلة -2 .1موقفا ً واعيا ً من دراسة
العالقات االجتماعية القائمة بالفعل على عكس البناء الطوباوي لنظم اجتماعية مثالية -3 .Ideal
االعتماد على األساليب التجريبية في البحث (على الرغم من أن فهم هذه األساليب قد تتنوع) على
عكس البناءات الفلسفية التأملية.
ً
صيغت عناصر هذه المقاربة تدريجيا في سياق الفلسفة االجتماعية وفلسفة تاريخ العصر الحديث،
ومع تطور الدراسات التجريبية وتمايز العلوم االجتماعية واالنسانية (حيث تأثرت هذه العملية في
العلوم االجتماعية بشدة بالعلوم الطبيعية).
لقد طرحت نظريات (الفيزياء االجتماعية) ُمشكلة المجتمع كنظام في القرن السابع عشر .وبالنظر
ُ -1مختارات لينين في عشرة ُمجلدات ،المجلد األول ،دار التقدم  ،1791ص97
* ُ 1928-2011و ِل َد في لينينغراد ،وأكمل تعليمه الثانوي في قسم التاريخ في معهد هرتزن للتربية .بعدما أكمل دراسته ما بعد
التخرج ،دافع عن اطروحته (جون ميلتون كايديولوجي البرجوازية االنجليزية في القرن السابع عشر) ،ومن ثم أُر ِس َل الى
ت في المدرسة الحزبية .عَمِ ًل في معهد الفلسفة في جامعة
معهد فولوغدا للتربية في أعوام  ،1791-1791حيث قدّم محاضرا ٍ
لينينغراد الحكومية في التدريس أعوام  1719-1791وانتسب الى الحزب الشيوعي السوفييتي .قَبِ َل كون دعوةً من اوسيبوف
للعمل في معهد الدراسات االجتماعية العيانية في أكاديمية العلوم من أعوام  .1791-1711في البداية ترأس قسم سوسيولوجيا
الشخصية ،ثم شارك في تطوير أبحاث التوجهات القيمية للشخصية ،ومن ثم أنشأ كون قسم تاريخ السوسيولوجيا .بعد هذا ،عمل
ايغور كون في معهد العلوم االجتماعية التابع للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي في أعوام  .1791-1791بعد ذلك
صار الباحث الرئيسي في معهد لينينغراد لالثنوغرافيا التابع ألكاديمية العلوم السوفييتية عام  .1799اشتغل كون في نشاطات
علمية بحثية كثيرة ،منها :الفلسفة ومنهجية التاريخ ،تاريخ السوسيولوجيا ،علم األخالق ،السيكولوجيا االجتماعية والسيكولوجيا
النمائية ،نظرية ا لشخصية ،االنثروبولوجيا وسوسيولوجيا الطفولة والشباب ،سوسيولوجيا الشباب ،علم الجنس وأبحاث الجندر.
لدى كون عدد كبير من الكتب وعشرات المقاالت العلمية.

الى اعتبار ال ُمجتمع جزء من الطبيعة ،فقد أصبحت العلوم االجتماعية جزءا ً من العلوم الطبيعية.
ص ّو َر الفضاء الفلكي في هذه النظريات على انه تفاعل ميكانيكي لألجسام السماوية،
في حين ُ
بر المجتمع منظومةً فلكية تتكون من أفراد يربط بينهم عالقات جذب وتنافر .كانت النظرية
اعت ُ َ
الطبيعية حول المجتمع عقالنيةً في اساسها .لم يكن هدفها وصف الحقائق االجتماعية ،بل
اختزالها الى عدد قليل من القوانين العامة الكامنة في الطبيعة (بما في ذلك طبيعة االنسان) والتي
لم تُثر صالحيتها من هذه الناحية أية شكوك .سعى مفكرو القرن السابع عشر ،بعد أن اخذوا
الرياضيات (الطريقة الهندسية  ،)Geometricوعلم الفلك ،والميكانيك كنموذج للعلم ،الى انشاء
بناءات استداللية عامة ،ولم يعاملوا التاريخ بازدراء وحسب ،بل ايضا ً االحصاءات االجتماعية
(والتي كانت ت ُحرز تقدما ً كبيرا ً في ذلك الوقت).
لم تكن الفلسفة االجتماعية للقرن الثامن عشر -التي كانت موجهة الى الفيزياء النيوتونية أكثر منه
الى الفلك والهندسة -جد ميكانيكية ،بل كانت أكثر حرصا ً فيما يخص تعميماتها.
فهمت فلسفة العصور الوسطى وورثتها االيديولوجيون (التقليديين الرومنسيين) المجتمع ككل
عضوي ،كمجتمع ال تنفصل فيه الروابط االجتماعية-االقتصادية عن الروابط األخالقية والدين.
واجه التنويريون صورة العصور الوسطى المؤمثلة بنموذج "ميكانيكي" للمجتمع مبني على
تقسيم العمل والتبادل العقالني بين األفراد .كان تشبيه المجتمع بآلة والتي تؤلف نوعا ً من المكاف
البنيوي للكروزوية* الفلسفية التاريخية ،ساذجاً ،ومثاليا ً في التحليل النهائي .لكنه فتح امكانية
التحديد والتوضيح التحليلي للوظائف الحقيقية للمؤسسات االجتماعية واألنظمة الفرعية المنفصلة
(الدولة ،القانون ،االقتصاد والثقافة) والتي كانت بالكاد متباينة في النموذج "غير العضوي".
كان اول شيء تم عمله هو توضيح الفرق بين المجتمع والدولة .قام ُمنظري "القانون الطبيعي"
وأصل الدولة "التعاقدي" ،بفعل أول الخطوات صوب ذلك بالفعل .على الرغم من الطابع المثالي
الرائهم ،فقد أدى ترسيم البنية االجتماعية "الطبيعية" والمؤسسات القانونية "البشرية"
 Artificialالى تعبيد الطريق لفهم عدم اعتماد األعمال التجارية والعالقات االقتصادية على
السياسة.
اتفق الماديين االنجليز في القرن السابع عشر (توماس هوبز ،جون لوك) واألخالقيين
االسكتلنديين (ديفيد هيوم ،ادم سميث ،ادم فيرغسون) والماديين الفرنسيين في القرن الثامن عشر
(هولباخ ،هلفيتيوس) على اعتبار السلوك البشري أنانيا ً من حيث المبدأ ،موجه لتحقيق بعض
المزايا الشخصية .لكنها كانت مجرد خطوة ً من اختزال دوافع السلوك االجتماعي للفرد أو
الجماعية الى مصالحهم ،الى اثبات اعتماد تلك المصالح على المركز االجتماعي-االقتصادي
الحقيقي للفرد أو المجموعة .أدت أطروحة صراع المصالح االجتماعية منطقيا ً الى استنتاج حول
عدم ارتباط او توافق الدوافع الواعية ألفعال الفرد بنتائجها االجتماعية .شدد األخالقيين
ى العقالنية وميول
االسكتلنديين على أن السلوك االجتماعي للناس ،ناهيك عن نتائجه ،تحكمه قو ً
غرائزية  ،وفي حين تولد نتائج غير متوقعة وغير محددة الى حد كبير بين األطراف لدن تصادم
وتشابك أفعال الناس .وتبعا ً لذلك ،يمكن شرح بنية وديناميكية الكل االجتماعي بدون ربطها بوعي
األفراد ،بمن فيهم السياسيين ،الذين يشكلون هذا الكل .ونتيجةً لذلك ،اصبحت فرضية (العقد
االج تماعي) الضرورية الدراك طبيعة السلطة البشرية (وليس االلهية) ،غير ضرورية
وتعرضت النتقادات حادة.
انطلق الفيزيوقراطيين عن وعي -والذين بفضلهم ُرف َع "االقتصاد السياسي ...الى مرتبة العلم
الخاص" 1م ن مبدأ استقالل العالقات االقتصادية فيما يتعلق بالقانون ،مجادلين بأن عمل القوى
* من روبنسون كروزو
 - 1األيديولوجيا األلمانية ،ماركس وانجلز ،دار الفارابي ،ترجمة الدكتور فؤاد أيوب ،ص911

االقتصادية العفوية قاد بشكل أكيد وحقيقي الى نتائج مفيدة اجتماعيا ً أكثر من التدابير االدارية
والبيروقراطية.
أدى توضيح أهمية عالقات الملكية االقتصادية الى دفع الفكر االجتماعي ،بدءا ً من جان جاك
روسو الى مشكلة الفروقات الطبقية والدور الوظيفي لعدم المساواة االجتماعية .استنتج
االقتصاديين الكالسيكيين االنجليز االنقسام االجتماعي للمجتمع من تقسيم العمل االجتماعي .قاد
هذا ،في نهاية القرن الثامن عشر الى بدء استخدام مفهوم (الطبقة) ،والذي لم يتطابق مع استخدام
مفهوم (الوضع) حتى ذلك الحين .جعل المؤرخ الفرنسي اوغسطين تيري augustine terry
مفهوم الصراع الطبقي شائعاً .على الراغم من أن المصطلحات الجديدة هذه لم تأخذ بعد المعنى
الصارم الذي تلقته في الماركسية ،اال انها تضمنت بوضوح بنية نظام اجتماعي جديد مبني بشكل
اساسي على الفروقات في الملكية ،بدالً من (الوضع) في القرون الوسطى.
ُوضع هذا العالم (الحقيقي) للعالقات االجتماعية ذات الشكل العفوي الذي أطلق عليه اسم المجتمع
المتمدن مقابل عالم العالقات السياسية والقانونيةُ .ربط هذا اصطالحيا ً بالفصل التقليدي بين
القانون المدني (الخاص)  Privateوالقانون العام  .Publicلكن هيغل كان قد درس بالفعل هذه
المسألة بعمق أكبر ،ورأى المجتمع المدني متحد "نظرا ً لعدم تمكن اي فرد من االنضمام الى مثل
هذا المجتمع بدون االخرين" ومنقسم بشكل متزامن ،تمزقه المصالح األنانية المتناقضة .وبما أنه
شدد على ان المجتمع المدني لم يوضع دائما ً في مواجهة المجتمع السياسي بشكل حاد ،بل في
العصر الحديث فقط ،اكتسب المصطلح ايضا ً
معنى تاريخياً ،من جهة ،مجال معين ،جزء من كل
ً
اجتماعي ،من جهة أخرى المجتمع الرأسمالي كمرحلة من التطور التاريخي .كانت المحاولة التي
قام بها فيكو في ترسيم الحدود المفاهيم للمجتمع والثاقة ،وتطوير التنويريين لفكرة التقدم من
االنجازات العظيمة لفلسفة القرن الثامن عشر.
مهدت نظرية التقدم التنويرية ،التي لعبت دور األساس االيديولوجي للرأسمالية في العصر
البرجوازي ،مهدت الطريق الى حد كبير لمخطط القرن التاسع عشر التطوري .لكن كان يتسم
المفهوم الخطي للتطور االجتما عي في غالب األحيان بالطابع الغائي :لعب الهدف الذي افترضه
الفيلسوف في الواقع دور العناية االلهية .باالضافة الى ذلك ،تمت ُمطابقة اقامة تغييرات اجتماعية
عميقة في كل خطوة مع مبدأ ثبات الطبيعة االنسانية ،التي تمت معالجتها بروح انثروبولوجية.
كانت فكرة (القوانين األبدية) هشة للغاية ،في تطبيقها على المواد التاريخية .فشلت حتما ً
المحاوالت لتفسير كالً من البنية العامة للمجتمع ووضعه العياني الملموس في وقت معين ،من
خالل نفس الصيغة والمنهجية .في حين خلقت تعريفات مفاهيم التغير االجتماعي والتطور والتقدم
وهما ً بأن التاريخ يتحرك على طول طريق محد ٍد ُمسبقاً .وهكذا ،على الرغم من أن الفلسفة
االجتماعية للعصر الحديث طورت وأنجبت مشاكل نظرية مهمة ،اال أنها أثبتت بأنها تأملية
وغامضة .ولكن بالتوازي مع فلسفة التاريخ التأملية في القرنين السابع عشر والثامن عشر ،بدأت
تتطور الدراسات االجتما عية التجريبية ،االحصاءات االجتماعية قبل كل شيء .كانت هذه
التحقيقات والدراسات في األصل ،الناشئة عن االحتياجات العملية الحكومية ،محلية ،ضعيفة
منهجيا ً ومختلفة حسب اختالف الدول .1لكنها اكتسبت استاعا ً وقوة ً بشكل تدريجي .في فرنسا تم
تطوير تقنية المسح االحصائي الشامل والتعدادات االقتصادية .وضع (علماء الحساب السياسيين)
االنجليز في القرن السابع عشر ،وهم وليام بيتي  William Pettyوجون غراونت John
 ،Grauntغريغوري كينغ  Gregory Kingوادموند هالي  Edmund Halleyاسس
1- Bernard Lécuyer and Anthony R. Oberschall. The Early History of Social Research. In: International
Encyclopedia of the Social Sciences (David L. Sills, Editor), Vol. 15 (The Macmillan Co., and The Free
Press, New York, 1968), pp 36-53

الديموغرافيا الحديثة وطوروا مناهجا ً للبحث الكمي في األنماط االجتماعية.
اذا نظر نا الى هذه الدرسات التجريبية في القرنين السابع عشر والثامن عشر بشكل منفصل فانها
ستبدو لنا وصفيةً فقط ،دون اساس نظري عام .ولكن هذه الدراسات استندت الى مفاهيم العلوم
الطبيعية والفلسفة العامة .كان هناك العديد من علماء الطبيعة البارزين من بين مؤسسي
السوسيولوجيا التجريبية (على سبيل المثال ،هالي ،البالس ،بوفون والفوازييه) الذين كانت
دراساتهم للعمليات االجتماعية مرتبطة بنشاطهم العلمي الرئيسي.
هؤالء العلماء لم يطبقوا ببساطة الطرق الجاهزة التي تم تطويرها في العلوم الطبيعية لدراسة
المشكالت االجتماعية ،تم تطوير العديد من المناهج والنظريات العامة في الواقع على المواد
االجتماعية .على سبيل المثال ،كان بحث Essai Philosophique Sur Les Probabilites
( (9989الى حد كبير ،نتيجة لدراسة سوسيولوجية ديموغرافية قام بها هو وزمالؤه .تفسر
الرغبة في ا لحصول على صيغة رياضية دقيقة للنمو السكاني شعبية مالتوس (دراسة في السكان)
 9991 Essay on Populationالى حد بعيد ،على الرغم من الطابع الرجعي الواضح لنظريته
وعدم صحتها.
باالضافة الى االحصاءات االجتماعية ،كان لتطوير الدرسات االثنوغرافية في نهاية القرن الثامن
عشر وأوائل القرن التاسع عشر أهميةً كبيرة لعلم االجتماع .لم يكن (العالم الهمجي) الذي اكتشفه
الرحالة والمستوطنون مجرد موضوع للدراسة بقدر ما هو موضوع للتأثر.
المؤرخون األوائل و ّ
لكن نظريات التنويريين حول(االنسان الطبيعي) حفزت على مقارنة نشطة أكثر فأكثر بين
(األخالق المتحضرة) و(الهمجية) ،صار الهمجي االن انسانا ً بدائيا ً تمكن األوروبيين من خالله
من التعرف على مالمح تاريخهم.
كانت كلمة (األنثروبولوجيا) في منتصف القرن الثامن عشر ،ال تزال تنتمي الى قاموس التشريح
يعرفها بالفعل بأنها العلوم العامة عن الجنس
وتعني (دراسة جسم االنسان) .لكن بافون كان ّ
البشري (بما في ذلك اللغويات ودراسة الثقافات وما الى ذلك).
تم اجراء المحاوالت المنتظمة األولى لوصف ومقارنة اساليب حياة مختلف األمم (بنزعة تاريخية
في كثير من األحيان) في القرن الثامن عشر (جوزيف الفيتاو  ،Joseph Lafitauفرانسوا دي
فولني  .)François de Volneyاصطدمت بناءات الفلسفة التأملية باستمرار نتيجةً للحقائق
العلمية المفحوصة وال ُمسجلة والتي تشير الى تعقيد مشكلة وحدة الثقافة االنسانية وتنوعها.
لم يتم تطبيق المنهجية التاريخية ال ُمقارنة من أجل دراسة الشعوب (البدائية) فقط ،ولكن لدراسة
الحقوق ،الفلكلور واللغويات أيضا ً.
في أوائل القرن التاسع عشر ،واجهت الفلسفة االجتماعية التأملية في كل مكان ،فكرة البحث
العلمي االيجابي  .Positiveكما تسارع تمايز وتخصص العلوم كافةً .فُصلت الحقوق واالقتصاد
السياسي واالثنوغرافيا واالحصاء واللغويات عن الفلسفة بشدة .كان هذا نموذجا ً وسابقة لنشوء
تخصصات جديدة ،وفي نفس الوقت زادت الحاجة الى بعض التركيبات والتعميمات الفكرية
للعلوم االنسانية وعلم المجتمع ،ولكن غير الفلسفية (غير التأملية).
 -2المقدمات االجتماعية والطبقية للسوسيولوجيا
ارتبطت والدة السوسيولوجيا باحتياجات اجتماعية معينة .فكما عكست فلسفة التنوير تفكك النظام
االقطاعي وصعود مجتمع رأسمالي جديد (والذي توقعته بعدة طُرق) ،نشأت السوسيولوجيا
باعتبارها انعكاسا ً للتناقضات الداخلية للمجتمع الرأسمالي والصراعات السياسية الناتجة عنه.
لم تكن بداية القرن التاسع عشر فترة نمو هائل للرأسمالية وحسب ،بل كانت أول ظهور واضح

لتناقضاتها .صاحب نمو المدن والصناعة دمارا ً شامالً للفالحين والحرفيين وأصحاب الممتلكات
الصغيرة .تباينت ظروف العمل القاسية في المصانع عن النمو الحاد لثروة البرجوازية ،مما أثار
حدة الصراع الطبقي .كانت انتف اضة نساجي ليون في فرنسا وحركة اللوديت في انجلترا والحقا ً
الشارتية دليالً على دخول البروليتاريا كطبقة جديدة الى حلبة التاريخ .أدت النتائج التي صارت
اليها الثورة البرجوازية و(مملكة العقل) الى خيبة أمل فئات واسعة من االنتلجنسيا ،والتي أعقبتها
شكوكا ً مريرة ،وتزايدت الحاجة الى تحليل واقعي للنظام القائم ،ماضيه وحاضره ومستقبله.
اعتمد نمط هذا التحليل على الموقف الطبقي للمفكر المعني .صارت ثالثة توجهات رئيسية للفكر
االجتماعي في اوروبا الغربية ،وثالثة مجموعات من المفكرين متوافقة معهاُ ،محددة ً بوضوح في
الثلث األخير م ن القرن التاسع عشر :التقليديين المحافظين ،األداتيين البرجوازيين الليبراليين،
االشتراكيين الطوباويين ،اللذين لم يجسدوا التقاليد الفكرية المختلفة وحسب ،بل عبروا ايضا ً عن
مصالح الطبقات االجتماعية المختلفة .اتخذ التقليديين المحافظين (االتجاه المعروف باسم
الرومانسية الرجعية) ،مثل ادموند بيرك ( )9919-9921ولويس دي بونالد ()9981-9978
وجوزيف دي ميستر ( )9929-9978موقفا ً سلبيا ً صريحا ً فيما يتعلق بالثورة الفرنسية 9991
ونتائجها .لقد ربطوا التطورات ما بعد الثورة بالفوضى والدمار ،ووضعوها مقابل التناغم
المثالي لنظام العصو ر الوسطى االقطاعية وأزمنة ما قبل الثورة ،ومن هنا جاءت مجادالتهم ضد
أفكار التنوير ونظرية المجتمع المحددة.1
اعتبر التقليديين المحافظين المجتمع ككل عضوي بقوانينه الداخلية الخاصة به التي ترسخت في
ماضيه البعيد ،في مقابل معارضة الفردية واالسمية االجتماعية التنويرية ،التي عالجت المجتمع
كنتيجة للتفاعالت بين األفراد .لم يسبق المجتمع الفرد تاريخيا ً وحسب ،بل وقف فوقه أخالقيا ً
كذلك .كان وجود االنسان مستحيالً من حيث المبدأ بدون مجتمع قولبه من أجل غاياته الخاصة،
بالمعنى المباشر للكلمة .لم يتألف المجتمع من أفراد ،ولكن من عالقات ومؤسسات تم تخصيص
وظيفة ودور فيه لكل فرد معين .وبما أن كل جزء في هذا الكل كان مرتبطا ً باالخر عضوياً ،فان
اي تغيير في اي منها (األجزاء -م .أ) سيزعزع حتما ً استقرار النظام االجتماعي برمته.
يكمن اساس وظائف المؤسسات االجتماعية في ارضاء االحتياجات االنسانية األساسية غير
ً
القابلة للتغير .وبالتالي ستضطرب او تختل وظائف المؤسسات في حال تعطيل نشاطها حتما .لم
يثبت ضرر اي وظيفة اجتماعية ألي مؤسسة .حتى التحيزات تؤدي دورا ً اجتماعيا ً مفيداً ،من
حيث توحيدها المجموعة وتقوي شعور اعضائها باألمان والتماسك .كان من الضروري بشكل
خاص الستقرار المجتمع أن يُحافظ على هذه الجماعات والمؤسسات التي يرتبط بها الفرد بالناس
االخرين وبالمجتمع ككل .لم يؤد التميدن  Urbanizationوالتصنيع والتجارة التي كانت تقوض
هذه األسس التقليدية للكيان االجتماعي الى شكل أعلى من التنظيم االجتماعي ،بل الى االنحطاط
االجتماعي واألخالقي.
ان المعنى االيديولوجي الرجعي لهذا المفهوم ،والذي برر استعاديا ً اي (حتميات تاريخية) ،واضح
تماماً .ولكن ما ال جدال فيه ان التقليديين مهدوا لمفاهيم سوسيولوجية الحقة ،هدفت الى ابراز
العالقات االجتماعية الداخلية للكل االجتماعي.
بينما اعتبر التقليديين المجتمع ككل عضوي كان يجب فهمه من أجل التكيف معه بشكل أفضل،
رأى الليبراليين فيه (جسما ً اصطناعياً)  ،Artificial Bodyكمجموع ميكانيكي لألجزاء ،الى
ي الفرد أولويةً
هذا الحد او ذاك ،التي كان يمكن تغييرها وتحسينها بنشاط الناس الواعي .أ ُ ِ
عط َ
1- For more details see: Irving M. Zeitlin. Ideology and the Development of Sociological Theory
(Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1968), pp 54-55

منهجية ،ان لم يكن انطولوجية .ارتبطت الفردية المنهجية ببرنامج (دعه يعمل) الموجه ضد
الطوائف المهنية والتنظيم القطاعي الذي يعيق التبادل الحر والتعسف البيروقراطي االقطاعي،
وما الى ذلك .كان وجود اي مؤسسة اجتماعية مبررا ً فقط بفائدتها.
ولكن ما الفائدة ،التي ينبغي جعلها حجر الزاوية في تقييم المؤسسات االجتماعية؟ فائدة المجتمع؟
ام الفرد؟ او بعض الفئات االجتماعية والطبقات المحددة؟ في حين ان البرجوازية كانت طبقةً
ثورية وعبرت عن مصالح غالبية السكان بموضوعية ،فان هذه األسئلة لم تكن ُملحةً للغاية .كان
ما زال بامكان هولباخ وهلفيتيوس ان يقولوا بأن المصالح الشخصية المفهومة بشكل صحيح
تضمنت الكل االجتماعي تلقائياً .لكن المؤلفين االنجليز ،الذين كانوا يراقبون اقامة وتطور
العالقات الرأسمالية عن كثب ،رأوا بالفعل تناقضات هذا التطور في القرن الثامن عشر.
شجع تطور الرأسمالية المزيد من استقطاب مواقف المفكرين الطبقية .اختُزلت المصالح
االجتماعية ،في نظريات النفعيين االنجليز جيريمي بنتام )9932-9989( Jeremy Bentham
وجيمس ميل  )9931-9993( James Millالى مجرد مجموع المصالح الخاصة .لم يعد يُنظر
الى البرجوازية كطبقة خاصة في عداد طبقات أخرى ،بل كالطبقة التي تشكل شروط وجودها
شروط المجتمع بأكمله .1كان المجتمع ،بالنسبة الى بنتام ،هيئة تصورية مكونة من أفراد كانوا
يُعتبرون عناصر اساسيةً فيه .وبينما طرح مبدأ تحقيق اقصى قدر من الخير ألكبر عدد ممكن،
كقانون أخالقي عام ،اعتبر في الوقت نفسه ان سعي الناس لتحقيق مصالحهم الخاصة أمرا ً مقبوالً
حول بصورة
أخالقيا ً واجتماعياً ،حتى عندما يضر ذلك باالخرين .ان المحتوى االقتصادي قد ّ
تدريجية نظرية المنفعة الى مجرد دفاع عن النظام القائم ،يحاول ان يثبت ان عالقات التبادل بين
البشر اليوم ،في ظل الشروط القائمة ،هي العالقات التي تعود على الجميع بأعظم الفائدة
والمنفعة.2
وبينما اعترفت الليبرالية البرجوازية بامكانية تحسين واصالح المجتمع الحالي ،عارضت بكل
حزم كل أنواع االبتكارات ذات الطابع الثوري ،وتحولت فكرة التطور  Evolutionاالجتماعي،
من كونها وسيلةً الدانة االقطاعية ،الى وسيلة لتبرير انتصار الرأسمالية.
لم يتطور التفكير االجتماعي في اطار االيديولوجيا البرجوازية فقط .استندت اشتراكية سان
سيمون ،فوريير وروبرت اوين الطوياوية على فلسفة اجتماعية محددة كان شعارها العلمية،
الرزانة وااليجابية .كانت أعمال سان سيمون ( )9927-9911مهمةً على هذا الصعيد.
في كتابه ( ُمالحظة حول علم االنسان) ،9993 Memoire Sur La Science De l’homme
والذي استشرف طريق تطور الفكر االجتماعي ،الحظ بأنه "لم يكن يوجد علم حول االنسان حتى
الوقت الحاضر ،فقط علم حدسي" وأراد ان يُعطيه "طابع العلوم الرصدية" 3من اجل اضفاء
"طابع ايجابي  Positiveعلى علم االنسان بتأسيسه على المالحظات ومعاملته بالطريقة
ال ُمستخدمة في فروع الفيزياء األخرى" .4وفي معارضة لبناءات الفلسفة التأملية اقترح "ان
يُكرس نفسه في كل أجزاء أعماله النشاء سلسلة من الحقائق ،مقتنعا ً بأن هذا هو الجزء المتماسك
الوحيد في معارفنا".5
لكن االشتراكية الطوباوية كانت غير متوافقة من حيث المبدأ مع البحث العلمي.
انتقدت االشتراكية السابقة بالتأكيد نمط االنتاج الرأسمالي القائم وعواقبه ،لكنها لم تستطع أن
 - 1األيديولوجيا األلمانية ،ماركس وانجلز ،دار الفارابي ،ترجمة الدكتور فؤاد أيوب ،ص919
 -1نفس المصدر ،ص919
3- Oeuvres choisies de C.-H. de Saint-Simon (Van Meenen et Cie, Brussels, 1859), p 100
4- Ibid., p 144
5- Ibid., p 18

تفسره ،وال أن تتغلب عليه بالتالي .كان باستطاعتها ان ترفضها ببساطة فقط (كما كتب فريدريك
انجلز) .وكلما كانت تحمل بعنف على استغالل الطبقة العاملة ال ُمالزم لذلك النمط االنتاجي ،كانت
تبدو قدرتها أضعف على تعيين مكمن ذلك االستغالل ومصدره بوضوح .1ان الثورة الحقيقية في
علم ال ُمجتمع ،التي أرست اساس السوسيولوجيا العلمية ،صنعها ماركس وانجلز.
مثلما وضع داروين حدا ً لرؤية األنواع الحيوانية والنباتية كونها غير مرتبطة و(خلقها هللا)
تصادفيا ً وغير قابلة للتغير ،وكما أ ُرسى علم األحياء على اساس علمي ُمطلق مؤسسا ً تعاقب
وتغير األنواع ،فقد وضع ماركس حدا ً نهائيا ً للمفهوم القائل بأن المجتمع مجموعة ميكانيكية من
األفراد تطرأ عليها شتى التغيرات وفقا ً لمشيئة السلطة (أو ،واألمران سيان ،وفقا ً لمشيئة المجتمع
والحكومة) وتولد وتتحول بفعل الصدفة ،وكان أول من أعطى علم االجتماع اساسا ً علميا ً بابداعه
مفهوم التشكيلة االجتماعية االقتصادية بوصفها مجموعة من عالقات انتاج معينة ،وباثباته أن
تطور هذه التشكيالت انما هو عملية طبيعية تاريخية.2
يكمن تشابه نظريتا ماركس وداروين الذي الحظه لينين ،في ان كلتيهما نظريتان حول التطور
التاريخي للطبيعة والمجتمع من جهة ،ونظريتان لـ(وظائف األنظمة) من جهة أخرى.
كان الفهم المادي للتاريخ معادياً ،منذ البداية ،لالنشاءات الفلسفية التاريخية ،لقد تطور على
اتصال وثيق للغ اية مع دراسة العمليات االجتماعية الملموسة وتاريخ المجتمع .كتب ماركس
"نحن نرغب في بناء عرضنا على (المواد الحقائقية) ،مع السعي بقدر االمكان لعرض الحقائق
بشكل عام" لكن لم تُرضيه الحقائق الوصفية البحتة بقدر ما لم ت ُرضيه الميتافيزيقيا ال ُمجردة".3
كما كتب ماركس ،تتحول االمبريقية الجامدة الى ميتافيزيقيا كاذبة ،سكوالستيكية تسعى بقوة
مؤلمة الست نتاج الظواهر التجريبية التي ال يمكن انكارها بالتجريد الشكلي البسيط من القوانين
العامة ،او اظهار انها تتفق مع هذا القانون بالمجادلة ال ُمخادعة.4
أكد ماركس ،في معرض رفضه لتشييء (القوى االجتماعية) و(الجوهر) المالزم للفلسفة المثالية،
أكد على ان الناس كانوا ممثلين للدراما التاريخية العالمية خاصتهم ،وأن بنية المجتمع تزامنت
بهذا المعنى مع نشاطهم المشترك .ولكن لم يكن هؤالء األفراد هم اولئك المجردين ،المأخوذين
بشكل ُمنعزل ،الذين برزوا في نظريات روبنسون كروزو للقرن الثامن عشر ،بل انهم اولئك
األفراد الذين وجدوا انفسهم في منظومة من العالقات االجتماعية العيانية التاريخية.
صارت مهمة فهم المجتمع ككل منظومي ،محكوم قانونياً ،داخلياً ،تعود الى البحث العلمي
الموضوعي :كما ان مهمتها لم تعد تتقوم (كتب انجلز) ،كما في السابق ،في فبركة نظام للمجتمع
متكامل قدر االمكان ،بل تتقوم في دراسة التطور التاريخي االقتصادي لألحداث الذي ولّد هذه
الطبقات وهذا الصراع فيما بينها ،وفي اكتشاف الوسائل ،في الوضع االقتصادي الناش  ،من أجل
هذا النزاع.5
ولكن وقوفا ً ضد عبودية التقليديين والوضعيين لـ(الحقائق) ولـ(كلية) النظام االجتماعي ،حدد
ماركس في البداية تناقضاتها الداخلية .لم يكن استقرار النظام االجتماعي الموصوف بنيويا ً اال
لحظةً في عملية تطور تاريخية عامة .كان اي نموذج لألنظمة االجتماعية يتطلب بحثا ً عياناً،
وكان من المستحيل فهم قوانين تطور وعمل مجتمع محدد باستخدام "المفتاح العمومي لنظرية

 -1االشتراكية :الطوباوية والعلم ،اشراف سالمة كيله ،دار الفارابي ،ص111
ُ - 2مختارات لينين في عشرة ُمجلدات ،المجلد األول ،دار التقدم ،ص17
2- Karl Marx. Justification of the Correspondent from the Mosel. In: Karl Marx and Frederick Engels.
Collected Works, Vol. 1 (Progress Publishers, Moscow, 1986), p 343
3- Karl Marx. Theories of Surplus-Value, Part I (Progress Publishers, Moscow, 1978), p 89
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تاريخية-فلسفية عامة تستقيم فضيلها العليا في كونها فوق تاريخية".1
كان ماركس في الوقت الذي يؤكد فيه على دور االنتاج المادي في تطور المجتمع ،بعيداً ،في
نفس الوقت ،عن نظرية التلقائية االجتماعية .لم يكن األمر ببساطة مجرد مسألة ادراك رد فعل
 Feedbackاألفكار على االقتصاد ،وفي استنتاج االنقسام االجتماعي للمجتمع وبناءه الطبقي من
االقتصاد ،وقبل كل شيء من عالقات الملكية ،أظهر ماركس ان هذا الهدف غامض ،وأن
امكانيات تطور متنوعة ُمالزمة تظهر في مجتمع واحد وفي المجتمع نفسه في مصالح الطبقات
االجتماعية المتنوعة وتتحقق في نشاطها .أدى ادراك الصراع الطبقي كقوة دافعة للتاريع الى
اخراج النظرية االجتماعية من اطار العالقات البنيوية-الوظيفية بين المؤسسات والمعايير
االجتماعية المنفصلة ،وأبرزَ مسألة ذات الفعل االجتماعي ،وتقييم امكاناتها الحقيقية .صارت
السوسيولوجيا بالتالي ،عنصرا ً وأساسا ً نظريا ً لالشتراكية العلمية.
كتب لينين -الذي وصف الفهم المادي للتاريخ بأنه " ُمرادف لعلم االجتماع" -2بأن هذه الفرضية
"قد جعلت من الممكن ،للمرة األولى ،وجود علم اجتماع علمي".3
طبق ماركس وانجلز مبادئ التصور المادي للتاريخ ببراعة على بحث المجتمع الرأسمالي ككل،
وعلى عدد من الظواهر االجتماعية الجزئية .كتب لينين "واليوم-منذ صدور (رأس المال) -لم
يبقَ المفهوم المادي عن التاريخ فرضية ،بل غدا مذهبا ً ثابتا ً من الناحية العلمية".4
تم تطوير عدد من جوانب الدراسة العيانية لمفهوم ماركس وانجلز االجتماعي في أعمال
بليخانوف ،اوغست بيبل وأعمال كاوتسكي المبكرة والبريوال .وقدم لينين مساهمةً هائلة في علم
االجتماع الماركسي.
ً
لم تكن مبادئ السوسيولوجيا النظرية-المنهجية واأليديولوجية الماركسية مقبولة لدى ايديولوجيي
الطبقة الرأسمالية .واحتاجت الطبقة السائدة ،في الوقت نفسه الى جرعة معينة من الواقعية
السوسيولوجية من أجل تفسير العمليات االجتماعية ،وللحصول على فهم ملموس عن مختلف
جوانب الحياة االجتماعية ،واال سيكون من الصعب على نحو متزايد سيادة المجتمع .لكن لم يكن
يجب على النظريات االجتماعية التي احتاجت اليها البرجوازية ان تهدد اسس النظام االجتماعي
الرأسمالي ،تم انشاء علم االجتماع البرجوازي كبديل عن االشتراكية العلمية .اصبحت الوضعية
في بادئ األمر اساسها المنهجي والفلسفي.
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الفصل الثاني:
أوغست كونت ومنشأ السوسيولوجيا الوضعية
ايلينا فالديميروفونا أوسيبوفا

*

 -1كونت وعصره
ُولد اوغست كونت مؤسس الوضعية في الفلسفة وعلم االجتماع في مونبلييه في فرنسا عام 9919
لعائلة موظف مدني .اتسم النصف األول من القرن التاسع عشر بأهمية كبيرة للغاية في تاريخ
فرنسا.
صاحب التغير السريع للرأسمالية وتشكل بنية طبقية جديدة للمجتمع ،تغيرا ٍ
ت ُمتالحقة في أشكال
السلطة السياسية .كانت حكومة اللجنة أعوام  9911-9917والحكومة القنصلية أعوام -9911
 9918وحكومة استعادة ملكية بوربون اعوام  9931-9998وثورة  9931الفرنسية وحكومة
لويس فيليب الملكية الدستورية أعوام  9989-9931وثورة  9989والجمهورية الثانية بقيادة
لويس بونابارت واالمبراطورية الثانية ،كانت هذه األشكال السياسية للسلطة من المعالم الرئيسية
في تلك الفترة.
نما الفقر وقوة مقاومة الطبقة العاملة بالتوازي مع نمو ثروة وسلطة البرجوازية .ترافق تطور
العلوم والهندسة بأزمة ايديولوجيا النظام التقليدية والمساعي الفلسفية الحادة.
وطو،ر بتخليه عن كاثوليكية و َملَكية عائلة والده ،موقفا ً
كان لكل ذلك تأثيرا ً على رؤى كونت.
ّ
الأدريا ً فيما يخص الدين التقليدي .أثّر تلقيه تعليمه العلمي في مؤسسة ايكول البولتكنيكية في
باريس ،وتعاطفه مع الجمهوريين المعارضين لنابليون وعائلة بوربون ،على تشكيل رؤاه
النظرية.
كرس أعماله الصغيرة األولى للمسائل الرياضية وتعرف على قضايا الفلسفة العلمية من خالل
دراسة أعمال أهم رياضيي اواخر القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر الفرنسيين أمثال
لويس الغرانج وغاسبارد مونج .كان ألفكار مونتيسكو وكوندورسيه ،من بين مجموعة واسعة
من الكُتّاب تأثيرا ً خاصا ً عليه .حيث أثر األول على كونت بتأكيده اعتمادية الظواهر السياسية
والقانونية على قوانين الطبيعة ،والثاني من خالل صياغته لقانون التطور التدريجي للبشرية
ومفهومه عن التاريخ الذي يأخذ فيه تطور األفكار االجتماعية والمؤسسات والعالقات مكانا ً
خاصاً .في حين كان كونت يهتم باالقتصاد السياسي ،فقد كان مع ذلك ناقدا ً لمذاهب االقتصاديين
البرجوازيين الليبراليين الذين دعوا لحرية المنافسة والتي-برأيهم ستقود الى التناغم االجتماعي
لألفراد األحرار ال ُمستقلين .لقد وضع في ُمقابل هذه المذاهب فكرة الوحدة االجتماعية والتالحم
السياسي لألفراد والطبقات ُمستندا ً في ذلك الى مفاهيم أتباع المدرسة التقليدية ومفهومهم حول
النظام االجتماعي.
----------------*  2199-9129عالمة سوسيولوجيا تخرجت من جامعة لومونوسوف في موسكو وعملت في أكاديمية العلوم السوفييتية
ودافعت عن اطروحتها للدكتوراة (سوسيولوجيا اميل دوركهايم :تحليل نقدي للمفاهيم المنهجية والنظرية) عام .9191
تخصصت في مجال السوسيولوجيا البرجوازية وتاريخها في أوروبا الغربية والواليات المتحدة وقامت بكتابة بحوث حول
فلسفة التنوير البولندية.

عمل كونت في سنوات  9928-9999سكرتيرا ً لدى سان سيمون ،وكان بال شك يقبل الكثير من
أفكاره ،لكن أدت الخالفات في المسائل السياسية الى افتراقهما .لم يفهم كونت ولم يقبل أفكار سان
سيمون حول الصراع الطبقي بين ال ُمست ِغلين والمنتجين وتقديره لدور العمال .وفي حين تحدث
ُنى
سان سيمون عن ُمجتمع من ال ُمنتجين المتساوين واألحرار ،فقد دعا كونت الى دولة مركزية بب ً
هرمية.
باالضافة الى تأكيد سان سيمون على أفكار التقدم االجتماعي ،فقد أكد كونت في الجهة المقابلة
على أهمية االحصائات االجتماعية .كان نظام فلسفته الوضعية ،وعلى الرغم من احتوائها على
عناصر تشبه مفاهيم سان سيمون ،قائمة على اسس ايديولوجية ونظرية أخرى تماماً .نشر كتابه
1 Cours de philosophie positiveمن ستة مجلدات في الفترة ما بين  9982-9931طور
فيه مبادئ تصنيف العلوم والفلسفة الوضعية والسوسيولوجيا.
2
كرس عمله الثاني Le Systeme de Politique Positive ou Traite de Sociologie
في أربعة أجزاء أعوام  9978-9979لشرح أسس سياسة ودين المستقبل.
نشر خالل حياته ايضا ً الكتب التالية،)9987( Traite d’astronomie populaire :
Catechisme positiviste ،*(9989( Discours sur l’ensemble de positivism
(.(9971( Synthese Subjective ،( 9977( Appel Aux Conservateurs ،**(9972
تعرف كونت على العاملين في الجمعية البولتيكنيكية من خالل القاء محاضرات هناك ،ونظم
الجمعية الوضعية على اساس الجمهور والطالب الذي تواصل معهم وانجذبوا اليه .كانت أهداف
الجمعية تعليم الناس بروح النظرة الوضعية حول العالم .وعارض هو ومؤيديه بشدة في الوقت
نفسه االجراءات الثورية التي قامت بها البروليتاريا الباريسية .وجد نفسه معزوالً تماما ً بسبب
عدم حصول ه على الدعم في ظروف الوضع الثوري من اي من الطرفين المتصارعين .كما لم
يُتوج نداءه الى النخبة الفكرية لتأسيس حزب النظام والتقدم ،بالنجاح .مات كونت عام 9979
وحيدا ً و ُمهمالً ،واعتقد البعض انه مات مخبوالً.
على الرغم من التناقض الظاهر بين الفترتين األولى والثانية من عمله ،فقد استندتا الى نفس
األفكار والمقدمات .لقد تخللت أفكار الوحدة األخالقية للبشرية ،واعادة تنظيم المجتمع على اساس
(ديانة جديدة) ،واألفكار الوضعية التي كانت في نفس الوقت نظريةً للعلوم االجتماعية ،كل
أعماله النظرية .ان احدى المفارقات التي ميزت اراؤه ،اعتباره أن وظائف العلوم االجتماعية
التي سعى النشاءها ،و(الديانة) الجديدة ُمتطابقين ،مشيرا ً بذلك الى امكانية ان يكون هناك دين
(علمي) او علم أخالقي قد يؤدي وظائف التكامل االجتماعي.
 -2تصنيف العلوم
 - 1ترجم وكثّف هذا الكتاب في ُمجلدين هارييت مارتينو بموافقة كونت ونشرته دار ج .تشابمان في لندن عام ( 1192الطبقعة الثالثة
 )1172تحت عنوان  .The Positive Philosophy of Auguste Comteنشر جورج بيل وشركاه في لندن طبعةً أخرى في ثالثة
مجلدات عام 1171
 -1ترجم ج .بريدجز هذا الكتاب أعوام  1199-1199تحت عنوان  .System of Positive Polityونشرته دار لونغمانز وغرين،
لندن.
* Discours sur l’ensemble du positivisme, Paris: Mathias; reprinted, Paris: Garnier Freres, 1998
(introduction to 1851, published separately). Translated as: General View of Positivism, London:
 Trubner, 1865المصدرhttps://plato.stanford.edu/entries/comte/ :
**Catéchisme positiviste, Paris: self-published; reprinted, Paris: Garnier Freres, 1966. Translated
as: The Catechism of Positive Religion, London: Trubner, 1891

كان فصل العلوم عن الميتافيزيقيا والالهوت هو الفكرة األساسية لمنهج كونت الوضعي .1ما يميز
العلم الحقيقي ،برأيه ،هو التخلي عن المسائل التي ال يمكن تأكيدها أو دحضها ،واالعتماد على
الحقائق التي تُثبتها ال ُمالحظة .لقد نظر الى مسائل الجوهر وأسباب األشياء على أنها
(ميتافيزيقية) ،وغير علمية .وكانت مهمة العلم ،تبعا ً له ،اكتشاف القوانين التي تُفهم على انها
عالقات ثابتة ومتكررة بين الظواهر .وكان سبب هذه المحدودية ،السعي الى اكتساب معرفة دقيقة
و ُمحددة يمكنها أن توفر أساسا ً للتنبؤ بالمستقبل.2
جاء كونت ليقضي على الفلسفة بالمعنى التقليدي للكلمة .ان الفلسفة برأيه ،ال تمتلك موضوعا ً
خاصا ً بها وال منهجا ً مختلفا ً عن ذلك الخاص بالعلم .الفلسفة الوضعية هي نظمنة للعلوم .ومن
أجل شرح الفلسفة الوضعية ،كان من الضروري شرح كل منظومة العلوم ،وهذا يتضمن تحليالً
لموضوعها ومناهجها وقوانينها وأوجه تشابهها واختالفها.
اعتمد كونت ،عند تصنيفه للعلوم ،على سماتها الموضوعية .قام ،بادئ ذي بدئ ،بتقسيمها الى
علوم مجردة وعلوم عيانية .درست األولى قوانين فئات معين ٍة من الظواهر ،وطبقت الثانية تلك
القوانين على حقول جزئية .علم األحياء على سبيل المثال ،كان العلم ال ُمجرد العام عن الحياة،
والطب هو علم عياني يُطبق قوانين علم األحياء العامة.
ميز كونت خمسة علوم نظرية ُمجردة :الفلك والفيزياء والكيمياء واألحياء والسوسيولوجيا (علم
االجتماع) ،واستكمل فئات الطبيعة الرئيسية (الفلكية ،الفيزيائية ،الكيميائية واألحيائية) بفئة
غنى عنه لبنيته التامة" .3بُني
الظواهر االجتماعية ،وأعطى تصنيفه بالتالي "طابعا ً شموليا ً ال
ً
"سلّمه الموسوعي" على مبدأ التعقيد المتنامي للظواهر التي تدرسها العلوم المعنية .تميزت
الظواهر االجتماعية بقدر أكبر من التعقيد واعتمدت في الوقت نفسه على الظواهر األخرى ،وهذا
ما ميز صعود علم االجتماع.
ومع هذا ،اعتبر الظواهر االجتماعية قوانين طبيعية .ودعا كونت علم ال ُمجتمع الوضعي بالفيزياء
االجتماعية ،ومن ثم أطلق عليه الحقا ً اسم علم االجتماع  Sociologyموضحا ً الحاجة الى
ادخال المصطلح الجديد قيد االستعمال ليس بسبب الولع بالمصطلحات الجديدة بل بسبب الحاجة
كرس للدراسة الوضعية لقوانين ظواهر المجتمع األساسية .وشدد على أن
الى انشاء نظام خاص ُم ٍ
علم االجتماع يجب أن يكون تخصصا ً نظريا ً على النقيض من نظرية أدولف كيتيليه Adolphe
تحول علم االجتماع الى علم وضعي قد أكمل
 Quételetالوصفية "الفيزياء االجتماعية" .ان ّ
منظومة الفلسفة الوضعية ،مما يُمثل بداية مرحلة وضعية في تطور العقل االنساني والمجتمع .ان
ذلك يعني ،برأي كونت" ،ثورة ً وضعيةً" حقيقية وانتصارا ً للعلم على سكوالستيكية العصر القديم.
انسجمت وجهات نظر كونت حول العلوم ،مع المنهجية الميتافيزيقية (الالدياليكتيكية) في التفكير
التي كانت سائدة في العلوم الطبيعية في الثلث األول من القرن التاسع عشر .لم يكن العلم الطبيعي
انذاك يقدم وقائع ُمقنعة حول تطور الطبيعة ،ولم يُقدم سوى تخمينات ذكية منفصلةً هنا وهناك ،لم
يكن من الممكن بعد تحويلها الى نظريا ٍ
ت علمية .حددت منهجية كونت الميتافيزيقية في التفكير
ً
طريقة تصنيفه للعلوم بطريقة ُمجاورة منفصلة عن بعضها البعض وليس كعلوم تنشأ عن بعضها
 - 1أوضح كونت بأن هنالك عدة معا ٍن لكلمة (وضعية)  -1 :Postitiveالحقيقي أو ما يقف ضد الوهم -1 .المفيد أو ما يقف ضد غير
ال ُمجدي -1 .اليقين خالفا ً للتردد -1 .المحدد أو ما يقف ضد الغامض -9 .االيجابي بعكس السلبي ("تُشير في هذه الحالة الى أحد أبرز
روابط الفلسفة الحديثة الحقّة ،باظهار انها موجهة ،بحكم طبيعهتها ،نحو البناء وليس التدمير")Discours sur l’esprit positif. .
Ordre et progress. Paris, 1905, PP 64-66
 - 2من أجل المزيد من التفاصيل حول مفهوم كونت عن العلم ،انظر :بونيفاتي كيدروف Klassifikatsiya nuak (Classification
of the Sciences), Book 1, Nauka, Moscow, 1961
3- Cours de philosophie positive, 3rd ed., Vol. 1 (Baillière et Fils, Paris, 1869), p 21

بطريقة متشابكة .لم يكتشف كونت سوى الروابط البنيوية ،وليس النشوئية بينها .استند تصنيفه
ى واحد  Coordinationوليس كونها ذات صلة
للعلوم على مبدأ كونها ذات صلة وعلى مستو ً
بمستويات ُمختلفة .1 Subordination
على الرغم من الطابع الميتافيزيقي العام لوجهات نظره حول العالم ،فقد تضمنت بعض عناصر
التفكير الدياليكتيكي .ففي حين أنكر امكانية معرفة الحقائق ُمنفصلةً عن بعضها البعض ،فقد اصر
على أهمية البحث في عالقاتها ،ودعا الى البحث في وظائفها في سياق الكُليات التي تكون جزءا ً
منها .وبالتالي كان من الضروري أن نأخذ بنية وخصائص العضوية ككل بعين االعتبار ،عند
البحث في عضويات ُمنفصلة ،وأن نربط كل ظاهرة في الحياة االجتماعية بكليتها التي تتضمنها،
مثل العصر والحضارة واالنسانية.
كان النهج التكاملي هو االفتراض المنهجي الرئيسي لكونت والذي انطلق منه لنقد السيكولوجيا
واالقتصاد السياسي الذي عاصره .لقد اعتبر أنه من الممكن دراسة الكُل (العضوية ،المجتمع)
أكثر من دراسة الظاهرة التي تعمل كجزء من ذلك الكل .وفي حين أن المعرفة في العلوم التي
تدرس الطبيعة غير الحية نسبيةً دائماً ،ولم تكن كاملةً قط ،فانها يمكن ان تكون كاملة في العلوم
االجتماعية وعلم األحياء نظرا ً لوجود بعض الكليات القابلة للدراسة فيها .يقف مفهوم االنسانية
مثاالً على هذه الكليات ،االنسانية كانت دائما ً وبشكل متزايد في نطاق اهتمامات ومتناول البشر،
وهذا هو السبب في أنها حصلت على كمالها المنطقي وصارت ُمطلقة.
لعب منهج كونت الوضعي دورا ً معينا ً في الكفاح ضد المنهج الروحاني .كان لتأكيده على قيمة
العلم الكبيرة ومطالبته باستقاللية العلم ومعارضته للدين الرسمي والتأمالت الميتافيزيقية ،أهميةً
تقدميةً كاحتجاج ضد المثالية واال كليركية .فسر عدد من الطبيعانيين الوضعية بروح مادية العلوم
الطبيعية .وأعلن ظهور الوضعية ،كاتجاه فلسفي " ُمضاد للفلسفة" ناضل ليتجاوز المسألة
األساسية في الفلسفة والنضال بين االتجاهين الرئيسيين في الفلسفة ،نقول ،أعلن ظهور الوضعية
عن األزمة البرجوازية الثقافية وساهمت هي نفسها (الوضعية) بتعميقها .ولكن كانت أفكار كونت
وسبنسر وايبوليت تين  Hippolyte Taineوتالميذهم في البرازيل والصين واليابان وبولندا
وروسيا والعديد من الدول األخرى وشروحاتها ترياقا ً ضد التصوف الديني والمناهج التأملية
وأساليب البحث الفضفاضة .أحيانا ً ما تم اساءة تفسير الوضعية التطورية بروح المادية (ايفان
سيخينوف  )Ivan Sechenovأو وجدت نظيرها في شكل بناءات علمي ٍة ُمعينة (توماس هكسلي
 ،Thomas Huxleyلو دونتيك  Le Dantecواخرين) .على الرغم من أن منهجية كونت لعبت
دورا ً تقدميا ً معينا ً في وقتها ،اال انها اصبحت عائقا ً أكثر فأكثر على تطور العلوم ،النها استندت
على تفسير غير صحيح ومحدود تاريخيا ً للعلوم .وكما قال مؤرخ العلم الفرنسي أندريه كريسون
" :André Cressonيبدو أن العلم في كل جوانبه يُظهر أن كونت قد قص أجنحته كثيراً .يمكن
للعلم أن يفعل أكثر مما قال كونت".2
 -3موضوع السوسيولوجيا ومهامها
عارض كونت التأمالت الالهوتية والميتافيزيقية بالسوسيولوجيا كعلم وضعي .من ناحية ،انتقد
الالهوتيين الذين اعتبروا أن االنسان مختلف مبدأيا ً عن الحيوان على قاعدة أن األول قد خلقه هللا
وشكلته االرادة االلهية .من ناحي ٍة أخرى ،في حين انه انتقد الفالسفة الذين سبقوه كـ(ميتافيزيقيين)
 - 1بونيفاتي كيدروف ،المصدر المذكور سابقاً ،ص111
2- André Cresson. Les courants de la pensée philosophique française, Vol. II (Colin, Paris, 1927), p 172

أنشأوا (يوتوبيات اجتماعية) ،فقد المهم بسبب فهمهم للمجتمع على انه نتاج العقل االنساني وارادة
األفراد العقالنية .كانت السوسيو لوجيا ،بالنسبة له ،هي العلم الوحيد الذي درس كيف ساهم تأثير
الحياة االجتماعية على تطور العقل .تطورت هذه الفكرة الى تصور كامل عن الفرد على انه
تجريد ،وعن المجتمع كواقع تحكمه قوانين الطبيعة .وعلى عكس الظواهر البيولوجية ،كانت
الظواهر االجتماعية في حال ٍة دائم ٍة من التغير والتحول وتطورت عبر الزمن ،ولذلك كان كونت
ينظر الى ماركيز كوندرسيت  Marquis de Condorcetباحترام النه نظر الى المجتمع من
نظر تاريخية.
وجهة ٍ
وبينما ركز كونت على القوانين الطبيعية التي تحكم الظواهر االجتماعية ،فقد اعترض على
االرادية والمبالغة بدور (الرجال العظماء) وأشار الى توافق النظام السياسي مع مستوى تطور
الحضارة .وعلى الرغم من أنه لم يُنكر دور العوامل االقتصادية ،اال انه اعتبر الحضارة مجتمعا ً
روحيا ً ونفسياً ،ومجتمعا ً من األفكار في المقام األول .لقد كتب ،أن األفكار حكمت وقلبت العالم
واعتمدت االلية كلها في النهاية على االراء .1ان الفكر العلمي و(الروح العلمية) هما المحتوى
2
ي كل تصوره عن التاريخ والمجتمع على ذلك .كانت حجج
الرئيسي للتطور االجتماعي  .لقد بُنِ َ
كونت حول السوسيولوجيا كعلم ،وعن موضوعه وقضاياه ذات طبيعة ُمجردة للغاية .حدد كونت
نطاق ميدان البحوث السوسيولوجية بشكل واسع وفضفاض ،فقد تضمن هذا النطاق ،كل
الدراسات التي لم تدخل في اختصاص العلوم األخرى المذكورة في تصنيفه .كان الواقع الرئيسي
الذي انطلق منه الدارس السوسيولوجي مأخوذا ً في كماله وكليته .فهم كونت من ذلك ،الوحدة
العضوية للبشرية جمعاء أو ألي من أجزاءها الرئيسية ومتميزة ً بانسجام عناصرها البنيوية .يعود
التعقيد االستثنائي للمجتمع الى العوامل المعاصرة التي تشتغل فيه ُمتحدة ً بالعوامل التاريخية،
وبتأثير األجيال السابقة على المعاصرة .المجتمع ،أو االنسانية كما كان يُسميه ،كان الواقع
األسمى (.)sui generis
عناصر غير ناضجة في نظرات كونت لما سيُطلق عليه فيما بعد نهج أنظمة
يمكن للمرء أن يرى
َ
الحياة االجتماعية .ولكن كونت لم يفهم دياليكتيك عناصر وبنى المجتمع الحقيقية ،وتعامل مع
عناصر الحياة االجتماعية والتطور االجتماعي على انها بسيطة وأبدية وغير قابلة للتغير وكنتيجة
لدمج مجموعات مختلفة من نفس العناصر .لقد غرقت أفكاره األولية حول تشييء منتجات النشاط
االنساني والتي كان يمكن ان تصبح موضوعا ً للدراسة السوسيولوجية ،في طوفان حججه العامة
حول االنسانية ككائن أسمى .كانت السوسيولوجيا الكونتية فلسفة تاريخ مثالية تضمنت في ثناياها
العديد من العناصر الميتافيزيقية والتأملية.
 -4مناهج السوسيولوجيا
يُعد تطوير المناهج القابلة للتطبيق على دراسة المجتمع جزءا ً اساسيا ً من علم االجتماع الكونتي.
وفي حين عارض التأمل من جهة ،والنزعة االمبريقية المتطرفة من جهة اخرى ،فقد أكد على
قابلية تطبيق طُرق المالحظة ،التجريب والمنهج ال ُمقارن والمناهج التاريخية في السوسيولوجيا.
قال كونت أن المالحظة  Observationهي الطريقة الرئيسية للبحث في السوسيولوجيا ،ولكنه
لم يستطع تحديد المتطلبات التي يجب أن تلبيها المالحظة االجتماعية بحيث يمكن اعتبارها
موثوقةً ودقيقة .ان مالحظة الحقائق االجتماعية يجب ان تضع السوسيولوجيا على مستوى العلم
1- See: Auguste Comte. Cours de philosophie positive, Vol. 1 (Baillière et Fils, Paris, 1869), pp 40-41
2- See: August Comte, Op. cit., Vol. 4, p 268

وتُضفي الموضوعية على المواد التي يعمل عليها عالم االجتماع .ويجب تجميع المواد التجريبية
تحت سيطرة النظرية ،واال فلن يحقق عالم االجتماع اي شيء سوى خليطٍ من الحقائق المعزولة
العشوائية التي ال يمكنها ان تقول اي شيء في حد ذاتها" .كان واضحا ً أن أي مالحظ ٍة اجتماعية،
سواءا ً سكونيةً أم ديناميكية ،تتطلب استخداما ً مستمرا ً للنظريات األساسية".1
شكل غياب النظرية االيجابية  Positive Theoryالتي تعتمد على ما يمكن للمرء جمعه
وتعميمه ،الصعوبة الرئيسية في وجه السوسيولوجيا ،برأي كونت .لقد علقت في حلق ٍة مفرغة
النها كانت بحاجة الى النظرية من أجل القيام بالمالحظة ،وكان عليها في نفس الوقت القيام
بالمالحظة من أجل انشاء النظرية.
الحظ كونت ،من بين الصعوبات األقل أهميةً المرتبطة بطريقة المالحظة ،تعقيد التدريب العلمي
الالزم والمطلوب اعطاءه للباحث من أجل تحريره من عقبات التحيزات غير العلمية واآلراء
الشائعة وما الى ذلك .لقد اعتبر أن النظرية العلمية ،فقط ،تلك التي تُسقط التأمل وتزود الباحث
بالمفاهيم الالزمة.
الحظ كونت األهمية الكبيرة ليس للمالحظة المباشرة وحسب ،بل ولألدلة غير المباشرة ايضاً.
صب التاريخية والثقافية والعادات والطقوس ،ومقارنة اللغات على سبيل المثال،
يمكن لدراسة النُ ُ
2
من أن توفر وسائل مفيدة ً باستمرار للبحث الوضعي .
اعتبر كونت التجربة  Experimentالمنهج الثاني في األهمية بالنسبة للسوسيولوجيا .تتألف
التجربة المباشرة في علم االجتماع من مالحظة التغيرات في الظاهرة تحت تأثير ظروف
الدراسة خصوصا ً تلك ال ُمعدة ُ خصيصا ً لهذا الغرض .لقد فهم التجربة غير المباشرة ،او الوسيطة،
كبحث عن االنحرافات االجتماعية المرضية والتي تنشأ من خالل االضطرابات االجتماعية،
وخاصةً ذات الطابع الثوري .تُماثل االضطرابات االجتماعية التي تهز العضوية االجتماعية ،في
رأيه ،أمراض عضوية الفرد .انها تكشف القوانين األساسية للكائن االجتماعي بوضوح ،حيث
يقوم المرض بتمكيننا من تمييز الحالة الطبيعية بشكل أفضل.
قارن ،والذي نستطيع من
المنهج الثالث للعلوم الوضعية ال ُمطبق في السوسيولوجيا هو المنهج ال ُم ِ
خالله مقارنة حياة الشعوب التي تعيش في نفس الوقت في أجزاء مختلفة من العالم من أجل وضع
قوانين عامةً حول وجود وتطور المجتمعات .برأي كونت ،يمكن لمقارنة المجتمعات االنسانية
بالمجتمعات الحيوانية الظهار تشابهاتها واختالفاتها أن يكون ُمفيدة ً لعلم االجتماع .وأخيراً ،يمكن
للمرء أن يُقارن الوضع االجتماعي للطبقات المتنوعة في نفس المجتمع ،ولكن يُصبح غامضا ً
االستنتاج حول مدى تأثرها بالمراحل الرئيسية من تطور الحضارة ،غامضا ً بسبب تأثير الروح
قارن ،من وجهة نظر
العامة للعصر والتي تُهدئ االختالفات والخالفات .ان ضعف المنهج ال ُم ِ
كونت ،انه ال يُظهر تسلسل الحالة االجتماعية ،بل يُظهرها على انها متجاورة ،وقد يخلق هذا
قارن بنجاح اال اذا كانت
فكرة ً غير صحيحةً عن مراحل التطور .لذلك ال يمكن استخدام المنهج ال ُم ِ
تحكمه نظرية محددة لتطور البشرية.
ان أكثر منهجية اعتبرها كونت متوافقةً مع طبيعة الظواهر االجتماعية هي المنهجية التاريخية،
أي طريقة المقارنات التاريخية لحاالت انسانية متنوعة ومتعاقبة .3ال يمكن للعا ِلم أن يالحظ تطور
بعض النزعات أو السمات الفكرية ،األخالقية أو السياسية وما يقابلها من اضعاف التجاهها
المعاكس ،اال بمقارنة سلسلة من الظواهر االجتماعية مأخوذة ً بتعاقبها ،ويمكن على هذا األساس
توقع النتيجة النهائية علمياً ،شريطةَ أن تكون مطابقةً تماما ً لنظام القوانين العامة لتطور
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- Ibid., p 301
- Ibid., p 306
3
- Ibid., p 322
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االنسانية.1
عبّر المنهج التاريخي ،أفضل ما يمكن عن مثل هذه الخصوصية التي تميز السوسيولوجيا ،مثل
ضرورة التحرك البحثي المعتاد من التأثيرات العامة الى األجزاء .2ووفقا ً لكونت ،لم يكن هناك
فرق بين التاريخ وعلم االجتماع ،والذي كان يُطلق عليه في بعض األحيان اسم السياسة .3اعتبر
كونت غلَبة وجهة النظر التاريخية كعالم ٍة على طابع هذا العصر وفي ان واحد المبدأ األساسي
والنتيجة العامة للوضعية.4
تعود مناقشة مناهج السوسيولوجيا الى أكثر أقسام منظومة كونت السوسيولوجية عقالنيةً .لقد
انطلق من االطروحة حول وجود القوانين الطبيعية في الحياة االجتماعية ،والتي كان من شأن
تفرد المجتمع
اكتشافها أن يجعل من الممكن خلق علم االجتماع .عالوة ً على ذلك ،لم ينكر كونت ّ
مقارنةً بالطبيعة ،وبحث عن مناهج محددة للبحث فيه .كانت ثمار فكرة الخاصية الطبيعية-
التاريخية لألنماط االجتماعية واضحةً تماما ً عندما يتذكر المرء أن المفاهيم الالهوتية والروحية
التي أنكرت امكانية المعرفة العلمية للمجتمع كانت سائدة ً في ذلك الوقت .كان من المهم ايضا ً
طرح مسألة الحاجة الى االعتماد على اساس نظري قوي الجراء البحوث االجتماعية .كان من
سوء حظ كونت أنه لم يستطع أن يقترح اي شيء على هذا األساس باستثناء نظرياته حول
السكونيات والديناميكيات االجتماعية ،والتي كان لقوانينها طابعا ً تأمليا ً وتجريديا ً توافقت قطعا ً مع
منطلقاته ال ُمسبقة.
 -5نظرية السكون االجتماعي
قسم كونت السوسيولوجيا الى قسمين رئيسيين :السكون االجتماعي والديناميكيات االجتماعية.
درس األول ظروف وجود وقوانين عمل النظام االجتماعي ،ودرس الثاني قوانين تطور وتغير
األنظمة االجتماعية .كانت نظرية السكون االجتماعي نظريةً حول النظام االجتماعي ،مؤسساته
وتناغمه .اعتبر كونت المجتمع كك ٍل عضوي ترتبط جميع اجزاءه وال يمكن فهمه اال من خالل
وحدة تلك األجزاء .كان هذا المفهوم موجها ً بشكل مباشر ضد النظريات ذات النزعة الفردية
والمحاوالت العتبار المجتمع كنتاج لعقد بين األفراد .بالنسبة الى كونت ،ارتبط استكشاف
المبادئ التي تحدد بنية المجتمع وتضمن تناغمه وانتظامه ،بشكل ال لبس فيه ،بالسياسة
االجتماعية التي يمكن أن تحقق المبادئ على األرض .لقد تعامل مع المؤسسات االجتماعية
الرئيسية (العائلة ،الدولة والدين) انطالقا ً من وظائفها االجتماعية ودورها في التكامل االجتماعي.
ماض رومانسي ٍ مؤمثل .Idealised
تلون منطقه بطابع محافظ ورسم المستقبل في شكل
ٍ
وبالتالي ّ
عرف كونت العالقات العائلية بانها اتحاد أخالقي وعاطفي قائم على التعاطف المتبادل .يكمن
ّ
دور العائلة بالتوسط  Mediateبين دور الفرد وأقاربه ،وتربية الجيل الشاب بروح االيثار
وتعليمه التغلب على األنانية الفطرية .ان أهمية العائلة تكمن في أنها مصدر عفوي للتعليم
األ خالقي وبأنها األساس الطبيعي لتنظيمنا السياسي .في جانبها األول ،أعدت العائلة المجتمع
للمستقبل ،ووسعت العائلة الجديدة المجتمع الحاضر ،في جانبها الثاني.5
لم ينكر كونت التنوع التاريخي لألسرة عند بحثه في عالقاتها الرئيسية ،أي العالقات بين الجنسين
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- Ibid., р 328
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- See: Auguste Comte. Système de politique positive, ou Traité de sociologie, Vol. 3 (Chez CarilianGoery and V. Dalmont, Paris, 1853), p 1
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وبين األجيال .لكنه جادل بشكل أساسي حول األسرة البرجوازية المعاصرة ،مؤمثالً اياها ،ولم
يربط تحليلها بمسائل الملكية و الميراث والمال وما الى ذلك .لقد عبر عن نفسه بروح بطرياركية
حادة ،ضد مساواة المرأة وشدد في كل مكان على الحاجة لتعزيز سلطة وقوة الذكر -األب
والزوج .كانت الن ساء ،برأيه ،أدنى من الرجال فكريا ً وفي قوة االرادة .ت َحددَ دور المرأة
االجتماعي من خالل صفاتها العاطفية واألخالقية وقدرتها على توحيد الناس وتربيتهم أخالقياً.
ّ
الفظة ،وايقاظ المشاعر االجتماعية
كانت مهمة النساء ممارسة تأثير كبير على طبيعة الذكور
عندهم على اساس التضامن .لذا جاءت النظرية االجتماعية الوضعية حول العائلة االنسانية لتُنظم
التأثير االنثوي العاطفي العفوي على النشاط الذكوري  .1ي ُعد دور المرأة في تنشئة الجيل
الصاعد ،بالنسبة له ،عادالً وعظيماً .ان العائلة هي الوصي والناقل لتقاليد وخبرات األجيال
السابقة .يتم جتمعة الفرد واكسابه الصفات الالزمة لخدمة البشرية بنجاح والعيش معهم والتخلص
من النزعة الفردية الطبيعية في اطار العائلة ،وهي ،أي العائلة ،في نفس الوقت ،تحافظ على
توازن العالقات الطيبة بين األجيال ،وبين التقاليد وال ُمعاصرة ،والتي يحمل رسالتها ك ٌل من
الشباب وكبار السن.
كان التعاون المبني على تقسيم العمل نظيرا ً للعالقات العائلية على المستوى االجتماعي األوسع.
قام ك ٌل منهم بما يهتم ،واهتموا ببعضهم البعض ،ولذلك برز االجماع العالمي ونشأ التفاعل
العفوي بين األفراد .دفع كونت العالقات االقتصادية الى الخلفية بتشديده على األهمية العاطفية
والروابط األخالقية وبتفعيله عنصر االجماع ،بالرغم من أنه لم ينكر أهمية العالقات االقتصادية.
اعتبر كونت مبدأ دعه يعمل  Laissez-Faireسخيفا ً النه كان يشجع على ابراز اسوأ جوانب
الطبيعة االنسانية األنانية .ال يمكن لالنسجام االجتماعي أن يتحقق حيث تسود المنافسة
واالستغالل.2
رأى كونت ايضا ً الجوانب السلبية لتقسيم العمل .لقد عزز تطور قدرات بعض الكفاءات وأخمد
كفاءات عام ٍة أخرى ،وضيّق التخصص افق الفرد ،ووحدت المشاعر االجتماعية األشخاص من
نفس المهنة فقط خالقةً عداءا ً للمهن والحرف األخرى ،الخ .3يمكن أن يؤدي تقسيم العمل الى
تقسيم المجتمع الى مؤسسا ٍ
ت منفصلة مؤديةً الى االخالل بوحدته وتوليد المنافسة واثارة الغرائز
األساسية.
استنتج كونت من خالل قوله بأن هناك ميالً نحو انحالل المجتمع واالخالل بوحدته ،الحاجة الى
سلطة سياسية كمعبر عن "الروح العامة" .ان الغرض االجتماعي للحكومة ،حسب قوله ،هو منع
هذا الميل القاتل لتبديد األفكار والمشاعر والمصالح قدر االمكان ،والتي هي نتيجة حتمية لمبدأ
التطور البشري ،والتي اذا ما تابعت مسارها الطبيعي بهذا الشكل فستنتهي حتما ً بايقاف التقدم
االجتماعي بكل نواحيه الهامة.4وهكذا ،تكون الدولة ذاتا ً للتضامن االجتماعي ويشكل الخضوع
لها واجبا ً مقدسا ً على الفرد .تؤدي الدولة ،كراعٍ للنظام االجتماعي وظائف اقتصادية وسياسية
والتي اعتبر كونت أن الوظيفة األخالقية هي الوظيفة األساسية لها .قدّر كونت تقديرا ً عاليا ً
العصور الوسطى وتقسيم السلطة الذي كان موجودا ً بين الدولة والكنيسة عندما أراد أن يُظهر
ضرورة تقسيم القوة األخالقية والسياسية من أجل منع االرهاب الفكري واألخالقي الذي قد يقود
الى اعاقة تطور الفكر ويخضعه للمصالح العملية للحكام .عندما اشاد كونت بكل قيم الدكتاتورية
التي مارستها الكنيسة القروسطية ،رأى ما يشبهها في األفكار الوضعية بما هي مجموعة من
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األفكار والمبادئ والمفاهيم يكملها نوع من العبادة ،أي سلسلة من الطقوس المدنية التي تهدف الى
استبدال الطقوس الكنسية التقليدية القديمة.
ان العمل على حل قضايا الحياة الروحية وشعار "عش من أجل االخرين" وأخالقية المسؤوليات
لم يجتذب الكثير من المؤيدين .لم يستطع كونت أن يطرح بشكل صحيح ،او أن يقرر أهم القضايا
االجتماعية الرئيسية.لقد استهان بشكل مثالي بدور العالقات االقتصادية ،وبالغ بأهمية دور
العوامل الروحية .اعتبر كونت تقسيم العمل ليس كمؤسسة اقتصادية ،بل كنوع من العالقات
ى معين من تطور القوى المنتجة ،عالوة ً على طابع
األخالقية والسيكولوجية دون ربطه بمستو ً
ً
عالقات االنتاج .لقد تعامل مع تشكيالت المجموعات االجتماعية وخاصة المجموعات المهنية
منها بشكل تجريدي دون استنباطها من عالقات الملكية .ومن هذا المنطلق منطقيا ً نبع تبريره
واعترافه بضرورة بقاء البناء االجتماعي القائم.
 -6الديناميكيات االجتماعية
قال كونت بأن دراسة ديناميات الحياة الجماعية االنسانية تُشكل بالضرورة أهم مكونات النظرية
الوضعية حول التقدم االجتماعي .1أنشأ كونت ،من خالل تجريد نفسه بشكل واعٍ عن تنوعات
اشكال التطور التاريخي العيانيةُ ،مخططا ً مبنيا ً على أمثلة مأخوذةٍ من تاريخ أكثر الدول
األوروبية "تحضراً" .كان التقدم يعني بالنسبة له التطور على شكل خط صاعد ،على الرغم من
أنه شدد في سياق محاولته لتحرير مفهوم التقدم من شوائب "القيم الميتافيزيقية" ،شدد على انه
كان (مفهوم التقدم-م .أ) يتضمن تطورا ً بسيطا ً بدون أن يكون كامالً تماماً .لقد كتب أن العلم لم
يستطع االجابة عما اذا كان التقدم االجتماعي يضمن تقدما ً أخالقيا ً ايضاً ،على الرغم من ان
كونت نفسه كان مقتنعا ً بذلك.
قسم كونت دور العوامل المتنوعة التي تؤثر على التطور االجتماعي لدن فرزها الى عوامل
أساسية وثانوية .كان العامل األساسي والحاسم هو التطور الروحي والذهني .اعتبر المناخ
وال ِعرق والعمر ومتوسط حياة الناس ونمو السكان والتي اشترطت تقسيم العمل وحفزت تطور
الخصائص الفكرية واألخالقية لالنسان كعوامل ثانوية ،والتي كان يمكنها ان تُسرع او تُعيق تقدم
المجتمع الذي يحدث بطريق ٍة ُمنتظمة وال تتغير.
وعند تقسيمه أنواع التقدم الى مادي (تطور شروط الحياة الخارجية) ،الفيزيقي (استكمال الطبيعة
البشرية) ،الفكري (تطور الفكر واالنتقال من النظرة الدينية للعالم الى النظرة الوضعية)،
واألخالقي (تطور الجماعية والمشاعر األخالقية) ،أكد عندها على النوعين األخيرين .كتب
جمع من وجهات النظر "االراء" والتي أثرت
كونت بأن العضوية االجتماعية كانت مبنيةً على
ٍ
على جوانب الحياة االجتماعية في الوقت الذي كانت تتغير فيه بشكل تدريجي .ولما كان األمر
كذلك ،كان ينبغي ان تستند الديناميكيات االجتماعية على تاريخ الروح البشرية.
تُعتبر أعم المفاهيم المجردة ،بالنسبة له ،كأهم المؤشرات على تطور العقل ،وبالتالي يمكن الحكم
على درجة تطور المجتمع من خالل النظم الفلسفية التي تصاحبه .ولكل مرحلة في تطور العقل
االنساني والتي تعاقبت بانتظام في المراحل الرئيسية الثالثة (الالهوتية والميتافيزيقية والوضعية)
كانت هناك اشكال متوافقة لهاُ ،محددة من الفن واالقتصاد وعلم السياسة والتنظيم االجتماعي .ان
قانون المراحل الثالثة هو حجر الزاوية المنطقي والتاريخي لنظرية الديناميكيات االجتماعية
الكونتي ،وتُقابل هذه المراحل الثالث في تطور العقل االنساني ثالثة مراحل مماثلة في التطور
- Ibid., p 232
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التاريخي .قام كونت بتقسيم المرحلة الالهوتية التي تضمنت العصور القديمة والوسطى حتى عام
( )9311الى ثالثة فترات :الفيتيشية ،الشركية  Polytheismوالتوحيدية .عزا الناس الحياة الى
األشياء الخارجية واعتبروها الهةً بالنسبة لهم في الفترة الفيتيشية .خالل الفترة الشركية التي كانت
ُمنتشرة ً في اليونان وروما قامت "الكائنات الخيالية" بتفسير كل الظواهر ،وطبعها الناس بطابع
الحياة .في هذه الفترة أ ُنشئت "نظرة شعرية للعالم" شجعت تطور االبداع الفني ولكنها لم تكن
قادرة ً على توجيه الممارسة ،وكان هذا برأيه سبب ضعف تطور الثقافة المادية في العصور
القديمة.
ان عصر المسيحية هو عصر الفترة التوحيدية .غيّر دين االله الواحد صورة العالم والعالقات
السياسية واالجتماعية واألخالق والعادات .وصف كونت باسهاب االنسجام المزعوم غير ال ُمعتاد
بين الدولة القروسطية والدين واعتبر المذهب الكاثوليكي رائد ذلك "االبداع المميز للعبقرية
السياسية االنسانية" .1يجب البحث عن نموذج لبعض المؤسسات االجتماعية القروسطية على
وجه التحديد.
بدت المرحلة الميتافيزيقية في الفترة من  9311الى  9911بالنسبة الى كونت كفترةٍ انتقالية
ميزها االخالل بالمعتقدات القديمة واسس النظام االجتماعي .وكان االصالح وفلسفة التنوير
والثورات ("االنتصار السياسي للميتافيزيقيين والحقوقيين )"2أهم أحداث هذه المرحلة .قاد النقد
الف لسفي السلبي الى تراجع كل سلطة ،وقوة الطبقات الحاكمة والدين .ولكن لم تخلق الثورة (برأي
كونت) مذهبا ً يمكنه ان يوحد العقول ،بالرغم من أنها حررت الفرد .اعتبر كونت أن مفاهيم
الثوريين الفرنسيين كانت مبنيةً على الجهل بالتاريخ وقوانينه .وكان الكفاح من أجل التغيير
مرضية،
الثوري يعني مخالفةً لقوانين التاريخ وتعطيل مساره ال ُمعتاد واغراق المجتمع في حال ٍة َ
وما الى ذلك .سمحت "الروح الميتافيزيقية" التي ُولدت في تلك المرحلة بنشوء الشكوك الفلسفية
واالضطراب األخالقي والعصيان السياسي .كان المجتمع المعاصر الغارق في الفوضى يعاني
من الحاجة الى ايديولوجي ٍة جديدةٍ لتحل محل المذاهب الخيالية والوهمية وتؤدي دورا ً اجتماعيا ً
تكاملياً.
ان انتشار العلوم ونمو اهميتها االجتماعية ونشوء النظرية الوضعية تدريجيا ً كان دليالً على أن
المجتمع يدخل مرحلته الوضعية األخيرة .بدأ النظام الصناعي يحل محل النظام العسكري الذي
ميز العصر الالهوتي .ان استخدام االكتشافات العلمية لصالح االنسانية جمعاء يضمنُ تطورا ً
ُمتجانسا ً ومتساويا ً لكل عناصر الحياة .يمثل انتصار الغيرية على األنانية ونمو المشاعر
االجتماعية وتطور الثقافة المادية بسرعة والتي ضمنت حياة ً سارة وسهلة وسالمةً وعدالً للجميع،
احد السمات التي تميز المرحلة الوضعية.
بالمقارنة مع بعض األعمال التاريخية والفلسفية والسوسيولوجية المعاصرة والسابقة له ،لم تكن
نظرية كونت في الديناميكيات االجتماعية تخلو من أفضليا ٍ
ت ُمعينة .حاول أن يُبرز نمط التطور
االجتماعي والذي لم يالحظه المؤرخين ذوي النزعة االرادية .عارض نظريات القوانين الطبيعية
والعقد االجتماعي بمقاربته التاريخية ،وعارض كذلك ،الليبرالية االجتماعية بنظرته للمجتمع ككل
واحد .كان منهجه التاريخي-التطوري حول الدين ُمثمرا ً ايضاً ،لقد ربط تطور الدين بمجموعٍ
واسع ٍة من العالقات االجتماعية-السياسية ،بالرغم من أنه استنتج وحدة المجتمع والرابط بين
أشكال معينة من الدين بالمؤسسات االجتماعية-السياسية من األفكار بدالً من البنية االقتصادية.
ولكن نظرا ً لكونه قد استند بديناميكياته االجتماعية على قانون المراحل الثالثة ،فقد امتنع عن
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تحلي ل تنوع األشكال العيانية لتطور األمم التاريخي ،وأورد كتوضيحات لمخططه الذي أنشأه،
فقط تلك الحقائق التي تتوافق معه .لم تكن نظريته حول التطور االجتماعي أكثر من مخطط تأملي
وميتافيزيقي .لم يستطع تحديد الخصائص الحقيقية للحياة االجتماعية أو القوى المحركة للتاريخ،
ناهيك عن اتجاه التطور المستقبلي للمجتمع.1
 -7التنظيم السياسي الوضعي
أصبح الضعف األساسي لنظرية كونت واضحا ً بشكل خاص عندما انتقل من اطروحات
الديناميكيات االجتماعية العامة الى اثبات برنامجه السياسي "التنظيم السياسي االجتماعي" .علق
كونت أهميةً خاصة على ذلك الجزء من عمله ،على عكس االسلوب الموضوعي الذي كان يهدف
الى اكتشاف الحقيقة ،ينبغي أن تكون القيم الذاتية والمصالح والمثل العليا االنسانية جوهرا ً للتنظيم
السياسي الوضعي .وبذلك ب ّ
شر كونت بمنهجي ٍة ذاتي ٍة في السياسة .قال كونت ان أحد أعماله
( )The Positive Philosophyاستمد الفلسفة من العلم ،اما االخر ( The System of
 )Positive Polityفقد تحول الى دين كام ٍل ونهائي .2في هذا الدين الجديد ،اتخذ المجتمع مكان
هللا ،والذي يجب على الفرد فيه أن يدين اليه بكل شيء.
وتُبشر الوضعية في "دين االنسانية" بالخضوع الكامل للفرد في المجتمع ،وبالحب الشامل
واألخوة .استنتج كونت الدور االجتماعي الكبير للعلماء والفنانين من فكر ووحدة العواطف
ّ
والعقل :انهم الكهنة الجدد وأوصياء العقائد الوضعية والقيّمين على العبادة الجديدة .لم تكن فكرة
الكنيسة الوضعية غريبةً عليه كذلك ،كان هدفها أن تكون رابطةً للديانات قاطبةً في بادئ األمر،
ومن ثم للبشر جميعا ً فيما بعد .كان الهدف من فيدرالية األمم الوضعية ومقرها في باريس ضمان
دائم على األرض.
سالم ٍ
ً
لقد أولى كونت أهمية كبيرة ً للبروليتاريا في مناقشته لهذا البرنامج الغامض" .يمكن أن يصير
البروليتاريون لدينا مساعدين للفالسفة الجدد" .3ولكن لكي يصيروا ما أراده كونت ،فقد كان
عليهم أن ينفصلوا تماما ً عن المذاهب االشتراكية التي تنتهك مؤسسة ال ُملكية (والتي اعتبرها
الوضعيون ُمقدسة) .عارض بحدة فكرة الشيوعية والرسالة القائلة بأن تنظيم النشاط البشري
يعتمد على نمط ال ُملكية .4كان من ال ُمقرر التعامل مع ال ُملكية في المجتمع الوضعي كتراكم للثروة
االجتماعية ،واعتبروا الناس الذين ضاعفوا ُملكياتهم كمن خَدم االنسانية .طر َح كونت فكرة ً
غامضةً عن البطرياركية الصناعية المؤلفة من الصناعيين والفنيين يتم اختيار ثالثة ديكتاتوريين
أو ثُالثي حاكم  Triumvirateمن بينهم الدارة شؤون الصناعة والزراعة والتمويل ويجب عليهم
أن يُركزوا السلطة التنفيذية والتشريعية في ايديهم .يجب فصل السلطة األخالقية عن االدارة
السياسية واالقتصادية وأن تكون ممارستها في أيدي الفالسفة والفنانين.
ان "اشتراكية" كونت "المنظومية" والتي وضعها في مواجهة "االشتراكية العفوية" العمالية
كانت في الحقيقة طوباوية غامضة برجوازية صغيرة.
لعبت الحجج المطنبة حول الحب الشامل والنظام والتقدم العالميين دور الستار الدخاني لمعنى
الفكرة السياسية الرجعية حول نظام المؤسسات الذي تتركز فيه السلطة الروحية بيد الفالسفة،
1

- See: Otwin Massing. Fortschritt und Gegenrevolution. Die Gesellschaftslehre Comtes in ihrer
)sozialen Funktion (Klett, Stuttgart, 1966
2
- August Comte. Système de politique positive, Vol. 1, p 448
3
- Ibid., p 129
4
- Ibid., p 152

واالمكانات المادية والحكم في ايدي الرأسماليين ،بينما بقي العمل الذي يُقدم الرضا األخالقي
واالعتراف االجتماعي من نصيب البروليتاري .لم تكن االصالحات والتحوالت االجتماعية التي
أعلنها كونت تهدف الى تصفية العالقات االجتماعية المتناحرة التي تولدها الملكية الخاصة ،بل
هدفت الى تغيير العالقات بين الناس واصالح الوعي االخالقي عندهم .كانت تعاليم كونت نقيضا ً
واسع في فرنسا.
ق
للماركسية ،التي كانت تنتشر على نطا ٍ
ٍ
 -8مكانة كونت في تاريخ علم االجتماع
كانت أفكار كونت الفلسفية واالجتماعية والسياسية غير مؤثرة نسبياً ،خالل فترة حياته .لكن كان
االهتمام بالوضعية كنظرية فلسفية ينمو منذ ستينيات القرن التاسع عشر .كانت أهميتها تكمن في
رغبتها بالتوصل الى معرف ٍة وضعي ٍة صارمة على عكس البناءات التأملية الميتافيزيقية ،وقد
توافقت هذه الرغبة مع احتياجات تطور العلوم .أعلن العديد من العلماء الطبيعانيين أنفسهم أنهم
وضعيين .نشأ هنا تأريخا ً وضعيا ً (هنري باكل  Henry Thomas Buckleوايبوليت تين)،
نظرية الثقافة الوضعية (ارنست رينان  ،)Ernest Renanعلم الجريمة الوضعي (سيزاري
لومبروسو  ، )Cesare Lombrosoعلم النفس والمنطق الوضعي ،ونظرية األدب والفن وحتى
"الميتافيزيقيات" الوضعية (اتيان فاشروت  Étienne Vacherotوالفريد فوليي Alfred
 .)Fouilléeكان دور كونت في تاريخ علم االجتماع متناقضا ً للغاية .بعد ان قام بتجميع العديد
من افكار علم االجتماع في عصره بشكل كامل تقريباً ،قام بتوجيهها ضد ال ُمقاربة التأملية-
المجردة حول الحياة االجتماعية وضد المفاهيم الدينية .وأثّر نداءه لبناء المعرفة الوضعية
واالعتراف بقوانين الطبيعة التي تحكم التاريخ بشكل كبير على تطور العلوم االجتماعية في
عصره .ويشير مؤخي علم االجتماع الى عقليته االبداعية 1ومعرفته الموسوعية ،حتى أن بعض
المؤلفين قالوا بالتشابه بينه وبين هيغل .2ووفقا ً ألحد المفكرين الفرنسيين المعاصرين يقول بأن
قراءة كونت تُعطي انطباعا ً انك تقرأ أفكارا ً معاصرة وأن عمله ال يزال موضوعياً .أصبحت
العديد من األفكار والمفاهيم التي طرحها كونت في الواقع أداة ً للفكر االجتماعي البرجوازي.
وهي تشمل المجتمع ككل عضوي يتم تطويرها في النظريات العضوية وفي مفاهيم أتباع كونت
الرئيسيين في فرنسا ،اميل دوركهايم ،ونظرية تالكوت بارسونز البنيوية الوظيفية .3وتشمل
األفكار التي يطورها المفكرين المعاصرين تحديد قوانين وعمل المجتمع والبحث عن العناصر
التي تحدد التطور التاريخي ،التكامل االجتماعي واستقرار النظام االجتماعي .كان لفكرة كونت
حول الطبيعة الموضوعية لعلم االجتماع كعلم يتطور وفقا ً لمبادئ العلوم الطبيعية تأثيرا ً كبيرا ً
على العلوم االجتماعية.
ً
ُ
ولكن كان العديد من األفكار التي طرحت باسمه قد طرحها أسالفه ،وخاصة سان سيمون.
باالضافة الى ذلك ،كان هناك خطأين جذريين في مفاهيمه السوسيولوجية كما كل السوسيولوجيا
الوضعية ،أي المثالية والتي تم التعبير عنها من خالل قانون المراحل الثالثة ومحاولته لشرح
التغيرات التاريخية بتأثير األفكار ،وطابعها الميتافيزيقي الالدياليكتيكي ،4وتم التعبير عن هذا
1

- Lewis A. Coser. Masters of Sociological Thought, 2nd Ed. (Harcourt Brace Jovanovich, New York,
1977), p 40
2
)- See: F.S.Marvin. Comte. The Founder of Sociology (Russell & Russell, New York, 1965
3
- Paul Kellermann. Organizistische Vorstellungen in soziologischen Konzeptionen bei Comte, Spencer,
)und Parsons (Dissertation, Munich, 1966
4
- I. S. Kon. Der Positivismus in der Soziologie (Akademie-Verlag, Berlin, 1968), p 19

الخطأ الجذري األخير ،على وجه الخصوص في الطبيعة التأملية لنظريته عن التقدم.
تمتل سوسيولوجيا كونت بالتناقضات .وبينما كان يدعو الى اصالحات مبني ٍة على المعرفة
الوضعية ،كان يرفض في نفس الوقت امكانية التدخل في مجرى التاريخ .استلهم برنامجه في
اعادة تنظيم المجتمع اجتماعيا ً وسياسيا ً من ال ُمثُل االجتماعية المحافظة .وكما قال كوزر ،على
نحو صحيح ،فقد كان ُمنقسما ً بين مطلبي استقرارالنظام والتقدم.1
في محاولة لجعل العلوم االجتماعية "وضعيةً" ،أكد كونت انه وبغض النظر عن الصعوبات التي
يواجهها في دراسة موضوعه ،انه ،في حالة المعاجة السليمة ،فقد توصل الى استنتاجات اكيدةٍ
بنفس قدر استنتاجات الهندسة نفسها .2ض ّمن كونت عناصرا ً من التفكير الديني في العلم
تفكر وتحليل وأن يتم
االجتماعي ايضاً ،داعيا ً الى تطبيق افتراضات وعقائد السوسيولوجيا دون ٍ
تصديقها دون أدنى شك .أكد كونت نفسه في كثير من األحيان أن الفلسفة الوضعية كانت مجرد
تعديل للحس السليم  ، Common Senseوبهذا حرم العلم من أحد أهم صفاته االساسية ،اال وهي
مناهضة العقائدية -الدوغما.

- Lewis A. Coser. Op. cit., p 41
- Auguste Comte. Discours sur l’esprit positif, p 111
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الفصل الثالث
مفاهيم هربرت سبنسر السوسيولوجية
ايغور سيميونوفيتش كون
 -1سبنسر وعصره
ترتبط والدة السوسيولوجيا في انجلترا باسم هربرت سبنسر ( .)9113-9921عندما بدأ نشاطه
العملي كانت الرأسمالية ،في منتصف القرن التاسع عشر في أوج ازدهارها .بعد أن اكتملت
الثورة الصناعية ،تفوقت انجلترا على جميع البلدان األُخرى في مستوى التطور االقتصادي.
كانت رمزا ً لالزدهار والليبرالية في نظر الرأي العالمي في منتصف القرن .كانت الطبقات
حرز،
المتوسطة البريطانية ،على الرغم من الصراعات الطبقية الحادة ،فخورة ً تماما ً بالتقدم ال ُم َ
ع ِم َل
وتتطلع بثق ٍة الى المستقبل .كان لهذا المزاج تأثيره ايضا ً على فلسفة سبنسر االجتماعيةَ .
ي ٍ في السكك الحديدية ،ودرس في نفس الوقت
سبنسر بين األعوام 9989- 9939
ٍ
كمهدس وفن ّ
الرياضيات والعلوم الطبيعية .ثم ساهم في الصحافة لعدة سنوات .استقال من عمله عام  9973بعد
أن َو ِرث ارثا ً كبيرا ً من أحد أعمامه ،وبدأ حياة ً متواضعةً
لعالم ُمستقل وشخصي ٍة عامة .ورفض
ٍ
جميع األوسمة الرسمية حتى بعد أن حقق الشهرة.
نظام للفلسفة التركيبية التي
في أوائل ستينيات القرن التاسع عشر ،بذل سبنسر ُجهدا ً كبيرا ً النشاء
ٍ
من شأنها أن ت ُو ّحد جميع العلوم النظرية في ذلك الوقت .تض ّمن هذا العمل عشرة ُمجلدات تتكون
من خمس عناوين منفصلة( :المبادئ األولى) ( ،9912 First Principlesمبادئ علم األحياء)
 Principles of Biologyالذي يتكون من جزئين  9918و ،9919و(مبادئ علم النفس)
 9992-9991 Principles of Psychologyبثالثة ُمجلدات ظهرت طبعته األولى عام
( ،9977مبادئ علم االجتماع)  Principles of Sociologyبثالثة ُمجلدات  9991و9992
و 9911والتي سبقها كتابٌ ُمستقل عام ( 9993دراسة علم االجتماع) The Study of
 ،Sociologyو(مبادئ علم األخالق)  Principles of Ethicsبمجلدين  9912و.9913
ما هو مصدر أفكاره؟
ت الحق لم يقرأ الكتب الفلسفية والسيكولوجية ُمفضالً
لم يكن ُمهتما ً بالفلسفة في شبابه .في وق ٍ
الحصول على البيانات والمعلومات الضرورية من المحادثات مع األصدقاء والكتابات الشعبية.
وفقا ً لسكرتيره ،لم يكن هناك كتاب واحد لهوبس او لوك أو هيوم أو كانط في منزله ،كانت
معرفته حول التاريخ ضعيفة للغاية.
استعار سبنسر أكثر بكثير من العلوم الطبيعية ،خاصةً من تلك الجوانب التي كانت تتضمن،
والتي نشأ فيها ،فكرة التطور.
عندما ظهر كتاب (أصل األنواع) لداروين عام  ،9979ر ّحب سبنسر به بحرارة .وبدوره ،قدّر
داروين نظرية سبنسر عن التطور تقديرا ً عالياً ،واعترف بتأثيرها عليه ،وحتى أنه اعتبر سبنسر
أهم من نفسه فكريا ً .وعلى الرغم من هذا االعتراف والتأثير ،فان تطور سبنسر كان أكثر
الماركيةً منه داروينياً.
الخط الثاني للتأثير ،والذي أدركه واعترف به سبنسر نفسه ،كان أعمال االقتصاديين االنجليز في
القرن الثامن عشر ،وخاصةً أعمال مالتوس وآدم سميث .كما نعلم ،ليس فقط سبنسر ،ولكن
دارون نفسه استدل على فكرته عن البقاء لألصلح من مالتوس بالضبط ،على الرغم من أن كليهما

قد قدّما لهذه النظرية وجهةً متفائلة و(تقدمية) لم تكن عند مالتوس.
أخيراً ،كان ألفكار النفعيين االنجليز ،والسيما بينتام والتي كثّف سبنسر نزعتها الفردية أكثر
وأكثر ،تأثيرا ً واضحا ً عليه .بصفته نبيا ً للبرجوازية الليبرالية األكثر راديكاليةً ،اتّبع باستمرار مبدأ
(دعه يعمل دعه يمر) طوال حياته .كان قد صاغ بالفعل في كتابه األول (االحصاءات
االجتماعية)  9979 Social Staticsقانون (الحرية المتساوية) ،1والذي يمكن لالنسان بموجبه
أن يُطالب بالحرية الكاملة ل ُممارسة َملَكاته المتوافقة مع امتالك كل انسان آخر ُمثل الحرية.2
كانت حرية السلوك الفردي والمنافسة والبقاء لألصلح هي كل ما يلزم لتطور المجتمع .دأب
سبنسر ،الذي اشتغل على هذه الفكرة باستمرار ،على ُمعارضة ليس فقط القوانين التي ُوضعت
لمساعدة الفقراء فقط ،بل وأيضا ً أي تدخل من الدولة في الشؤون العامة .كان موقفه االيديولوجي
وسخيف نفسيا ً من وجهة النظر البيولوجية،
أمر كارثي
ُمعاديا ً لل ُمجتمع .واعتبر أن مبدأ الجماعية ٌ
ٌ
حيث رأى فيه تشجيعا ً لألسوأ على حساب األفضل.
ان موقف سبنسر من كونت ُمثير لالهتمام .تشكلت أفكاره الخاصة بشك ٍل رئيسي عندما تعرف
على أعمال كونت .كان ،على العموم ،يُقدر كونت بشدة ،وينسب اليه "الفضل في تحديد العالقة
بين علوم الحياة وعلوم ال ُمجتمع بدق ٍة نسبية .3كتب يقول بأن "منهج كونت في ادراك الظواهر
االجتماعية" هو أفضل منهج من بين كل المناهج السابقة ،وأن من أهم انجازاته االعتراف
باعتمادية السوسيولوجيا على البيولوجيا.4
ولكن في وق ٍ
ت الحق ،بدأت تظهر الخالفات الخطيرة .كان لدى سبنسر ،أوالً وقبل كل شيء،
نزعةً طبيعانيةً أكثر من كونت .وكانت مسيحانية كونت التي ظهرت لديه في وقت متأخر( ،قانون
المراحل الثالث) ،ومحاوالته األُخرى لربط التطور االجتماعي بالتطور الروحي ،غريبةً للغاية
عن سبنسر.
"ما هو هدف كونت ال ُمعلَن؟ تقديم ُمعالجة ُمتماسكة لتقدم المفاهيم البشرية .ما هو هدفي؟ تقديم
ُمعالجة متماسكة لتقدم العالم الخارجي .يقترح كونت (قرابات األفكار) من أجل وصف ما هو
ضروري وفعلي ،أما أنا ،فأقترح (قرابات األشياء) من أجل وصف ما هو ضروري وفعلي.
يذهب كونت الى تفسير نشأة معرفتنا حول الطبيعة .أما هدفي فهو تفسير أصل الظواهر التي
تُشكل الطبيعة بقدر االمكان .هدف األول ذاتي ،واالخر هدفه موضوعي".5
ّ
الخطي المو ّحد ،في ضوء ما يُبينه تطور ُمختلَف األشكال االجتماعية
رفض سبنسر فكرة التقدم
التي تُظهرها األعراق ال ُمتحضرة والمتوحشة في جميع أنحاء العالم ،كمراحل ُمختلفة في تطور
شك ٍل واحد.6
ان األنواع االجتماعية ،برأيه مثل األنواع الفردية للعضويات ،ال تُشكل سلسلة ،ولكنها قابلةٌ
للتصنيف فقط في مجموعا ٍ
ت متباعدة ومتشعبة.7
أخيراً ،طرح سبنسر مسألة عالقة الفرد بالكل االجتماعي بشك ٍل ُمختلفٍ تماما ً عن كونت.
 -2موضوع دراسة علم االجتماع
1

- Herbert Spencer. Social Statics; or the Conditions Essential to Human Happiness (Appleton & Co.,
New York, 1882), p 105
2
- Ibid., p 94
3
- Herbert Spencer. The Study of Sociology (Henry S. King & Co., London, 1875), p 328
4
- Ibid., p 330
5
- Herbert Spencer. An Autobiography, Vol. 2 (Watts & Co., London, 1926), p 488
6
- Herbert Spencer. The Study of Sociology, p 329
7
- Ibid

لم يُقدم سبنسر تعريفا ً رسميا ً ُمتطورا ً للسوسيولوجيا أو عالقتها بالعلوم االجتماعية األُخرى .ولكنه
أعار اهتماما ً كثيراً ،اثناء دراسته للسوسيولوجيا ،الثبات امكانية وجوده كعلم .اعتمدت هذه
االمكانية على وجود -9 :قانون ":السببية الطبيعية" الشامل والذي كان فاعالً في المجتمع كما في
الطبيعة -2 .الروابط ال ُمنتظمة لعناصر وبُنى أي ظاهرة .استبق سبنسر بالتفاصيل ،بعد أن درس
كل الصعوبات الموضوعية والذاتية (من ضمنها التحيزات الطبقية) النشاء سوسيولوجيا علمية،
استبق عددا ً من فرضيات سوسيولوجيا المعرفة التي ستظهر الحقاً.
كانت المهمة األكثر تعقيدا ً بالنسبة له هي تمييز علم االجتماع عن التاريخ يكون علم االجتماع
بروحه ،عند دراسة قوانين تطور المجتمع ،علما ً تاريخياً .ولكن ،برأي سبنسر ،كان ذلك ُمرتبطا ً
بعلم التاريخ الوصفي التقليدي ،بنفس الطريقة التي ترتبط فيها االنثروبولوجيا بالبيوغرافيا .في
حين س ّجلت البيوغرافيا كل ظروف حياة االنسان ،درست األنثروبولوجيا وضعية وشروط تطور
العضوية .بنفس الطريقة ،كانت السوسيولوجيا ،برغم ارتكازها على الحقائق التاريخية ،أقرب
منهجيا ً الى البيولوجيا.
وعلى النقيض من كونت ،لم يُحدد سبنسر فهمه لموضوع ومهام السوسيولوجيا ،ولكن ايضاً ،في
الواقع ،أدرك المبادئ التي أعلنها .كانت مبادئه للعلم االجتماعي هي في األساس ال ُمحاولة األولى
لبناء نظام سوسيولجي ُمتكامل بناءا ً على المواد االثنوغرافية .لقد حاول ،تحت عنوان (بيانات
علم االجتماع)  ،Data Of Sociologyاعادة بناء حياة االنسان البدائي نظريا ً وفيزيائيا ً وعاطفيا ً
وفكريا ً ودينياً ،وأن يُبرز أصل أفكاره ومفاهيمه الرئيسية .قام الحقاً ،تحت عنوان ( ُمقدمات في
علم االجتماع)  The Inductions of Sociologyوالذي تض ّمن نظريةً عامةً عن ال ُمجتمع،
بتحليل مفاهيم ال ُمجتمع ونموه وبُناه ووظائفه وأنظمة وعضويات الحياة االجتماعية .درس في
ال ُمجلد الثاني من (مبادئ علم االجتماع) تطور العالقات المنزلية (العالقات الجنسية البدائية،
أشكال األسرة ووضع المرأة والطفل) والمؤسسات الطُقُسية بما في ذلك العادات والمؤسسات
السياسية (ليس فقط المؤسسات السياسية الرسمية كالدولة والمؤسسات التمثيلية والمحاكم والقانون
والم َهن العامة والمؤسسات
وحسب ،ولكن أيضا ً ال ُملكية وأنواع ال ُمجتمعات والمؤسسات السياسية ِ
الصناعية من انتاج وتبادل وتقسيم للعمل ،وما الى ذلك)ُ ،معتمدا ً على كمي ٍة هائلة من المواد
االثنوغرافية والتي جمعها بطريقة غير نقدية .وهكذا كان علمه السوسيولوجي علما ً شامالً ش َِم َل
االنثروبولوجيا واالثنوغرافيا ونظرية عامة عن التطور التاريخي.
 -3العضوية والتطورية
بُنيت نظرية سبنسر االجتماعية حول مبدأين رئيسيين :مفهوم ال ُمجتمع ككائن حي ،وفكرة التطور
االجتماعي .ارتبط المبدأ األول بضرورة فهم وحدة الكُل االجتماعي.
سأل نفسه بوضوح السؤال التالي ،ما اذا كان ال ُمجتمع هو "كائن" حقيقي ،أم ُمجرد اسم َجمعي
يعني مجموعةً من األفراد ،والموجود وجودا ً رمزيا ً فقط .كان عليه أن يعترف بأن ال ُمجتمع هو
نوعٌ خاص من الكيانات الموجودة بالفعل بما أن وجهة النظر االسمية بشأن المجتمع كانت غير
مقبولة بالنسبة له .واقترح أن لدينا كل الحق في اعتباره كيانا ً خاصاً ،النه على الرغم من كونه
ت ُمنفصلة ،االن أن الحفاظ ال ُمستمر على تشابها ٍ
ُمش ّكالً من وحدا ٍ
ت عامة معينة في تجميعات
هذه الوحدات داخل المنطقة التي َيشغلها كل مجتمع على مدار عدة أجيال أو قرون ،يُشير الى
عيانية معينة للكُل الذي يوحدها .هذه هي الميزة التي أعطتنا فكرتنا عن ال ُمجتمع .الننا ال نُعطي
هذا االسم للتجمعات العابرة التي ت ُشكلها الشعوب البدائية ،ولكننا نستخدمها فقط حيث تؤدي الحياة

المستمرة الى ديموم ٍة ُمعينة في توزيع مكوناتها داخل ال ُمجتمع.
ولكن ،اذا كان ال ُمجتمع شيئا ً حقيقياً ،بفرديته الخاصة ،فهل يجب تصنيفه على أنه عضوي أم غير
ق واسع (المجتمع
ُ
عضوي؟ على الرغم من أن سبنسر استخدم ال ُمشابهات الميكانيكية على نطا ٍ
ً
كمجموع  ،Aggregateوما الى ذلك) اال أنها لم ت َبد ُ ُمرضية له من أجل بناء نموذج ُمعمم للكل
االجتماعي ،ودعا نموذجه بأنه نموذج (عضوي) لمساعدته ،بما أنه مفهوم أكثر تعقيدا ً
وديناميكيةً .لقد كان أحد فصوله في كتاب (مبادئ علم االجتماع) بعنوان (ال ُمجتمع هو عضوية)
.Society is an Organism
وضع سبنسر قائمةً للتشابهات بين الكائنات البيولوجية واالجتماعية -9 :المجتمع مثل الكائن
البيولوجي ،على النقيض من المادة غير العضوية ،ينمو ويزداد حجما ً خالل القسم األكبر من
تحول الدول الصغيرة الى امبراطوريات) -2 .يصبح هيكل ال ُمجتمع
وجوده* (على سبيل المثالّ ،
أكثر تعقيدا ً باستمرار نموه ،تماما ً مثل هيكل الكائن الحي أثناء التطور البيولوجي -3 .يقترن تمايز
يز ُمماثل في الوظائف -8 .يُصاحب تطور،
البُنية في ك ٍل من الكائنات البيولوجية واالجتماعية بتما ٍ
وتطور تفاعل الكائنات البيولوجية واالجتماعية ،تمايزا ً بين هيكلها ووظائفها -7 .يُمكن عكس
التشابه بين المجتمع والعضوية ،يمكن القول أن أن كل عضوية هي مجتمع يتكون من أفرا ٍد
منفصلين -1 .في المجتمع كما في العضوية ،تظل األجزاء على قيد الحياة ،حتى عندما تتوقف
الحياة ككل ،لفترةٍ معين ٍة على األقل .كل هذا برأيه ،يسمح للمرء بأن يُعالج المجتمع البشري عن
طريق قياسه مع الكائن الحي.
ولكنه رأى أيضا ً اختالفات جوهرية بينهما-9 :تُشكل األجزاء ال ُمكونة للكائن البيولوجي كُالً
ملموسا ً تتحد فيه جميع العناصر بشك ٍل ال ينفصل ،بينما ال ُمجتمع كُلّ ،وتكون العناصر ،ك ٌل على
حداُ ،منفصلة الى هذا الحد أو ذاك -2 .أدى تمايز الوظائف في الكائن الحي الفردي بحيث
تر ّكزت القدرة على الشعور والتفكير في بعض أجزاءه وحدها ،بينما انتشر الوعي في المجتمع
الى جميع عناصره ،وتستطيع أن تستمتع وتعاني بنفس المدى تقريباً ،ان لم يكن بالتساوي .ومن
هنا ينشأ اختالف ثالث :توجد العناصر ،في الكائن العضوي من أجل الكُل ،أما في المجتمع ،على
العكس ،ال تُعتبر ازدهار المجموع ،بغض النظر عن ازدهار عناصره ،غايةً يجب السعي نحوها.
ال ُمجتمع موجود لمنفعة أعضاءه ،وليس وجود األعضاء لصالح ال ُمجتمع .يجب أن نتذكر أن
الجهود المبذولة من أجل ازدهار الجسد السياسي كبيرة ،ولكن ادعاءات هذا الجسد ليست ُمهمةً
في حد ذاتها ،وتصبح ذات أهمية فقط بقدر ما تُجسد األفراد المكونين له.1
غالبا ً ما كان سبنسر يقف موقف ال ُمعارضة لل ُمطابقة الكاملة بين ال ُمجتمع والعضوية ،هذه
التحفظات ضرورية للغاية بالنسبة اليه .يجب ان ال ينسى المرء أنه كان ذو نزعة فردية .في حين
أن الكُل االجتماعي بالنسبة الى كونت ،يسبق الفرد ،وبأن هذا األخير لم يكن حتى خليةً ُمستقلةً
لل ُمجتمع ،اال أن سبنسر ،كان على العكس ،يعتبر أن ال ُمجتمع مجموع من األفراد فقط .واعتبر أنه
من غير المسموح انحالل الفرد في العضوية االجتماعية .ومن هنا أيضا ً أتى التعديل ال ُمهم ،أن
ال ُمجتمع ليس ُمجرد عضوية بل "عضوية فائقة" أو "ما فوق عضوية" .Superorganism
مجتمع متطور ،حسب سبنسر ،ثالثة أجهزة عضوية .ان الجهاز الداعم هو تنظيم
يمتلك أي
ٍ
* ان االتجاه نحو التطور هو أحد ميزات النظريات التطورية ،وهذا يعني نقصان أو زيادة احدى خصائص المنظومة المعنية .يقول
علم الجينات التطوري أن ُمعدل التناسل وحجم و ُمعدل السكان في تزايد ُمستمر .ويقول علم الكون التطوري بأن العالم يتوسع
باستمرار .في هذا النموذج ،ال يتم وصف التطور التاريخي على انه انتقال من الصيد أو الجمع الى الزراعة البدائية ،او من االقطاع
مقياس ُمتدرج ،مثل الدرجة التي وصل اليها تقسيم العمل (دوركهايم) أو درجة
الى الرأسمالية ،بل تُوضع أنماط تنظيم االنتاج على
ٍ
التعقيد (سبنسر).
1
- Herbert Spencer. The Principles of Sociology, Vol. 1 (Williams and Norgate, London, 1885), pp 449450

األجزاء التي توفر التغذية في العضوية الحية ،وهو انتاج ال ُمنتجات الضرورية في المجتمع .يكفل
جهاز التوزيع االرتباط بين األجزاء المختلفة للعضوية االجتماعية من خالل تقسيم العمل.
وأخيراً ،يكفل الجهاز التنظيمي ،في شخص الدولة ،خضوع األجزاء للكُل .أن األجهزة المحددة
للعضويات هي المؤسسات .أحصى سبنسر ستة أنواع من المؤسسات :المحلية ،الطُقسية،
السياسية ،الكنسية ،المهنية والصناعية .لقد سعى الى تتبع تطور كل واحد منها عن طريق تحلي ٍل
تاريخي ٍ ُمقارن .ولكن ما هي قوانين هذا التطور؟ يحتل مفهوم التطور مكانةً مركزيةً في نظرية
سبنسر .ووفقا ً له ،ان الظواهر التي تحدث في أي مكان هي جز ٌء من العملية العامة للتطور .ان
تطور واحد فقط ،وهو يحدث بنفس الطريقة في كل مكان.
هناك
ٌ
ووفقا ً له ،تشتمل أي عملية تطور على جانبين :االندماج والتمايز .أنها تبدأ بنم ٍو كمي ٍ بسيط،
وزيادة ً في عدد أو حجم العناصر ال ُمكونة .استلزم النمو الكمي وتعقيد هيكل المجموع االجتماعي،
عملية التمايز الوظيفي والهيكلي للكُل .كانت األجزاء ال ُمنفصلة في العضويات االجتماعية البدائية
أقل تمايزا ً وتشبه بعضها البعض .يمكن لنفس الهيك ٍل الجزئي أن يؤدي العديد من الوظائف
االجتماعية المختلفة .اصبحت الهياكل الجزئية ،مع نمو المجتمع ُمتباينة وأكثر تمايزا ً عن بعضها.
بدأت هذه الهياكل الجزئية المتباينة بتأدية وظائف ُمختلفة أكثر من أي وق ٍ
ت مضى ،والتي يجب
تنسيقها مع بعضها البعض .كان تقسيم العمل ،الذي اكتشفه االقتصاديون أوالً كظاهر ٍة اجتماعية،
ثم اعترف به علماء األحياء الحقا ً على أنه (تقسيم فسيولوجي للعمل) ،بالتالي ،آليةً شاملةً وعالميةً
للتطور .ولكن كلما كانت الوظائف أكثر تمايزاً ،كلما ازدادت أهمية وجود آلية تنظيمية ُمعينة
قادرة على تنسيق الهياكل ال ُجزئية .ومن هنا تعقيد وتمايز عمليات التنظيم نفسها .بدأ التمايز
بالفعل بين ال ُح ّكام والمحكومين في المراحل األولى من التطور االجتماعي ،والذي أصبح واضحا ً
كملَت سلطة الحاكم بسلطة دينية نشأت في وق ٍ
ت واحد معها ،مع
أكثر بصورة تدريجية .وقد است ُ ِ
سلطة قواعد السلوك والعادات المقبولة بشكل عام والتي تمايزت عن كليهما.
ً
اذاً ،كان النمو باتجاه التجمع االقتصادي للجنس البشري بأكمله ،بدءا ً من قبيل ٍة بربرية ،تقريبا ،ان
لم تكن متجانسةً تماما ً في وظائف اعضاءها .يزداد عدم التجانس فيما يتعلق بالوظائف المنفصلة
التي تضط لع األقسام المحلية لكل دولة ،والوظائف المنفصلة التي تضطلع بها أنواع عديدة من
صناع والتجار في كل مدينة ،والوظائف المنفصلة التي يتوالها الع ّمال المتحدون في انتاج كل
ال ُ
1
سلعة .
ومع ذلك ،أثارت ال ُمقاربة التطورية للمجتمع عددا ً من المشكالت ال ُمعقدة -9 :ما عالقة التغيرات
الكمية بالتغيرات النوعية في عملية التطور؟  -2ما هي العالقة بين مفهومي التطور والتقدم
(وهي مشكلة طرحها بالفعل الرومانسيون في نهاية القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع
عشر)؟  -3هل ينبغي اعتبار تطور المجتمع عمليةً فرديةً أُحادية االتجاه أم سلسلةً من عمليات
التطور المستقلة سببياً؟
أجاب سبنسر على أول هذه األسئلة بروح نموذج (التطورية ال ُم ّ
سطحة) .بالنسبة له ،فان التطور
س ِلسة وتدريجية وتلقائية الى حد كبير ،بحيث أنها
االجتماعي متناقض ،ولكنه في األساس عملية َ
ال تسمح بالتدخل الواعي و(التدخل الخارجي) .قد يتم في العادة ،ويتم اعاقة وتشويه عمليات النمو
والتطور باالضافة الى عدم امكانية تحسينها بشك ٍل مصطنع.2
ان هذا دليل مباشر على عفوية التطور الرأسمالية والحفاظ على الوضع الراهن.
أدان سبنسر ،من خالل التأكيد على الطابع العضوي للتطور االجتماعي ،ورسم العديد من
- Herbert Spencer. First Principles (Williams and Norgate, London, 1890), pp 346-347
- Herbert Spencer. The Study of Sociology, p 401

1
2

المشابهات بين ال ُمجتمع والطبيعة ،وأدان بشدة ،أي محاوالت العادة تنظيم المجتمع ثورياً ،حيث
رأى في التدمير الثوري انتهاكا ً غير طبيعي للقانون الذي يقول بأن أي تطور "يتبع الخطوط
األقل ُمقاومةً".1
كان موقف سبنسر فيما يتعلق بعالقة التطور بالتقدم أكثر تعقيداً .اهتم كثيرا ً بهذه المسألة .كانت
فكرة عالمية التقدم وشموليته ،التي تُفهم على انها اكتمال االنسان والمجتمع ،شائعةً في منتصف
القرن التاسع عشر .كانت "الميليورية"*  ،Meliorismأي فلسفة التحسين التدريجي للحياة،
جزءا ً ال يتجزأ من العقيدة االجتماعية لليبرالية الفيكتورية .لقد ضيّق سبنسر الشاب التقدم كمفهوم
قِيَمي ،واختزل تطور العلوم الى معنى تطور العلوم الطبيعية .شدّد في الفصل الثاني من
(االحصاءات االجتماعية) ،على ان التقدم ،ليس عرضياً ،بل ضرورةً ...لذلك يجب على األشياء
التي نُسميها الشر والألخالقية أن تختفي بالتأكيد ،لذلك على االنسان أن يُصبح كامالً.2
ولكنه ابتعد عن وجهة النظر هذه ،مع فكرة التقدم ،في وق ٍ
ت الحقُ ،معتبرا ً أن المصطلح األخير
ذو مركزية انسانية ُمفرطة  .Anthropocentricلم يكن سبنسر الناضج يعني (تحسين الحياة)
عندما كان يتحدث عن (قانون التطور) ،ولكن فقط ،تلك الحركة ال ُمنتظمة الخاضعة للقانون والتي
سرع الحركة من التجانس الى عدم التجانس .لم يعد يدّعي أن "التقدم العالمي" ينطبق على اي
تُ ّ
مجتمع بعينه .كان ُمدركا ً المكانية بل وحتمية العمليات التراجعية .لقد فهم أنه اذا كان يجب اعتبار
ٍ
نظرية التراجعُ ،مفسلةً في شكلها الحالي ،فان نظرية التقدم التي يتم تطبيقها دون حدو ٍد ايضاً،
ستبدو غير صحيحةً .من الممكن جدا ً أن يحدث التراجع بالضبط كما يحدث التقدم ،وبالتالي لم يعد
كتطور عالمي ،ولكن كسلسلة من العمليات المستقلة نسبياً .ولقد أ ّكد أن
مفهوم تطور المجتمع
ٍ
ً
التقدم االجتماعي ،مثله مثل اي نوعٍ آخر من التقدم ،ليس خطيا ،بل ُمتشعب.
لم يكن لدى سبنسر تفسيرا ً واحدا ً للتطور االجتماعي ،بل أربعة تفسيرات ،حسب بيرين :Perrin
وكتمايز للمكونا ٍ
ت االجتماعية الى انظمة فرعية وظيفية -3 .تقسيم
كتقدم نحو دول ٍة كاملة-2 .
-9
ٍ
ٍ
متقدم للعمل -8 .وكأص ٍل لألنواع في المجتمعات .3ولكنه لم ينجح أبدا ً في دمجها جميعاً.
 -4مكانة سبنسر في السوسيولوجيا
كانت مساهمة سبنسر في تطوير السوسيولوجيا وتقييم أعماله من قِ َبل األجيال المتعاقبة متناقضةً
مثل عمله االبداعي نفسه.
ً
كانت خدمته ال ُمهمة ايديولوجيا هي نضاله ضد رجال الدين ،والدفاع عن مبدأ الدراسة
الموضوعية للمجتمع بناءا ً على مبادئ البحث العلمي .انجذب المفكرين التقدميين في النصف
الثاني من القرن التاسع عشر نحو ثقته بعدم قدرة مقاومة التطور االجتماعي ،وادراكه للطابع
القانوني الذي يحكم كل ما هو موجود ،والصفة الواضحة الستنتاجاته .لم يكن من قبيل الصدفة أن
هذه األفكار أعجبت أشخاصا ً مثل جاك لندن وثيودور دريزر.
ولكن فتحت الأدرية سبنسر ايضاً ،الطريق للتصالح مع الدين ،في حين كان مذهبه االجتماعي
يتمتع بميزة برجوازية ذات نزعة فردية ومعادية للمجتمع ،فقد تحولت نظرياته بسهولة (عند
سبنسر نفسه وأتباعه) الى تبرير ُمباشر للرأسمالية .لم يكن صدفةً أن المذهب السبنسري لقي
1

- Herbert Spencer. First Principles, p 239
* الميليورية :هي فكرة ميتافيزيقية تعني أن التحسينات يمكنها أن تصل الى الكمال بتراكميته
2

- Herbert Spencer. Social Statics, p 80
- Robert C. Perrin. Herbert Spencer‘s Four Theories of Social Evolution. In: The American Journal of
Sociology, 1976, 81, 6: 1339-1359
3

ترحيبا ً حادا ً في الواليات المتحدة األمريكية من قِبَل جون روكفلر John D. Rockefeller
وجيمس ِهل .1 James J. Hill
ان خدمة سبنسر فيما يتعلق بالنظرية ،كانت محاولته الجمع بين النهج التاريخي التطوري
للمجتمع مع نهج بنيوي وظيفي .استشرف سبنسر ،بمفهومه للتمايز الهيكلي أو البنيوي وفهمه
كنظام ذاتي التنظيم ،وتحليله لعالقة الوظائف االجتماعية ببنية المجتمع ،استشرف العديد
للمجتمع
ٍ
من الفرضيات البنيوية الوظيفية في السوسيولوجيا واالثنولوجيا .كان أول من بدأ باستخدام مفاهيم
(النظام) و(الوظيفة) و(البنية) و(المؤسسة) في السوسيولوجيا .كانت نقطة تفوقه على كونت في
أنه أعتمد ،بشك ٍل أكثر اتساقاً ،على الدراسات التجريبية .وكان من أوائل من حاولوا تحديد مفاهيم
ّ
الخطي للتطور ،وانشاء جسر يمتد بين
التطور والتقدم والتغلّب على أوجه القصور في المفهوم
السوسيولوجيا واالثنولوجيا .ارتفع المستوى النظري للبحوث االثنوغرافية وظهرت عدد من
المفاهيم التاريخية التطورية والثقافية في وقته بسبب مساهمته في نظمنة المواد االثنوغرافية التي
قام بها ،والى حد كبير ،وضعه نمط تصنيف المجتمعات .ليس من دون سبب أنه حصل على
مكان عام في تاريخ األنثروبولوجيا واالثنوغرافيا وعلم النفس .أثارت العديد من مالحظاته
ٍ
ت ونزاعا ٍ
واستنتاجاته الخاصة ،بغض النظر عن درجة صحتها ،مناقشا ٍ
ت علمي ٍة ُمثمرة.
على العموم ،عانى المفهوم االجتماعي لسبنسر من خصائصه الطبيعانية والميكانيكية .حاول،
لصالح فلسفته التركيبية ،اختزال الظواهر االجتماعية ال ُمعقدّة الى ابسط عناصرها ،وهكذا أفلت
المحتوى الملموس العياني للحياة االجتماعية من انتباهه .أدت ُمحاوالته لتطبيق المفاهيم العامة
(التمايز) و(االندماج أو التكامل) في المجتمعُ ،متجاوزا ً التعريفات للمفاهيم ،واالعتماد على
المفاهيم والتعريفات ما قبل العلمية للمجتمع والشخصية والجماهير ،الى عدم الوضوح وسوء
الفهم.
جرد حول مدى اعتماد تطور (ورفاهية)
وكما كتب لينين من جهته في هذا الصدد ،فان التفكير ال ُم ّ
الفرد على تمايز ال ُمجتمع هو أمر غير علمي تماماً ،النه ال يمكن ايجاد عالقة تُناسب كل شكل من
معان
أشكال البنية االجتماعية .تكتسب المفاهيم ذاتها (التمايز) و(عدم التجانس) وما الى ذلك
ٍ
مختلفة تماماً ،اعتمادا ً على البيئة االجتماعية الخاصة التي يتم تطبيقها عليها.2
على الرغم من تعطشه للعيانية ،ظلت نظريته للتطور تأملية .أوضحت الحقائق التجريبية
المفهوم ،لكنه لم يكن مبنيا ً عليها .أُختيرت المادة الوقائعية الهائلة ال ُمحتواة في الـُ 99مجلدا ً من علم
تمحيص لها ومن مصادر مختلفة.3
اجتماعه الوصفي ،من قِبَل مساعديه دون اي
ٍ
بينما كان يصف ،ظاهرياً ،الروابط الثقافية والوظيفية للمجتمع ككل ،لم يكشف النموذج العضوي
لمجتمع سبنسر عن أسسه الحقيقية .لم يرى دياليكتيك قوى االنتاج وعالقات االنتاج أو موقع
األخير فيما يتعلق بالظواهر السياسية وااليديولوجية .لقد تعامل مع الدور القيادي لتقسيم العمل في
بروح ُمحافظ ٍة ودفاعية ،وعزا دورا ً حصريا ً ُمدمرا ً للصراع الطبقي .عالوة ً على
تشكيل الطبقات
ٍ
ذلك ،لم يستطع نظريا ً حل التناقضات بين النزعة العضوية والنزعة الفردية ،وينبع تناقض تأثيره
على الفكر السوسيولوجي من ذلك .على الرغم من عدم االعتراف بها من قِبل العلوم الجامعية
الرسمية ،اكتسب سوسيولوجيته شعبيةً واسعةً في نهاية القرن التاسع عشر بين القُ ّراء ،خاصةً في
الواليات المتحدة حيث تم بيع  311111نسخةً من كتبه بين  9911و.4 9112
1

)- Richard Hofstadter. Social Darwinism in American Thought (The Beacon Press, Boston, Mass., 1955
- V. I. Lenin. The Economic Content of Narodism and the Criticism of It in Mr. Struve‘s Book.
Collected Works, Vol. 1 (Progress Publishers, Moscow, 1986), p 412
3
- See: Robert G. Perrin. Art. cit
4
- Richard Hofstadter. Op. cit., p 34
2

ووفقا ً لتشارلز كولي ،ربما قام كتابه (دراسة علم االجتماع) بأكثر اثارة لموضوع السوسيولوجيا
ب آخر قبله وحتى حينه .1كانت زيارة سبنسر الى الواليات المتحدة عام 9992
من أي كتا ٍ
انتصارا ً حقيقياً .أصبح تأثيره على الفكر االجتماعي األمريكي أقل وضوحا ً في أوائل القرن
العشرين ،ليس كثيرا ً بسبب أن افكاره قد وصلت حدودها النهائية ،بل ألن لغته صارت (كما يضع
ذلك هوفستاتر) ميزة ً قياسيةً لتقليد ال َف َردانية .2لكن الموقف منه لم يكن ال لُبس فيه تماماً .كان يُنظر
اليه فيه البداية على أنه احدى نظريي التطورية الطبيعية .كان يتمتع بأكثر تأثير له بين أنصار
الداروينية االجتماعية (وليام غراهام سمنر)  .W. G. Sumnerعلى العكس من ذلك ،انتقده
أنصار التوجه السيكولوجي لطبيعانيته .أثارت أزمة نظرية التطور في مطلع القرن العشرين
انتقادا ٍ
ت حادة لسبنسر .لكن دوركهايم قد رأى فيه بالفعل رائد االتجاه الوظيفي في علم االجتماع.
وفقا ً الستطالع لوثر برنارد عام  ،9129فان  279من علماء االجتماع األمريكيين اعتبروا
سبنسر أحد أكثر علماء االجتماع األوروبي نفوذاً .3كتب تالكوت بارسونز عام  9139بشك ٍل ال
لُبس فيه "لقد مات سبنسر" 4واتفق مؤرخو علم االجتماع أعوام األربعينيات والخمسينيات في
القرن العشرين على ذلك .بعد ذلك ،أثار ظهور التطورية الجديدة ،من جهة ،والسبرنتيك
وال ُمقاربة المنظوماتية من ناحي ٍة أُخرى ،اهتمام الغرب به مرة ً أُخرى ،ونُظر اليه على انه سلف
لهذه التيارات الجديدة ،على الرغم من أنها لم تولد ،بالطبع ،على أساس السبنسرية.

1

- Charles H. Cooley. Reflections upon the Sociology of Herbert Spencer. In: The American Journal of
Sociology, 1920, 26, 2: 129
2
- Richard Hofstadter. Op. cit., p 50
3
- D. N. Levine, E. B. Carter, and E. M. Gorman. Simmel‘s Influence on American Sociology. In: The
American Journal of Sociology, 1976, 81, 4: 840, 841
4
- Talcott Parsons. The Structure of Social Action (The Free Press, Glencoe, Ill., 1949), p 3

الفصل الرابع
االتجاه الطبيعاني في السوسيولوجيا على أبواب القرن العشرين

*

الكسندر بينتسينوفيتش هوفمان

**

الكسندر ديميتريفتش كوفاليف

 -1التطورية  Evolutionismكأساس للمدارس الطبيعانية  Naturalisticفي الفلسفة.
كان منتصف القرن التاسع عشر ونصفه الثاني عصرا ً في التاريخ الفكري ألوروبا حيث ظهرت
حماسة عالمية تقريبا ً من أجل التقدم بالعلوم الطبيعية ،وازدهارا ً للنظرة الطبيعانية-الوضعية ،التي
أثرت بشكل كبير على تطور السوسيولوجيا في ذلك الوقت .أجبرت نظرية داروين للتطور،
العلماء ،على االنتباه الى الحقيقة البسيطة (التي تم تجاهلها سابقا ً بسبب هيمنة النظرة الالهوتية
للعالم) ،بأنه ليس هنالك فرق فقط بين االنسان والحيوان وحسب ،بل كان هناك ايضا ً تشابه ،وأن
االنسان كان نتاج تطور بيولوجي طويل وأحد الروابط في سلسلته .أصبحت نظرية التطور عامالً
رئيسيا ً في المناخ االيديولوجي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر .كانت التطورية،
باعتبارها االتجاه الرائد للفكر االجتماعي ،قائمةً على أفكار وحدة قوانين تاريخ الطبيعة وتاريخ
البشر ،ووحدة منهج العلوم الطبيعية واالجتماعية ،مقوضةً بذلك نظرية الخلق والتفسيرات السببية
ال ُمطلقة للتغير .ارتبطت التطورية ارتباطا ً وثيقا ً بعلم االجتماع واالثنولوجيا ،مقدمةً حلوالً
لمشاكلهما حول ن شوء المجتمع والثقافة .كان ذلك بسبب االهتمام االستثنائي الذي أحاط
بالسوسيولوجيا والتاريخ والبدائي وال ُمقارن ألصل وتطور المؤسسات االجتماعية والشعوب التي
ال تمتلك لغاتا ً مكتوبة والتي انتقلت ثقافاتها في الغالب عن طريق التقاليد الشفوية .أخذت فكرة
التطور المحدد جوهريا ً لتطور البشر الطبيعي شكالً كالسيكيا ً في أعمال االنجليزي ادوارد بيرنت
تايلور .9199-9932
بدأ يُنظر الى تطورية المجتمع في المدارس البيولوجية التطورية على أساس أنه استمرار أو
كون للتطور البيولوجي.
ُم ّ
-------------------------* ُولدَ عام  9187في ستالينغراد ،وهو سوسيولوجي سوفييتي ومختص بتاريخ ونظرية السوسيولوجيا ،وسوسيولوجيا الثقافة ،وترجم
تخرج عام  9119من معهد لينينغراد التربوي بتخصص في التاريخ ،ودافع عن
كتبا ً لهنري برغسون واميل دوركهايم ومارسيل موسّ .
أطروحته (سوسيولوجيا الدين عند اميل دوركهايم) .تخرج عام  9199من معهد الدراسات السوسيولوجية العيانية ألكاديمية العلوم
السوفييتية تحت االشراف العلمي ل لدكتور ايغور كون ،ودافع عن اطروحته للترشح في الفلسفة بعنوان (السوسيولوجيا الفرنسية
وتطورها-تحليل تاريخي ونقدي).
**  ،2199-9181تخرج من جامعة موسكو معهد الفلسفة عام  ،9111ودخل بعد ذلك الى حقل نظرية ومنهج السوسيولوجيا عام
 9119عندما ساهم بانشاء معهد الدراسات السوسيولوجية العيانية في أكاديمية العلوم السوفييتية ،وصار مرشحا ً للعلوم الفلسفية عام
 ،9197ولديه عدة مقاالت علمية.

قانون عضوي لتطور المؤسسات االجتماعية يشبه القانون
أشار أنصار هذا االتجاه الى وجود
ٍ
الذي يحكم نمو الكائن الحي ،والذي يحدد الطابع التدريجي المنتظم لتغيراته ،وهو بذلك يُطابق
التغيرات في كل العالم .تعزز تأثير هذا المفهوم الخطي للتطور االجتماعي بحقيقة أنه كان ألفكار
داروين التطورية تأثير طويل على السوسيولوجيا من خالل وساطة تطورية سبنسر الفلسفية
الشاملة ومبدأه حول التمايز .ورثت السوسيولوجيا التطورية ،من الفلسفة االجتماعية ،طرحا ً
ميتافيزيقيا ً لمسألة "ال ُمحرك الرئيسي" للتاريخ .سعت االتجاهات الطبيعانية ذات التوجه
الوضعي ،والتي اتحدت بمقاربة أن المجتمع جز ٌء من الطبيعة المحكومة بقوانين عالمية ،ألن
تجعل هذا المفهوم تجريبيا ً الى ح ٍد ما ،وبدأت في شرح تطور المجتمع بتأثير عمل عوامل حتمية
ى طبيعيةً موضوعية .ولكن مفهوم العامل  Factorظل بشك ٍل عام
محددة مفهومةً على أنها قو ً
متعدد المعاني ومتناقض ،على األقل بسبب هذه االتجاهات االمبريقية غير النقدية .وعلى الرغم
من األهمية االيجابية للبحث عن قوانين طبيعية للتطور االجتماعي ،واالتجاه نحو العلم
قوض مواقع النزعة االرادية ،وعبادة األفراد العظماء والمفاهيم الالهوتية
الموضوعي ،الذي ّ
والروحية في السوسيولوجيا  ،كانت نقطة ضعف السوسيولوجيا التطورية الطبيعانية ،على وجه
التحديد ،بأنها أُحادية الجانب ،وفي اضفاءها الصفة الطبيعية والبيولوجية على القوى والعوامل
االجتماعية ،على حساب فهم التاريخ كعملية لنشاط البشر.
ى محركة للتطور االجتماعي وأحيانا ً نماذج منهجيةً لعلوم
ان ابراز عوامل طبيعية معينة أو قو ً
طبيعية معينة ،هو األساس ،لتصنيفنا المدارس الطبيعية.
 -2المدرسة الميكانيكية
يمكننا مالحظة ظهور استخدام منهجية العلوم الطبيعية الكالسيكية في السوسيولوجيا ،وتأثير الفهم
الميكانيكي للعالم ،والتوجهات المادية المبتذلة ،بوضوح ،في المدرسة الميكانيكية ،والتي كانت
أساسا ً ايديولوجيا ً للعديد من االتجاهات الطبيعانية .يمكن أن نعزو السمات التالية الى المدرسة
الميكانيكية :المفاهيم السوسيولوجية التي تُساوي العمليات والظواهر االجتماعية بالفيزيائية،
طور االتجاه
ق واسع لشرح العالم االجتماعيّ .
وتوظيف مفاهيم علم الميكانيك والفيزياء على نطا ٍ
ي لألجزاء (على النقيض من
الميكانيكي في علم االجتماع فهما ً للمجتمع على أنه مجموعٌ احصائ ٌ
المفهوم العضوي للمجتمع) ،وكان هذا نموذجا ً أوليا ً لما سيُطلق عليه اآللية ،المتميز تماما ً عن
العضوية الحية .شجع مفهوم (المجموع)  Aggregateعن المجتمع على تطبيق المناهج
االحصائية في علم االجتماع على أساس مفهوم الكُل  .Wholeتم توظيف المعلومات الكمية
ق واسع من قِبَل االقتصادي وعالم االجتماع األمريكي
واالستعراضات البيانية الرسومية على نطا ٍ
هنري تشارلز كيري  ،9991-9913Henry Charles Careyواضع احدى أكثر النظريات
االجتماعية الميكانيكية تطورا ً في القرن التاسع عشر.
شاركت أعمال كيري السوسيولوجية الرئيسية ،المجلدات الثالث لـ(مبادئ علم المجتمع -9979
 Principles of Social Science )11و(وحدة القانون  ،Unity of Law )9992شاركت
واحدية ومبادئ تطورية سبنسر الميكانيكية .بحث كيري ،متبعا ً منطق الميكانيكية االختزالي ،عن
قوانين بسيطة تحكم المادة بكل أشكالها وخط متماثل بين العلوم الطبيعية واالجتماعية ،والتي
تختلف فقط في مواضيع تطبيقها وطريقة تعبيرها .على سبيل المثال ،تلقت قوانين الجاذبية
الفيزيائية ،والجذب والتنافر ،أشكاالً اجتماعيةً للترابط االجتماعي وتركيز السكان .بالنسبة الى
كيري ،االنسان هو جزيء المجتمع الذي يربط هذه الجزيئات ببعضها في "قانون عظيم للتجاذب
الجزيئي" .غالبا ً ما لجأ كيري في منطقه الى التعميمات والتشبيهات اآللية الساذجة ،مما أدى به

المبالغة الى ح ٍد كبير بقوتها التفسيرية .كان من الواضح ،من وجهة نظره ،انطالقا ً من مبدأ
الفنائية المادة ،ان االنتاج واالستهالك ليسا اال مجرد تحوالت بسيطة للمادة ،وأن التجارة والتبادل
تغير للمادة في المكان ،وما الى ذلك.
هي ٌ
لم تمنع الثورة في العلم في بداية القرن العشرين محاوالت تفسير المجتمع بمناهج كمي ٍة
وميكانيكية .قام بعض علماء الطبيعة ،وال سيما الكيميائي البارز فليلهم اوستفالد Wilhelm
 9132-9973 Ostwaldبتطوير (علم االجتماع الفيزيائي).
اقترح اوستفالد في كتابه (األسس الطاقية للدراسات الثقافية) 1أنه يمكن لعلم الطاقة أن يزود العلوم
االجتماعية بمبادئ توجيهية أساسية معينة ،بالرغم من أنها لن توفر كل التفسيرات التي نحن
بحاج ٍة لها .لقد كانت العملية الثقافية ،من وجهة النظر الطاقية العامة للغاية ،تحوالً من الطاقة
ال ُح ّرة الى الطاقة ال ُمقيدة .كلما زادت كمية الطاقة المقيدة التي تم الحصول عليها في هذا التحول،
كان تقدم الثقافة أكثر أهمية .جعل هذا المعيار الشامل ،القائم على قوانين تبدد الطاقة وزيادة
االنتروبيا ،من الممكن ،ليس فقط قياس التقدم االجتماعي ،ولكن ايضا ً قياس الزيادة في قابلية
(تقدم) العضوية أو األنواع البيولوجية ككل ،والتي نبعت من الوحدة األساسية لعملية التطور
العالمية .ت َميّز التطور ،بالتمايز والتعقيدات المتزايدة في تنظيم ووظائف العضوية واألنواع
الحيوانية والمجمو عات البشرية والمجتمع وما الى ذلك .كانت الحجة النهائية للتقدم االجتماعي،
كما اقترح اوسفالد ،هي أنه بسبب االكتمال التدريجي للعضوية والمجموعات البشرية ،استفاد
االنسان بشك ٍل متزاي ٍد من طاقة العالم الحرة ،والذي حدث بطريقتين يبدو أنهما جوهر التطور
االجتماعي ،اي تقسيم العمل وتجميعه .ترجم اوستفالد مقوالت سوسيولوجية واقتصادية اخرى
(وال سيما النظام االجتماعي والدولة) ،والتي تعتبر بالنسبة له كظروف أفضل لتحول الطاقة ،الى
لغ ٍة طاقي ٍة بنفس الطريقة .ساعدت سلطة العلوم الطبيعية الرياضية وسيطرتها ،على نشر النمط
الميكانيكي من التفكير في أوائل القرن العشرين .تطورت أفكار الفيزياء االجتماعية بطريق ٍة أو
بأُخرى على يد الروسي فالديمير بيختيريف وفيلفريدو باريتو وآخرين.
قدّمت النظريات األقل كفاءة ً وتنافسيةً في العلوم الطبيعية ،قوانين الفيزياء والكيمياء والميكانيك
والبيولوجيا ،واعتبرتها مناسبةً لتفسير الظواهر االجتماعية .لقد كانت ُمعالجة األفكار
السوسيولوجية وفلسفة التاريخ عن طريق المصطلحات الفيزيائية والتي لم تؤد اال الى تفسيرا ٍ
ت
زائفة ،خطأ ً شائعا ً في المدرسة الميكانيكية .يشبه هذا ،محاوالت التفسير (الثيرموديناميكي)
شائع في تلك األيام ،مثل
للتاريخ ،والذي وظف النظريات الفيزيائية بشك ٍل خاط  ،ولكن بشك ٍل
ٍ
(الموت الحراري للكون) .كانت الحركة والحياة والتغيير والتاريخ موجودة ً ولكن كان هناك عدم
تسا ٍو في الطاقة .تنبأت قوانين الثيرموديناميكا لحفظ الطاقة والعملية الالرجعة فيها النتقال الطاقة
من أشكالها العليا الى الدنيا ،نقول تنبأت بحال ٍة من االنتروبيا االجتماعية مستقبالً ،مثل الموت
الحراري للكون .يمكننا أن نالحظ مفاهيم التاريخ الرومانسي ال ُمحافظ القديم للفلسفة ،في هذا
الرداء الطاقي .تجري تصريحات كيري و (الفيزيائيين االجتماعيين) اآلخرين حول الطاقة
والجاذبية ،على سبيل المثال ،كما لو كانت تنطبق بشك ٍل خاص على الظواهر االجتماعية ،في
حين أنها قابلة على التطبيق على فئة أوسع بكثير من الظواهر والمواضيع الفيزيائية .ونتيجةً
لذلك ،تفقد السمات ال ُمحددة حقا ً للعالم االجتماعي ميزتها .وجدت جوانب معينة من تراث المدرسة
الميكانيكية انعكاسا ً لها في محاوالت توظيف السيبرنتيك والنظرية العامة لألنظمة في علم
االجتماع من وجهة نظر العلوم الحديثة لتقريب مجاالت المعرفة البعيدة جدا ً عن بعضها ،والبحث
عن مبادئ وبُنى األنظمة المتجانسة الشاملة المشتركة بينها .قدّم الميكانيكيون ،بصفتهم مؤيدين
)- Wilhelm Ostwald. Energetische Grundlagen der Kulturwissenschaft (Klinkhardt, Leipzig, 1909
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للتحليل الكمي في علم االجتماع ،مساهمةً كبيرة ً في نظرية القياس واالحصاءات االجتماعية من
خالل انشاء منهجية التقديرات العددية لحجم تحويل البشر للطاقة الطبيعية الى طاقة اجتماعية-
اقتصادية.
 -3المدرسة الجغرافية
تطورت الفكرة االجتماعية-الفلسفية من المقارنة او التشبيه العالمي بين المجتمع والطبيعة الى
دراسة خاصة حول تأثير العديد من العوامل (المناخ ،الثروة الطبيعية ،الخ) على عد ٍد من
العمليات والظواهر االجتماعية (نمو السكان ،القوى المنتجة ،النظام السياسي ،الخ).
ذهبت دراسة أهمية البيئة الجغرافية للمجتمع البشري الى تطرفين اثنين .أكد أنصار الحتمية
الجغرافية الميكانيكية على أن نشاط االنسان كله كان محكوما ً ومشروطا ً بمحيطه الطبيعي .أما
دعاة الحتمية الثقافية ال ُمطلقة فقد ادعوا أن الثقافة تحدد التصور عن البيئة وأهميتها لالنسان،
وبالتالي يجب أن ينطلق تفسير النشاط االنساني من مبدأ ثقافي .لقد استهانوا بحقيقة أن امكانيات
تأثير للبيئة ،الى اختزال المسألة
الناس الثقافية تختلف باختالف الظروف الطبيعية .أدى انكار أي
ٍ
الى السخف ،الى نوعٍ من األنا -واحدية االجتماعية والثقافية .من المهم التأكيد على أن االتجاه
الجغرافي في الفكر االجتماعي لم يتطابق بأي حا ٍل من األحوال مع الحتمية الجغرافية الضيقة
التي كانت جزءا ً منه فقط .جرت محاوالت بالفعل في القرن التاسع عشر في "األنظمة" (كما
نطلق عليها اآلن) اليجاد مخرجٍ من الصعوبات التي تولدها الثنائيات من نوع "االنسان-الطبيعة"
و"الثقافة-البيئة" ،عن طريق اعتبار االنسان والثقافة والبيئة ككل ،كوحدة مميزة للمنطقة
الجغرافية .أصبح االنسان بحزم ،جزءا ً من الطبيعة بالنسبة الى العلوم ،وليس استثناءا ً الهيا ً لها.
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ،أصبح التفسير الواسع بشك ٍل ُمفرطٍ لنظرية داروين
حول االنتقاء الطبيعي هو النموذج األولي لنظرية تطور البُنى االجتماعية غير المشروط ال ُمعتمدة
واسع في ذلك الوقت
ق
على البيئة الجغرافية .كانت نظرية الحتمية الجغرافية مقبولةً على نطا ٍ
ٍ
أسس علمية .كانت النتيجة المفيدة لهذا التنظير بعد منهجية البيولوجيا ،هي
وبدا أنها تستند الى ٍ
ايالء االهتمام الى توزيع السكان وااليكولوجيا البشرية (حيث يمكن للمرء أن يرى فيها أساسيات
االيكولوجيا االجتماعية المعاصرة) .دخلت العوامل الطبيعية مثل المناخ والتربة وتوزيع الموارد
المائية والمعادن ،والنباتات والحيوانات والعمليات الجيوفيزيائية وتغير الفصول ،دخلت ايضا ً في
حقل رؤية الجغرافيا االجتماعية والسوسيولوجيا الجغرافية .وأعت ُ ِب َرت الظواهر االجتماعية
التالية ،هي الظواهر األساسية التي اعتمدت على تلك العوامل-9 :توزيع وكثافة السكان في جميع
أنحاء العالم ،وصحتهم وخصوبتهم -2 .التنوع العرقي والجسدي والنفسي المكون لهم ،والمزاج
الم َهن
واشكال األخالق والتكرار االحصائي لحاالت المواهب العظيمة ،وما الى ذلك -3 .انواع ِ
والنشاط االقتصادي ،وتنظيم وايقاع هذا األخير ،ومستوى رفاهية السكان -8 .أنواع التنظيم
االجتماعي السياسي والمؤسسات االجتماعية والزواج -7 .امكانيات التواصل والتبادل الثقافي
ومعدالت النمو االقتصادي والثقافي-1 .الدين واألساطير والفن واألدب .باختصار ،جميع مظاهر
الحياة االجتماعية تقريباً.
عزز التاريخ والفلسفة الوضعيتان والجغرافيا الوضعية كذلك ،امكانية تأسيس مدرسة جغرافية في
علم االجتماع في القرن التاسع عشر .تمت صياغة الحتمية الجغرافية ،مفتونةً بمنهجية العلوم
الطبيعية الكالسيكية ،لفتر ٍة طويلة ،من ِق َبل الفيلسوف الفرنسي التلفيقي فيكتور كزين -9912
 :9919أعطني خريطة دولة تصور ترتيباتها ومناخها ومياهها ورياحها وكل جغرافيتها
الطبيعية .يقول" :أعطني منتجاتها الطبيعية ون باتاتها وحياتها الحيوانية ،وسأتعهد باخبارك مسبقا ً

كيف سيكون شكل شعبها ،وما هو الدور الذي سيلعبه ذلك البلد في التاريخ ،ليس بطريقة
المصادفة ،ولكن بالضرورة ،ليس في هذه الفترة ،بل على مر العصور ،وأخيراً ،الفكرة التي
طُلب مني تقديمها".1
لقد تغلغلت الطبيعانية وا لحتمية الجغرافية الزائفة جميع فروع العلوم االجتماعية آنذاك ،حتى تلك
األنظمة ذات الصبغة المثالية .ازدهرت ،منذ منتصف القرن التاسع عشر ،نظرية األرصاد
الشمسية في الدراسات الدينية (ماكس مولر  Max Müllerوآخرين) والتي فسرت األساطير
على أنها استعارات للظواهر الفلكية والجوية ،وتتبعت مصادر االيمان واآللهة الى الكوارث
الطبيعية المهيبة .جادل ارنست رينان حول تأثر "روح الديانة التوحيدية" باألرض الصحراوية.
سر ايبوليت تاين في كتابه  Philosophie de l’artالفرق بين الرسم الفلورنسي واللوحات
وف ّ
الفلمنغية ،على سبيل المثال ،من خالل االختالفات في الظروف الجغرافية بين ايطاليا وهولندا.
استدل المؤرخ االنجليزي الوضعي هنري باكل  ،9912-9929من محاولة اثبات النمط
الموضوعي للتطور التاريخي ،على العديد من األمثلة المعقولة ،للوهلة األولى ،عن كيفية قيام
المناظر الطبيعية ،المناخ وخصوبة التربة والتغذية بتحديد الفرق في الوعي واللياقة البدنية
وتراكم الثروة بين األمم والتنظيم االجتماعي وفي نهاية المطاف المصائر التاريخية .2لكنه أبدى
تحفظا ً على أن العوامل الذهنية اكتسبت تفوقا ً تدريجيا ً على العوامل المادية في أعلى مستويات
التطور .أثرت أفكاره على اتجاها ٍ
ت ُمعنية في الجغرافيا االقتصادية والسوسيولوجيا الجغرافية،
التي زعم انصارها أنه يكفي معرفة الثروة الطبيعية للمجتمع ومصادر الطاقة وخطوط االتصال
الطبيعية لتحديد طبيعة وحجم انتاجه ووظائفه االقتصادية الرئيسية ،الخ .تجاهل باكل عددا ً من
العالقات الوسيطة بين العوامل االجتماعية نفسها ،والعالقات الوظيفية بينها وبين البيئة عند
استخالصه استنتاجا ٍ
ت حول االعتماد المباشر والواضح للحقائق االقتصادية والنفسية واالجتماعية
على البيئة الفيزيقية .وفي نفس الوقت ،تبنّى بشك ٍل ضمني أو علني ،كمثا ٍل أعلى علمي ،واحديةً
فيزيائيةً وحتميةً ميكانيكيكية ومشتقاتها الفكرية حول سلبية العقل االنساني الذي يستنسخ العالم
الخارجي .عالوة ً على ذلك ،قلل باكل من شأن نتائج االنتشار الثقافي والتأثير الثقافي المتبادل،
ان
النه كان غالبا ً ما يصور تأثير البيئة كما لو كان المجتمع يعيش دائما ً في عُزل ٍة تامة ،ككي ٍ
مستقل ثقافياً.
كما سعى الجغرافيين ،الذين شاركوا العديد من أخطاء التأريخ الوضعي ،الى ابراز دور عوامل
البيئة الفيزيقية في تطور المجتمع.
كان األلماني كارل ريتر  9971-9991 Karl Ritterاحد علماء االجتماع البارزين الذي يُعتبر
مؤسس الجغرافيا الحديثة الى جانب الكسندر هومبولت -9911 Alexander Humboldt
 . 9971استند منهجه على فكرة التفاعل بين الطبيعة والثقافة ،والطبيعة المترابطة لجميع العناصر
التي تُشكل منطقةً جغرافيةً ملموسةً تاريخيا ً .3ان األرض هي عضوية منفردة ،تنقسم الى مناطق
متكاملة مترابطة داخلياً ،واستدعى التحديد الصحيح لحدود هذه المناطق وصفا ً دقيقا ً للمناظر
الطبيعية والمناخ والنباتات (وخاصةً المزروعة) وحيواناتها ،وتفاعل االنسان مع هذه العوامل
بنظام عالمي ٍ يوحد
البيئية ،الخ .كان االتجاه الفلسفي العضوي للرومانسية األلمانية واعتقادهم
ٍ
1
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ب أعلى ،هو أساس النظرة العالمية لريتر ،وليس الطبيعانية .كانت
العالقات القطبية في تركي ٍ
ترجع أهميته في العلوم االجتماعية الى وجود االنسان والتاريخ في المكان الجغرافي .في رأيه
يجب على الجغرافيا أن تُفسر كيف أثّر االنسان على المكان الذي يسكنه ،وكيف "نشأ" االنسان
و"تعلم" من خالل عمله في ظروفٍ مواتي ٍة أو قاسية .اهتم بفترات االزدهار الثقافي لكل منطقة،
الن هذا االزدهار ،في رأيه ،هو ناتج تحقق أقصى درجة من االنسجام بين الطبيعة والثقافة.
تم دمج المسائل التي تم تمييزها الحقاً ،والتي أصبحت موضوع البحث في مختلف مجاالت
الجغرافيا وعلم االجتماع ،في أعمال ريتر .بعده ،كان هناك اتجاه ملحوظ بوضوح لتقسيم علم
الجغرافيا الى قسمين :الجفرافيا الطبيعية ،والجغرافيا االجتماعية أو االنسانية ،.حيث ظهرت
الجغرافيات االقتصادية والسياسية والتاريخية والثقافية واالحصائية بدورها في أوقا ٍ
ت مختلفة في
بلدان متعددة.
ٍ
لعب عالم الحيوان األلماني والرحالة والصح في وعالم االجتماع ،واألستاذ في جامعة اليبزغ
فريدريك راتزيل  ،Fredrich Ratzel 1844-1904دورا ً رائدا ً في انشاء الجغرافيا االنسانية،
عرف موضوع الجغرافيا االنسانية ،بما يتماشى
وعلى وجه الخصوص ،الجغرافيا السياسية .1لقد ّ
مع التقليد العام السائد آنذاك ،كدراسة لالنسان كمظهر حيوي يتحدد بالطبيعة الجغرافية .سعى
رازيل ،ذو التعليم البيولوجي في األصل ،لتوحيد مناهج ومفاهيم البيولوجيا واالنثروبولوجيا
والجغرافيا وفقا ً لاليديولوجيا الطبيعانية .لقد اعتبر ان الجغرافيا االنسانية يجب أن تكون جزءا ً من
الجغرافيا االحيائية العامة ويجب أن تستخدم المفاهيم االيكولوجية والتطورية المعتادة عند دراسة
التطور السياسي واالقتصادي .جمع كتابه (الجغرافيا السياسية) Politische Geographic
 9919بين الوصف العلمي لتمايز الثقافات وفقا ً لخصائص البيئة الجغرافية ،والتأمالت
سر التوسع المكاني أو تقلّص الدول .وكان لديه ميل خاط متأصل،
البيولوجية ،خاصةً عندما ف ّ
نموذجي للحتمية الجغرافية ،والذي يرى صالت سببية مباشرة بين خصائص البيئة الطبيعية
سم راتزيل جميع نتائج
والممارسة االنسانية ،متجاوزا ً توسطات الصالت واآلليات االجتماعية .ق ّ
تأثير البيئة الى نتائج ثابتة (ثابتة في الخصائص البيو-النفسية الدائمة لألفراد) ،ونتائج دائمة
(النتائج التاريخية المتغيرة للتنظيم االجتماعي-السياسي) .ان التأثير المباشر للعوامل الجغرافية
التي استمرت آلالف السنين ،وخاصةً المناخ والوضع المكاني ،هو سبب االختالفات الجسدية
والنفسية بين مجموعات الشعوب التي تعيش في مناطق مختلفة .قامت الجبال والعزلة المكانية،
على سبيل المثال ،بتجديد التقاليد عن الشعوب ،والقومية الضيقة ،في حين ساهمت البحار
والسهول في تشكيل خصائص مثل الحنين الى المكان والروح التوسعية والمبادرة الجريئة.
عززت الحدود الطبيعية (الجبال والبحار) تطور عزلة المجموعات االجتماعية ونشوء سلطات
سياسية متخلفة ،بينما عززت السهول مركزة السلطة للدفاع ضد غارات األعداء ،مما قاد الحقا ً
الى نشوء تنظيمات من الدول القوية المتكاملة اجتماعيا ً وثقافياً .يخضع انتشار الثقافة واللغات الى
نفس القوانين .تعمل الدول كعضويات حية تخضع لعمليات النمو الطبيعي واالنحالل ،وبالتالي ،ال
يمكن قصرها على حدود صارمة .كان المكان والموقع عوامالً مهمةً لنهوض الدول .ارتبط بقاء
األمم والثقافات بقدرتها على التوسع وتحسين موقعها الجغرافي.
لقد كان األمر يحتاج ،الى مجرد خطوة لتحويل المشابهات البيولوجية الى ايديولوجية وسياسية.
وقد اتخذت تلك الخطوة ما يُسمى بمدرسة الجغرافيا السياسية األلمانية التي رأسها كارل هوشوفر
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;)- Friedrich Ratzel. Die Erde und das Lieben. Vol. 1 (Bibliographisches Institut, Leipzig, 1901
Anthropogeographie. 2 Vols. (J. Engelhorn, Stuttgart, 1891-1899); Politische Geographie, 3rd ed.
)(Munich, 1923

 1869-1946 Karl Haushoferالذي أنشأ تعاليما ً حول تطور وتوسع الدول ُمحددة ً جغرافيا ً.1
تم توطيف الحجج سيئة السمعة حول افتقار ألمانيا "لمساح ٍة للعيش" وعدم صحة حدودها
سر ُمبدع
السياسية ،من أجل تبرير العدوان الفاشي ،من ترسانة الجغرافيا السياسية هذه .2ف ّ
مصطلح الجغرافيا السياسية  Geopoliticsالسوسيولوجي السويدي ردولوف كيلين Rudolf
ب للدولة كعضوي ٍة جغرافية،
 ،9122-9918 Kjellénالمصطلح ،تحت تأثير راتزيل كمذه ٍ
جامعا ً بشك ٍل انتقائي مفاهيم الحتمية الجغرافية والداروينية االجتماعية ،والنظريات البيولوجية
والعضوية والعرقية واألنثروبولوجية .3ان احدى السمات ال ُمبتذلة للحتمية الجغرافية في تفسير
األحداث التاريخية هي التجنيد الواسع لـ(الحقائق السيكولوجية) للحس المشترك Common
 Senseكعوامل وسيطة .وقد ميّز هذا على وجه الخصوص العديد من علماء الجغرافيا السياسية
الذين استخدموا ،عند الحاجة ،كل من التحيزات القديمة و(أحدث) المكتشفات العرقية المزعومة
حول "روح الشعب" التي يُزعم أنها تتحدد بالبيئة الجغرافية .ومع ذلك ،لم يكن مضمون
ت وتوقعا ٍ
الجغرافيا السياسية مجرد تفسيرا ٍ
ت جغرافية زائفة ومشبوهة لألحداث السياسية ،التي
تصبغ ،سواءا ً أكانوا راغبين بذلك أم ال ،عددا ً من األطروحات السياسية .قام العديد من علماء
الجغرافيا السياسية باجراء دراسا ٍ
ت تاريخي ٍة ذات أهمية كبيرة لتشكل وتوسع وانحالل لمراكز
ادارية وحدود وخطوط دفاع (مناطق سياسية) مختلفة .كان التساؤل عن كيفية تقييم (االمكانات
معنى ما .نجحت الجغرافيا السياسية في
السياسية) الكامنة في تفاعل المجتمع السياسي وبيئته ذو
ً
الغرب في دراسة تأثير السلطة السياسية على الجوانب المادية واالجتماعية للبيئة وتش ّكل الروابط
اللغوية والثقافية ،ومواضيع أُخرى .في أوائل القرن العشرين ،صار االتجاه البيئوي
 Environmentalismاألمريكي استمرارا ً لالتجاه الجغرافي القديم في العلوم االجتماعية .ما
هو جديد نسبياً ،كان التوجه األكثر شدة ً نحو المناهج االحصائية واألساليب التجريبية الصارمة
طور الين سمبل ،Ellen Semple
األخرى الختبار فرضيات الحتمية الجغرافية الشائعةّ .
والمروج األرثذوكسي لراتزيل ،فكرة "السيطرة" الفيزيقية للبيئة على نشاط
مؤسس البيئوية،
ّ
حياة االنسان .4كان عالم الجغرافيا األمريكي السوورث هنتغتون Ellsworth Huntington
 ،9189-9991والذي تلقى تعليما ً في الجيولوجيا وأحد األنصار البارزين في االتجاه البيئوي .لقد
سعى ،من خالل استخدام المناهج والبيانات االحصائية(-غير الموثوقة غالباً) ،-وعلم النباتات
األحفورية ،وعلم المناخ والتاريخ والديموغرافيا والعلوم األخرى ،الى اثبات وجود عالقات وثيقة
بين تغيرات المناخ ،وتقدم الحضارات أو انحاللها.5
أسس هنتغتون الروابط الوسيطة التالية-9 :أثر المناخ على صحة السكان (ومن أجل تقدير هذا،
درس تزامن المنحنيات الشهرية للوفيات ودرجات الحرارة ،واعتمد على األبحاث التجريبية
المعاصرة له ،وما الى ذلك) -2 .أثر المناخ على النشاط البدني والعقلي وانتاجية العمل ،وتسبب
بالتالي في تذبذبات وتيرة األعمال والمتغيرات االقتصادية للمجتمع (كانت البيانات المتعلقة
بالتوازي بين معدل الوفيات ودورات الركود واالزدهار التجاري ،هو أساسه التجريبي لذلك)-3 .
بقدر ما كانت الحضارة هي وظيفة طاقة وانتاجية أي أمة ،فان التقلبات المواتية أو السلبية للمناخ
1

)- Karl Haushofer. Erdkunde, Geopolitik und Wehrwissenschaft (Hueber, Munich, 1934
)- See Günter Heyden. Kritik der deutschen Geopolitik (Dietz Verlag, Berlin, 1958
3
)- Rudolf Kjellén. Der Staat als Lebensform (Vowinckel, Berlin, 1924
4
- Ellen C. Semple. Influences of Geographic Environment on the Basis of Ratzel’s System of Anthropo)Geography (Constable & Co., London, 1937
5
- Ellsworth Huntington. Civilization and Climate (Yale U.P., New Haven, Conn., 1924); The Character
of Races as Influenced by Physical Environment, Natural Selection and Historical Development
)(Scribner‘s Sons, New York, 1925); Mainsprings of Civilization, (Chapman & Hall, London, 1945
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حددت تطور الحضارة وانحاللها وتحولها.
طور هنتغتون أفكارا ً قديمةً حول التحول الجغرافي التدريجي للحضارات من المهد
كما ّ
األفروآسيوي ،الى المناخ األكثر برودة ً وتنوعا ً في شمال غرب أوروبا .لقد تم الدفاع عن نظرية
1
(االنجراف الشمالي للحضارة) بالفعل ،بتنويعاتها المختلفة من قِبَل الفرنسيين كاميل فالو
 Camille Vallauxوبيير موغولي  2 Pierre Mougeolleوادموند ديمولينز Edmond
 Demolinsوآخرين .لكن معايير تجميع الخرائط واالرتباطات ال ُمقارنة التي عزز بها هنتغتون
نظريته ،كانت ذاتيةً للغاية وذات مركزية أوروبية .لقد بنى تصنيفه للحضارات على مبدأ
(النشاطية)  ،Activismمكررا ً األحكام ال ُمسبقة القديمة (التي كان مصدرها أعمال المؤرخ
العربي ابن خلدو ن في القرن الرابع عشر) ،بأن الثقافة العليا وأشكال التنظيم االجتماعية السياسية
مناخ شبه استوائي أو قطبي .لقد
مناخ معتدل ،وليس في
األكثر تعقيداً ،ال يمكن أن تنشأ اال في
ٍ
ٍ
أشار الى أن وفرة هدايا الطبيعة في المناطق شبه االستوائية لم تستدعي جهدا ً وعمالً كبيرين
وأدت الى خمول وكسل سكان الجنوب ،في حين أن الكفاح ضد البرد والجوع في المناخ القطبي
ى التي تُطور الثقافة .في نهاية
أدى الى توقف الناس كليا ً عن العمل ،ولم يترك المجال للقو ً
المطاف ،ظل قانون تحول مراكز الثقافة المحورية الى الشمال متناقضا ً واستند على مجموعة من
الحقائق وحيدة الجانب .ان ادخال عناصر الحتمية التكنولوجية لم تُنقذ هذا القانون ايضاً ،فقد رأى
تحول مراكز الثقافة الى الشمال في تطور تكنيك دفاع االنسان ضد البرد.
فالو ،على سبيل المثال ّ
لم تصمد (القوانين الخالدة) لهنتغتون والبيئويين اآلخرين الختبار الحقائق الراسخة بدقة ،لكن
مباشر من المتخصصين
دعم غير
حصلت مالحظاتهم القيّمة العديدة وحتى بعض فرضياتهم على ٍ
ٍ
(علماء األحياء وعلماء المناخ واألطباء النفسيين ،الخ) .لقد انهارت محاوالت البيئويين ربط دورة
األعمال في العالقات االقتصادية بفترات النشاط الشمسي ،على سبيل المثال ،لكن العديد من
علماء النفس وعلماء الجريمة الحظوا اعتمادا ً معقدا ً بين تذبذب الضغط الجوي وعدد آخر من
الظواهر المناخية من جهة ،والعمليات الفسيولوجية واالثارة العصبية ومن خاللها عدد من
العمليات النفسية واالجتماعية من جه ٍة أُخرى .الحظ أدولف كيتليه  Adolph Quételetوالحقا ً
سيزار لومبروسو "التقلبات الموسمية" لبعض الجرائم .تمت دراسة تأثير العمليات الكونية
والكوكبية على السيكولوجيا االجتماعية من قِبَل مدرسة تشيجفسكي .3 Chizhevsky
ال يزال السعي نحو الحتمية الصارمة والنهج الكمي في االتجاه الجغرافي االجتماعي األمريكي
درس
الحديث قائماً ،ولكن في نماذج أكثر محدوديةً توضع من أجل التنبؤ .ان المسائل البيئوية ال ت ُ َ
اليوم على مستواها العالمي القديم ،ولكن بشك ٍل أكثر ضيقا ً.4
تطورت (الجغرافيا الثقافية) في الواليات المتحدة األمريكية في نهاية القرن التاسع عشر ،جزئيا ً
كرد فعل على االتجاه البيئوي ،موظفةً األفكار األنثروبولوجية عن الثقافة (الفريد كروبر
 Alfred Kroeberوآخرين) .5وأولت اهتماما ً كبيرا ً لنشاط االنسان الذي يُغير موطنه،
واعتبرت سطح األرض بمثابة بصمة ألسلوب حياة االنسان وماضيه التاريخي وكدلي ٍل مادي ٍ
على انتشار الثقافة.
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)- Camille Vallaux. Géographie sociale: le sol et l’état (Octave Doin et Fils., Paris, 1911
- Paul Mougeolle. Statique des civilizations (Leroux, Paris, 1883
3
- A. L. Chizhevsky. Fizicheskie faktory istoricheskogo protsessa (Physical Factors of History), (Kaluga,
1924).
4
- John A. Stewart, William Warntz. Macrogeography and Social Science. In: The Geographical Review,
1958, 48, 2: 167-184
5
- Environment and Cultural Behaviour. Ecological Studies. In: Andrew P. Vayda (Ed.). Cultural
Anthropology (The Natural History Press, Garden City, N.Y., 1969).
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كان ابراز الدور النشط لالنسان في تفاعله مع الطبيعة سمةً خاصةً لتقليد الجغرافيا االجتماعية
الفرنسية بدءا ً من مدرسة فريدريك لو بالي  9992-9911 Frédéric Le Playأحد مؤسسي
االيكولوجيا االجتماعية الحديثة .قدّم صيغةً ثُالثيةً من العوامل ال ُمحددة للحياة االنسانية :الموئل
والعمل والعائلة.
كان أحد المتحدثين الرئيسيين في مدرسة لو بالي ،هنري دي تورفيل Henri de Tourville
 .9113-9983عندما كانت المدرسة تقوم بتجميع دراساتها المعروفة جيدا ً في تاريخ البحث
السوسيولوجي حول األسرة ،درست بالضرورة الجغرافيا الطبيعية لألسرة والمجتمع :التربة،
المناخ ،توزيع المياه الخ .يستند العمل الرئيسي الدموند ديمولينز  Demolinsعلى مادةٍ تاريخي ٍة
واسعة النطاق ،والتي لم تكن خاليةً من أخطاء الحتمية الجغرافية المعتادة ،تتبع فيه الروابط
الرئيسية بين المواقع الجغرافية والخصائص المختلفة للتنظيم االجتماعي وأشكال العمل وال ُملكية،
الخ .وفقا ً له ،فان العيش في السهول ،على سبيل المثال ،حدد احتالل مناطق الرعي وغياب
االستيالء على األراضي في مرحل ٍة مبكر ٍة من التطور التاريخي ،ألنه كان أكثر أهميةً بالنسبة
الر ّحل أن يتمكنوا من السفر بحرية على السهول بدالً من أن يكونوا ُم ّالكا ً لألراضي ،وحدد
للبدو ُ
ُ
ايضا ً خصائص أخرى لـ(االنماط االجتماعية) .أشار تورفيل ،الذي درس أصل المجتمع الغربي،
ُمشيرا ً الى الدول االسكندنافية ومضايقها المعزولة على انها "مختبر عالمي" حيث يمكن تشكيل
خاص من االنسان واألسرة والمجتمع .كان االحتماليين  Possibilistsالفرنسيين خصوما ً
ٍ
نوعٍ
للحتمية الجغرافية .اعتبر أنصار هذا االتجاه أن بيئةً ُمماثلةً لم تكن موجودة ً في الواقع سواءا ً
لألفراد (بحكم االختالفات في رد فعلهم على نفس الظروف البيئية والخصائص الفطرية) أو
للثقافات من مستويات مختلفة من التطور .كسر االتجاه االحتمالي المفهوم الساكن للبيئة كما بما
هي ُمعطاة مرة ً واحدة ً والى األبد بدون عالقتها بالذات التاريخية النشطة .ودفعت نزعتها(-أي
نزعة االحتماليين) -التاريخية الى طرح المسألة :بيئة من أجل ماذا؟ ولمن؟ ما هي احتماالت
توظيف ثقاف ٍة معين ٍة فيها؟
اقترح مؤسس المدرسة الفرنسية للجغرافيا االجتماعية ،الجغرافي والمؤرخ بول فيدال دي ال
بالش  ، 9199-9987 Paul Vidal de la Blacheأنه ال توجد بيئة معينة تحدد اسلوب الحياة.
لم تكن طبيعة األرض ،بالنسبة له ،مجرد نتاج تسلسل طبيعي لألحداث ،بل نتاجا ً لعمل االنسان،
الذي خلق ظروفا ً جديدة ً لوجود األجيال القادمة .1كانت ميزة الجغرافيا االجتماعية الفرنسية هي
كشفها الطابع الرجعي المزيف للجغرافيا السياسية األلمانية .أظهر االحتماليين أن هذا األخيرة
غالبا ً ما قامت ببناء أدلة حقائقية راجعة (من الوجود التاريخي لظاهرة اجتماعية-سياسية معينة
الى الظروف الجغرافية التي يُزعم انها مسؤولة عنه) .كافح اليسي ريكلس Elisee Reclus
 1830-1905وليو ميشنيكوف  1838-1888اللذان كانا ينتميان الى المدرسة الفرنسية للجغرافيا
االجتماعية ،في وق ٍ
ت سابق ،ضد االستنتاجات المعادية لالنسانية والعنصرية لبعض اتجاهات
2
الجغرافيا االنثروبولوجية  .ان جانب االتجاه االحتمالي الضعيفُ ،مقارنةً باالتجاه البيئوي
األمريكي هو استخفافه بالتقييم الك ّمي لالحتماالت التي ميزت روابط االمكانيات الثقافية او
االقتصادية بتوزيع العوامل الجغرافية .3بهذا المعنى ،فان الفروع التطبيقية والكمية للجغرافيا
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)- Paul Vidal de la Blache. Principcs de géographie humaine (Librarie Armand Colin, Paris, 1922
- Elisée Reclus. L’homme et la terre, 6 vols. (Librairie universelle, Paris, 1905-1908); L. I. Mechnikov.
)Tsivilizatsiya i velikie istoricheskie reki (Civilisation and the Great Historical Rivers), (Moscow, 1927
3
- George Tatham. Environmentalism and Possibilism. In: Griffith Taylor (Ed.). Geography in the
Twentieth Century. A Study of Growth, Fields, Techniques, Aims and Trends (Methuen, London, 1957),
pp 128-162
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االجتماعية الغربية المعاصرة ،هي أقرب لالتجاه البيئوي منه الى االتجاه االحتمالي.1
تتزايد أهمية االتجاه الجغرافي في العلوم االجتماعية بشك ٍل كبير ،في عالمنا المعاصر بنمو تأثير
االنسان على الطبيعة الى ح ٍد ّ غير مسبوق .لقد أصبح من الواضح ان هذا التأثير ال يمكن أن
يكون ناجحا ً اال اذا كان محكوما ً بقوانين الطبيعة بحيث يسمح للروابط والعالقات الرئيسية
للطبيعة أن تستمر بال انقطا ع ،واال فان اآلثار السلبية لذلك التأثير ستعود على االنسان نفسه
كجزءٍ من الطبيعة .يمكن مالحظة االستمرارية بين االتجاه الجغرافي و(االيكولوجيا االنسانية)
المعاصرة ،التي تدرس العالقة بين االنسان وبيئته (بالمعنى الواسع) ،وال سيما العالقات المكانية
بين الناس والتنظيمات االجتماعية.
 -4المدرسة العرقية األنثروبولوجية
كان االتجاه العرقي األنثروبولوجي من الناحية االيديولوجية أحد أكثر نُسخ الطبيعانية رجعيةً في
زمن سحيق ،ولكنها ُجذِبت ،في
علم االجتماع .ظهرت العنصرية كظاهرة اجتماعية-نفسية منذ
ٍ
ق واسع ،وألول مرة ،الى فلك العلم .كانت الوظائف االيديولوجية
القرن التاسع عشر ،على نطا ٍ
الرئيسية لهذا االتجاه هي تبرير امتيازات الطبقة السائدة في الدولة الرأسمالية والتوسع
االستعماري االمبريالي في السياسة الخارجية .يجب على المرء أن يتذكر أيضا ً أن علم األجناس،
اي األنثروبولوجيا الفيزيائية ،كان في حال ٍة جنينية ،وأنه كان هناك مجال واسع ألنواعٍ مختلف ٍة من
علم زائف.
صنع األساطير والتأمل ،التي حولت المعرفة العلمية غير الناضجة الى ٍ
على الرغم من التنوع والفروق الدقيقة المتأصلة في بعض المفاهيم العرقية االنثروبولوجية ،اال
أنها كانت تتحد في عدة افتراضات اساسية -9 :ان الحياة االجتماعية والثقافية هي نتاج للعوامل
العرقية واالنثروبولوجية -2 .ان االعراق لم تكن متساوية ،وهذا هو سبب عدم مساوة"(-تفوق"،
"نقص" و"خطر") -الثقافات التي تحتويها -3 .تحدّد السلوك االجتماعي للناس كليا ً أو في الغالب
من خالل الوراثة البيولوجية -8 .ان االختالط العرقي  Miscegenationضار للغاية (أي
ق آخر-م .أ).
الزواج او ممارسة الجنس بين
ٍ
شخص أبيض وعر ٍ
قدّم هذه األطروحات بشكلها المتطور ألول مرة ،الفيلسوف والكاتب والدبلوماسي الفرنسي
مكون من أربعة
جوزيف آرثر جوبينو  9992-9991 Joseph Arthur Gobineauفي عم ٍل
ٍ
مجلدات (عدم مساواة األعراق البشرية) .Essai sur l‘inégalité des races humaines
سعى جوبينو الى اظهار أن المؤسسات االجتماعية لم تشترط النشاط الحياتي لألعراق ،بل على
العكس ،تحددت األولى من ِق َبلها .وأعلنت أنها كانت نتائجا ُ وليست اسباب .كان الموضوع
الرئيسي في عمله هو أن عدم المساواة المرتبط باالختالفات العرقية ،وصراع األعراق النابعة
منها ،كانت سببا ً النحالل الحضارات وموتها .وفي حين كان متشائماً ،انطلق من حتمية موت
الحضارات ،بما في ذلك الحضارة األوروبية .ان االختالط العرقي (بالضرورة بمشاركة العرق
كمصدر ضروري لتطور الحضارة ،أدى الحقا ً الى انحاللها
"األبيض") الذي ظهر في البداية
ٍ
وموتها .كانت تأكيدات جوبينو الرئيسية غائية ،وظهر اختالط األعراق في تصوراته في وق ٍ
ت
واح ٍد كعالم ٍة على انحالل الحضارات وسببه ،بحيث اتضح أنه كان معنيا ً في الواقع بـ(قابلية)
ا ألعراق وليس (قابلية) الحضارات ،بما أن األولى هي الذات الرئيسي ،بالنسبة له ،للعملية
االجتماعية التاريخية .كانت العنصرية هي استمرار مباشر لنظرة جوبينو النخبوية .وكان
معارضا ً لجميع أشكال المساواة االجتماعية وكافح لتمييز "التسلسل الهرمي" الحقيقي و"النخبة"
- David Harvey. Explanation in Geography (Arnold, London, 1969).
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الحقيقية المتضمنة فيها .نظرا ً ألن عدم المساواة العرقية كان أساسيا ً للغاية ،ويتعذر استئصاله
صل الهرمية
مبدئيا ً بالنسبة له ،فقد وضعه جوبينو في مقدمة مفاتيح تفسيرات التاريخ .لقد ف ّ
العرقية في شكل سلّ ٍم من ثالثة درجات ،على الدرجة العليا منها (العرق األبيض) ،وفي الدرجة
المتوسطة يقع (العرق األصفر) وفي الجزء السفلي (األسود) .وأكد تفوق العرق األبيض ،النه
لعب الدور الرئيسي في خلق وتطوير جميع الحضارات .ولكن وفقا ً له ،كان هناك تسلسل هرمي
داخل (العرق األبيض) نفسه ،وعلى قمته يقع اآلريين.
وضع هيوستن ستيوارت تشامبرلن  ،Houston Stewart Chamberlainالمواطن األلماني-
االنجليزي  ،9129-9977الذي عاش معظم حياته في ألمانيا" ،فلسفةً تاريخي ًة" عنصريةً أُخرى.
كان عمله الرئيسي (أساسيات القرن التاسع عشر) Die Grundlagen des 19
 Jahrhundretsالذي اعيد نشره مرات ال متناهية في الفترة النازية وما قبلها ،حيث قدّم تفسيرا ً
سطحيا ً ومتناقضا ً ومغرضا ً للغاية للتاريخ األوروبي .1ووفقا ً له ،فان "االنجاز األسمى" لهذا
التاريخ هو خلق الثقافة "التيوتونية" ،أكثر ثقافة رفيعة من بين جميع الثقافات .كانت الثقافة
التيوتونية هي وريث الثقافة اآلرية ،واحياءا ً لروحها .2قدّم تشامبرلن مساهمةً كبيرة ً للغاية في
انشاء األساطير الخبيثة للفاشية األلمانية ،لذلك لم يكن من غير سبب أن منحه النازيون لقب ُمفكر
"الشعب" و"نبي" الرايخ الثالث.3
كانت السوسيولوجيا األنثروبولوجية احدى تنويعات المدرسة العرقية االنثروبولوجية .ويُعد عالم
األنثروبولوجيا الفرنسي جورج فاشر دي البوج -9978 Georges Vacher de Lapouge
 9131واأللماني أوتو امون  1842-1916 Otto Ammonأهم أنصارها.
كمصمم
اعتبر البوج أن جوبينو هو رائد السوسيولوجيا األنثروبولوجية ،ولكنه صنّف تشامبرلن
ٍ
أول لها .4استندت أعمال البوج على تفسير البيانات والقياسات األنثروبولوجية ،وبشكل أساسي،
القيام بتحليل احصائي ُمقارن للمؤشرات الجمجمية القحفية ( .Cranialتعني المؤشرات القحفية،
في األنثروبولوجيا ،العالقة النسبية المئوية بين العرض األقصى للرأس الى طوله األقصى،
ويعود هذا المفهوم لعالم التشريح السويدي اندرس ريسيز  Anders Retziusفي أربعينيات
القرن التاسع عشر) .وحسب البوج ،فان "موضوع دراسة السوسيولوجيا األنثروبولوجية
التفاعالت المتبادلة للعرق والوسط االجتماعي .5قدّم البوج ،تحت تأثير الداروينية ومفهوم االنتقاء
الطبيعي ،مفهوم االنتقاء أو االصطفاء االجتماعي الذي يأخذ ستة أشكال :العسكري ،السياسي،
الديني ،األخالقي ،الحقوقي واالقتصادي .6كان يعتقد أن كل هذه األشكال لها تأثير ضار على
التطور االجتماعي ككل ،نظرا ً ألن عدد اعضاء "النوع العرقي األكثر قيمةً" -األشقر-الطويل
 Dolicho-Blondsانخفض بشك ٍل ُمطرد ،وهو مهدد ٌ باالنقراض الكامل .نقرأ في احدى قوانين
البوج الكثيرة "قانون العصور" الذي يقول" :يميل المؤشر القحفي ألن يزداد باستمرار في كل
مكان منذ عصور ما قبل التاريخ".7
ارتبط تشاؤم البوج العميق قبل كل شيء بهذا (القانون) ،الذي افترض اختفاء العرق "األفضل".
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(قانون) آخر  ،انشاء رابط عالمي بين مؤشر المرء القحفي وموقعه الطبقي.1
حاول في
ٍ
يمكن أن نجد اطروحات مماثلة عند أنصار السوسيولوجيا االنثروبولوجية اآلخرين ،مثل امون،
الذي أجرى عددا ً من الدراسات األنثروبولوجية القياسية بين عد ٍد من مجندي الجيش والطلبة .في
كتابه (النظام االجتماعي وأسسه الطبيعية) Die Gesellschaftsordnung und Ihre
 ، 9911 natürlichen Grundlagenسعى الى الجمع بين مبادئ الداروينية االجتماعية
والعنصرية في تحليل المؤسسات االجتماعية .2ظهرت اصطناعية تراكيب علماء السوسيولوجيا
صر رأس الناس
األنثروبولوجية بشك ٍل
واضح للغاية عندما أضطروا الى نسب قِ َ
ٍ
 Brachycephalic Peopleالذين دحضت قوانين السوسيولوجيا األنثروبولوجية وجودهم الى
"خطأ متالزمة براتشيسيفاليكي".3
تضمنت أعمال لودفيغ فولتمان ُ 9119-9999 Ludwig Woltmannمحاولةً لتلفيق العنصرية
بالداروينية االجتماعية .تميزت أعماله العديدة ببدائية مبتذلة ومحاكاة ساخرة للعلم من أجل اثبات
أسطورة تفوق العرق (األلماني) .لم تكن تصوراته اال ُمجرد عقلنة للتحيزات العنصرية االبتدائية.
مجتمع عن طريق "زراعة األعراق" ،دعا أنصار المدرسة
ومن أجل اعالن ضرورة تطوير
ٍ
العرقية األنثروبولوجية الى توفير أفضل الظروف واالمتيازات للعرق األعلى والتي تمثلها
الفئات االجتماعية العليا أو الناس "ال ُمختارين" .وبعبار ٍة أُخرى ،فان محاوالتهم لوضع العوامل
االنثروبولوجية في خدمة المجتمع والثقافة أخفت نقيضها :على المجتمع والثقافة أن يخدما عرقا ً
معنى
معيناً .بما أن الحقائق العلمية لم تؤكد االفتراضات العنصرية ،فقد تم اعطاء مفهوم (العرق)
ً
رمزياً ،بدالً من تفسيره على أنه مجموعةُ من السمات الجسدية واألنثروبولوجية .كل ذلك ،جعل
المفاهيم العرقية االنثروبولوجية أداة ً مفيدة ً للسياسة الداخلية والخارجية لالمبريالية والفاشية.
في حين تمت معالجة العمليات االجتماعية ك ُمنت َج وشكل مقلوب لـ"صلة الدم" ،لم تكن االتجاهات
العرقية االنثروبولوجية تيارا ً رجعيا ً في السوسيولوجيا وحسب ،بل كانت ،في جوهر األمر تيارا ً
ُمعاديا ً للسوسيولوجيا ،الن موضوع السوسيولوجيا ،المجتمع ،عندهم ،تحول ،وتم حله الى العرق
ُمعالجا ً كذا ٍ
ت اجتماعية اساسية للفعل التاريخي.
 -5المدرسة البيو-عضوية
كان هناك العديد من أنواع المفاهيم العضوية للتاريخ ،في الفكر االجتماعي .في القرن التاسع
عشر وحده ،يمكن للمرء أن يالحظ التالية( -9 :هيغل ،شيلنغ والرومانسيون) ،والذين عارضوا
اسمية وميكانيكية تنوير القرن الثامن عشر ومفاهيمها التعاقدية عن المجتمع -2 ،العضوية
االجتماعية السيكولوجية والتي رأت الطابع التكاملي للمجتمع في العقل االجتماعي والرأي
كواقع مستقل -3 ،وأخيرا ً النظريات البيو-عضوية .لقد تم تشبيه المجتمع
والتعبير عن االرادة
ٍ
4
بالفعل بالكائن الحي منذ أعماق العصور القديمة  .ولكن التوجه القوي لبيولوجيا كونت وسبنسر
التطورية ميّز المدرسة البيو-عضوية .عادة ً ما يجمع المؤرخين هذه المدرسة مع المدارس التي
تستخدم مفهوم (المجتمع) ومفهوم (العضوية) كمترادفات ،والتي تنطلق من نقطة أن المجتمع،
مثل الكائن الحي ،ليس مجموعا ً بسيطا ً من األفراد (الخاليا) المنفصلة ،ولكنه ك ٌّل ما هو فوق
فردي  .Supra-Individualاكتسب المجتمع ،ككُل  ،Wholeصفا ٍ
ت جديدة ،وبهذا المعنى
1
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يكون أكبر من مجموع أجزائه .وبالتالي هناك أسبقية للكل على الجزء .ال يمكن فهم وظائف
األجزاء (األعضاء) اال من خالل وظائف الكل التي تنتمي اليه .في مخطط ُمنظري هذه
المدرسة ،يجب على االرتباطات المقارنة بين األنظمة االجتماعية ،والعضويات البيولوجية أن
تساعد على اظهار بنية (تشريح) ووظائف (فسيولوجيا) العضوية االجتماعية ،وأجهزته
(مؤسساته) ،وعناصره (عادةً ،األفراد او العائالت) سواءا ً فيما يتعلق بكل أو بعالقتها ببعضها
البعض .واستندت هذه المنهجية الى فكرة وحدة قوانين التطور  ،Evolutionوالتي انتقلت في
1
مرحل ٍة معنية من الفرد ،الى انشاء "عضويات فائقة" ،أي الى مجتمعا ٍ
ت من الحيوانات والبشر .
تم التفكير بالتطور االجتماعي كعملي ٍة خطي ٍة ال رجعة فيها وعمليات مشروطة داخليا ً كنمو
العضوية (على الرغم من وجود ص َيغ أكثر حذرا ً في نظريات المدرسة عند حديثها عن الطبيعة
المحددة للحركة التاريخية).
شبّه العضويون تطور المجتمع بالعضوية البيولوجية وفقا ً لقانون مولر وهيكل عن "الوراثة
البيولوجية األساسية" ،بتفسيره ال ُمبسط ،الذي يقول بأن (النشوء على مدار ماليين السنين
 Phylogenesisيُكرر نمو الفرد على مدار سنوات قليلة  .)Ontogenesisمن وجهة نظرهم،
تتم اعادة انتاج المراحل العالمية لتاريخ الحضارات  Social Phylogenesisنمائيا ً
 Ontogeneticallyفي التواريخ الفردية لألمم والدول والمستعمرات الجديدة الصاعدة في
الظروف الحديثة.2
من خالل سعي علماء السوسيولوجيا البيو -عضوية الجمع بين فكرة سبنسر عن التمايز وقانون
الجينات البيولوجي ،تنبأوا بالمراحل المستقبلية للتطور االجتماعية وأعادوا انشاء التطور
الماضي .عادة ً ما اعتُبِ َرت الظواهر والوظائف االجتماعية األكثر تعقيدا ً وتمايزاً ،كظواهر أحدث
من حيث وقت المنشأ ،في حين أنها ايضا ً األكثر حساسيةً لالضطرابات االجتماعيةُ ،معرضةً
للخطر والتغير.3
استخدم الشخصية الروسية الكبيرة (من أص ٍل الماني) بول ليلينفيلد -9921 Paul Lilienfeld
 ،9113الذي نشر أعماله باللغة األلمانية ،استخدم المنهجية العضوية في السوسيولوجيا بشك ٍل
ٌ
كائن حقيقي.
متطرف .ووفقا ً له ،ان المجتمع البشري ،مثل العضويات الطبيعية األخرى ،هو
اختلف المجتمع عن العضوية الحية في كونه أقل اندماجاً .لكن عنت الحركة الكبيرة للعناصر
(األفراد) في العضوية االجتماعية ،بأنها تنتمي الى صنفٍ أعلى من العضويات .يؤدي المجتمع،
كونه نظاما ً لتفاعالت الناس ،نفس الوظائف التي تؤديها العضوية الحية ،اعادة انتاج ذاتها ،النمو،
التمايز ،المرض ،الموت ،التوالد ،اندماج األعضاء ،الخ .والسوسيولوجيا تستند الى البيولوجيا
ويجب أن تُطبق قوانينها.
كان عالم االقتصاد وعالم االجتماع األلماني البيرت شافل  9113-9939 Albert Schäffleمن
انصار المدرسة البيو -عضوية الرائدين .وفي حين أنه شارك بكامل قناعاته مع المدرسة بتفوق
المنهج الكلياتي  Wholistللظواهر االجتماعية ،اال أنه اختلف عنهم بتبنيه لتقالد المثالية األلمانية.
لقد أعلن أن العالقات الذهنية بين الناس ،وال ُمثل وانماط االتصال والتخالط التكنيكية ،موضوعا ً
لدراسة السوسيولوجيا .يمكن رؤية ذلك في تعريفه للمجتمع الذي (وفقا ً له) كاجتماعٍ ال يتجزأ من
العضويات الفردية الذي ين هض على تربة األفعال الذهنية الصرف التي تتمظهر بالرموز التي
تعبر عن األفكار واألفعال التكنيكية والتي بدورها تخلق األدوات وتجسد منتجات التفكير االنساني
1

)- Judith E. Schlanger. Les métaphores de l’organisme (Librairie Vrin, Paris, 1971
- Réné Worms. Organisme et société (Giard et Brière, Paris, 1896).
3
- Guillaume de Greef. Le transformisme social. Essai sur le progrès et le regrès des sociétés (Felix
)Alcan, Paris, 1895
2

في األشياء الخارجية .يختلف اجتماع األفراد عن الروابط البيولوجية للخاليا .ان جوهر
االجتماعي ال يكمن في الروابط الفسيوكيميائية والبيولوجية ،ولكن الروابط الفكرية ( Idealأي
النفسية) ال ُمعبّر عنها في أفعالها الرمزية والتكنيكية (في "الفن العملي") .ليست الروابط
االجتماعية-النفسية ،بالنسبة الى شافل ،مثاليةً  Idealصرف .يثير تبادل النشاط الذهني بين
األفراد المنفصلين في المجتمع ،والذي يؤدي الى الحفاظ على كماله ،الحاجة الى انشاء رموز
ووسائل اتصال ومؤسسات مساعدة خاصة للحفاظ عليها (على الرموز ووسائل االتصال).
عندها فقط ،يخدم التفاعل الذهي الروحي بمثابة منسق لـ"الجسد االجتماعي" وكوسيلة لحفظ كليته
 Wholenessوتماسك األجزاء المنفصلة وظيفيا ً .1جعل تطور الرموز المادية القادرة على
الوجود بشك ٍل مستق ٍل نسبياً ،تراكمها وتحولها وشموليتها وبقاءها لوق ٍ
ت طوي ٍل (التقاليد) ممكناً.
نهضت الذاكرة الجماعية ،والتي باستطاعتها قياس مدى تقدم المجتمع .ان وجود الوعي الجمعي
سم شافل
في تعاقب األجيال هو احدى سمات المجتمع المتأصلة في المجتمعات العضوية .ق ّ
الدراسة الكلية لألشكال والوظائف االجتماعية الى التشريح االجتماعي ،المورفولوجيا االجتماعية
(علم وظائف األعضاء) المعنية بـ(األعضاء واألنسجة االجتماعية) ،اي بالتنظيمات والمؤسسات
والروابط الجماهيرية األُخرى ،والسيكولوجيا االجتماعية التي تهدف الى دراسة الحياة الذهنية
للمجتمع.
يمكن القول ،أن اطروحات شافل العضوية البيولوجية هي أقل أهميةً واثارة ً لالهتمام من أفكاره
السوسيو -سيكولوجية .على سبيل المثال ،أثار مذهبه حول أنواع "األنسجة االجتماعية" الخمسة،
المماثلة لألنسجة العضوية ،نقدا ً كثيراً .ان لدى النوع الخامس ،على سبيل المثال ،أي األنسجة
السيكوفيزيائية ،طابع المؤسسات التي تعمل في المجال الذهني وتمارس السيطرة العامة
والخاصة ،وهي تطابق األنسجة العصبية ،ويعالج كل أنواع "األنسجة االجتماعية" بطريقة
مماثلة.
ولكن هذه "األنسجة االجتماعية" تشكلت بواسطة توحيد مثالي  Idealللعناصر الفاعلة (الناس
وتجربتهم العملية المتراكمة) ،والعناصر الخاملة (الثروة المادية) .ان التنظيم العام لـ"الجسد
االجتماعي" هو بنية متكونة من تلك العناصر تتزايد تعقيدا ً باستمرار .ينفذ "الجسد االجتماعي"
نشاطه حياته "الفسيولوجي" من خالل المكونات النشطة (األفراد والجماعات من السكان) وفقط
ألجلهم .قام شافل بنفسه ،على نح ٍو عارض ،مثل العلماء العضويين اآلخرين ،بالتحفظ الدائم على
ت عضوية ،وكان يقول بأنها تساعد على كشف المفاهيم االجتماعية بشك ٍل الف ٍ
استخدامه تشابها ٍ
ت
ً
للنظر ،وبأن "الجسد االجتماعي" هو ليس عضوية بالمعنى البيولوجي ،وحتى العنصر البيو-
سوسيولوجي للروابط االجتماعية في االتحادات الزواجية يكتسب طابعا ً روحيا ً وذهنيا ً متزايداً،
الخ .استخدم شافل ،تحت تأثير النقد ،مقارنا ٍ
ت عضوية-بيولوجية بشك ٍل أكثر اعتداالً في الطبعة
الثالثة لعمله المكون من مجلدين (بُنية وحياة الجسد االجتماعي) Bau und Leben des
 ،29911 socialen Körpersمن طبعته األولى ذات األربعة مجلدات  ،99-9997وحتى انه
الحقا ً امتنع عن هذه المقارنات ،مع احتفاظه بمبدأ النهج التكاملي.
ذهبت معظم االتجاهات العضوية تقريبا ً بتطور مماثل ،على وجه الخصوص الفرنسي رينيه
وورمز  9121-9911 Réné Wormsمحرر المجلة السوسيولوجية الدولية .تقدم بكتابه
(التنظيم والمجتمع)  3 Organisme et sociétéكعض ٍو نموذجي في الجناح المبتذل للمدرسة،
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- Albert Schäffle. Die geistanstaltlichen Grundverknüpfungen. In: Werner Sombart (Ed.). Soziologie
(Pan-Verlag Rolf Heise, Berlin, 1923), pp 60-75
2
)- Albert Schäffle. Bau und Leben des sozialen Körpers. 4 Vols. (Laupp, Tübingen, 1881
3
)- Réné Worms. Organism et societe (Paris, 1895

واسع ،مثل ليلينفيلد ،مصطلحا ٍ
ت مثل "علم األمراض االجتماعية"
ق
واستخدم على نطا ٍ
ٍ
و"أمراض المجتمع" (للداللة على االضطرابات االجتماعية) .واستخدم مصطلحات مثل "النظافة
االجتماعية" و"التحسين" (للداللة على االصالحات االجتماعية) ،و"انتشار المجتمع" لكي
َلص الى
يتحدث عن التوسع االستعماري ،الخ .انتقد في أعماله األخيرة وجهات نظره السابقة وخ َ
أن النظريات العضوية مناسبة فقط للمجتمعات البسيطة ،حيث دخلت عوامل جديدة في المشهد
االجتماعي الحقا ً وصفتها النظريات التعاقدية بشك ٍل أفضل .أصبح "االتصال الروحي" بين الناس
العامل االجتماعي الرئيسي بالنسبة له في تلك الفترة .1وهكذا انتقل من التأكيد على الوحدة
البيولوجية للمجتمع ،الى الفهم االجتماعي السيكولوجي لكليته.
أعطت المدرسة البيو-عضوية مفهوم الصراع من أجل البقاء ،مكانا ً أكثر تواضعا ً في تطور
المجتمع ،مما قامت به الداروينية االجتماعية ،على الرغم من أن كال المدرستين اعتبرتا المجتمع
تعبير لها ،والذي يجب أن يتجلى فيه قانون الطبيعة .بالنسبة لوورمز،
جزءا ً من الطبيعة في أعلى
ٍ
على سبيل المثال ،اِشتُق الصراع من أجل البقاء (والذي أخذ شكل المنافسة في المجتمع) ،من
قانون التكيف البيولوجي .ان قوانين الطبيعة والمجتمع ،على الرغم من وحدتهما ،يتجليان بشك ٍل
مختلف في الطبيعة والمجتمع .ان االنتقاء الطبيعي والصراع من أجل البقاء هي أقل عنفا ً بين
الناس .اعتبر وورمز أن الصراع واالشتباك لم يكونا الشيء األساسي والضروري ،بل العمل
والنشاط ّ
الخالق ،ليس الصراع بل جهد العيش.
كُرست العديد من أعمال عالم االجتماع والشخصية العامة جاك نوفيكو Jacques Novicow
 9192-9981الذي عاش في فرنسا ،للنضال ضد الداروينية االجتماعية وللدعاية الى أفكار
التضامن العضوي والسالم بين الناس .كان التقدم بالنسبة له ،تجليا ً خاصا ً لقانون التوازن العام
 ، Law of Equilibriumومن وجهة النظر السياسية انه تحقيق الوحدة التامة لوجهات نظر
الناس واتفاقهم ،أي التوازن الذهني.
عادة ً ما يتم تضمين الفيلسوف التلفيقي وعالم االجتماع الفرنسي الفريد فويلي Alfred Fouillée
 9192-9939والبيولوجي والسوسيولوجي الفريد اسبيناس 9122-9988 Alfred Espinas
كأعضاءٍ في المدرسة العضوية.
حاول فويل ي الجمع بين الوضعية والمثالية ،ومبادئ الحتمية باالرادة الحرة والشخصانية .اعتبر
انه من المستحيل اختزال النفسي  Psychologicalالى الجمعي ،واألخالقي الى االجتماعي .ان
المجتمع بالنسبة له هو كائن نفسي و"تعاقدي" ال يوجد اال من خالل األفراد ،وتحكمه الوراثة
االجتماعية الحتمية والعقد الحر .2يمكن اعتبار اسبيناز أحد أسالف علم نفس الحيوان
 Zoopsychologyوعلم سلوكها  . Ethologyشجع علم الحيوان ،في رأيه ،من خالل دراسة
االرتباطات بين أفراد الممالك الحيوانية ،على والدة علم االجتماع .ان المقارنة بين تلك الروابط
والمجتمعات أقرب بكثير مما هي بين روابط الخاليا والمجتمع .3احتوت المنهجية العامة للمدرسة
العضوية على مبادئ صحيحة تغلغلت في تاريخ السوسيولوجيا ومبادئ خاطئة لطالما رفضتها.
كانت محاولة مفهمة البٌنى والروابط الوظيفية ذات قيمة .ان مسألة الجمع بين الصورة
"العضوية" للكل االجتماعي والنظرات الجينية التطورية ،دائمةً في شكلها المعدل التي انتقلت
الى االتجاهات البنيوية الوظيفية واالتجاهات األُخرى .على الرغم من أن التطورية كانت احدى
مصادر تغذية المدرسة ،اال أن تركيبها للنظرات العضوية النشوئية لم يكن ناجحاً ،ونتيجةً لذلك لم
ض للتغيرات االجتماعية .في بداية نشاط المدرسة ،تم
يتمكن العضويون من تقديم
تفسير ُمر ٍ
ٍ
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- Rene Worms. La sociologie. Sa nature, son contenu, ses attaches (Marcel Giard, Paris, 1926).
)- Alfred Fouillée. La science sociale contemporaine (Hachette et Cie., Paris, 1880
3
)- Alfred Espinas. Des sociétés animales. Études de psychologie comparée (Baillière, Paris, 1877
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اختزال األنواع المحتملة من الكيانات االجتماعية والثقافية الى نموذج واحد ،وهو كلية العضوية
البيولوجية .ولكن لم يتبع من حقيقة أن المجتمع ليس مجرد جمع بسيط لألفراد وش ّكل وحدة ً ما،
بأن كليته كانت متطابقة مع كلية العضوية البيولوجية ،وبأن اعتمادياته االجتماعية-الثقافية شبيهة
بالبيولوجي .ان انطباق بعض الصيغ العامة على مواضيع مختلفة لم يكن يشير الى انطباقها في
نواح أُخرى .ان لدى خطأ االتجاه نحو نمائية وحدة المجتمع ،الذي يميز المدرسة العضوية ،او
ٍ
معنى سياسي رجعي ،الن أي حركة ثورية تُعتبر خرقا ً للوحدة
كمعيار،
الوحدة
معالجة
باتجاه
ً
العضوية للمجتمع ،كشذوذ ومرض اجتماعي .من خالل استبدال المدرسة البيو-العضوية للشكل
الميتافيزيقي من مفهوم "العضوية االجتماعية" (على سبيل المثال الشكل الرومانسي ،والشكل
بمفهوم وضعي جديد ،ووضع قوانين الطبيعة والعضوية البيولوجية في مكان مفهوم
الهيغلي)
ٍ
"العناية االلهية" و"الروح الموضوعية" ،لم تكن المدرسة قادرة ً على عكس أهمية الشخصية
وارادة الفرد في نظرياتها.
في حين تطرح مسائل مهمةً ذات سمات أولية متشابهة في تطور وتنظيم مجتمعات الحيوانات
والناس ،استهانت المدرسة بالخصائص النوعية المحددة للمجتمع البشري .يستخدم
السوسيولوجيين الماركسيين مفهوم العضوية االجتماعية ،من أجل التأكيد على كلية المجتمع
كنُظم وعالقات للعمليات االجتماعية ،في حين أنهم ال يستبدلون القوانين االجتماعية بأُخرى
بيولوجية.
 -6المدرسة الداروينية االجتماعية
يمكن التماس تأثير الداروينية بطريق ٍة أو بأخرى في مفاهيم ُمعظم أنصار التفكير السوسيولوجي،
وعلى الخصوص غابرييل تارد  Gabriel Tardeوليستر وارد  Lester Wardوفرانكلين
جيدنغز  Franklin Giddingsواميل دوركهايم  .Emile Durkheimبالنسبة لهم ولعد ٍد من
علماء االجتماع االخرين ،لعبت الداروينية دورا ً تحفيزيا ً أو اداة ً منهجيةً مساعدة .لكن بعض
العلماء غير الماركسيين جعلوا نظرية التطور البيولوجي األساس المباشر لنظرياتهم االجتماعية،
ُمعالجين االنتقاء الطبيعي والصراع من أجل البقاء ،كعوامل أساسيةً للحياة االجتماعية .تحولت
الداروينية ،بالتالي ،من نظرية في العلوم الطبيعية الى الداروينية االجتماعية.
يجب على المرء أن يؤكد أن داروين نفسه ،وغيره من مؤسسي الداروينية مثل الفريد واالس
 Alfred Wallaceوتوماس هكسلي  ،Thomas Huxleyكانوا معارضين للنقل المباشر
للمفاهيم البيولوجية الى مجال العلوم االجتماعية .لذلك ،ال يمكن اعتبار داروين مؤسس االتجاه
الذي أصبح يُسمى فيما بعد الداروينية االجتماعية .ان الشخص الذي قدم ألول مرة ،بشك ٍل
منهجي ،مبادئ النظرية التطورية في مجال العلوم االجتماعية كان هربرت سبنسر ،الذي عالج
االنتقاء الطبيعي والصراع من أجل البقاء ،والبقاء لألقوى ،ليس فقط كظواهر بيولوجية ولكن
ايضا ً كظواهر اجتماعية .كان هو من ابتكر المدرسة الداروينية االجتماعية .لم تكن الداروينية
االجتماعية مجرد اتجاه سوسيولوجي ،ولكنها أصبحت منتشرة ً ايضا ً في العلوم االجتماعية
األخرى واألدب الدعائي والخيال واألدب.
ان فكرة وجود (مدرسة) داروينية اجتماعية واحدة ذات مبادئ نظرية مشتركة هي تبسيط مفرط.
بين الناطقين باسم الداروينية االجتماعية ،يلتقي المرء بالماديين المبتذلين ،والمثاليين والواقعيين
االجتماعيين الذين عالجوا الكل االجتماعي على أنه مستقل عن األفراد الذين يؤلفونه،
و(االسميين) الذين يقبلون األفراد فقط ،كحقيقة ،والعنصريين ،والمعادين للعنصرية ،اصالحيون
ليبراليون وأنصار عفوية التطور االجتماعي.

ان مدى ربط الداروينيين االجتماعيين للعمليات االجتماعية بالعمليات البيولوجية كان متبايناً .بنى
بعضهم تصوراتهم مباشرة ً على مبادئ االنتقاء الطبيعي ،والصراع من أجل البقاء ،والبقاء
لألصلح .جادل آخرون حول الطبيعة المحددة لتمظهر هذه المبادئ في عالم الحياة االجتماعية،
لكنهم ظلوا في سياق هذا المخطط المفاهيمي .حاول عالم االجتماع االيطالي ميشيل انجيلو فاكارو
 ،9139-9978Michele Angelo Vaccaroعلى سبيل المثال ،أن يُظهر ،في كتابه
(الصراع من أجل البقاء وتأثيره على االنسانية)  9997الفرق بين الصراع من أجل البقاء بين
الحيوانات من جهة ،وبين الناس ،من جه ٍة أُخرى .1ولكن لم يكن لدى السوسيولوجيين الذين
يمكننا أن نُطلق عليهم تسمية الداروينيين االجتماعيين بالمعنى الضيق تأثير كبير على التطور
الالحق للفكر االجتماعي.
ان أنصار النسخة األخرى من الداروينية االجتماعية لم يختزلوا العمليات االجتماعية مباشرة ً الى
العلميات البيولوجية ،حتى أن بعضهم عارضوا المشابهات البيولوجية باالجتماعية .كانت
تصوراتهم قريبةً من االتجاه النفسي ،وكانت شروط انطباق تسمية الداروينية االجتماعية عليهم،
كثير من األحيان .ومع ذلك ،كان لديهم ايضا ً توجهٌ نحو طريق ٍة معين ٍة لتفسير النظرية
قليلة في ٍ
التطورية ،والتي تم عرضها ،في المقام األول ،باعطاء الصراعات االجتماعية Social
كساح للصراع القاسي
 Conflictsالمكان األول في مفاهيمهم .كانت معالجة الحياة االجتماعية
ٍ
بين األفراد والجماعات هي السمة األكثر شيوعا ً التي توحد كل الداروينيين االجتماعيين .لم يكن
ازدياد االهتمام بمسألة الصراع في نهاية القرن التاسع عشر عرضيا ً بأي حا ٍل من األحوال ،حيث
أصبح التناحر الطبقي والصراع بين الدول الرأسمالية حادا ً بشك ٍل غير معتاد في تلك الفترة.
في حين أن مفهوم الصراع  Conflictينبع مباشرة ً من نظرية التطور البيولوجي في الصنف
مباشر في الصنف الثاني ،أو مأخوذا ً بشك ٍل عام
األول من الداروينية االجتماعية ،فقد كان غير
ٍ
من مصادر اخرى .ان علماء االجتماع الذين سنفحص مفاهيمهم االن ينتمون الى هذا الصنف
الثاني من الداروينية االجتماعية.
كان والتر باجيهوت  9999-9921 Walter Bagehotالشخصية االنجليزية العامة
واالقتصادي وعالم السياسة من أوائل الذين حاولوا تطبيق مبادئ نظرية داروين في العلوم
االجتماعية ،في كتابه (الفيزياء والسياسة)  .9992 Physics and Politicsلقد أكد على الدور
الهائل لالنتقاء الطبيعي بشكل رئيسي في الفترة األولى من تاريخ االنسانية.
أيا ً كان ما يمكن أن يُقال ضد مبدأ "االنتقاء الطبيعي" في األقسام األخرى ،فانه ال شك في هيمنته
على تاريخ البشرية المبكر :األقوى يقتلون األضعف قدر استطاعتهم .2وفقا ً له ،اشتعل الصراع
في عالم البشر بين المجموعات وليس األفراد .اعتبر أن سعي بعض الدول للسيطرة على
االخرى ،وداخل الدول ،ودافع بعض المجموعات االجتماعية للهيمنة على المجموعات األخرى،
كقانون اجتماعي رئيسي.3
وفي أثناء تأكيده على الدور المهم للغاية للصراع بين المجموعات ،اولى باجيهوت اهتماما ً كبيرا ً
في نفس الوقت للتضامن داخل المجموعة ،كعامل تقليد أو ُمحاكاة  .Imitationوهكذا تقدم
بصفته بشيرا ً لتارد ،الذي جعل المحاكاة مفهوما ً مركزيا ً عنده .اعتبر باجيهوت أن المحاكاة تحتل
المركز األكثر أهميةً في حياة المجتمعات البدائية ،وانها مرتبطة بالطبيعة غير المتمايزة لمختلف
1

- Michele Angelo Vaccaro. La lotta per l’esistenza e i suoi effetti nell’umanità (Tib. Tiberina di F.
)Setth, Rome, 1886
2
- Walter Bagehot. Physics and Politics. In: The Works of Walter Bagehot, Vol. 4 (The Travellers
Insurance Co., Hartford, Conn., 1891), p 442
3
- Ibid., p 457

بتنظيم تفصيلي لسلوك الفرد وقسوة ووحشية العقوبات ضد
مجاالت الحياة االجتماعية،
ٍ
االنحرافات عن األنماط المعمول بها .الى جانب ميول المحاكاة ،الحظ بايجهوت وجود ميول
مضادة ،بمعنى أن الناس يحاولون أن يختلفوا عن أسالفهم ،مما يوفر امكانية التقدم .واعتبر
الظروف المثلى للتقدم هي تلك التي توجد فيها عالقةً مناسبةً بين االتجاهين ،أي االتجاه الى
االختالف الذي يفتح الطريق أمام االبتكارات ،واتجاه المحاكاة ،الذي يكفل التضامن االجتماعي.
على عكس باجيهوت ،لم يستنتج عالم االجتماع النمساوي والمحامي لودفيغ جومبلوفيتش
 9111-9939 Ludwig Gumplowiczمفاهيمه مباشرة ً من النظرية التطورية .لقد كان
ُمعارضا ً للتشبيهات البيولوجية وانتقد كونت وسبنسر وليلينفيلد الذين استخدموها كمبدأ توضيحي.
لم تكن التشبيهات البيولوجية ،بالنسبة له ،ذات أهمي ٍة لعلم االجتماع ،ولكنها تقدم صورا ً فقط ،وال
تسفر أبدا ً عن اية معرفة .غالبا ً ما وصف مؤرخي السوسيولوجيا مفاهيم جومبلوفيتش بأنها
داروينية اجتماعية ،ويرجع ذلك أساسا ً الى مقاربته للمجتمع كمجموعٍ للمجموعات التي تتصارع
بال رحم ٍة فيما بينها من أجل الهيمنة .اعتبر المفهوم الطبيعاني للتاريخ ،الذي اشترك به ،مع
الداروينيين االجتماعيين ،اعتبر االنسانية جزءا ً من الكون والطبيعة ،كجزءٍ يحكمه نفس القوانين
األبدية ككل .ان أس علم االجتماع ،وأرقى حقائقه ،وكلمته األخيرة ،هو بالنسبة له ،تاريخ البشرية
كعملية طبيعية.
يتأصل التفسير القطعي القَدَري والضروري القاطع للقوانين االجتماعية في مفاهيم جومبلوفيتش.
كواقع من الدرجة الثانية .أما المجتمع ،يظهر،
كواقع زائف ،او
يظهر الفرد وحريته ،في تفسيره،
ٍ
ٍ
على العكس من ذلك ،كواقع ليس فقط ال يمكن اختزاله الى األفراد المكونين له ،ولكنه موجود ٌ
فوقهم وبصرف النظر عنهم .ان السوسيولوجيا بالنسبة الى جومبلوفيتش هي األساس الفلسفي
للعلوم االجتماعية جميعاً ،والتي يكون وظيفتها تحقيق الصلة بينها .على عكس فلسفة التاريخ
والتي تتمثل مهمتها في تفسير أصل البشرية وتطورها ،ت ُعنى السوسيولوجيا بدراسة الفئات
االجتماعية والعالقات بينها .لقد اعتبر أن الصراع المستمر والقاسي بين مختلف الفئات
االجتماعية عامالُ رئيسيا ً في الحياة االجتماعية .أعلن أن القانون االجتماعي الرئيسي هو دافع كل
مجموعة اجتماعية أن تُخضع لنفسها كل المجموعات االجتماعية التي تقف في طريقها ،اي الدافع
لالستعباد والهيمنة.
وحسب جومبلوفيتش ،كانت القبيلة ،هي المجموعات البدائية التي كانت موجودة ً في التاريخ،
والتي اتحدت على أسس انثروبولوجية واثنية .كان جومبلوفيتش سباقا ً لسمنر Sumnerفي
معالجته للعالقات بين القبائل .لقد تقدم بمفهوم "المركزية االثنية" الذي استخدمه سمنر الحقاً،
وعرفه على أنه الشرط الذي يجعل الناس يعتقدون أنه يحتل أعلى نقطة ليس فقط بين الشعوب
واألمم المعاصرة ولكن ايضا ً بين جموع شعوب الماضي .1وجد جومبلوفيتش حالةً من العداء
ا لمستمر بين القبائل .في حين كانت نتيجة االشتباكات في بداية األمر تقود الى االبادة الجسدية
ت الحق ،استولى المنتصرين على المهزومين ،ونشأت الدولة نتيجةً
للمهزومين ،اال أنه في وق ٍ
لذلك .لكن الصراعات بين المجموعات لم يختف .استمر الصراع األساسي متعذر االستئصال بين
المجموعات بشك ٍل كبير .ما كان صراعا ً بين قبائل مختلف ًة انثروبولوجيا ً على المستوى األكثر
بدائيةً ،تحول ،في أعلى مراحل التطور ،الى صراع الجماعات االجتماعية والطبقات والدول
واألحزاب السياسية.
ً
ان التقسيم األكثر شيوعا ً ورئيسية ،للمجموعات االجتماعية في مفاهيم جومبلوفيتش ،هو تقسيم
1

- Louis Gumplowicz. La lutte des races. Recherches sociologiques (Guillaumin et Cie., Paris, 1893), p
349

الناس الى حكام ومحكومين .كليهما كان لديه داف ٌع للسلطة .يتم التعبير عن هذا في الطبقات
الحاكمة عبر االستغالل بأشد ما يمكن ،وبالتالي في استعباد الطبقات التابعة ،أما في الطبقات
المحكومة فيتجلى التعبير عن هذا الدافع في زيادة شدة المقاومة وفي اضعاف االعتماد على
الطرف األول.
لماذا تكتسب العالقات بين الجماعات باستمرار طابع الصراع العدائي؟ ردا ً على ذلك ،قدّم
سر السبب النهائي
جومبلوفيتش جرعةً قويةً من الطبيعانية والمادية االقتصادية المبتذلة .لقد ف ّ
لجميع العمليات االجتماعية ،بما في ذلك الصراعات الت ي تشكل جوهرها ،في سعي االنسان لتلبية
حاجاته المادية .في هذا الصدد ،ادعى أن الدوافع االقتصادية كانت دائما ً وفي كل مكان سبب أي
حركة اجتماعية ،وهي تحكم كل الدولة والتطور االجتماعي .االحتياجات حسب قوله ،ال يمكن
تلبيتها بأي طريق ٍة أُخرى اال من خالل اجبار بعض الجماعات األخرى وممارسة العنف ضدهم.
غالبا ً ما استخدم جومبلوفيتش مصطلح "العرق" (وال سيما في الفترة الباكرة من أعماله) ،وحتى
في أعماله الرئيسية (العرق والدولة)  9997 Rasse und Staatو(صراع األعراق) Der
 .9993 Rassenkampfلقد فهم العرق على أنه ظاهرة اجتماعية وثقافية ،وليس ظاهرة
بيولوجية .لقد تعامل مع "صراع األعراق" على أنه صراع الكيانات االجتماعية والمجتمعات
غير المتجانسة .1وشدد بكل الطرق على الدور الصغير الذي ال يقاس للوراثة البيولوجية ،والدور
الحاسم للبيئة االجتماعية في تحديد السلوك البشري ،مشيرا ً الى أن العرق الصرف ليست موجودة ً
في الوقت الحاضر ،بينما يحتل اختالط االعراق أهمية ايجابية .هل يعني هذا أنه لم يعترف بشك ٍل
عام بأهمية االختالفات العرقية (بالمعنى المادية واالنثروبولوجي) في التطور Evolution
االجتماعي؟ يجب على المرء أن يجيب على ذلك بالنفي .اعتبر هذه االختالفات حاسمة في
المراحل األولى من التطور االجتماعي .واعتبر أن العامل العرقي آنذاك كعامل لالغتراب
االجتماعي النفسي ،والذي تم دفعه بأسباب أخرى في سياق التطور االجتماعي الالحق.
كانت تصورات جومبلوفيتش متناقضةً للغاية .على سبيل المثال ،ادعى أن مشاكل المرحلة األولى
من تطور المجتمع لم تندرج ضمن اختصاص علم االجتماع والعلوم االجتماعية األخرى .في
الوقت نفسه ،احتكم الى اللحظات االبتدائية األولى من هذا التطور ،متابعا ً التطورية السبنسرية
والتي عالجت التشكيالت االجتماعية المعقدة كتجميعات بسيطة .أظهر جومبلوفيتش أن موضوع
علم االجتماع (بتمييزه عن فلسفة التاريخ) لم يكن االنسانية ،ولكن المجموعات االجتماعية .في
كموضوع للدراسة السوسيولوجية العلمية.
الوقت نفسه ،تصور أنه يمكن وضع االنسانية،
ٍ
كان التناقض الرئيسي في نظريته ،هو أنها ،من ناحية ،اعلنت أن الطبيعة المحددة للظاهرة
االجتماعية وعدم قابلية اختزالها الى الفرد واالنسان ،ومن ناحي ٍة أُخرى كان األساس النهائي
للظواهر االجتماعية هو دائما ً وفي كل مكان طبيعةً انسانيةً ثابتة تسعى بدأب الشباع الحاجات
لتصل الى الهيمنة ،الخ .ظل ادعاءه بوجود صنف خاص من الظواهر االجتماعية الذي يختلف
عن غيره من ظواهر الواقع ،اعالنا ً ُمجرداً .قاده اضفاء صفة الطبيعانية على العمليات
االجتماعية الى نفس االختزالية البيو-سيكولوجية التي كان يُعارضها دائماً .كانت مفاهيم
جومبلوفيتش خاطئة النها استندت الى التقليل من شأن العوامل الداخلية لنشاط وتطور
المجموعات االجتما عية ،بحيث رأى سبب نشوء الدولة في اخضاع بعض المجموعات االثنية الى
اخرى ،متجاهالً دور التمايز القَبَلي الطبقي في هذه العملية.
وفي الوقت الذي كان يعالج فيه مسائل العنف والصراع كعوامل أساسيةً للحياة االجتماعية ،لم
يُعر االهتمام بأهمية التضامن والتعاون.
- Ibid., p 193

1

كانت تص وراته متوافقة مع مفاهيم عالم االجتماع النمساوي اآلخر ،غوستاف راتزينهوفر
 9118-9982 Gustav Ratzenhoferمؤلف الكتب (الطبيعة وهدف السياسة) Wesen und
 ،9913 Zweck der Politikو(المعرفة السوسيولوجية) Die Sozioloische
( ،9919 Erkenntnisما بعد موت السوسيولوجيا) .9119 Posthumously soziologie
اعتبر ظواهر وعمليات الحياة االجتماعية الرئيسية ما يلي :الحفاظ على الذات وتكاثر األفراد،
تغير الفرد واألنماط االجتماعية ،الصراع من أجل البقاء ،عداء األعراق المطلق ،التوزيع
المكاني ،التمايز العرقي ،الهيمنة والخضوع ،تعاقب تفريد  Individualizationوجتمعة البُنى،
التغير في المصالح ،الدولة ،المجتمع العالمي .1اعتبر نفسه ،مثل جومبلوفيتش ،من أنصار
الواحدية  ،Monismمدعيا ً أن نفس االنتظامات التي تعمل في الطبيعة موجودة في المجتمع ،في
هذا الصدد اعترض على وضع علوم الطبيعة مقابل علوم العقل .ان االنتظامات السوسيولوجية،
تبعا ً له ،قريبة من تلك الكيميائية ،وخصوصا ً البيولوجية .ان السوسيولوجيا هي علم فلسفي يهدف
الى توفير أساس لجميع العلوم االجتماعية والسياسة .في حين اعتبر الصراع  Conflictكعلمية
اجتماعية رئيسية ،جعل راتزينهوفر مقولة (المصلحة) حجرا ً للزاوية .ان المصلحة هي المبدأ
الرئيسي الذي يحكم العمليات االجتماعية ،وهو المفتاح من أجل فهمها .تم تصوير الحياة
االجتماعية في تفسيره على أنها مسرح لمختلف المصالح .ميّز خمسة أنواع من المصالح:
االنجاب (تحفيز استمرار النوع) ،الفسيولوجيا (المرتبطة بالتغذية) ،الفرد (المرتبط بالدافع الى
التأكيد الذاتي) ،المصلحة االجتماعية (القرابة والمجموعة) ،والمصلحة المتعالية (الدين) .ليست
المصلحة سوى الوعي باالحتياجات البيولوجية والدوافع الفطرية التي تحكم الصراع من أجل
البقاء .نشأت المجموعات االجتماعية كمنظمة لألفراد ألغراض هذا الصراع .على عكس
جومبلوفيتش ،فسر العمليات االجتماعية ،في نهاية المطاف على أنها فردية ،والمجموعة على
أنها نتاج التفاعل بين األفراد.
أثرت مفاهيم راتزنهوفر على عالم االجتماع األمريكي البيون سمول -9987 Albion Small
 .9121عالج سمول المصلحة ،مقتفيا ً اثر راتزنهوفر ،على أنها الموضوع الرئيسي للدراسة
االجتماعية ،وكان على المصلحة ،من وجهة نظره ،أن تخدم "في السوسيولوجيا ،نفس الهدف
الذي يقوم به مفهوم الذرات في العلوم الفيزيائية .2كتب يقول "ان عملية الحياة ككل ،هي في
النهاية عملية تطوير ،وتكييف واشباع المصالح".3
غامض على النحو التالي :المصلحة هي قدرة غير ُملباة ،تتوافق
عرف سمول المصلحة بشك ٍل
ٍ
ّ
مع حالة غير ُمحققة ،وهي اعادة موضعة للترتيبات التي تميل الى تحقيق تلك الحالة ال ُمشار
اليها".4
ان أكثر اصناف المصالح عموميةً هي التالية :الصحة والثروة والمشاركة والمعرفة والجمال
والحق .5وت متلك المصلحة جانبين :ذاتي (الرغبة) وموضوعي حيث يمكن االحساس بالحاجة ،أي
"باألمر المرغوب" .الظاهرة االجتماعية ككل ،تبعا ً له ،هي نتاج التفاعل بين ثالثة عوامل-9 :
الطبيعة -2 .الفرد -3 .المؤسسات أو انماط الترابط بين األفراد.6
1

- Gustav Ratzenhofer. Die soziologische Erkenntnis. Positive Philosophie des socialen Lebens
(Brockhaus, Leipzig, 1898), pp 244-250
2
- Albion W. Small. General Sociology. An Exposition of the Main Development in Sociological Theory
from Spencer to Ratzenhofer (The University of Chicago Press, Chicago, 1905), p 426.
3
- Ibid., pp 433-434
4
- Ibid., p 433
5- Ibid., pp 434-435.
6
- Ibid., p 552

تحتوي نظرية سمول ،من بين كل النظري ات الداروينية االجتماعية على أقل سمات هذه األخيرة،
وتتغلغلها السكلجة بتأثير وارد .على الرغم من أن سمول اعتبر التشبيهات البيولوجية مرحلةً
ضروريةً في تاريخ العلوم االجتماعية ،اال انه ربط التقدم المطرد للسوسيولوجيا باالنتقال من
التشبيه البيولوجي الى التحليل المباشر للعمليات االجتماعية الحقيقية .1بالنسبة له ،لم يكن الصراع
عامالً شامالً في الحياة االجتماعية .لقد درسه كشك ٍل من أشكال عالقات الناس ،وهو يسود بشكل
رئيسي في المراحل األولى من التطور التاريخي.
افتقرت بناءاته الى الدقة المفاهيمية :لم يحاول ،اثناء تحليله لعدد كبير من المفاهيم (االرتباط،
العملية االجتماعية ،البيئة المادية ،البيئة الروحية ،البيئة الذاتية ،الوظائف االجتماعية ،األهداف
نظام واحد.
االجتماعية ،القوى االجتماعية ،ال ِق َيم ،التقييمات) ،لم يحاول ربطها في
ٍ
نهج معق ٍد للحقائق االجتماعية ،أهميةً اساسيةً في الجزء المنهجي
كان لالشارة الى الحاجة الى ٍ
2
ق بما فيه الكفاية  .ميز سمول
لنظرية سمول ،ولكنه لم يطور هذه الفكرة بشك ٍل
واضح ومتس ٍ
ٍ
أربعة مراحل في البحث :الوصفية والتحليلية والتقييمية والبنائية .وأوضحت المرحلة األخيرة
رؤيته للغرض من السوسيولوجيا ،والتي ،برأيه ،ال يجب أن تمتنع عن األحكام التقييمية ،بل على
العكس ،فهذه هي مهمتها المباشرة ،وعليها أن تحتوي على تطبيقا ٍ
ت عملية في "التكنولوجيا
االجتماعية" ،أي في "تكييف الوسائل لغايات تطوير المجتمع" .3ومن هنا نبعت اصالحيته
السياسية في انتقاد أكثر األخطاء وضوحا ً في المجتمع الرأسمالي من مواقع ليبرالية.
لم يكن لمفاهيم سمول أي تأثير كبير على تطور علم االجتماع األمريكي ،لكنه لعب دروا ً كبيرا ً
في اضفاء الطابع المؤسساتي عليه.
كان البروفسور ويليام غراهام سمنر  William Graham Sumnerمن جامعة ييل -9981
 9191من أبرز الشخصيات في علم االجتماع األمريكي .أخذ المبادئ الرئيسية لسوسيولوجيته
من سبنسر .تألفت هذه المبادئ من التأكيد على -9 :الطابع العفوي والثابت للتطور Evolution
االجتماعي -2 .كلية وشمولية االنتقاء الطبيعي والصراع من أجل البقاء .وحددت تلك التأكيدات
موقف سمنر بشأن مختلف القضايا االقتصادية والسياسية واألخالقية  ،وحتى تلك التفصيلية جداً.
انطالقا ً من فكرة الطابع الثابت والعفوي للتطور االجتماعي ،رفض سمنر اية محاولة الصالح-
ناهيك عن احداث ثورة في-العالقات االجتماعية .كان عنوان أحد مقاالته The Absurd
 9918 Effort to make the World Overمميزا ً للغاية بهذا الصدد.4
عارض سمنر جميع أشكال سيطرة الدولة على الحياة االجتماعية .في حين أنه كان من أكثر من
المتحمسين لمبدأ (دعه يعمل دعه يمر)  ،Laissez-Faireدافع عن عدم الحفاظ على الوضع
الراهن بقدر ما يمكن الحفاظ على عفوية التطور ،هذا هو الطابع المحدد لنزعته المحافظة .يمكن
للمرء أن يصوغ عقيدته على أنها "التطور يعرف لوحده ماذا يفعل".
التطور  Evolutionبالنسبة لسمنر ،يشق طريقه عبر الصراع من أجل البقاء الذي هو "طبيعي"
بقدر ما هو التطور نفسه .والمنافسة باقية لألبد كما هو الحال مع الجاذبية .وفي هذا الصدد ،اعتبر
عدم المساواة االجتماعية حالةً طبيعيةً وشرطا ً ضروريا ً لتطور الحضارة .ظهرت فكرة االنتقاء
الطبيعي في تفسيره على أنها طبيعية االنتقاء االجتماعي .وكما الحظ ريتشارد هوفشتاتر ،نجد في

1

- Albion W. Small. The Meaning of Social Science (The University of Chicago Press, Chicago, 1910), pp
79-80
2
- Albion W. Small. General Sociology, p 15; idem. The Meaning of Social Science, p 160
3
- Albion W. Small. General Sociology, p 34
4- See W. S. Sumner. War and Other Essays (Yale U.P., New Haven, Conn., 1911).

سمنر نسخةً جديدة ً من فكرة الكاليفينية عن المصير .1يكمن الفرق فقط في وضع سمنر "التطور"
مفهوما ً بشكل ارادي بدالً من العناية االلهية ،مع ضمان الضرورة الحديدية النتصار األقوى
وهزيمة األضعف .وبهذا اعتبر أن تراكم الثروة االجتماعية في ايدي القلة شرطا ً للتقدم
االجتماعي وليس عقبةً امامه .يجب علينا أن نؤكد أن السمات المحددة للداروينية االجتماعية
ظهرت بشك ٍل رئيسي في ت صريحات سمنر الدعائية ،أما أعماله االجتماعية فكان وزنها أقل
بكثير .حلل عمله الرئيسي (العادات الشعبية)  9111 Folkwaysالكثير من المواد االثنوغرافية،
واعتبر أن العادات في نهاية المطاف نتاج االحتياجات البيولوجية األساسية للناس في سعيهم الى
تلبية ما طوروه من أنماط نشاطٍ معينة أصبحت روتينية وصارت كعادات (على مستوى
واسع
ق
المجموعة) وعادات (على مستوى الفرد) .عالج الفلكلور أو العادات الشعبية على نطا ٍ
ٍ
جداً ،بما في ذلك جميع أشكال السلوك التي تتوحد فيها .درس مجموعتين من العوامل كأسباب
مباشرة للعادات ،وكانت المجموعة األولى هي المصالح .2كافح الناس اما ضد بعضهم البعض أو
ضد الحيوانات والنباتات المحيطة .وهكذا تكون العادات أنواعا ً معينةً من الدفاع والهجوم خالل
الصراع من أجل البقاء .أما المجموعة الثانية ،فكانت العادات الشعبية نتاجا ً ألربعة دوافع اعتبرها
سمنر "الدوافع األربعة ال كبرى للفعل االنساني" (وبالتالي استشرف "رغبات وليام تومسون
األربعة") .لقد كانت :الجوع ،العاطفة الجنسية ،الغرور والخوف ...هناك مصلحة في ظل ك ٍل من
هذه الدوافع" .3ان العادات الشعبية هي "ابداعات الذكاء والهدف االنساني .انها مثل منتجات
القوى الطبيعية التي بدأها البشر دون وعي".4
اكتسبت مفاهيم سمنر (مجموعة النحن)  We-groupو(المجموعة الداخلية) In-Group
و(مجموعة ال ُهم)  They-Groupو(المجموعة الخارجية)  Out-Groupشعبيةً كبيرة .ان
العالقات في (مجموعة النحن) هي عالقات التضامن ،بينما يسود العداء العالقة بين المجموعات
عرفها على أنها "النظرة الى األشياء التي تكون
ال ُمختلفة .يرتبط العداء بالمركزية-االثنية والتي ّ
فيها مجموعة الشخص ،هي مركز كل شيء ،ويتم قياس كل شيء وكل أحد آخر بالرجوع
اليها" . 5على العموم ،أنشأ سمنر صورة مبسطة للعالقات بين المجموعات في المجتمعات
"البدائية" .في ال واقع توجد عالقات التضامن والمساعدة المتبادلة في العالقات بين القبائل وكذلك
توجد عالقات العداء .لم يستطع مفهوم سمنر البيولوجي االختزالي عن العادات أن يقف أمام
النقد ،فاذا كانت العادات الشعبية هي مجرد نتيجة للحاجات البيولوجية ،سيكون من المستحيل
حينها تفسير الوجود الطويل واشتغال العادات المضرة بالحاجات البيولوجية.
كما أن لمفهوم سمنر مزايا ال شك فيها .لقد كان أول من طرح مشكلة الجوانب المعيارية للحياة
االجتماعية .اذا رفض المرء المقدمة األولية عن مفهومه للعادات الشعبية (الصراع من أجل
البقاء ،الخ) ،يمكن للمرء أن يجد عددا ً من االعتبارات المهمة فيه حول السمات المميزة للعادات.
كانت لمفاهيم المركزية-االثنية و(مجموعة النحن) و(ال ُهم) أهميةً كبيرة ً في علم النفس
واالثنوغرافيا .لكن الجوانب االيجابية لمفاهيمة تم استنفادها من خالل اسسها الداروينية
االجتماعية والتراكم الفوضوي للمواد االثنوغرافية التي ال توحدها أية مبادئ منهجية .عالوة ً
على ذلك ،لم تكن مسألة المنهج موجودة ً عنده .وعندما نقيّم مكانه في تاريخ علم االجتماع ككل،
1

Richard Hofstadter. Social Darwinism in American Thought (The Beacon Press, Boston, Mass., 1955),
p 66
2
- W. G. Sumner. Folkways. A Study of the Sociological Importance of Usages, Manners, Customs,
Mores, and Morals (Dover Publications, New York, 1959), p 3
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- Ibid., p 18
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يجب أن نالحظ أنه عندما يتم العثور على االفتراضات العقالنية في مفهومه ،فانها ليست فقط
غير مرتبطة بالمبادئ التي تنطوي عليها داروينيته ،بل على العكس ،بل هي بعيدة جدا ً عنها.
وهكذا ،مهما اختلفت مفاهيم الداروينيين االجتماعيين ،فان االختزالية متأصلة فيها جميعاً ،أي
ى آخر مختلفٍ تماماً .كانت فكرة
ى معين من الواقع الى مستو ً
اختزال قوانين وأنماط ومستو ً
الجماعات التي تحارب بعضها باستمرار ،كنسخة جديدة من مفهوم هوبز عن (حرب الكل ضد
وئام وتوافق.
الكل) ُمفلسةً تماما ً مثل المفهوم المعاكس عن الناس الذين يعيشون في ٍ
لفت الداروينيون االجتماعيون االنتباه الى الصراعات االجتماعية ،لكنهم تجاهلوا الدور القيادي
للصراع الطبقي .قدّم الداروينيون االجتماعيون نظرة ً احادية الجانب ومتحيزة للصراعات
االجتماعية من خالل عدم رؤيتهم ارتباط الصراعات بعالقات اجتماعية معينة ،واضفاء حالة
"الطبيعية" و"الخلود" عليها.
***
على الرغم من خطورة بعض المسائل المطروحة ،كانت المفاهيم الطبيعانية والتطورية
البيولوجية في علم اجتماع القرن التاسع عشر غير علمية وغير تاريخية الى ح ٍد كبير .أظهر
فالديمير لينين في كتابه (المادية ومذهب النقد التجريبي) عدم جواز استحدام قوانين الطبيعة
"األبدية" بدالً عن القوانين واالنتظامات التاريخية .انتقد العديد من علماء االجتماع غير
الماركسيين هذه المفاهيم بشدة في النصف األول من القرن العشرين ،بالرغم من تنوع وجهات
نظرهم كذلك .بدأ اضفاء الطابع البيولوجي على الظواهر االجتماعية يُصبح مفارقةً تاريخيةً
مظلم في تاريخ الفكر السوسيولوجي .1ولكن تم احياء
ق
ٍ
واضحة ،ودخلت الطبيعانية في زقا ٍ
نقاشات هذه المدارس مرة ً أخرى باالرتباط مع احدث مكتشفات علم الوراثة وااليكولوجيا وعلم
سلوك الحيوان.
وقد كُتب الكثير أيضا ً في الغرب حول "السوسيولوجيا البيولوجية" باعتبارها "توليفا ً جديدا"ً
للعلوم البيولوجية واالجتماعية -من علم الوراثة الجزيئي والسكان الى علم نفس السلوك وعلم
هندسة بيئة العمل .2يتم معارضة هذا "التوليف الجديد" مع المفاهيم القديمة ولمحاولة دمج
المعرفة االجتماعية والبيولوجية في شكل المدارس التطورية البيولوجية القديمة .ولكن هناك
استمرارية معينة للمسائل التي تم طرحها سابقاً .تم اعادة احياء فكرة (العضوية الفائقة)
 Superorganismوصارت موضوعا ً للبحث .يتم ايالء اهتمام جاد ألنظمة التواصل في السلوك
الجمعي الحيواني واآلليات المشابهة لسلوك البشر في الحياة االجتماعية .هذا البحث في حد ذاته
مثمر وضروري .ولكن في هذا الصدد ،كان هناك ايضا ً احياء للمفاهيم الطبيعانية القديمة ،على
سبيل المثال ،في محاوالت لجعل التطور  Evolutionالتاريخي للمجتمع االنساني وأشكال
تنظيمه االجتماعية يعتمد على الجينات الذي يقولون أنه يحدد كامل السلوك االجتماعي .3كما تُبذل
محاوالت ُمريبة لنقل المالحظات ع ن سلوك الحيوانات بشكل ميكانيكي الى االنسان على الرغم
من أن هذه المحاوالت تستند الى وصفات علمية وتركيبات نظرية أكثر حذرا ً من ذي قبل .وفي
هذا الصدد ،يتم اعادة مناقشة األسس الفلسفية وااليديولوجية للتفسيرات البيولوجية والطبيعانية
والسوسيوتاريخية لمسألة االنسان  ،وتتم مناقشة النقاط المحتملة للتقارب واالختالف بين برامج
1- Nicholas S. Timasheff. Sociological Theory. Its Nature and Growth (Doubleday & Co., Garden City,
N.Y., 1955).
2- Pierre L. Van den Berghe. Man in Society. A Biosocial View (Elsevier, New York, 1975); Edward
O.Wilson. Sociobiology. The New Synthesis (Harvard Univ. Press, Cambridge (Mass.), 1975).
3
- C. D. Darlington. The Evolution of Man and Society (Simon and Schuster, New York, 1969); François
)Jacob. La logique du vivant. Une histoire de l’hérédité (Gallimard, Paris, 1971

البحث االجتماعي انطالقا ً من هذه التفسيرات في النقد المعاصر للسوسيولوجيا البيولوجية.1
نشأت األهمية النظرية والعملية لهذه المسألة باالرتباط مع حقيقة أن احدث التطورات في
البيولوجيا ،وخصوصا ً علم الوراثة ،تخلق ظروفا ً لدراسة أشكال عيانية متنوعة من التفاعل بين
البيولوجي واالجتماعي في تطور حياة البشر والمجتمع .تُطرح مرة ً اخرى ،في ظل الثورة
العلمية التكنيكية المعاصرة ُمهمةً معقدة ً للغاية تتمثل بالمزج األمثل لنشاط المجتمع العلمي
والتكنيكي واالنتاجي بالعمليات الجارية في المحيط الحيوي.

)- Walter Hollitscher. Aggression in Menschenbild. Marx, Freud, Lorenz (Globus, Vienna, 1979
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الفصل الخامس
السوسيولوجيا السيكولوجية على أبواب القرن العشرين
ايغور سيميونوفيتش كون
 -1السوسيولوجيا والسيكولوجيا في القرن التاسع عشر
شجعت أزمة النظريات الطبيعانية والحتمية البيولوجية في نهاية القرن التاسع عشر على تعزيز
االتجاه السيكولوجي في علم النفس .بالطبع لم تكن فكرة اختزال االجتماعي الى النفسي فكرة ً
جديدة .استشهد لوك وهيوم والتنوير الفرنسي والنفعيين االنجليز بـ"قوانين السيكولوجيا الشاملة"
و"خصائص الطبيعة االنسانية" .أكد جون ستيوارت ميل في محاججاته ضد كونت أن جميع
الق وانين االجتماعية يمكن اختزالها الى "قوانين طبيعة االنسان الفردية".
ال يتحول البشر ،عندما يلتئمون في جماعةٍ ،الى نوعٍ آخر من األشياء بخصائص مختلفة...:ان
الكائنات االنسانية ليس لديها خصائص سوى تلك المستمدة والمنطلقة من قوانين طبيعة االنسان
الفردية.1
لذلك فان السوسيولوجيا كعلم "ألفعال جموع جماهير البشر والظواهر المتنوعة التي تُشكل الحياة
االجتماعية" تمتلك قاعدتها الخاصة في السيكولوجيا.2
كنموذج منهجي (المقارنة العضوية ،مبدأ التطور ،الخ) للعديد
كما رأينا ،خدمت البيولوجيا فقط
ٍ
من المفاهيم الطبيعانية ،وارتكزت مقدم اتها ذات المغزى على "السيكولوجيا اليومية" .رفعت
مستقل عن ك ٍل من الفلسفة والفسيولوجيا،
كتخصص
والدة السيكولوجيا التجريبية ومأسستها
ٍ
ٍ
ُ
هيبتها األكاديمية وشجعت انتشار السيكولوجيا في فروع المعرفة األخرى .في حين اعت ُ ِب َرت
السيكولوجيا تجسيدا ً بسيطا ً للفسلفة في اوائل القرن التاسع عشر ،سعى ويلهلم فوندت Wilhelm
 9121-9932 Wundtمؤسس السيكولوجيا التجريبية لتغيير هذا الموقفُ ،مدعيا ً أن علم النفس
الحديث هو فلسفة عصره.
أصبح االتجاه السكلجي  ،Psychologismفي نهاية القرن التاسع عشر ،باعتباره اتجاها ً عاما ً
ق
نحو االثبات السيكولوجي للمعرفة العلمية وتفسير الظواهر األكثر تنوعاً ،منتشرا ً على نطا ٍ
واسع .صار االثبات السيكولوجيا لالبستمولوجيا والمنطق وعلم الجمال واللغويات والتاريخ
والدراسة األدبية والتخصصات األخرى موضةً أكاديميةً .كان االتجاه السكلجي سمةً ُمميزة ً
لـ"الوضعية الثانية" (الماخية ،والنقدية التجريبية) ،ولم تسلم السوسيولوجيا ايضا ً من هذا الوباء.
لم تأخذ السيكولوجيا في أوائل القرن التاسع عشر باعتبارها اي نوعٍ من العمليات االجتماعية ،بل
كانت تخصصا ً حصريا ً عن الفرد .تغير هذا الموقف في الثلث األخير من القرن .من ناحية،
اكتشف علماء النفس أنه من المستحيل اختزال عمليا ٍ
ت نفسي ٍة عُليا الى العمليات الفسيولوجية،
ُ
وتطلب هذا أخذ عوامل اجتماعي ٍة معقدةٍ في االعتبار .من ناحي ٍة أخرى ،أبدى علماء االجتماع،
الذين لم يكونوا راضين عن المشابهات البيولوجية والعضوية ،اهتماما ً متزايدا ً بمسائل دوافع
وآليات السلوك االجتماعي النفسي .ونتيجةً لذلك ،ش ّكل دمج هاتين الحركتين المتضاربتين ما
نسميه تقليديا ً االتجاه السيكولوجي في السوسيولوجيا (االتجاه النفسي في علم االجتماع).
1

- John Stuart Mill. System of Logic. Ratiocinative and Inductive (Longmans, Green, London, 1889), p
573
2
- Ibid.,p 571

لم تكن السوسيولوجيا السيكولوجية ،مثلها مثل االتجاهات األخرى في أفكار تلك الفترة ،بأي حا ٍل
من األحوال ِوحدة ً واحدةً .ان السمة الوحيدة التي صاغتها كاتجاه ،كان السعي ،غير الواعي
أحياناً ،الختزال ما هو اجتماعي الى نفسي .ولكن تم التعبير عن هذا من ِق َبل مؤلفين مختلفين
بطرق مختلفة وبقوة غير متساوية ،في حين أنهم انجذبوا الى تيارا ٍ
ت متنوعة من السيكولوجيا.
يمكننا رؤية بعض التشعبات المستقلة بشك ٍل أو بآخر ،اعتمادا ً على المسائل التي يطرحها هذا
االتجاه ومقوالته التفسيرية :التطورية السيكولوجية  ،Psychological Evolutionismاالتجاه
الغرائزي  ،Instinctivismسيكولوجيا "الشعوب" المرتبط ارتباطا ً وثيقا ً باالثنوغرافيا،
سيكولوجيا الجماعة ،والسيكولوجيا التفاعلية  Interactionismوالتي جعلت العالقة الشخصية،
وحدة ً رئيسيةً للبحث السوسيولوجي.
 -2التطورية السيكولوجية
لم يتطلب التفسير النفسي للعمليات االجتماعية قطعا ً مباشرا ً عن أفكار المدرسة التطورية
البيولوجية .في األصل ،كان األمر يتعلق فقط بـ"استكمال" المخطط التطوري بدراسة
الميكانيزمات النفسية لتطور وعمل المجتمع .عالوة ً على ذلك ،تم التعامل مع هذه الميكانيزمات
نفسها بطريقة واسعة وغير متبلورة .اعتبر أنصار التطورية السيكولوجية ،السوسيولوجي
األمريكي ليستر وارد  9193-9989 Lester Wardوفرانكلين جيدينز Franklin Giddings
 ،9139-9977متبعين ُخطى سبنسر ،اعتبروا تطور  Developmentالمجتمع جزءا ً من
التطور  Evolutionالكوني ،بحيث جمعت كل مرحلة تالية ُمقدمات المراحل السابقة لها .ولكن
في حين اعتبر أنصار االتجاه البيولوجي ،التطور االجتماعي ،استمرارا ً مباشرا ً وجزءا ً من
العضوي ،وشددوا على عناصر التلقائية فيه ،رأى أنصار التطورية السيكولوجية في األشكال
االجتماعية األكثر تعقيدا ً للحياة االجتماعية نتيجةً لتطور العنصر الواعي ،طارحين على النقيض
من مبدأ سبنسر "دعه يعمل دعه يمر" ،شعار التطور  Evolutionالواعي الهادف ،أو السيطرة
العقالنية على العمليات االجتماعية.
كان ليستر وارد عالم جيولوجي وعالم حفريات قديم من حيث المهنة ،والذي تحول الى علم
االجتماع في سنوات نضوجه .كانت أعماله الرئيسية (السوسيولوجيا الديناميكية) Dynamic
( ،9993 Sociologyالعوامل النفسية للحضارة) Psychic Factors of Civilization
ُ ( ،9913مقدمة في السوسيولوجيا) ( ،9919 Outlines of Sociologyالسوسيولوجيا
الصرف) ( ،9113 Pure Sociologyالسوسيولوجيا التطبيقية) Applied Sociology
( ،9111دفتر السوسيولوجيا)  9117 Textbook of Sociologyبالتعاون مع جيمس ديلي
 .James Dealeyتم انتخابه عام  9111أول رئيس لجمعية السوسيولوجيا األمريكية .لم تكن
أفكار وارد أصيلة بشك ٍل خاص .اعتبر أنه يجب على مبدأ السبنسرية للتطور الشامل أن يُستكمل
فيما يتعلق باالنسان بفكرة التقدم القيّمة .ان المؤسسات االجتماعية ،وليس القوى الحيوية ،هي
نتيجةً لتطور القوى النفسية .ان القوى االجتماعية هي القوى النفسية التي تعمل في حالة الجماعية
عند البشر .1تبع من ذلك ،أن على السيكولوجيا أن تكون أساسا ً للسوسيولوجيا ،وليس البيولوجيا
كما هو الحال عند سبنسر .ان النشوء االجتماعي هو أعلى درجة على السلم التطوري ،هو توليف
لجميع القوى الطبيعية التي تشكلت أثناء نشوء الكون ونشوء الحياة واالنسان .ان االختالف
النوعي له ذا النشوء االجتماعي الجديد هو وجود العاطفة والهدف ،غير الموجودة في األفعال
- Lester F. Ward. The Psychic Factors of Civilization (Ginn & Co., Boston, Mass., 1906), p 123

1

العمياء لقوى الطبيعة .غيّرت هذه العوامل الجديدة العمليات الطبيعية األصلية التي افتقرت
ت ذات طابع غائي  ،Telesticاو غيرت الشيء نفسه ،الى عمليا ٍ
للهدف ،الى عمليا ٍ
ت اجتماعية
طور وارد فكرة ً في عمله الرئيسي (السوسيولوجيا الديناميكية)
بشكل أفعال االنسان الهادفةّ .
وعدد آخر من أعماله ،تقول ،بأن القوة االجتماعية األساسية هي الرغبات (الجوع والعطش على
الخصوص) المرتبطة بالحفاظ على حياة الفرد ،والرغبة الجنسية التي تضمن استمرار النوع .ان
الرغبات الفكرية واألخالقية والجمالية األكثر تعقيدا ً مبني ًة على أساس الرغبات األولية ،والتي
حاول من خاللها تفسير التطور التقدمي للمجتمع و"تحسينه" (مبدأ الميليورية)* .Meliorism
وبصرف النظر عن التمظهر النهائي الفردي ،اعترف وارد بوجود "الغائية الجماعية" والتي
تعمل بشكل الدولة .لقد اقترح بأن الوعي االجتماعي ،لم يتمكن ،في ذلك الوقت بعد ،من تحييد
القوى الضارة عن المجتمع ،مثل االحتكارات الخاصة ،التي ساوى نشاطها بالسرقة .لكن على
المنافسة واالحتكار أن يُذعنا في المستقبل للتعاون الواعي .أثارت الروح الديمقراطية البرجوازية
الصغيرة لوارد وخطاباته ضد االحتكارات حفيظة الرجعيين مرارا ً وتكراراً .في الواقع ،ومع
ذلك ،فانه لم يتعدى على اسس الرأسمالية على االطالق بدفاعه عن مبدأ القضاء السلمي على
الالمساواة الطبقية ،وتحقيق التناغم الشامل .كانت أفكاره انتقائيةً بصراحة.
كما اتسمت آراء جيدنغز أول مؤسس لكرسي السوسيولوجيا في جامعة كولومبيا عام ،9918
باالنتقائية .كانت أهم أعماله (مبادئ السوسيولوجيا) ،9911 The Principles of Sociology
كُتيب (عناصر السوسيولوجيا) ( ،9919 Elements of Sociologyالسوسيولوجيا
االستقرائية) ( ،9119 Inductive Sociologyدراسات في نظرية المجتمع االنساني)
 ،9122 Studies in the Theory of Human Societyو(النظرية العلمية عن المجتمع
االنساني) .9128 The Scientific Theory of Human Society
وفقا ً له ،السوسيولوجيا هي "علم يحاول تصور المجتمع في وحدته ،ويحاول ان يفسره حسب
العقل والقانون الكوني الشامل" .1بينما يُجادل حول توازن الطاقة وثبات القوة تماما ً بروح
سبنسر ،ومع ذلك ،أكد جيدنز بدقة أن المجتمع لم يكن مجرد عضوية ولكن "تنظيماً" نهض
جزئيا ً كنتاج لـ"التطور الالواعي ،وجزئيا ً كنتيجة للتخطيط الواعي" .2لقد كان "عضويةً نفسيةً
باألساس" تبعا ً له" ،ولكن بأسس فيزيقية" .3السوسيولوجيا ،بالتالي" ،يجب أن تجمع التفسيرات
الذاتية والموضوعية" .4أما جيدنز نفسه فقد ركز على الجانب الذاتي ،النفسي.
اعتبر جيدنز "الحقيقة األصلية واألولية في المجتمع هي العقل االجتماعي ،أي "حالة الوعي التي
يدرك فيها اي كائنا ٍ
ت سواءا ً الدنيا منها أو العليا على سُلم الحياة ،يُدرك فيها وجود كائنا ً واعيا ً من
نفس النوع" .5كان "العقل االجتماعي" عند جيدنز يعني الوحدة الروحية للكائنات العاقلة ،والتي
جعلت عالقاتها الواعية بين بعضها ُممكنةً ،ولكن في نفس الوقت تُحافظ على فردية كل حالة
منها .كانت المسألة ،في جوهرها ،وعيا ً جمعيا ً وجماعيا ً يكون نتاجها الرأي العام والتقاليد الثقافية
والمزاج الجمعي والقيم االجتماعية .ومع ذلك ،لم يقصر جيدنز محتوى الوعي االجتماعي
وعمليات وميكانيزمات النفسية على تلك التي تتحقق من خالل عالقات األفراد.
* الميليورية :هي فكرة ميتافيزيقية تعني أن التحسينات يمكنها أن تصل الى الكمال بتراكميتها
1- F.H. Giddings. The Principles of Sociology. An Analysis of the Phenomena of Association and of
Social Organization (MacMillan & Co., London, 1924), p 16.
2
- Ibid., p 420
3
- Ibid
4
- Ibid., p 17
5
- F. H. Giddings. Studies in the Theory of Human Society (The Macmillan & Co., New York, 1926), p.
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قام جيدنز ،في أعماله الالحقة التي كُتبت بعد الحرب العالمية األولى بمراجعة مواقفه األصلية.
أكد ،في محاولته الجمع بينها وبين االتجاه السلوكي الشائع آنذاك ،والتأكيد على األساليب الكمية
في السوسيولوجيا ،أن علم االجتماع هو "علم احصائي بمنهجيته" .1وهذا يسمح للمؤرخ باعتباره
أحد رواد السوسيولوجيا األمريكية الوضعية الجديدة .2بشك ٍل عام ،كان التأثير الكبير الذي مارسه
على علم االجتماع األمريكي ،يعود بشك ٍل أساسي الى امكانياته االدارية الكبيرة.
 -3االتجاه الغرائزي
لم تترك تطورية وارد وجيدنز السيكولوجية أثرا ً كبيرا ً على تاريخ الفكر السوسيولوجي .أثبت
االتجاه الغرائزي أنه أكثر تأثيراً .لم تنشأ مسألة "الغرائز االجتماعية" في القرن التاسع عشر
بالصدفة .سعت السيكولوجيا في القرن التاسع عشر ،من خالل تصوير المجتمع بصورة وشكل
الفرد ،الى ايجاد ُمحدد نفسي شخصي أو عددا ً من ال ُمحددات التي يُمكنها أن تفسر سلوك الجماعة
وسلوك الفرد في نفس الوقت.
لقد اعتمد تقليد عصر التنوير في الغالب على نموذج االنسان "العقالني"  ،واستنتاج سلوكه من
ب عقالني واعتبارا ٍ
ت نفعية .ان عقالنية التنوير ،بتفاؤلها الساذج ،قد تقوضت عندما تبيّن أن
حسا ٍ
"عالم العقل" الذي نادت اليه يُشبه الى ح ٍد كبير "حرب الجميع ضد الجميع" كما يقول هوبز.
ازدادت الالعقالنية بشك ٍل كبير في فلسفة أواخر القرن التاسع عشر ،وتصاعد الميل نحو تفسير
السلوك االنساني بشك ٍل أساسي بالدوافع الالعقالنية والالواعية سواءا ً كانت "أنانية" Egoism
ماكس شتيرنر أو "ارادة القوة" عند نيتشه .بدا وكأن البيولوجيا بكشفها عن آليات "األفعال
الغريزية" الحيوانية ،تُزود هذا االتجاه الالعقالني المذكور بأسس العلوم الطبيعية الالزمة .كشفت
الدراسات التجريبية للنفسية االنسانية كذلك ،وجود قوة وعمليا ٍ
ُنى الواعية .وضع الفرنسي
ت وب ً
تيودوليه ريبو  Théodule-Armand Ribotأسس الدراسة التجريبية للعواطف .قد ّم علماء
النفس في مدرسة فورتسبورغ مفاهيم "الموقف" و"حالة الوعي" ،غير ال ُمحددة وغير القابلة
للتحليل بسهولة ،والتي تتحكم في اختيارات وديناميكيات العمليات الذهنية واالنطباعات .أثارت
دراسة حاالت النوم وعلم النفس المرضي العلماء ايضاً ،اهتمامهم بمسألة الالوعي.
كل ذلك ُمجتمعاً ،شجع التفسير المستمر للظواهر االجتماعية في نهاية القرن التاسع عشر بمفاهيم
"الغرائز" و"الدوافع" و"المحفزات".
وواسع ويومي بما يدل على ك ٍل من
بمعنى عام
تم استخدام مفهوم "الغريزة" بهذا الصدد
ً
ٍ
االحتياجات البيولوجية للكائن وبرامج السلوك الموروثة ،بل وحتى الرغبات ببساطة .كُتب ايضا ً
عن الغرائز "االجتماعية" للمجموعات ،وكذلك الغرائز البيولوجية للفرد .نصح جيدنز ،على
سبيل المثال ،بُمعاملة مفهومه عن "العقل االجتماعي" على أنه شكل متطور من نظرية الغرائز.
يُعتبر وليام ماكدوغال  9139-9999 William McDougallوهو عالم نفس انجليزي عمل
في الواليات المتحدة منذ عام  ، 9129ومؤلف لكتاب الشهير (مقدمة في السيكولوجيا االجتماعية)
 ،9119 Introduction to social Psychologyالرائد األول لالتجاه الغرائزي .في رأيه ،ان
"سيكولوجيا الغرائز" هي األساس النظري للعلوم االجتماعية .لقد فهم الغريزة على أنها
االستعداد الفطري او االستعداد النفسي الطبيعي الذي يُجبر الفرد على أن يُدرك أو ينتبه نحو
تحفيز عاطفي ،ويتصرف بطريق ٍة ما ،أو على األقل ،ان يمر
أشياءٍ ُمعينة ،ويختبر بالتالي تجربة
ٍ
1

- Nicholas S. Timasheff. Sociological Theory. Its Nature and Growth (Doubleday & Co., Garden City,
N.Y., 1955), pp 138-140
2
)- Wilfred Trotter. Instincts of the Herd in Peace and War (The Macmillan Co., New York, 1947

بتجرب ٍة ليتصرف كذلك فيما يتعلق بذلك الشيء .تبعا ً له ،تتوافق كل عاطف ٍة محددةٍ مع كل غريزةٍ
أولية ،وهذه العاطفة ،مثل الغريزة نفسها بسيطة وغير قابلة للتجزئة .على سبيل المثال ،تتوافق
عاطفة الخوف مع غريزة الطيران ،وتتوافق عاطفة التساؤل مع غريزة الفضول ،وتتوافق عاطفة
الغضب مع غريزة ال ِعراك ،وعاطفة الحنان مع غريزة األبوة ،وما الى ذلك.
يضع ماكدوغال ،بسحب نظريته على المجتمع ،كل غريزة أو مجموعة من الغرائز تحت ظاهرةٍ
اجتماعي ٍة معنية .لقد فسر الحرب ،على سبيل المثال ،باستعداد الناس لخوض العراك ،وتراكم
مزيج من غرائز
الثروة االجتماعية ،بالميل نحو التخلص من الفقر والبؤس .استند الدين على
ٍ
الفضول ،واالذالل الذاتي ،وردود الفعل العاطفية المتأصلة في غريزة األبوة .وعلّق أهميةً
اجتماعيةً كبيرة ً على غريزة القطيع التي جعلت الناس يتراصون معا ً والتي تقبع في أصل كل
المؤسسات االجتماعية .ان نمو ال ُمدن والطابع ال َجمعي للرفاهية االنسانية وتجمعات البشر هي
مظاهر مباشرة لغريزة القطيع .حفّز نجاح كتاب ماكدوغال ،الذي طُ ِبع عدة مرات ،ظهور عد ٍد
من األتباع .أصبح الجراح االنجليزي ويلفريد تروتر  9131-9992 Wilfred Trotterمشهورا ً
ب ادعى فيه أنه يمكن تفسير جميع الظواهر االجتماعية في نهاية المطاف من خالل "غريزة
بكتا ٍ
القطيع" .سحب االشتراكي الفابي االنجليزي جراهام واالس 9132-9979 Graham Wallas
اهتمام خاص لغريزة الوالء والتي ضمنت أداء
التحليل السيكولوجي الى مجال السياسة ،مع ايالء
ٍ
سلطة الدولة .1اعتبر النمساوي سيغموند فرويد  9131-9971الرغبات الجنسية ،أو الليبيدو،
س َع فرويد ،من خالل دراسته للعُصابات والصراعات الفطرية في
كمحد ٍد شام ٍل لسلوك البشر .و ّ
*
نفسية الفردُ ،مبتدءا ً بكتابه (الطوطم والتابو)  ،9193نظريته ايضا ً الى تاريخ الثقافة .والحقا ً
وعلى اساس معايشته للحرب العالمية األولى بدأ بالتحدث عن صراع مبدأين في النفسية االنسانية
(ايروس) أو غريزة الحياة ،و(ثاناتوس) أو غريزة الموت الالواعية (غريزة الموت او الرغبة
بالموت).
ً
ً
كان لالتجاه الغرائزي تأثيرا واضحا على االنثروبولوجيا من خالل لفت االنتباه الى المكونات
الالواعية في النفس وأيضا ً بسبب النزاع ضد السلوكية في علم النفس .ولكن ليس من الكافي
القول فقط أن أساس االتجاه الغرائزي غير ُمستقر .استبدل هذا االتجاه ،االنتظامات االجتماعية
والتاريخية ،بأُخرى فردية ونفسية ،وحاول ان يُعطي هذه األخيرة أساسا ً بيولوجياً .لم يختلف
محتوى الغرائز من مؤلفٍ الى آخر وحسب ،بل و اختلف عددها ايضاً .عدد ماكدوغال 99
غريزة في بداية األمر ،ثم صارت  98وأخيرا ً  ،99والتي أعاد تسميتها الحقا ً بـ"الميول" تحت
تأثير انتقادات علماء السلوكية .قدّر ويليام جيمس عددها بـ ،39وخفضها فرويد الى اثنتين .عندما
قام ليستر بيرنارد  2 Lister Bernardبتحليل معنى هذا المفهوم في األدب ،فقد أحصى 97991
غريزة ً ُمنفصلةً ،ومن ثم كثفها الى  1939غريزة ً
لـ"جوهر" مستقلُ .وضعت المبادئ والعادات
ٍ
واالحتياجات والتأثيرات والعمليات النفسية كلها تحت مصطلح "الغرائز".
ليس ُمفاجئا ً ان تأثير االتجاه الغرائزي تالشى بسرعة مع تطور السوسيولوجيا والسيكولوجيا.
كانت الفرويدية استثناءا ً لهذه القاعدة ،لكن تأثيرها على علم االجتماع جاء في وق ٍ
ت الحق ،لذلك
لن أُناقشه هنا.

* الطوطم والحرام ،سيغموند فرويد ،ترجمة جورج طرابيشي ،دار الطليعة
1
)- Graham Wallas. Human Nature in Politics (Constable & Co., London, 1910
2
)- Lister L. Bernard. Instinct. A Study in Social Psychology (Holt, New York, 1924

 -4سيكولوجيا الشعوب
بحثت كل النظريات التي ذكرتها عن "خلية" بسيطة للسلوك االجتماعي في نفسية الفرد ،وبهذا
المعنى كانت مثالية ذاتية .ولكن كان هناك في علوم القرن التاسع عشر ايضا ً ُمعالجةً مثاليةً
موضوعية للوعي االجتماعي ،والتي تمتذ جذورها االيديولوجية في نظرية هيغل عن "الروح
الموضوعية" ،ومفهوم الرومانسية األلمانية عن "روح الشعب" .لم تستند هذه المفاهيم الى ح ٍد
كبير على السيكولوجيا بقدر ما استندت على تاريخ اللغة واألدب ،وخاصةً الفلكلور ،الذي أظهر
بشك ٍل ُمقنع وجود بعض العناصر والبُنى المستقرة والمتكررة العابرة للفرد في تطور الثقافة .ما
سرها الرومانسيون بمعنى مثالي
هي طبيعة هذه "الروح الجماعية" أو "الطابع القومي"؟ ف ّ
ى آخر ذو خاصي ٍة
موضوعي كذهنية خاصة أو واقع روحي .ولكن اكتسب المفهوم تدريجيا ً محتو ً
طبيعانية.
أعلن األلمانيين موريتز الزاروس  9113-9928 Moritz Lazarusوهايمان شتينتال
 9911-9923 Heymann Steinthalبعد توليفهما لبيانا ٍ
ت لغوي ٍة واثنولوجية ،بنظرية يوهان
تخصص جديد
هربارت  Johann Herbartالسيكولوجية في عام -،9911أعلنا -عن انشاء
ٍ
سمي بـ"سيكولوجيا الشعوب" .وحسب شتينتال ،حمل كل أفراد أية أمة ،خاصية طبيعتها الخاصة
ُ
على أجسادهم وعقولهم بسبب وحدة أصلهم ومسكنهم وتأثير الخواص الجسدية على العقل.
تُثيرهذه الخواص المشتركة التي يحملها الناس قُدرات وميول واستعدادات وخصائص عقلية
تتطابق عندهم جميعا ً كنتيج ٍة المتالكهم نفس الروح الشعبية .لقد فَهم روح الشعب كتشاب ٍه نفسي
لألفراد الذين ينتمون الى أم ٍة ُمعينة ،وفي نفس الوقت ادراكهم لذاتهم .تم الكشف عن روح الشعب
من خالل دراسة اللغات واألساطير واألخالق والثقافة في سياق تاريخ نفسية الشعوب واالثنيات.
على الرغم من أن شتينتال والزاروس لم يتمكنوا من اكمال هذا البرنامج ،اال أن وليهلم فوندت
تناول أفكارهما وطورها .في رأيه ،لم تستطع السيكولوجيا الفسيولوجية أن تُفسرالمحتوى الحقيقي
للوعي الناضج
ان العمليات النفسية العُليا  ،التفكير قبل كل شيء ،كانت نتيجةً لتطور مجتمع الناس وبالتالي يجب
علم آخر خاص أن يدرسها .لقد اعترض على العلماء الذين سبقوه في مشابهتهم الوعي
على ٍ
الفردي بوعي الشعب بأكلمه .وكما أنه ال يمكن اختزال وعي الفرد الى عنصار االحساس
والمشاعر األولية ،بل كان توليفا ً خالقا ً لها ،فان وعي الشعب هو توليف ّ
خالق لوعي األفراد
يُنش واقعا ً جديدا ً يمكن اكتشافه نتاجات النشاطات العابرة للفرد ،اي اللغة واألساطير واألخالق.
كرس فوندت آخر  21سنة من حياته لدراستها ،تجسدت في المجلدات العشرة من كتابه (علم نفس
ّ
الشعوب) .Völkerspsychologie
لم يتمكن فوندت ،مثل من سبقوه ،من اكمال برنامجه .لم تتناسب المواد التاريخية والثقافية
واالثنوغرافية مع التخطيطات السيكدولوجية البسيطة ،لدرجة أن فوندت الذي أراد أن يُثبت
شمولية وعالمية قوانين السيكولوجيا الفسيولوجية ،حاول أن يُخضع واقع الشعوب ،العابر
لألفراد ،لتلك القوانين .كتب في احدى أعماله أنه منذ البداية ،تم استبعاد ظهور تلك القوانين
العالمية في نفسية الشعوب ،التي لم تكن ُمتضمنةً بالكامل في قوانين الوعي الفردي .1لقد عالج
اشكال الوعي االجتماعي المنفصلة كظواهر "نفسية" وليس كظواهر "اجتماعية-منطقية"،
وبالتالي أظهر قوانين اللغة بمماثلتها بقوانين ارتباط األفكار ،وعالج األساطير كنتيجة لمعالجة
- Wilhelm Wundt. Logik der Geisteswissenschaften. In: Logik, Vol. 3, (Verlag von F. Enke, Stuttgart,
1908), p 227
1

كعنصر رئيسي ٍ للوعي.
األفكار بمماثلتها بالعواطف ،واألخالق كنتيجة الدراجها باالرادة
ٍ
كانت سيكولوجيا الشعوب احدى المحاوالت األولى لمفهمة وبدء الدراسة العيانية لتفاعل الثقافة
والوعي الفردي .كان التوجه نحو الجمع بين البحوث السيكولوجية واالثنوغرافية واللغوية
والتاريخية واألنثروبولوجية ثمينا ً بحد ذاته .تجد السيكولوجيا التاريخية ،واالنثروبولوجيا الثقافية
والسيكولوجيا االثنية وحتى اللغويات االجتماعية واللغويات النفسية مصادرها األولى ،وليس
بدون سبب ،في مجلدات فوندت العشرة .ولكن يبدو أن تأثيرها على السوسيولوجيا كان ضئيالً.
ظلت المسألة النظرية حول العالقة بين الثقافة ووعي الفرد دون ح ٍل جوهري ٍ فيها ،في حين أن
المادة الوصفية عنده ،لم يكن لديها في الواقع اي شيءٍ ُمشترك مع مفاهيمه التفسيرية.
 -5علم نفس الجماعة ونظرية ال ُمحاكاة أو التقليد Imitation
أصبح من الواضح بشك ٍل ُمتزايد ،في نهاية القرن التاسع عشر ،أنه لم تتمكن ال سيكولوجيا الفرد
وال "روح الشعب" ال ُمجردة من أن توفر مفتاحا ً لفهم الظواهر االجتماعية .ومن هنا تزايد
االهتمام بظاهرة الجماعة والسلوك الجماهيري واآلليات النفسية واالجتماعية التي جعلت من
الممكن انتقال المعايير والمعتقدات االجتماعية ،وتكيف األفراد مع بعضهم البعض.
كان لدى اهتمام السوسيولوجيين بسيكولوجيا الجماهير مصادرة االيديولوجية أيضاً .شهدت
ى
الطبقات الحاكمة ،التي أرعبتها أعمال العمال الثورية أعوام  9991و 9931و 9989قو ً
ُمروعة ومدمرة ً عند الجماهير .حذّر الرومانسيين التقليديين في أوائل القرن التاسع عشر من أن
مجتمع جماهيري يستتبع موت الفردية االبداعية والثقافة .عززت أعمال
تحول المجتمع الى
ّ
ٍ
البروليتاريا الباريسية في أعوام  9989و 9999هذا المزاج عند اولئك السوسيولوجيين أكثر
وأكثر .أصبحت األفكار حول العقالنية الجماهير ،في النصف الثاني من القرن التاسع عشر،
شائعةً جدا ً في الفلسفة الوضعية (ايبوليت تين  Hippolyte Taineخاصةً معالجته للثورة
الفر نسية) ،وفي الفلسفة المناهضة للوضعية (نيتشه) .قدم عالم الجريمة االيطالي شيبيو سيغيليه
 9193-9919 Scipio Sigheleلهذه الفكرة تبريرا ً سيكولوجيا ً علميا ً زائفا ً في كتابه (الحشود
ال ُمجرمة)  9919 The Criminal Crowdو(سيكولوجيا الطوائف) Psychology of Sects
 .9917كتب ،شيبيو بأن االنسان قاسي و ُمجرم بطبيعته .ان تناقص ضبط النفس العقالني الحتمي
في الحشود ،يُطلق العنان لتلك الغرائز مما يزيد من قابلية الفرد الموجود في ذلك الحشد ألن يتقبل
أي شر.
في مطلع القرن العشرين صارت كتب الطبيب المتمرس الفرنسي غوستاف لوبون 9139-9989
شائعةً جداً( :سيكولوجيا الجماهير)*  9917و(السنن النفسية لتطور األمم)** .9918
---------------------------------* سيكولوجيا الجماهير ،غوستاف لوبون ،ترجمة هاشم صالح ،دار الساقي.
استند ليوبون على دور العوامل (االعقالنية) ودور (ال ُمحاكاة) أو التقليد أو التشبه في السوك االجتماعي.
ان سيكولوجيا الجماهير ،كاحدى النظريات التي انبثقت في مبحث (السيكولوجيا االجتماعية) تعطي حالً لمسألة العالقة بين الفرد
والمجتمع انطالقا ً من المواقع (الفردية) ،فان الفرد هو اولوية بالنسبة للمجتمع ،وهو الذي يعين طابع المجتمع.
هذا الكتاب شائع جداً في المنطقة العربية ،وهو مرجع أساسي لدارسي علم النفس األكاديمي ولكل من يريد أن يطلع على علم النفس.
ولكن نظرية لوبون ،هي ،بالفعل ،عدا عن كونها العقالنية وغير علمية باألساس ،فهي أيضا ً ُمبتذلة للغاية ،ولم تعد تخدم علم النفس بأي
أساس ،وخاصةً مع نشوء نظرية النشاط في علم النفس العام واالجتماعي الماركسي في االتحاد السوفييتي
** السنن النفسية لتطور األمم ،غوستاف لوبون ،ترجمة عادل زعيتر ،مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة

برأيه ،كان المجتمع األوروبي يدخل مرحلةً جديدة ً في التطور "عصر الحشود" ،وفيه سيطغى
الوعي الجماهيري الالعقالني على المبدأ النقدي العقالني المتجسد في الفرد .ان "الحشد" او
مكان واحد ،يستوحون نفس
"الجمهور" عبارة عن مجموعة من األشخاص المجتمعين في
ٍ
المشاعر وجاهزين التباع قائدهم اينما شاء .ال يمكن لقوةٍ عقالنية أن تُسيطر على الدوافع العنيفة
لوعي الجماهير .أ ّكد لوبون أن الحشد يوجه عن طريق مزاجه مسار تفكير كل شخص فيه .وكلما
عرضةً لتأثير
طالت فترة بقاء الشخص في الحشد ،أصبح شعوره بالواقع أضعف وأصبح أكثر ُ
القائد .غالبا ً ما يتميز القادة بسمات انحرافا ٍ
ت نفسي ٍة واضحة .أدان لوبون بشدة أي حرك ٍة ثورية
خصوصا ً الحركة االشتراكية من تلك المواقع .يقول لوبون "ان معرفة نفسية الجماهير تُشكل
المصدر األساسي لرجل الدولة الذي يريد اال يُحكم كليا ً من ِق َب ِلها ،وال أقول يحكمها ،الن ذلك قد
أصبح اليوم صعبا ً جداً".1
أعطت المشاكل النظرية التي طرحها لوبون مثل العدوى النفسية وايحاء الحشود دفعةً للدراسات
السيكولوجية االجتماعية .لكن نظريته كانت رجعيةً وغير صحيحة علميا ً بشك ٍل عام ،وقبل كل
شيء مطابقته لجماهير الناس والعقالنية "الرعاع" .نادرا ً ما يُصادف مفهومه عن "الحشد
المثالي" الذي يجتمع بالصدفة ،في الواقع العملي ،وال يمكن اعتباره قوة اجتماعية مهمة .ان
الحشد البسيط للناس الهائمين في الشارع ،هو الشكل األدنى واألكثر بدائيةً للكيانات االجتماعية
النفسية .يُشير السيكولوجيون االجتماعيون المعاصرون الى عد ٍد من العيوب األُخرى في مفاهيم
الرعاع
لوبون :طابع مفاهيمه األساسية الضبابي للغاية ،وال ُمعارضة غير ال ُمبررة لالعقالنية ُ
بعقالنية الفرد ،وتحويل المالحظات الناتجة عن مراقبة سلوك العصابات االجرامية استقراءيا ً الى
أشكا ٍل ُمختلف ٍة نوعيا ً من سلوك الجماعات ،والفرضية التعسفية عن "الروح الجماعية" والطابع
الالمنهجي للبراهين ،والتي خدمت بمثابة اثبات لفرضية ُمعطاة بشك ٍل ُمسبق.2
لم يكن اتجاه سيكولوجيا الجماعة مطلع القرن العشرين مجرد تخمينا ٍ
ت تأملية .لم تُدرس
الجماعات غير المتبلورة وحسب ،ولكن ايضا ً الجماعات االنسانية الملموسة منها الجماعات
الزوجية والثالثية ،وأيضا ً العمليات النفسية التي تفعل فعلها في العالقات الشخصية مثل العدوى
الذهنية وااليحاء والتقليد.
استلهم هذا التوجه الهامه من مصادر متنوع ٍة للغاية ،بما في ذلك دراسات التنويم المغناطيسي
التجريبية ،ومراقبة نشاط األطفال ال ُمقلد والدراسات االثنولوجية ودراسة ظواهر من مثل الموضة
والذعر .لم تكن الدراسات األولى من ه ذا النوع تتميز بالدقة المنهجية أو المفاهيمية .كان الناقد
واألدبي الروسي نيكوالي ميخايلوفسكي  9113-9982 Nicolay Mikhailovskyيميل الى
اعتبار العدوى الذهنية كعام ٍل اساسي يقوم علي السلوك االجتماعي الموحد في المجموعات.
آخرين مثل الروسي فالديمير بختريف  9129-9979ولوبون ،نسبوا هذا الدور لاليحاء ،ولم
يزل البعض اآلخر يُعطي افضلية الدور للتقليد أو المحاكاة مثل غابرييل تارد واألمريكي جيمس
بلدوين  .9138-9919قام المؤلفين بتحديد العالقة بين تلك العمليات بطريقة مختلفة ايضاً ،في
حين اعتبر فيغوروكس وجاكلير العدوى الذهنية شكالً من أشكال ال ُمحاكاة ،3فان ،لوبون ،على
العكس ،رأى في هذه األخيرة شكالً من أشكال العدوى الذهنية .مع ذلك ،وفي جميع الحاالت،
كانت العمليات االجتماعية هي موضوع الدراسة ،والتي نسبوا لها حالةً منهحيةً وانطولوجيةً
 - 1سيكولوجيا الجماهير ،غوستاف لوبون ،ترجمة هاشم صالح ،دار الساقي ،ص11
2- Stanley Milgram and Hans Toch. Collective Behavior: Crowds and Social Movement. In: Gardner
Lindsey and Elliot Aronson (Eds.) The Handbook of Social Psychology, Vol. 4 (Addison-Wesley
Publishing Co., Reading, Mass., 1969), pp 507-611
3
)- A. Vigouroux, P. Juquelier. La contagion mentale (Doin, Paris, 1905

ُمحددة.
كان المحامي وعالم االجتماع الفرنسي غابرييل تارد  9118-9983 Gabriel Tardeأبرز
رواد مدرسة سيكولوجيا الجماعة ،مؤلف (علم الجرائم ال ُمقارن) Criminalité compare
( ،9991قوانين ال ُمحاكاة) ( ،9911 Les lois de l’imitationالمنطق االجتماعي)
( ،9917 Logique socialeالقوانين االجتماعية) ( ،9919دراسات السيكولوجيا االجتماعية)
( ،9919 Etudes de psychologie socialeالرأي والحشد) L‘opinion et la foule
( ،9119السيكولوجيا االقتصادية)  .9112 Psychologie économiqueباالضافة تأثره
ب الفالسفة والسوسيولوجيين مونتيسكو وكونت وسبنسر وميل وانطون كورنو ،تأثرت أفكار تارد
كذلك بالمدرسة االجرامية الفرنسية (سيزاري لومبروسو ورافاييلي غاروفالو واينريكو فيرري
وآخرين) ،ولكن على عكس هؤالء االيطاليين الذين تتبعوا الجريمة من الظروف العرقية
والجغرافية ،أولى تارد أهميةً حاسمةً لعواملها االجتماعية والنفسية.
لسنوا ٍ
ت عديدة ،شن تارد جداالً مريرا ً ضد منافسه الفكري المعاصر واألصغر سنا ً اميل
دوركهايم .نهض كال المفكرين في الجدال ضد النظريات البيوعضوية والنفعية .علّق كالهما
أهميةً كبيرة ً على البيانات االثنوغرافية والمنهجية المقارنة ،كان كالهما مهتما ً بطبيعة المعايير
االجتماعية ،حيث رأوا فيها القوة التي أدمجت المجتمع ،ولكن كان هناك اختالف عميق بينهما
خلف ذلك التشابه .ان المجتمع بالنسبة لدوركهايم هو (نظام) اجتماعي ،نتج عنه الفرد المنفصل.
على النقيض من ذلك ،تحدث تارد من وجهة نظر االسمية ،حيث المجتمع من وجهة نظره فقط
نتاج تفاعل األفراد ،واعتبر أن اي مشابهة بين المجتمع والعضوية البيولوجية او الجمع
الميكانيكي لألفراد غير مثمر .ان الوعي بالنسبة له ،هو عبارة عن سلسلة من الميكانيزمات.
ورفض كذلك النموذج التطوري للمجتمع .ان مشكلة السوسيولوجيا ،تبعا ً له ،هي انها تخلط بين
"قوانين المجتمع" و"قوانين التاريخ" ،ولكن األولى كانت في األساس قوانين اعادة انتاج
الظواهر ،والثانية قوانين تطورها .انهما صنفين مختلفين من القوانين .عالوة ً على ذلك ،كانت
قوانين التاريخ أكثر تعقيدا ً بكثير ،ويمكن صياغتها من قوانين المجتمع ،وبالتالي استعاض بالمنهج
التحليلي عن المنهج التطوري .ان السوسيولوجيا هي "ببساطة ...سيكولوجيا جمعية" 1يجب أن
تُجيب على سؤالين.
يجب أن تتعرض السوسيولوجيا لمشكلتين رئيسيتين -9 :ما هو سبب االختراعات والمبادرات
الناجحة ،والتكيفات االجتماعية المماثلة للتكيفات البيولوجية والتي ال تقل عنها بالغموض؟ -2
لماذا يتم تقليد هذه الم بادرات وليس غيرها؟ لماذا يتم منح األفضلية لهذا النموذج من بين العديد
2
من النماذج األخرى التي لم تجد أي مقلدين؟ بعبارةٍ أُخرى ،ما هي قوانين التقليد أو المحاكاة؟
رفض تارد باستمرار كل محاوالت افتراض وجود كيانات روحية مستقلة من نوع "الوعي
االجتماعي" او "روح الحشد" ،معتبرا ً ان هذه المذاهب هي بقايا تصوفية .لكنه لم يستطع أن يبني
السوسيولوجيا على مبادئ السيكولوجيا الفردية .اذا كان هناك "أنا" ( )Iكثيرة ومتنوعة
ومتجانسة تماما ً وليس لديها اي شيء مشترك مع بعضها البعض ،فكيف يمكنهم نقل او توصيل
اي شيء الى بعضهم البعض؟ وكيف يمكن لهم أن يُشكلوا الـ(نحن) we ourself؟ ان علم النفس
الجمعي ،اي السوسيولوجيا ممكنةٌ فقط ألن نفسية الفرد تتضمن عناصرأ ً يمكنها أن تُنقل وتُوصل
من وعي ٍ الى آخر ،عناصر ،على الرغم من الفوارق بين األفراد ،يمكنها أن تُو ّحد نفسها وتنضم
ى اجتماعية وتيارات للرأي او دوافع شعبيةً وعادا ٍ
ت وتقاليد وطني ٍة ُمشتركة.3
معا ً لتشكل قو ً
1

- Gabriel Tarde. On Communication and Social Influence (Univ. of Chicago Press, Chicago, 1969), p 73
- Ibid., p 104
3
- Ibid., р 95
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ان العالقة االجتماعية الرئيسية ،بالنسبة لتارد،هي ايصال ،او محاولة ايصال ُمعتق ٍد أو رغبة .ان
أبسط نموذج لذلك هو حالة التنويم" .المجتمع هو ُمحاكاة ،والمحاكاة هي نوعٌ من السير أثناء النوم
 .1"Somnambulismويكون اي ابتكار ،بالنسبة له ،نتاجا ً لعم ٍل ّ
ق فردي ،مصدره الوحيد
خال ٍ
مخيلة الفرد الموهوب .أدى التكيف الناجح لالبتكار الى ظهور موجة من التكرار على شكل
"تقليد" له .رسم تارد صورة ً تخطيطيةً للطريقة التي انتشر بها االبتكار عن طريق تقليده بشكل
دوائر تنتشر من المركز .تميل دائرة التقليد ألن تنتشر الى ما النهاية حتى تواجه موجةً قادمةً من
مركز آخر بحيث تبدأ تيارات التقليد القادمة من اتجاهات متعددة بالصراع ،ويُفسح التكرار
ٍ
المجال للمعارضة وتبدأ "المبارزة المنطقية" للمراكز .ان اي نزاعٍ ابتداءا ً من الجدال النظري،
وصوالً الى الحرب هو حالة خاصة من صراع مراكز التقليد .ويمكن للمبارزات المنطقية أن
تؤدي الى نتائج متنوعة ،ولكن ينجح التكيف الجديد بطريق ٍة ما ،بمعارضته ،ويتم تجديد دورة
العمليات االجتماعية مرة ً أُخرى.
سم تارد القوانين األساسية لعلم االجتماع ،والتي تتضمن ثالثة عمليات اجتماعية اساسية (التكيف
ق ّ
والتكرار والمعارضة) ،الى القانون المنطقي والقانون غير منطقي .تُفسر القوانين المنطقية لماذا
تنتشر ابتكارا ٍ
ابتكار معين سواءا ً كان
ت معينة ،ولماذا ال تنتشر األخرى ،كيف تنضج الحاجة الى
ٍ
متوافقا ً مع المعارف الموجودة بالفعل (االتحاد المنطقي) أو متعارضا ً معها (المبارزة المنطقية).
تُظهر القوانين غير المنطقية سير عملية التقليد ،على سبيل المثال ،كيف ينتقل من المركز الى
األطراف ،من األعلى الى األدنى ومن األهداف حتى الوسائل ،الخ.
على الرغم من أن تارد بنى نظريته على انها استنباطية ،اال أنه أولى أهميةً كبيرة ً ألساليب البحث
التجريبية .برأيه ،يوجد منهجيتان رئيسيتان تحت تصرف السوسيولوجيا :األركيولوجي
واالحصائي .تستند المنهجية االركيولوجية(-يمكن التعرف عليها بسهولة كوصف للمنهجية
التاريخية) -على تحليل الوثائق التاريخية وتُستخدم لدراسة مناطق وفترات انتشار االبتكارات
والنماذج .أما المنهجية االحصائية فتُستخدم لجمع المعلومات عن عمليات التقليد الحالية عن
طريق حساب األفعال التقليدية ورسم منحنيات انتشار التقليد .صار من الممكن ،بتحليل
عبير كمي عن قوة تقليد
احصائيات الجرائم واالنتحار وحركة السكك الحديدية والتجارة ،ايجاد ت ٍ
االبتكار وابراز النتائج المواتية وغير المواتية النتشاره ،وفي النهاية تحقيق السيطرة على
العمليات االجتماعية ال ُمقلدة العفوية .رأى تارد ،في التطبيق الواسع "لألعداد والمقاييس" في
دراسة المجتمع ،الطريق األسرع لتطوير السوسيولوجيا .تمتعت دراساته االجتماعية-االحصائية،
وال سيما في المسائل المتعلقة بالجريمة ،بسطوةٍ كبيرةٍ بين معاصريه.
كان المجال األكثر أهميةً ،والذي طبق اطروحاته فيه ،هو الرأي العام و"نفسية الحشد" .يُشبه
كتابه (الرأي والحشد) ،لوبون في مدى أفكاره ومفاهيمه ،ولكن انتقد تارد مفهوم "العقل الجمعي"
الموجود خارج أو فوق وعي األفرد .كما أنه لم يوافق على االدعاء بأن القرن العشرين سيكون
"عصر الرعاع" .في رأيه ،كان يقول بأنه سيكون عصر الجمهور أو الجماهير ،وهذا شي ٌء
يختلف تماماً.
أكد تارد ،مثل من سبقوه ،في وصفه لـ"الحشد" و"الطوائف االجرامية" ،على العقالنيتها
حول اهتمامه الرئيسي ليس الى ذلك ،ولكن نحو عمليات تمايز
وتقليدها وحاجتها لقائد .ولكنه ّ
الرأي العام وتشكيل الجمهور على هذا األساس .على عكس الحشد ،الذي تتكون وحدته النفسية
في المقام األول عن طريق االتصال الجسدي ،كان الجمهور من ناحية أخرى ،عبارة ً عن جماعية
روحية صرف ،وتباعدا ً جسديا ً لألفراد المنفصلين والذين ال يمكن التعبير عن وحدتهم كجمهور
1

اال ذهنيا ً .1في العصر الحديث ،الرأي بالنسبة للجمهور كمثل الروح بالنسبة للجسد.2
تتبّع تارد ،من خالل تناوله المشكلة في وق ٍ
ت واح ٍد بطريق ٍة تحليلية وتاريخية ،مراحل تكوين
الجمهور ،معتبرا ً اياه نتاجا ً للعصور الحديثة .كان ما قبل تاريخ الجمهور مقصورا ً على صالونات
صحف .في حين يقوم الحشد
ونوادي القرن الثامن عشر ،ولكن بدأ تاريخه الحقيقي بظهور ال ُ
بتسوية وادماج شخصية الفرد ،تحصل هذه الشخصية على فرصة التعبير ذاتها في الجمهور .زاد
تحسين وسائل االتصال في هذا األخير من تعقيد واثراء الشخصية ،حتى انه اصبح هناك ليس
فقط جمهورا ً واحدا ً في المجتمع ،بل عدة أنواع منه.
لم يقصر تارد نفسه على هذه االعتبارات العامةـ ولكنه قدّم تحليالً سيكولوجيا ً مفصالً للغاية
لمختلف أشكال االتصال الجماهيري والتواصل بين األشخاص ،وخاصةً المحادثة
 .Conversationاستشرفت مراقباته ومالحظاته الى ح ٍد كبير النظريات الالحقة له :االتصال
الجماهيري وسيكولوجيا العالقات .يجب على المرء أن يقول ،عندما يريد أن يُقيّم نشاطه ككل،
بأنه طرح ودرس العديد من المسائل المهمة .أبرز ،جنبا ً الى جنب مع جورج زيميل ،مسألة
العالقات الشخصية وآلياتها االجتماعية والنفسية وجلبها الى مركز البحث السوسيولوجي .انه
كتخصص علمي .كان انتقاده للتطورية
يُعتبر بحق ،أحد مؤسسي السيكولوجيا االجتماعية
ٍ
واهتمامه بااليكولوجيا والتكنولوجيا مهما ً جدا ً لتاريخ السوسيولوجيا .كان تأثيره المباشر طفيفا ً
نسبيا ُ في فرنسا ،لكن حصلت أفكاره على اعترافٍ واسع النطاق في الواليات المتحدة .جيمس
بلدوين الذي توصل عمليا ً الى نفس االستنتاجات بشك ٍل مستق ٍل عنه ،باالعتماد على بيانات
السيكولوجيا الوراثية ،دعا تارد بأنه أحد أكثر المؤلفين المعاصرين موثوقيةً وتميزا ً في علم
السوسيولوجيا والسيكولوجيا االجتماعية .اعتبر فرانز بواس  9182-9979 Franz Boasرائد
االتجاه التاريخي-الثقافي كتاب تارد (قوانين المحاكاة) كتابا ً متميزاً .تأثرت مفاهيم أحد
السيكولوجيين األمريكيين الرائدين ادوارد روس الى ح ٍد كبير بأفكار تارد.
ق مسدود،
لكن أدى اختزال السوسيولوجيا الى "سيكولوجيا تواصلية-ذهنية" في النهاية الى زقا ٍ
ألن الباحث يفقد رؤية البنية االجتماعية الكلية التي تتشكل تحت تأثيرها العالقات الشخصية .على
الرغم من أن تارد أولى اهتماما ً كبيرا ً للتكنولوجيا عندما قام بتصنيف االبتكارات ،اال أنه اختزل
العالقات المادية الى عالقا ٍ
ت ذهنية .وبعد ان اقتصر العمليات االجتماعية على سياق العالقات
الذهنية ،لم يستطع أن يخرج من دائرته المنطقية في تفسيره لها .لقد استنتج نفسية الفرد وسلوكه
من تقليد النماذج الخارجية واالبتكارات ،وعالجها ،بدورها ،على أنها نتاج النشاط االبداعي
لألفراد .لم يدرس بشك ٍل عام أصل نماذج التقليد االجتماعي .كان مصدرها هو فعل خيال الفرد
ّ
الخالق ،بينما "تنتمي قوانين االبتكار اساسا ً الى منطق الفرد" .3مثل هذه المثالية الواضحة
صدمت ،حتى أهم المتحدثين باسم "علم االجتماع الذاتي" مثل نيكوالي ميخايلوفسكي ،الذي
كتب ،ليس بدون سخرية ،أن تارد يختزل اللحظات التي تُعدّ عرضا ً حادا ً للعدوى األخالقية ،الى
تلك العدوى ال ُمعبّر عنها في البروباغاندا واتقان األفكار الجديدة .وقعت األحداث التي ميزت
أفكار توماس مونتسر  Luther and Müntzerولوثر ،وقعت في التاريخ ،ليس بسبب اضطهاد
النظام االقطاعي ،وليس الن النظام الكاثلوليكي صار ال يُطاق ،بل ألن أفكار لوثر انتشرت.4
تعرض المحتوى السيكولوجي لـ"نظرية ال ُمحاكاة أو التقليد" الى انتقادا ٍ
ت شديدة .كان فوندت قد
ّ
1

- G. Tarde. Les lois de l’imitation. Etude sociologique (Alcan, Paris, 1890), p 97
- G. Tarde. L’opinion et la foule (Alcan, Paris, 1910), p 2
3
- G. Tarde. Les lois de l’imitation, p 415
4
- N. K. Mikhailovsky. Geroi i tolpa (Heroes and the Crowd). Collected Works, Vol. 2 (St. Petersburg,
1907), pp 434-435
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لفت االنتباه بالفعل الى غموض هذا المفهوم ،والذي كان في الغالب وصفا ً نفسيا ً مبتذالً لعملي ٍة
ترابطي ٍة وليس لل تقليد بالمعنى الصحيح للمصطلح .أشار دوركهايم كذلك الى أنه ال يمكن للمرء أن
يُحدد بنفس المصطلح ،العملية التي بموجبها تتشكل المشاعر الجماعية داخل مجموع ٍة معين ٍة من
البشر ،والتي ينتج عنها تمسكنا بالقواعد العامة او تقاليدنا ،او تلك التي تدفع شخصا ً ما ليلقي نفسه
في البئر ألن كل من حوله بدأوا بفعل ذلك .انها مسألة أخرى ان تشعر بأنك مع الجماعة ،انه
1
شي ٌء آخر أن تخضع لسلطة رأي ٍ ما وهو شي ٌء آخر كذلك أن تُكرر تلقائيا ً ما يفعله اآلخرون .
كانت العديد من "القوانين" التي صاغها تارد اشكاليةً ايضاً .كانت الفرضية القائلة بأن التقليد الذي
ينتقل من "الداخل الى الخارج" مرتبطةً بنظرية توصلت الى السلوك بدوافع واعية .لكن التقليد أو
ت الوعي اال الحقا ً بشك ٍل
استيعاب
نموذج جديد بدأ عادة ً من السمات الخارجية والسطحية ،ولم يأ ِ
ٍ
قائم بالفعل .ان القانون الذي يقول بأن "التقليد يتدفق "من األعلى الى األسفل" ،من الطبقة
تعبيري ٍ ٍ
الحاكمة الى المظلومين مدعوم بعدة حقائق ،اال أنه ليس شامالً ايضاً ،النه استند الى فكرة حتمية
النظام الطبقي االجتماعي ،ومن المعروف أن العديد من االبتكارات في مجال الثقافة نشأت أوالً
بين المظلومين ،واستوعبتها الطبقات الحاكمة الحقا ً (يكفي ذكر المسيحية في هذا الصدد).
تجاوزت نظرية التقليد اطار العمليات اذهنية في مجموعة واحدة ،مما جعل موضوع ووحدة
البحث السوسيولوجي عمليات العالقات الفردية وليس الفرد مأخوذا ً منفصالً .ولكن كما رأينا للتو،
فقد فُ ِهمت هذه العالقة بطريقة سطحية وميكانيكية للغاية.
 -6والدة السيكولوجيا التفاعلية
كان االتجاه التفاعلي الذي نشأ في الواليات المتحدة هو محاولة للتغلب على هذا الضعف من
خالل الجمع بين النزعة السيكولوجية والعضوية  .Organicismتمحورت التفاعلية على التفاعل
ككائن اجتماعي ينتمي الى مجموعا ٍ
ت
بين األفراد .لم يُفهم الفرد على أنه فرد مجرد ولكن
ٍ
اجتماعي ٍة ُمحددة ويؤدي أدورا ً اجتماعيةً معنية .استبعدت معارضة التفاعليين الفرد للمجتمع،
امكانية تفسير كال الظاهرتين .لم تكن الفكرة جديدة ً فلسفيا ً بالطبع .كان أول تجسي ٍد لها في
السيكولوجيا في نظرية وليام جيمس  .9191-9982من خالل تعريف المحتوى االمبريقي
لـ(الذات) كـ"كل ما يحاول أن يناديه باسمه" ،ميز جيمس ثالثة عناصر لها" -9 :الذات المادية"
بما في ذلك الجسم والمالبس واألسرة والممتلكات" -2 .الذات االجتماعية" اي االعتراف الذي
يلقاه الفرد من ال ُمحيطين به .وكون ال ُمحيط غير متجانساً ،يمكن للمرء القول بأن االنسان يمتلك
ذواتا ً اجتماعيةً ُمختلفةً بقدر ما يوجد مجموعات مختلفة من الناس ،الذين يقيّم ك ٍل منها بطريقة
مختلفة" -3 .الذات الروحية" ،أي مجموع قدراته الذهنية والروحية وميوله.2
كان ادراج اللحظات االجتماعية في بُنية الشخصية ووعيها الذاتي ُمثمرا ً للغاية .اتخذ الخطوة
التالية في هذا االتجاه أحد مؤسسي السيكولوجيا الوراثي جيمس مارك بلدوين 9138-9919
مؤلف (التطور الذهني للطفل والعرق) Mental Development of the Child and Race
 .9919كانت مبادئ بلدوين العامة قريبةً جدا ً من نظرية تارد ،ولكن في حين انتقل السوسيولوجي
تارد من العمليات اال جتماعية الى الفرد ،انتقل السيكولوجي بلدوين من الفرد الى المجتمع .كتب،
أنه من وجهة نظر السيكولوجيا ،تزامن التنظيم االجتماعي بتنظيم الفرد ووعيه بذاته .حسب
بلدوين ،لم "تعكس" بُنية شخصيته ووعيه بذاته ،ببساطة "تنظيم المجتمع بل انها متطابقة معه.
- Emile Durkheim. Le suiside. Etude de sociologie (Alcan, Paris, 1897), pp 114-115
- William James. The Principles of Psychology, Vol. 1 (Henry Holt & Co., New York, 1893), pp 291-305
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2

درس السوسيولوجي البروفسور تشارلز هورتون كولي -9918 Charles Horton Cooley
 9121الجانب االجتماعي من هذه المسألة في جامعة ميتشغان .دعى كولي مقاربته بأنها
"عضوية"  Organicليس بمعنى العضوية البيولوجية  ،Biological Organicismولكن النه
انطلق من االعتراف بوحدة الفرد والمجتمع .كتب يقول ان "النظرة العضوية أكدت وحدة الكل
والفردي في الفردُ ،مفسرة ً كالً منهما باألخرى" .1كان من غير المنطقي تحليل وعي المجموعة
االجتماعي ووعي الفرد بشك ٍل منفصل ،كمعارضة موسيقى الفرقة بآلة موسيقية منفردة .ليس
"الفرد" و"المجتمع" كيانين ُمختلفين ،ولكن جانبين مختلفين لدراسة عمليات تفاعل الحياة
االنسانية ،والتي يمكن دراستها اما من جانب الفرد ووعيه بذاته وديناميكيات الذات االجتماعية،
أو من جانب المؤسسات االجتماعية وأنواع التواصل الثابتة .فصل كولي نفسه بشك ِل متسا ٍو عن
كال التطرفين "االسمي" و"الواقعي".
بمعنى ما ،نعم .هناك تنظيم وعمليات حياتية في الكل
هل المجتمع أكثر من مجموع أفراده؟
ً
االجتماعي ال يمكنك أن تراها في األفراد وهم منعزلين .ان دراسة األفراد واحدا ً تلو اآلخر
وتجميعهم سيؤدي بك الى الضالل .انها فَ َردانية  Individualismبالمعنى السيء للكلمة.2
كرس كولي كتابه األول (الطبيعة االنسانية والتنظيم االجتماعي) Human Nature and the
ّ
 9112 Social Orderلدراسة الفرد ،أو الجانب الشخصي لـ"عملية الحياة االجتماعية" .في
كتابه الثاني (التنظيم االجتماعي)  9111 Social Organizationكان بالفعل يُعالج المجتمع من
زاوية المجتمع ككل .أشار عنوانه الفرعي (دراسة في العقل األكبر) A Study of the
 ،Larger Mindحيث أشار أنه ينوي فيه أن يدرس الوعي االجتماعي بشك ٍل أساسي ،الذي ال
يمكن اختزاله الى وعي األفراد المنفصلين .ولكن مبدأ مقاربته كان هو نفسه.
عارض كولي معالجته للطبيعة االنسانية بمعالجة االتجاه الغرائزي والتفسيرات الميكانيكية لها.
برأيه ال يمكن للمرء أن يُعلق أهمية الدوافع العالمية للسلوك االجتماعي على الغرائز .أظهرت
حقائق الحياة االجتماعية المتنوعة قابلية تغير أهداف السلوك االنساني ،وغياب اي قانون ينظم
أفعاله .ان الطبيعة االنسانية مرنة ومتحركة .ويمكنها أن تعمل في اي اتجاه عندما تُفهم قوانينها
بشك ٍل صحيح.
رض له بنفس القدر .ان اعادة الطفل تمثيل شيءٍ
كان تفسير الفرد من خالل مبدأ (التقليد) غير ُم ٍ
ما قام به شخص بالغ ،ليس أسهل من أن يقوم البالغ بتعلّم قطع ٍة موسيقي ٍة من ذوات الصعوبة
المتوسطة .عالوة ً على ذلك ،يُقلد البالغون الطفل في عامه األول أكثر مما يقلدهم .اعتبر كولي
كائن اجتماعي ٍ حقيقي ،وقدرة لتمييز نفسه عن الجماعة ،وأن يعي نفسه
ذلك اشارة ً على
ٍ
وشخصيته .ال يوجد احساس بـ"أنا"  Iكالكبرياء والعار بدون معناها المرتبط بـ"أنت" او هو أو
هُم .3ان النشاط الواعي ،تبعا ً له ،هو نشاط اجتماعي دائماً .والتصرف اجتماعيا ً يعني أن يُنسق
المرء نشاطه بأفكار "أنا" التي كونها أشخاص آخرون عنك" .نحن ،ككائنات اجتماعية ،نعيش
وكأن أعيننا ُمسلطةٌ على انعكاسنا في الماء ،ولكننا ال نملك ضمانةَ لصفاء تلك الماء التي نرى
أنفسنا فيها" .4تتشكل الذات الخاصة بنا من خالل تلخيص االنطباعات التي نُبديها تجاه اآلخرين.
يتضمن انسان"أنا" ،تبعا ً لمفهوم كولي "الذات التي ترى من خالل المنظار" The Looking-
 -9 :Glass Selfفكرة "كيف أبدو بالنسبة للشخص اآلخر"  -2فكرة "كيف يُقيّم اآلخر
صورتي"  -3الشعور المع ين في طبيعة الكبرياء او االذالل الذي ينتج عن ذلك .ان كل فعل في
1

- С. H. Cooley, Human Nature and the Social Order (Schocken Books, New York, 1964), p 36
- Ibid., р 48
3
- Ibid., p 182
4
- - Ibid., p 247
2

الوعي االجتماعي ،هو في وق ٍ
ت واحد ،تبعا ً لكولي ،فعالً للوعي بالذات .يكشف المجتمع الفرد
بشكل الجانب االجتماعي لشخصيته .ولكن الوعي االجتماعي للفرد ال يتوافق مع وعي كل
المجتمع .يتجاوز هذا األخير حدود عالم الشخص الداخلي .انه وعي أوسع (عقل أكبر) ،والذي
ُعرفه كولي أحيانا ً بمصطلح (العقل العام) من أجل تفريقه عن عقل الفرد .ان وحدة "العقل العام"
ي ّ
1
تتكون في التنظيم والتفاعل والعالقة السببية بين األجزاء ،وليس في تشابه أجزاءه  .يكمن مصدر
التنظيم االجتماعي في "الجماعة األولية" .دعا كولي تعاون وترابط األفراد بشكل مباشر وجها ً
لوجه بـ"الجماعة األولية" انها دائرة من صغيرة من الناس الذين يحافظون على عالقة وثيقة
مستقرة تتميز كقاعدة بالحميمية واأللفة ال ُمشتركة والتفاهم.تتضمن الجماعة األولية أشخاصا ً يمكن
للمرء أنه يقول عنها "نحن" ،مثل مجموعات "اللعب" عند األطفال واألسرة والحي .يكتسب
الفرد في هذه المجموعات بالذات شعورا ً باالنتماء الجماعي واستيعاب ال ُمثُل ال ُمشتركة .ودعا هذه
مجموعات بـ"حاضنة الطبيعة البشرية" .2كان يُدرك جيدا ً بأن المجموعات األولية "ليست مستقلة
ى ُمعين" ،3وبأن التنافس والخصومة والعداء
عن المجتمع األكبر ،ولكنها تعكس روحها ،الى مد ً
موجودة فيها .ولكنه أكد أنه في خهذه المجموعات األولية يكمن اساس الطبيعة وال ُمثُل االنسانية
العالمية وأن "أوليتها" تكمن بشكل بشك ٍل رئيسي في كونها "جوهرية بتشكيلها الطبيعة
االجتماعية و ُمثُل األفراد".4
ان نظرية كولي "الذات التي ترى من خالل المنظار" التي تطورت في تيار الفلسفة التقليدية
(فكرة أن الوعي بالذات يتشكل من خالل التواصل وتبادل اآلراء مع الناس اآلخرين الموجودة
عند آدم سميث) ،تطورت بشك ٍل أكبر في أعمال جورج هربرت ميد  George Meadوأعمال
تيار ما يُسمى بالتفاعلية الرمزية .صار مفهوم المجموعة األولية ،الذي ذهب طي النسيان في
الثالثينيات من القرن العشرين ،صار دارجا ً مرة ً أُخرى في الدراسات حول الجتمعة
والمجموعات الصغيرة ،المعروفة .ومع ذلك ،فان علم اجتماع كولي لديه نفس أوجه القصور،
مثل أنواع السكلجة األُخرى .قام كولي بدمج التأكيد على الجانب الشخصي الذاتي للعمليات
االجتماعية (على الرغم من أنه افترض طابعها المشروط) ،بالتجاهل الواضح للعمليات المادية
واالنتاجية .لم تكن صياغة مثل "المجتمع هو ...عالقة ،من بين األفكار الشخصية"ُ 5مجرد مسألة
صياغة خرقا ء للمفاهيم .ان منهجيته هي مثالية متأصلة ،الن التفاعل االجتماعي خالل تشكل
وعي الفرد بذاته ،اخت ُ ِزل عمليا ً الى عملية التواصل الفردي الذي يُستبعد النشاط المادي منه ،مثل
العمل والموقف من النظام االجتماعي الكبير التي تكون أية مجموعة أولية جزءا ً منه.
بدا النظام الموضوعي لعالقات االنتاج والبنية الطبقية للمجتمع أقل أهميةً في هذا المفهوم من
عالقة األفراد "وجها ً لوجه" .حتى ميد ،الذي قدّر نظرية كولي بشدة ،أشار الى المشروعية
اختزال التفاعل االجتماعي لألفراد ،الى تبادلهم لآلراء مع بعضهم .ان االستبطانية النفسي لكولي،
وفقا ً لما ذكره ميد ،حمل معه "تضمينا ٍ
ت أنا-واحدية" بما أن كولي يعتبر"أن المجتمع ال وجود له
6
معنى اجتماعي ،هو نتاج لل ُمخيلة"  .لم
فعالً اال في عقل الفرد ،وبأن مفهوم الذات ،كما هو بأي
ً
يكن االتجاه التفاعلي ،حتى عندما تطور في أعمال ميد وأتباعهُ ،مثمرا ً في سياق دراسة
1

- - Lewis A. Coser. Masters of Sociological Thought (Harcourt Brace Jowanovich, New York, 1977), p
312
2
- С. H. Cooley. Social Organization. A Study of the Larger Mind (Schocken Books, New York, 1967), p
24
3
- Ibid., р 27
4
- Ibid., p 23
5
- С. H. Cooley. Human Nature and the Social Order, p 119
6
- George H. Mead. Mind, Self and Society. From the Standpoint of a Social Behaviorist (Univ. of
Chicago Press, Chicago, 1946), p 224

سوسيوسيكولوجية للعالقات الشخصية ،وأثبت عدم كفايته لوصف وتفسير العمليات الكبيرة
والصغير ،والطبقات وطبيعة السلطة السياسية.
 -7السوسيولوجيا السيكولوجيا في المنظور التاريخي
ماذا كانت النتائج األساسية للسوسيولوجيا السيكولوجية على أبواب القرن العشرين؟
تمحور اهتمامها حول مسائل الوعي االجتماعي (الجماعي والجمعي) وطبيعته وبنيته ووظائفه.
نوقشت فيها أهم العمليات واآلليات النفسية للمجموعات والعالقات الشخصية بالتفصيل :العدوى
النفسية ،االيحاء ،التقليد والمحتوى االجتماعي للشخصية نفسها .تم وضع األساس للدراسة
النظر ية والتجريبية للرأي العام واالتصال الجماهيري .حاول السيكوسوسيولوجيين ،برفضهم
الضفاء الطابع البيولوجي على المجتمع ،ان يتغلبوا على الطابع المحدود للتطورية ،وصارت
مفاهيمهم النظرية أكثر تحليليةً .ان اكثر نتيجة ايجابية لهذا هو نهوض السيكولوجيا االجتماعية
كتخصص مستقل ،على الرغم من ظهوره على تخوم علم السوسيولوجيا والسيكولوجيا ،اال أن
هذا التخصص الجديد ظل لبعض الوقت ال يمتلك موضوعا ً محددا ً بوضوح ،وتم جره مرة ً هنا
ومرة ً هناك ،على كال "قُطبيه".
لكن دراسة عمليات عالقات المجموعات ،بالرغم من ضرورتها ،لم تستنفد مجال العامل
االجتماعي ،ولم تُبرر اختزال السوسيولوجيا الى السيكولوجيا االجتماعية التي كانت تُميز
المدارس المعنية .بالنسبة الى تارد ،كانت السيكولوجيا االجتماعية مرادفةً في جوهرها
للسوسيولوجيا وهو لم يرسم حدا ً فاصالً بينهما .دعا ك ٌل من لوبون وبلدوين وماكدوغال وكولي
مقارباتهم بالسيكولوجيا االجتماعية أحيانا ً وبالسوسيولوجيا أحيانا ً أُخرى .نشر السوسيولوجي
األمريكي تشارلز ايلوود  9189-9993 Charles Ellwoodبنشاط ،فكرة دمج السوسيولوجيا
والسيكولوجيا االجتماعية ،واعتبر ادوارد السوورث  9179-9911 Edward Alsworthهذه
األخيرة جزءا ً من السوسيولوجيا ُمقسما ً اياها الى السيكولوجيا االجتماعية (وموضوع دراستها
العمليات السيكولوجية التي تنهض بترابط الناس) ،والمورفولوجيا االجتماعية ،أي علم األشكال
االجتماعية.1
حتى عندما تركز االهتمام على المشاكل االجتماعية العامة والعالقات (نظرية كولي عن التنظيم
االجتماعي ،أو نظرية السورث عن السيطرة االجتماعية) ،تم تفسيرها على أنها "كُتَل" من
العالقات الشخصية او جانبا ً ُمعينا ً منها.
لم يكن اختزال العالقات االجتماعية الى "تفاعل ذهني" ،والسوسيولوجيا الى السيكولوجيا
االجتماعية ،شيئا ً آخر سوى شكل خفي من المثالية الفلسفية .بالنسبة الى السوسيولوجيين
الماركسيين ،ليس هناك شك فيما اذا كان من الضروري "االعتراف" بأهمية العوامل الذهنية
والتوجهات االجتماعية والدوافع وما الى ذلك .تكمن المشكلة في كيفية ربط المشاعر واألفكار
بالحركة التي تحكمها العمليات االجتماعية الكبيرة  .Macrosocialال يمكن اختزال االجتماعي
الى "العالقات الشخصية" بما أن الناس منخرطين في عالقا ٍ
ت اجتماعي ٍة-انتاجية "وهي عالقات
2
اشتركوا فيها ليس على أنهم أفراد ،بل من حيث هم أعضاء في طبقة"  ،وبالتالي ،فان وظائفهم
و"هذه الشخصيات االجتماعية المحددة ليس منذ نشوئها قطعا ً في الفردية البشرية" 3بل تنشأ

)- E. A. Ross. Social Psychology. An Outline and Source Book (The Macmillan Co., New York, 1917
 - 2االيديولوجيا األلمانية ،كارل ماركس وفريدريك انجلز ،ترجمة فؤالد أيوب ،دار دمشق ،ص99
 - 3نقد االقتصاد السياسي ،كارل ماركس ،ترجمة الدكتور راشد البراوي ،دار النهضة العربية ،ص11
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بسبب تقسيم معين لنظام االنتاج.

الفصل السادس
الدراسات االجتماعية التجريبية في القرن التاسع عشر

مارينا ساميولوفنا كوفاليفا

*

ان لدى الدراسات االجتماعية التجريبية تاريخا ً أطول من السوسيولوجيا األكاديمية .لقد نشأت في
بريطانيا وفرنسا في القرن السابع عشر على األقل منذ زمن "علم الحساب السياسي" Political
 Arithmeticو"الفيزياء االجتماعية"  Social Physicsوقبل ظهور كلمة "السوسيولوجيا"
بوق ٍ
ت طويل .لقد كانت مصدرا ً مهما ً ومستقالً للمفاهيم والمناهج الكمية وتقنيات القياس والوصف
االحصائي للسوسيولوجيا الحديثة.
تطور تاريخ الدراسات التجريبية بشك ٍل منهجي في اآلونة األخيرة فقط ،منذ ستينيات القرن
العشرين .على الرغم من ظهور األعمال العامة حول تاريخ هذه الدراسات ،وكذلك األعمال
المتعلقة بتطور أساليبها وتقنياتها ،اال أنه ال يزال يتعيّن على مؤرخي السوسيولوجيا سد الفجوة
كعلم تجريبي واألوصاف الواسعة لتشكيل النظريات السوسيولوجية.
في ندرة دراسات تطورها ٍ
كان تطور النظرية السوسيو لوجية ،والدراسات االجتماعية التجريبية ،في المراحل األولى لتشكل
السوسيولوجيا ،يسير في خطوطٍ متوازية ،وكانت مرتبطة ببعضها البعض بشك ٍل ضعيف .تحفّز
تطور الدراسات التجريبية من خالل االحتياجات العملية ال ُملحة ،والحاجة الى جمع المعلومات
لتبرير االصالحات االجتماعية استجابةً لمشاكل المجتمع الرأسمالي الحادة في القرن التاسع
عشر ،أي النمو السريع للمدن وسكانها خالل فترة التصنيع ،واالستقطاب الحاد للفقر والثروة
وازدياد الفاقه والجرائم والتكثّف العام للصراع الطبقي .بقدر ما صارت المشاكل االجتماعية أكثر
تعقيداً ،صار البرجوازيين أكثر انزعاجا ً من "الفقراء" كتهدي ٍد محتم ٍل ُمستمر ألسس المجتمع .لم
يتم تلبية هذه االهتمام العام بالمشاكل االجتماعية واالحتياجات المتزايدة لالدارة العامة من خالل
نظام تحصيل المعلومات االجتماعية القائم ،أي أبرشيات الكنيسة وال ُمفتشية المالية الحكومية.
انخر طت المؤسسات الرسمية والمنظمات الخيرية واألشخاص العاديون (األطباء المعلمون
وأرباب العمل وعلماء الطبيعة) وكذلك اللجان البرلمانية وال ُمختلطة في أوائل القرن التاسع عشر،
باختيارهم أهداف ومناهج دراساتهم بشك ٍل مستقل ،في جميع أنواع التعدادات واالستطالعات
والدراسات االحصائية.
-------------------* الماركسية السوفييتية مارينا ساميولوفنا كوفاليفا المتخصصة في السوسيولوجيا ،تخرجت عام  9191من جامعة موسكو الحكومية.

أملت احتياجات الحكومة والحاجة الى معرفة تفصيلية لمختلف جوانب الشؤون العامة تطور
الدراسات الرسمية .حاولت الحكومات البرجوازية ،من أجل السيطرة على التغييرات
االجتماعية ،انشاء مؤسسات تعمل باستمرار في جمع المعلومات ،على سبيل المثال ،الجراء
احصاء منتظم للسكان .ارتبطت الدراسات الخاصة  Privateبنشاط المنظمات الفيالنتروبية أو
أحزاب ال ُمعارضة .اُنشئت ،في البداية في انجلترا ،ثم في دو ٍل أُخرى لجان فيالنتروبية وجمعيات
احصائية للدراسات االجتماعية الجراء األبحاث االجتماعية العالم الرأي العام وتعبئته ،ولفت
انتباه الدوائر الرسمية الى بعض الظواهر السلبية ،الكتشاف اسبابها ،واقتراح توصيات لـ"معالجة
ال ِعلل االجتماعية" وتحسين المؤسسات االجتماعية .لم تتجاوز ُمعظم االستنتاجات النابعة من
الدراسات التجريبية في القرن التاسع عشر ،حدود وجهات النظر االصالحية البرجوازية
والليبرالية المعتدلة.
سق ،وال ُم ّ
جزأ ،وغير المتجانس لهذه الدراسات (من حيث موضوعها
بسبب الطابع غير ال ُمن ّ
ومحتواها) ،وبسبب انفصا لها عن النظرية السوسيولوجية والجامعات ،انقطع التقليد التجريبي ،أو
توقف ،وفُ ِقدَت خبرته القيّمة .تطلّب منطق تطور السوسيولوجيا كعلم ،قاعدة ً تجريبيةً من أجل
فحص االفتراضات النظرية .لكن ظلت الحاجة الى بيانا ٍ
ت تجريبية لهذا الغرض ضعيفةً للغاية
كتخصص جامعي .1كان السوسيولوجيين الجامعيين
حتى تم تأسيس السوسيولوجيا بالفعل
ٍ
مشغولين بشك ٍل تقليدي بموضوعات فلسفية تاريخية وشاركوا في التحقيقات االجتماعية
كمواطنين عاديين ،مما جعلهم يشعرون بعدم االرتياح بسبب المشاكل االجتماعية واالهتمام
بالنتائج العملية الفورية ،وليس كمحترفين .2ت ُ ّو َجت محاوالت توحيد السوسيولوجيا النظرية
واألبحاث االجتماعية في نشاط أحد العلماء الحقاً ،في وقت دوركهايم.
ولكن صار هناك ،بشك ٍل تدريجي ،احتراف لنشاط جمع وتحليل البيانات .وانخفضت نسبة األفراد
(الهواة الذين كانوا يَشغلون أنفسهم باألبحاث التجريبية) ،وارتفع في المقابل عدد األساتذة
المحترفين .ان مثال انجلترا له داللة هنا ،حيث ارتفعت نسبة هؤالء األخيرين من  %2في أعوام
 9978-9938الى  %98أعوام  ،9998-9977والى  %28أعوام  .39111-9997مع نمو
التخصص ،صار هناك تمايز بين أنواع المعلومات االجتماعية المتنوعة في الكتلة غير المتبلورة
من الدراسات العيانية .انفصلت الديموغرافيا واالحصائيات كتخصصا ٍ
ت ُمستقلة ،وتم وضع
األسس للفهم المستقبلي للبحث السوسيولوجي كبحث اجتماعي ٍ معقد يجمع بيانات العلوم
المتجاورة ونتائج المالحظات الميدانية الشخصية لجامعيها بالتحليل الثانوي للبيانات االقتصادية
والديموغرافية وغيرها من البيانات الموجودة بالفعل.
 -1الدراسات التجريبية في المملكة المتحدة
في المملكة المتحدة ،كان النصف األول من القرن التاسع عشر فترة اصالح المؤسسات
االجتماعية التي عفا عليها الزمن :نظام التعليم ،الصحة العامة ،الحكومة المحلية ،النظام
االنتخابي والبرلمان .كانت الدراسات االجتماعية ،التي اتخذت شكل قاعدة الدراسات االحصائية،
جزءا ً من تلك الحركة االصالحية في التشريع والسياسة االجتماعية .تولّت اللجان ال َملَكية واللجان
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االستشارية وصاية المبادرات الخاصة  Privateفي هذه التحقيقات ،مما ساعد على توسيع
نطاقها ،وفي نفس الوقت البقائها في سياق المعارضة المسموح بها .أدت استنتاجات هذه اللجان،
ت منفصلة ،الى تغييرا ٍ
في حاال ٍ
ت في التشريعات في المجاالت المعنية .كان لدراسة جون سينكلير
 John Sinclairالضخمة (في ُ 29مجلداً) حول الحياة الريفية والسكان الريفيين (الحساب
االحصائي السكتلندا)  ،The Statistical Account of Scotlandالتي تم نشر نتائجها بين
عامي  ،9927-9919تأثيرا ً كبيرا ً على تنظيم تعدادات السكان ومحتوى االستبيانات في العديد
من دول أوروبا .كان سنكلير قد جذب رجال الدين االسكتلنديين ليعملوا معه ،كما كان سائدا ً في
ذلك الوقت ،وحصل على بيانات عن  999أبرشية في سكوتلندا .لقد وضع قائمةً باألسئلة التي
تحتوي على  991نقطة ،تم تخصيص  81منها للجغرافيا والموارد المعدنية وتاريخ األبرشية،
و 11نقطة تتعلق بسكان األبرشيات وجنسهم وأعمارهم ومهنهم وانتمائهم الديني والوالدات
ووضعت بقية
والوفيات واالنتحار والجريمة وادمان الكحول والعاطلين عن العمل وما الى ذلكُ ،
والح َرف اليدوية.
األسئلة عن حالة الزراعة ِ
لم تعد التعدادات واألبحاث الالحقة مرتبطة ،في معظم الحاالت ،باألبرشية كموضوعٍ للمراقبة،
النه تم ايقاف كونها وحدة ادارية خالل فترة صعود البرجوازية .أصبحت األسرة المنفصلة
موضوعا ً للتحليل.
حتى أربعينيات القرن التاسع عشر ،تم توجيه العديد من التحقيقات الى دراسة مناطق العمال
والفئات الفقيرة من سكان المناطق الحضرية -أي مسألة النظافة االجتماعية .Social Hygiene
غالبا ً ما كان المبادرون بهذه الدراسات من األطباء ،حيث واجهوا في عملهم سوء التغذية
وظروف المعيشة غير الصحية في هذه البيئة .وكان من بينهم أحد مؤسسي جمعية مانشستر
االحصائية وأحد أعضائها النشطين جيمس كاي شاتلوورث .James Kay-Shuttleworth
استغل منصبه كسكرتير لمجلس مانشستر الصحي لجمع المعلومات حول الظروف الصحية
للعمال .أقام شبكةً من المجالس في عنابر المدينة وحصل على البيانات الالزمة من خالل
ال موظفين المحققين الذين تم تزويدهم باالستبيانات .تعلقت األسئلة بحالة السكن وعدد المستأجرين
واألثاث وحالة المالبس ونوع العمل والحالة الصحية وما الى ذلك .ومن هذا التحقيق ،نشر
عنون "الحالة المعنوية والمادية للطبقات العاملة الموظفين في صناعة
استبيانه المهم للغاية ال ُم َ
القطن في مانشستر) The Moral and Physical Condition of the Working
 ،9932 Classesوالذي أصبح نموذجا ً لدراسا ٍ
ت أكثر كماالً الحقاً.
دفع المناخ االجتماعي-السياسي والفكري في المملكة المتحدة في الثلث األول من القرن التاسع
عشر بالباحثين ورجال الدولة الى فكرة ضرورة انشاء مؤسسة احصائية .كانت االحصائات
السكانية ال ُمنظمة ،تُجرى ،منذ عام  ،9919كل  91سنوات .تأسست الجمعيات االحصائية في
ثالثينيات القرن التاسع عشر في العديد من المدن ،ووحدت المتحمسين للدرسات االجتماعية
التجريبية .كانت جمعية مانشستر المذكورة أعاله ،من بينها .2-1تم انشاء القسم االحصائي لرابطة
تطوير العلوم البريطانية عام  ،9933وأُنشئت الجمعية االحصائية في لندن عام  9938بمشاركة
أدورلف كيتيليه  . Adolphe Quételetاشترك أعضاؤها في االعتقاد بأن الحقائق التي تكتشفها
االحصاءات هي المؤشرات الوحيدة التي ال لُبس فيها على االجراءات العملية .كان جمع الحقائق
والتوجه الواضح نحو المشاكل االجتماعية والمساعدة المباشرة للحكومة هي أهدافهم التي
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توحدهم.
تَن ّ
َظم العمل في جمعية لندن االحصائية في أربعة فروع لالحصائيات :اقتصادية وسياسية وطبية
وأخيرا ً أخالقية وفكرية ،وكانت الحدود الفاصلة بينها غامضة للغاية .تم ايالء معظم االهتمام
لالحصائيات االقتصادية ،ولكن احتلت الدراسات الديموغراقية ودراسة أوضاع الفقراء مكانا ً
كبيرا ً في "االحصائيات األخالقية".
انطالقا ً من معايير التقدم االجتماعي واالقتصادي للمجتمع الرأسمالي التي تطورت بشك ٍل رئيسي
في االقتصاد السياسي الكالسيكي ،وظف احصائيو ذلك الزمن جداول ربطت المؤشرات
االقتصادية واالجتماعية لفترات زمنية معينة (متغيرات السوق ومتغيرات العمر االفتراضي
وتق لبات األسعار أو النشاط التجاري من ناحية ،بالظروف الصحية والتنقل المهني وتغيرات
الدخل أو التعليم من ناحي ٍة أُخرى) ،والتي خدمت كمؤشرات للتقدم الوطني .تم توضيح ،من خالل
تحليل هذه الجداول ،عالقة متوسط العمر المتوقع أو المؤشرات الجغرافية ،بالبنية االجتماعية
للم جتمع .ولكن على الرغم من جميع المؤشرات الجديدة التي تم انشاؤها ،والتحسينات التي
طرأت على طرق جمع البيانات وتصنيفها ،والتي كشفت عن امكانية اجراء مقارنات مثيرة
لالهتمام ،فان التعميم النظري لها كان ضعيفاً.
تظهر الحاجة الى مفهوم سوسيولوجي لالستخدام الف ّعال للدراسات االجتماعية التجريبية عندما
يُقارن المرء األعمال االصالحية الليبرالية المذكورة أعاله مع دراسة فريدريك انجلز (حال
الطبقة العاملة في انجلترا) ،والتي اعتمدت الى ح ٍد كبير على نفس البيانات .بنى انجلز ،من مادة
الحقائق المعزولة لالحصائيين الليبراليين ،والتي لم تصل الى الرأي العام على وجه التحديد
بسبب طبيعتها ال ُمجزأة ،صورة ً ُمتكاملةً لوضع الطبقات الرئيسية في البنية االجتماعة-االقتصادية
للمجتمع الرأسمالي ،وقام انجلز بصورة جذرية باستبدال نوايا السياسيين الليبراليين الحسنة
بمطالباتهم باصالحات بسيطة ،بمطالبة بتغييرات جذرية شاملة طالت العناصر البنيوية الرئيسية
للمجتمع .في نهاية األربعينيات من القرن التاسع عشر ،بدأ االهتمام بدراسة المشاكل االجتماعية
يميل نحو االنخفاض ،ويرجع ذلك جزئيا ً الى أن أهداف االصالحيين الرئيسية تم تحقيقها .مرر
البرلمان عددا ً من المراسيم لتحسين حالة الطبقة العاملة ،في حين أنها (أي الطبقة العاملة) قد
أصابها هدو ٌء نسبي لبعض الوقت بعد هزيمة الحركة الشارتية .لعبت الداروينية االجتماعية الحقا ً
في ستينيات القرن التاسع عشر ،دورا ً سلبيا ً في الحد من تدفق الدراسات االجتماعية التجريبية
وساهمت في تخفيض نوعيتها .في حين ربط الباحثون جهودهم في السابق بدراسة الفقر
والجريمة ونقص التعليم ،فقد سعوا اآلن الى ايجاد أدلة تُثبت االنحاللية الوراثية والعيوب الجسدية
والعقلية المشروطة بيولوجياً .اآلن صارت الفئات األكثر فقرا ً من السكان والمجرمين والفاشلين
في االعتبار ،كأنهم أسوأ جزءٍ وراثي ٍ من الجنس البشري ،أما السياسة االجتماعية التي تهدف الى
تحسين حالتهم فهي ضارة النها تساعدهم على البقاء وبالتالي يتدهور نقاء عرق األمة .1تحولت
الدراسات االحصائية التجريبية في تلك الفترة والتي كان من بينها عددا ً من الدراسات المثيرة
لالهتمام فيم ا يتعلق بالمنهج ،الى األنثروبولوجيا وعلم تحسين النسل (أعمال فرانسيس غالتون
 Francis Galtonوآخرين).
لوحظ احياءا ً للدراسات االجتماعية ،ال سيما حول الفقر ،في ثمانينيات القرن التاسع عشر،
وارتبط هذا باسم صاحب األعمال ومالك السفن تشارلز بوث .9191-9981 Charles Booth
لم يكن توجهه بشأن الدراسة التجريبية للحقائق ،والدقة القصوى في قياس الفقر ناتجا ً عن
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االهتمامات األكاديمية والتدريب العلمي الخاص ،بل عن ممارسة البزنس والنظرة الليبرالية التي
قادته الى "مشكلة المشاكل" ،أي وجود فقر مزمن في المناطق الصناعية في ال ُمدن ،في وسط
الثراء .لم يقبل بوث سوى "الحقائق العلمية" وحاول دراسة (األشياء كما هي) " :عند الحديث
عن "السلوك العقالني" ،كان بوث األخالقي البروتستانتي يعني "السلوك االقتصادي".
صار بوث في العام  9997عضوا ً في الجمعية االحصائية ال َملَكية ،وبدأ في دراسة بيانات احصاء
عام  9999السكاني (واحدة من أكثر الفترات نشاطا ً في الحياة التجارية للمملكة المتحدة) ،وبعد
ذلك ،تابع ،بمساعدة العمال الذين استأجرهم ،تحليل االحصاءات السكانية من عام 9999-9919
على أمل اكتشاف االتجاهات التي ستجعل من الممكن ليس فقط فهم المستقبل ،ولكن ايضا ً
تخطيطه .لقد نجح في اظهار أن هيكل سكان المملكة المتحدة قد تغير الى ح ٍد كبير .أصبح العمال
العاملين في الصناعة ضعف عدد العاملين في الزراعة ،في حين أنهم كانوا متساوين فقط قبل 31
عاما ً من آخر احصاءٍ سكاني .كان هذا البحث مدرسةً جيدة ً لعمل بوث في المستقبل .لقد فهم
الطابع المحدود وغير المتطور لمواد االحصائيات التي كانت مرتبطةً بالمسائل التي كانت تهمه.
باالضافة الى ذلك ،ساعده البحث في التواصل مع الهيئات االحصائية الرسمية.
خالل هذا العمل ،بدأ بوث بالفعل في التفكير في دراسة أُخرى من شأنها الجمع بين التغطية
االحصائية الواسعة لل سكان مع دراسة نوعية عميقة للعالقة بين العمالة والفقر في أوساط الطبقة
العاملة في لندن .استندت الدراسة ،كما هو الحال مع مدرسة لو بالي  Le Playفي فرنسا ،على
سرية .في البداية ،كان الباحثين مهتمين فقط
تحليل ميزانيات األسرة ومراقبة الحياة األ ُ َ
بـ"الفقراء" ،أما في وق ٍ
ت الحق ،تم تقسيم السكان الى  9مجموعات وفقا ً لحجم وانتظام
مدخوالتهم .من "الطبقة الدنيا" التي تتكون من العمال غير المهرة والمتشردين والعناصر
االجرامية ،الى "الطبقة الوسطى العُليا" والتي تم تعريفها على أنها الطبقة التي تمتلك خدماً .في
النهاية ،حصل بوث على صورة ُمفصلة وموثقة لعمل وتفاصيل حياة  8ماليين من سكان لندن،
حيث كان الجزء األكبر من المادة عن الفقراء (أربع مجموعات) وجزء قليل نسبيا ً عن "الطبقة
العليا" واالرستقراطية .نُش َِر كتاب بوث (حياة وعمل أُناس لندن) Life and Labor of the
 People in Londonفي ثالث مجلدات أعوام  .9919-9991لكن العمل استمر ،وتم تجميع
الكثير من البيانات وتحليلها والتي شملت معلوما ٍ
ت ظهرت في الطبعة الثالثة أعوام 9113-9112
1
في ُ 99مجلداً .تم تقسيم هذه الطبعة الى ثالثة سالسل( :الفقر) و(الصناعة) و(التأثيرات الدينية) .
كانت المصادر الرئيسية لسلسلة بيانات (الفقر) ،احصائات عام  9999السكانية والمعلومات التي
تم الحصول عليها من الشرطة والمفتشين الصحيين والمدارس .استلزمت واجبات مفتشي
المدارس زياراتهم المنتظمة للمنازل التي كانوا مسؤولين عنها ،وجمعوا كمية هائلة من
المعلومات حول العائالت التي كان لديها أطفاالً في سن المدرسة .بدأ المفتيشين في جمع المواد
قبل سنتين او ثالث سنوات من بلوغ الطفل سن المدرسة ،كما سجلوا المتهربين منها ،وسجلوا
أنواع األعمال التي مارسها أرباب تلك األُسر .عمل العديد من المفتشين في منطقة واحدة وكانوا
يعرفون كل الناس جيداً .استكمل بوث في وق ٍ
ت الحق هذه المعلومات ببيانات مالحظاته الشخصية
سر العمال .باالضافة الى ذلك ،تم
لشوارع ومنازل معينة ،حيث عاش هو نفسه لفترةٍ معين ٍة بين أ ُ َ
سر معينة من مجموعا ٍ
ت مختلفة باستثناء "الطبقة الدنيا" ،لكن كان عدد
تحليل ميزانيات أ ُ َ
ميزانيات األسر التي تم تحليلها صغيرا ً للغاية بالنسبة للتعميمات الموثوقة.
من بين األساليب ال ُمبتكرة األُخرى لبوث ،تلك المنهجية المثيرة لالهتمام القاضية في تجميع
1- Charles Booth. Life and Labour of the People in London, 17 vols. (Macmillan & Co., London, 190203).

خرائط اجتماعي ٍة ملونة لمناطق مختلف ٍة من لندن الظهار توزيع مجموعات السكان في المدينة
جغرافياً ،وهذه اآلن هي تقنية متبعة للدراسات المدينية .أظهر بحثه أن ما يصل الى  %79من
األشخاص الذين ينتمون الى المجموعات األربع األولى من "الفقراء" يعيشون في شوارع معينة
في الجزء المركزي من الطرف الشرقي ،في حين كان معدل الفقر بالنسبة الى لندن ككل
.%31.9
على الرغم من أن بوث كان قد قرر أن يقتصر على مراقبة الحقائق كما هي فقط ،اال انه لم يبتعد
عن التساؤل عن أسباب الفقر وما هي التدابير الممكنة لتحسين حالة الفقراء .قام بتحليل األسباب
تحت ثالثة عناوين :العمل والعادات والظروف.
آمالً أن يُثبت اقتناعه بالصلة بين الفقر وظروف العمل ،لجأ الى تحليل المهن والحرف اليدوية
في لندن .شكلت هذه الدراسة سلسلة (الصناعة) .كانت األسرة هنا ،مرة ً أخرى هي وحدة التحليل،
وال سيما رب األسرة .قام بوث بتعداد كال العائالت واألفراد عند تحديده عدد األشخاص الذين
يعملون في الصناعة .كان مصدره الرئيسي للمعلومات هو تعداد عام  9919للسكان ،وال سيما
قسم "المستأجرين" ،الذي أشار الى عدد الغرف المشغولة ،وعدد الخدم الموظفين وقدم بيانا ٍ
ت
كملت هذه المعلومات بمواد االحصاءات الصناعية
عن مهنة أو تجارة رب األسرة .وقد است ُ ِ
ونقابات اصحاب العمل .تمت مقابلة عدد كبير من أصحاب العمل والقادة النقابيين وغيرهم من
األشخاص.
أنشأ بوث ،في تلك السلسلة ،تصنيفا ً جديدا ً للسكان وفقا ً لمعايير منقحة حول ظروف معيشة الناس،
والتي تم بموجبها تقسيم السكان الى ثالث فئات" :الدنيا" و"الوسطى" و"العُليا" .كان المعيار هو
عدد الغرف التي تشغلها العائلة ،وعدد الخدم التي توظفهم .في مجموع ٍة فرعي ٍة من "الطبقة
الدنيا" ،عاشت األسر في معدل  3أشخاص أو أكثر في الغرفة الواحدة (هذه العائالت تشكل
 %92من سكان لندن) ،واثنين الى ثالثة في الغرفة ( )%91وفرد واحد ( .)%23كان هناك
غرفة الى  8غرف لكل فرد عند "الطبقة الوسطى" ،أو خادم واحد لكل  8أفراد (كان مجموع هذه
العائالت في لندن  ،)%31وشكلت "الطبقة العليا" باقي النسبة.
أساس لمقارنة ظروف معيشة وعمل
لم يكن هذا التصنيف غايةً في حد ذاته ،بل كان بمثابة
ٍ
العُ ّمال في الصناعات المتنوعة .تم تصنيف الصناعات نفسها وفقا ً لوظائفها األساسية .بدأ بوث
مقارنة ووصف الحقائق الموضوعية المتعلقة بصنفٍ من احدى الصناعات المعنية ،وكذلك مع
وصف احصائي عام حسب الجنس والعمر وحجم األسرة والظروف المعيشية ألولئك الذين
يعملون في هذا الصنف .ثم انتقل الى وصفٍ أكثر تفصي ً
ال ُمشيرا ً الى عمر وجنس اولئك الذين
مهن مختلفة ،وعدد العائالت ومتوسط حجمها ومكان والدة رب األسرة (في لندن أو
يعملون في ٍ
في خارجها) وما الى ذلك .وانطالقا ً من هذه البيانات ،أجرى مقارنةً بين الصناعات ،ثم بين
المهن (على سبيل
مجموعات (أصناف) الصناعات وفقا ً لظروف معيشة الناس من مختلف ِ
المثال ،حجم العائالت واالكتظاظ).
في المجلدات األخ يرة من السلسلة ،تم ايالء االهتمام بالمسائل العامة والنظرية ،وال سيما التجارة
والتدريب المهني والنقابات وتوزيع الصناعة ومستوى المعيشة في العاصمة .وتمت دراسة
موضوع "لندن كمركز للتجارة والصناعة" .خلص بوث الى أن التعليم الشامل يجب أن يكون
األساس لالصالح في الصناعة ،على الرغم من أنه فهم أيضا ً أن ارتفاع وانخفاض العمالة في
البالد لعب ايضا ً دورا ً مهما ً في التسبب في الفقر .دعا بوث الى أن تقوم الدولة بالمساعدة في
مجال الصحة العامة والتعليم ،وعدم التدخل في التوظيف.
تم تلخيص نتائج كل سالسل هذا العمل الضخم في المجلد األخيرّ .
غطت الدراسة كامل لندن .تم
تقسيمها الى  71مقاطعة وفقا ً لخمس معايير مختلفة :النسبة المئوية للفقر ،نسبة االكتظاظ ،معدل

المواليد ،معدل الوفيات ونسبة الزواج المبكر ،وحاول ايضا ً ربط هذه المعايير ببعضها .ارتبط
تقسيم السكان الى "طبقات" "عُليا" و"وسطى" و"د ُنيا" ايضا ً بالمقاطعات الخمسين .تم عمل
مؤشر مشترك لمقارنة المقاطعات ،والذي تم الحصول عليه من خالل حساب متوسط المعايير
المذكورة أعاله .في جوهر األمر ،كان بوث رائدا ً لـ"االيكولوجيا الحضرية" ،والتي أصبحت فيما
بعد موضوعا ً لمدرسة شيكاغو السوسيولوجية في الواليات المتحدة األمريكية.
حصل عمل بوث على استجابة كبيرة بين الجمهور وكان أحد دوافع اعتماد عدد من قوانين الحد
األدنى من األجور والمعاشات التقاعدية واعانات البطالة في بداية القرن العشرين .ومع ذلك ،لم
يستوعب السوسيولوجيين المحترفين خبراته بشك ٍل كافٍ  ،ولم تُصبح-اي خبراته -قاعدة ً تجريبيةً
للسوسيولوجيا .وكما أشار مؤرخ السوسيولوجيا البريطانية فيليب ابرامز :تم التعامل مع بوث،
في التاريخ العام لبريطانيا ،على أنه الشخص األكثر أهمية .ان حجم عمله وأصالته النسبية
حكم آخر مستحيالً .لكن في حالة وضعية بوث ،بالنسبة لتاريخ
وتأثيره على الرأي العام يجعل أي ٍ
ً1
السوسيولوجيا ،فانها ليست واضحة تماما .
حصل بوث ،في القرن العشرين ،على أتباع .قام سيبوم راونتري  Seebohm Rowntreeفي
أعماله المتعلقة بالفقر الحضري 2بتحسين مناهج البحث ،ورفض الوسطاء (المراقبون من الطبقة
وتحول مباشرة ً الى العم ال الذين كان يدرس حالتهم .استخدم ،في تصنيف وتقييم
الوسطى)،
ّ
الدخول ،معيارا ً مستقالً لـ"الكفاءة" ،باالضافة الى المعيار الرسمي لحجم الدخل الذي استخدمه
بوث .اعتمد هذا المعيار على المعرفة الفسيولوجية والغذائية المتوفرة آنذاك .بعد أن أثبت أن الفقر
يقع تحت الحد األدنى من "الكفاءة" التي تحدد القدرة على العمل ،فقد تأكد من أن مستوى األجور
المنخفض وغير الكافي للحفاظ على تلك الكفاءة هو سبب الفقر .قاد تحليله الى امكانية استخالص
استنتاجات حول الحد األدنى من األجور ونظام الضمان االجتماعي.
اشتهر آرثر بولي  Arthur Bowlyبأنه سيد البحث عن طريق أخذ عينات ،قدم الكثير مما هو
جديد في تنظيم مثل هذه العينات وقلل الجهد المطلوب الجراء مثل هذه الدراسات.3
أجرى ك ٍل من بياتريس وسيدني ويب  Biatrice and Sydney Webbدراسا ٍ
ت موثقة عن
مؤسسا ٍ
ت اجتماعية منفصلة ،مكملين بذلك مبدأ بوث في البحث االستقرائي للبيانات التجريبية
4
بمبدأ التطور التاريخي للتنظيم االجتماعي المدروس .
كان لدى هذا الجيل من التجريبيين البريطانيين وعيا ً ذاتيا ً الى ح ٍد ما ،كعلماء سوسيولوجيين .بدأ
عمل هؤالء يتميز عن دور علماء الطبيعة والعاملين االجتماعيين واالداريين .تم اثراء الدوافع
واألدوات واألهداف المباشرة للدراسات التجريبية من خالل المساعي والقيم العلمية والمعرفية
األوسع الحقاً.
 -2الدراسات االجتماعية التجريبية في فرنسا
تأسس تقليد الدراسات التجريبية االحصائية في فرنسا بالفعل في بداية القرن التاسع عشر وارتبط
بأسماء رجال الدولة البارزين مثل كولبرت وفوبان وتورغوت وعلماء القرنين السابع والثامن
عشر مثل جين دالمبير  Jean d’Almbertوالبالس وكوندورسيه .عززت الثورة االتجاه
1

- Philip Abrams. The Origins of British Sociology: 1834-1914 (Univ. of Chicago Press, Chicago, 1968), p
138
2
- B. Seebohm Rowntree. Poverty. A Study of Town Life (Macmillan & Co., London, 1902).
3
- A. L. Bowley and A. R. Runett-Hurst. Livelihood and Poverty. A Study in the Economic Conditions of
)Working Class Households in Northampton, Warrington, Stanley and Reading (London, 1915
4
)- Sidney and Beatrice Webb. The History of Trade Unionism (Longmans, Green & Co., London, 1907

العملي لهذه الدراسات .كانت فرنسا في نهاية القرن الثامن عشر مركز الدراسة التجريبية لمشاكل
السكان .أجرت وزارة الداخلية ،عام  9919أول احصاء سكاني عام لتوضيح التغيرات في أعداد
السكان وتوزيعهم وظروف معيشتهم والتغيرات في الصماعة والزراعة التي حدثت منذ عام
الثورة  .9991تم تنفيذ احصائيتين اضافيتين أعوام  9911و 9991خالل حكومة نابليون ،لكن
برنامجيهما لم يتحققا اال جزئيا ً فقط .غالبا ً ما تم نشر التقارير االحصائية التابعة لمختلف الدوائر
والمقاطعات في السنوات األولى من القرن التاسع عشر ،وعملت الجمعيات االحصائية غير
الرسمية أعوام  9911-9913بنشاط.1
ومع ذلك ،لم تكن الحكومة النابليونية مهتمة بالدعاية الواسعة لدراسا ٍ
ت ال يمكن السيطرة على
نتائجها ،وتوقفت الجمعية االحصائية عن عملها نتيجةً لضغوط الحكومة .حظرت الحكومة ،عام
سق
 9991نشر بيانات االحصاء السكاني ،وأنهت ،عام  1812عمل مكتب االحصاء الذي ن ّ
الدراسات الرسمية والخاصة .منذ ذلك الحين أصبح جمع البيانات االحصائية حقا ً حصريا ً
للحكومة .ولم يتم اجراء احصاء سكاني قياسي كامل في فرنسا مرة ً أخرى اال في عام 9931
فقط.
خالل فترة استرداد ال َملَكية ،أصبحت الدراسات االجتماعية الخاصة نشطةً مرة ً أخرى ،وأصبح
نشر البيانات الرسمية أكثر تواترا ً ووسعت الدراسات االجتماعية نطاقها .لم يتم نشر المعلومات
الديموغرافية حول السكان وحسب ،بل ايضا ً البيانات حول االستهالك والدخل واسباب الوفاة
واالنتحار وجرت محاوالت لتصنيف الجرائم.
اصبحت مسألة العمال ومشاكل التصنيع المتسارع أكثر حدة ً بعد ثورة  .9931أعادت الحكومة
فتح بعض المكاتب االحصائية والمؤسسات العلمية التي كانت موجودة ً في فترة ما قبل نابليون.
في هذه المرحلة ،صار اتجاه البحث حول النظافة االجتماعية  Social Hygieneفي دراسة
أوضاع العاملين هو السائد في فرنسا ،كما هو الحال في المملكة المتحدة.
كان كالسيكي هذا االتجاه هو الطبيب السابق في الجيش النابليوني لُوي فيليرمي Louis
 .Villerméنشر العديد من األعمال حول مسائل النظافة والوفيات بين العمال ،وأجرى تحقيقا ٍ
ت
رئيسي ٍة في حالة السجون .ظهر كتابه من جزئين (صورة الحالة المادية والمعنوية للعاملين في
معامل القطن والكتّان والحرير) Tableau de l’état physique et moral des ouvriers
 dans les fabriques de coton, de laine et de soieعام  .9981تتعلق البيانات التي
نشرها بظروف عمل العمال وحياتهم :أعدادهم ،البيانات الديموغرافية (المواليد ،الزيجات ،عدد
األطفال في األسر) ،متوسط معدالت األجور لفئات مختلفة من عمال النسيج ،طول يوم العمل،
حالة المنشآت الصحية  ،النظافة الشخصية ،النظام الغذائي ،ميزانيات األسرة ،الخ .كما أولى
اهتماما ً كبيرا ً الستغالل عمل األطفال ومسألة الوالدات خارج اطار األسرة.
تسببت دراسته في ضجة عامة كبيرة .شهدت الحقائق التي قدمها حول األجور وميزانيات األُسر
بوضوح على فقر العمال ،في حين أدت ال دعاية التي أثيرت لمناقشة حقائق استغالل عمل األطفال
في فرنسا الى االعتداء عليه من قِبَل المدافعين عن النظام القائم .تمت مناقشة الحقائق حول
استغالل عمل األطفال الفرنسيين في البرلمان البريطاني ،مما كان حافزا ً لتمرير قانون ينظم عمل
األطفال في عام .9989
كان الب احث اآلخر في مسألة النظافة االجتماعية في النصف األول من القرن التاسع عشر هو
الكسندر دوشاتليه  .Alexander Duchatletشارك مع لوي فيليرمي وأنصار آخرين من
المصلحين االجتماعيين في حركة لتأسيس مؤسسات صحية ودوريات حكومية لمناقشة مسائل
- B. Lecuier and A. Oberschall. Art. cit., pp 44-4

1

النظافة االجتماعية .بدأت مجلة (حوليات الصحة العامة والطب) Annales d’hygiène
 publique et de medicineفي الظهور في فرنسا عام  .9921جلب له مؤلفيه (الدعارة في
مدينة باريس)  De la prostitution dans la ville de Parisمن جزئين  9938و(النظافة
العامة)  Hygiène publiqueشهرة ً اوروبية .استخدم وثائق الشرطة والمالحظات الشخصية
والمقابالت واالحصائيات في دراسته .لم يكن مهتما ً بالخصائص الديموغرافية لبائعات الهوى
واعدادهن في المدينة والتغيرات في الدعارة آنذاك وحسب ،ولكن ايضا ً الخصائص التي كشفت
عن حياة ونفسية هذا العالم ال ُمغلق (األصل االجتماعي ومكان ميالد بائعات الهوى) وخصائصهن
االجتماعية وموقفهن من األسرة والزواج والدين ،وكذلك األسباب التي دفعتهن الى ممارسة
الدعارة .كان الهدف من الدراسة هو جمع معلومات موضوعية من أجل خوض معركة ناجحة
ضد هذا الشر االجتماعي ،ولكنه أنهى دراسته باعتراف أن الدعارة ظاهرة حتمية ،وأن
التوصيات الخيرية واألخالقية والمساعدة المالية للعاهرات التائبات غير فعالة.
ساهت أعمال المحامي اندريه غيري  Andre Guerryكثيرا ً في االحصائيات الجنائية ،وخاصةً
كتابيه (قضايا في االحصائيات األخالقية في فرنسا) Essai sur la statistique morale de
 9932 la Franceوكتاب (االحصائيات األخالقية في بريطانيا ُمقارنةً بفرنسا) Statistique
 .9918 morale de l’Angleterre comparée avec celle de la Franceفي كتابه
عام الى آخر في نفس
األول ،أثبت أن عدد الجرائم التي تقع لعد ٍد
معين من السكان هو نفسه من ٍ
ٍ
المناطق في فرنسا ،وأن كل فئة من فئات الجريمة كان لها توزيع ال يتغير حسب الجنس والعمر
والموسم .ارتكب الرجال  99جريمة في مقابل  22ارتكبتها النساء لكل  911جريمة .ولم يتجاوز
االنحراف السنوي عن هذه المعدالت على مدار  1سنوات أكثر من .%9
لم يتمكن غيري من شرح االنتظام في احصائات الجريمة .وذكر الحقائق ببساطة وعزا االنتظام
ب غير مكتشفة أدت الى الجريمة .في معارضة الرأي الشائع بأن السبب الرئيسي هو
الى أسبا ٍ
نقص التعليم ،رفض الربط المباشر بين التعليم والجريمة ،وقارن بدقة توزيع التعليم من ناحية،
وأنواع الجريمة من ناحي ٍة أُخرى لـ 97قسما ً في فرنسا .ولفت االنتباه الى عد ٍد من الخصائص
المصاحبة لكلتا السلسلتين-مستويات تطور األقسام الصناعية -واعتبرها متغيرا ً حاسما ً لك ٍل من
مستوى التعليم والجريمة.
كانت أعمال العالم الفرنسي-البلجيكي وأحد االحصائيين الرئيسيين في القرن التاسع عشر أدولف
كيتيليه  9998 -9911 Adolphe Quételetذات أهمية منهجية خاصة لتطور الدراسات
االجتماعية التجريبية حتى يومنا هذا .أثناء عمله في العديد من مجاالت العلوم الرياضية (علم
الفلك واألرصاد الجوية وما الى ذلك) اهتم كثيرا ً بالدعاية لدراسة المجتمع عن طريق المناهج
االحصائية .تم تنظيم الجمعيات اال حصائية الوطنية في فرنسا وبريطانيا بمساعدته .كان كيتليه هو
البادئ بتأسيس الرابطة االحصائية الدولية للتعاون ،وفي عقد أول مؤتمر احصائي دولي في
بروكسل عام .9973
درس كيتيليه ،في اولى دراساته االجتماعية-االنثروبولوجية مثل (حول ادمان الجريمة في
مختلف األعمار)  ،sur le penchant au crime aux different âgesدرس توزيع
الخصائص الجسدية للناس واحصاءات الجريمة بمناهج االحتماالت ،سعيا ً للوصول الى أبسط
تعبير ممكن حول المعلومات الكمية الالزمة لألغراض العملية .أثبتت جداول الوفيات التي
ٍ
جمعها ،على سبيل المثال ،أنها مفيدة لجمعيات التأمين.
يُمثل كتابه (عن االنسان وتطوير قدراته) المنشور عام A Treatise on Man and 9937
the Development of His Faculties, Translated by R. Knox, Cambridge
 University Pressانتقاالً من الوصف االحصائي البسيط الى االستخدام ال ُمعتمد للبيانات

واسع
بمعنى
الكمية التجريبية من أجل انشاء انماطٍ للحياة االجتماعية .1فَ ِهم كيتليه مهمة االحصاء
ً
ٍ
تماماً :كانت االحصائيات معنية بحالة معينة لفترة محددة ،تُجمع العناصر التي تتعلق بالحياة لتلك
الفترة ،ويتم دراسة كيفية جعلها قابلةً للمقارنة وكيفية دمجها بالطريقة األكثر فعاليةً من أجل ان
ممكن من الحقائق .2مثّلت أعماله ايضا ً انتقاالً من التطوير
قدر
تُصبح قادرة على كشف أكبر ٍ
ٍ
العفوي لمناهج منفصلة ،الى عم ٍل منظومي لتوحيد االجراءات الفنية والمصطلحات وتقنيات
التحليل االحصائي.
كانت مساهمة كيتيليه الرئيسية في تطور األبحاث االجتماعية اكتشافه لقوانين احصائية معينة عن
الوجود االجتماعي .3لقد فهم (قوانين العالم االجتماعي) على أنها خصائص معينة ثابتة للناس عند
زمن معين :يعني الخصائص الجسدية ،ومتوسط النسبة المئوية الثابتة لالنتحار
معين في
ب
شع ٍ
ٍ
ٍ
والجريمة في المجتمع والمعدل المستمر للزواج عند مختلف الفئات العمرية ،وما الى ذلك .لفت
االنتباه ،عند دراسته للرسوم البيانية لتوزيع هذه الخصائص من السكان ،الى أن هذه الرسوم
ُمشابهة للمنحنى القياسي الكالسيكي لتوزيع أخطاء المالحظة ،التي درسها علماء الرياضيات
جيداً .قاده ذلك الى التفكير في أنه ،مع وجود عدد كبير بما فيه الكفاية من المالحظات ،فان توزيع
خصائص الناس المختلفة سيخضع لقانون التوزيع القياسي ،ويصبح اساسا ً لفكرة (االنسان
المتوسط)  ،Average Manاي متوسط معين (حسابي عادةً) لخصائص االنسان التي يدرسها
مجموع احصائي معين.
اعت ُ ِب َر االنسان ،بشك ٍل ُمجرد ،كعض ٍو من األنواع ،وعلى أنه يحمل متوسط جمع الخصائص
الموجودة في األنواع األخرى أُط ِلقَ عليه (االنسان المتوسط) .يقول كيتيليه بأنه قد يكون هذا
االنسان أقوى أو أطول في بل ٍد من بل ٍد آخر ،تماما ً كما قد يكون ايضا ً أكثر براعةً أو أفضل تعليما ً
ق أرقى.4
أو موهوباً ،ربما ،بأخال ٍ
اعتبر كيتيليه (االنسان المتوسط) كمتوسط احصائي للصفات الجسدية والمعنوية الرئيسية لألمة،
كنوعٍ او معيار ،دون اختالفا ٍ
ت فردية ،مما يطمس الصورة العامة .كان من المفترض أن يكون
محور للتحليل ونقطة مرجعية للتقلبات في سلسلة المؤشرات االحصائية التي تصور
بمثابة
ٍ
ا لحاالت المستقرة والديناميكية للمجتمع :ان االنسان المتوسط بالنسبة الى األمة ،يشبه مركز
5
الجاذبية في أي جسم ،انه هو الذي نستطيع من خالله ان نُقدّر جميع ظواهر التوازن والحركة .
والحفاظ على االنسان المتوسط عند كيتليه ،يعني حفاظا ً على نوع المجتمع.
بتفسير استثنائي ٍ لـ(المتوسط)
كمفهوم ُمسبق وجوهري،
ربط كيتليه مفهوم االنسان المتوسط
ٍ
ٍ
 Averageعموماً .لقد فَ ِه َم المتوسط على أنه كمية في الحساب تختفي فيها كل صدفة وكل
انحراف ،وال يبقى سوى الثابت وال ُمنتظم .تعمل في العالم االجتماعي ،وفقا ً له ،أسباب ثابتة
(الجنس ،العمر ،ال مهنة ،الوضع الجغرافي ،المؤسسات االقتصادية والدينية وما الى ذلك)،
صدَف النادرة ،اي تلك التي تعمل بشكل المتحدد في اي اتجاه .هذه األخيرة ،هي بشك ٍل
وال ُ
رئيسي ،قوى الشد العكسي التي تعمل في المجتمع والتي "تُزعزع استقراره" .ولكن مع وجود
عد ٍد كبير بما فيه الكفاية من االختبارات-بلغة نظرية االحتماالت ،يمكن لعواقب حدوث هذه
صدف أن تكون محسوبة ،وان يتم حساب ضرورتها الداخلية .يؤكد ما يُسمى قانون الصدفة أن
ال ُ
ك ٍل من خصائص االنسان (على سبيل أبسط مثال-الوزن) موزعة في المجتمع بمتوسطٍ معين في
1

- Adolphe Quételet. Physique sociale ou Essai sur le developpement des facultés de l’homme, 2 Vols.
)(Muquardt, Brussels, 1869
2
- Ibid., Vol. l, pp 101-102
3
)- Quételet. Du système social et des lois qui le regissent (Guillaumin, Paris, 1848
4
- See Adolphe Quételet. Physique sociale, Vol. 1, p 147
5
- Ibid., pp 369-370

المجتمع المدروس ،وأنه كلما زاد عدد العينات التي تُختبر وتُراقب ،كلما كان التوزيع التجريبي
أكثر دقةً وتوافقا ً مع التوزيع النظري ال ُمحتمل .من وجهة النظر هذه ،يكون "االنسان المتوسط"
ثابتا ً احصائيا ً يشق طريقه عبر سلسلة من الظروف الصدفية ،وأن النوع أو المعيار الذي يختلف
او ينحرف فيه شعب اي أمة او اي مجموعة احصائية عن "االنسان المتوسط" ما هو اال نتاج
تأثير اسباب صدفية بشك ٍل او بآخر.
وضع كيتيليه ،متوسط البيانات االحصائية ،على نفس مستوى حقائق العلوم الطبيعية .ان االقتناع
بأن هناك ضرورة وانتظام في الروابط السببية تعمل في الحياة االجتماعية وال تقل في مستواها
عن انتظام ظواهر الطبيعة ،ساعده على اكتشاف اتجاها ٍ
ت مستقرة في سلسلة متوسط الكميات
واالرتباطات الدائمة بين خصائص معينة ،والتي أعلن على أنها قوانين اجتماعية.
سعى كيتيليه ،تقليدياً ،الى اثبات االنتظام االحصائي ال ُمكتشف في الطبيعة االنسانية الثابتة (مثل
حججه حول الميل الى الجريمة) .كانت جميع تصوراته عن "االنسان المتوسط" ،من حيث
الجوهر ،شبيهة بالمفاهيم الميتافيزيقية عن الطبيعة البشرية العالمية .ولكنه كان قريبا ً من موقف
الحتمية الميكانيكية بسبب سعيه للتأكيد على الفكرة المثمرة عن االنتظام الطبيعي في العمليات
االجتماعية .لقد كان هذا التوجه الشامل هو الذي م ّكن كيتيليه من استخدام جريء للمتوسطات في
كثير من األحيان ،على نتائج مثيرة لالهتمام ،من جهة،
جميع الحاالت الممكنة والحصول ،في ٍ
وتوظيفها دون السماح للبيانات االحصائية أن تتجانس ،وبدون تفسير سوسيولوجي جاد .يمكن
معنى فقط كمتوسطٍ لمجموعة متجانسة واحدة من الناحية النوعية .ان
للمتوسط أن يكون له
ً
التمييز بين هذه المجموعات المتصلة داخليا ً هو عمل النظرية السوسيولوجية .رفضت
السوسيولوجيا الحقا ً المفهوم الرئيسي الذي وضعه كيتيليه (االنسان المتوسط) باعتباره تبسيطا ً
واضح للغاية والذي يتجاهل االختالف النوعي للعالم االجتماعي والمجموعات
كبيرا ً بشك ٍل
ٍ
الكبيرة مثل الشعب متنوع القوميات.
هو نفسه لم يكن يُدرك أن مفاهيمه السوسيولوجية تجاوزت النموذج الرياضي الذي طوره بنفسه.
قام كيتيليه بالحصول على النتائج العملية الرئيسية في احصائيات "الخصائص الجسدية"
طور تقنيات قياس
لالنسان ،من مجاالت تنتمي اآلن الى الديموغرافيا واالحصائيات الطبية .لقد ّ
الظواهر االجتماعية (التي تحتفظ بقيمتها حتى يومنا هذا) في المجاالت المذكورة ،اي تحليل
التوزيع التجريبي لبعض الخصائص في مجموعة وحساب المتوسطات ،وحساب األحداث من
نوعٍ معين في فترةٍ معينة وتحديد المتوسط في وحدة زمنية والتنبؤ بعددها في الفترة التالية
وحساب األحداث حسب الفئات العمرية ومتوسط المعايير لمجموعة معينة.
اثبت طرح مسألة قياس "الصفات األخالقية" أهميةً منهجيةً للسوسيولوجيا التجريبية .يقول
المتخصص األمريكي ال ُمعاصر في المناهج الكمية السوسيولوجية بول الزارفيلد أن االحصائيات
األخالقية التي قام بها كيتيليه هي دراسات نوعية لخصائص الناس غير الجسدية .في هذا المجال،
كان القياس المباشر غير قابل للتطبيق ،كما هو الحال عند الخصائص الجسدية ،لذا اقترح كيتيليه
تقييم "الخصائص األخالقية" للناس من خالل نتائج نشاطهم وقياس األنشطة نفسها (كمية
استهالكها للطاقة ،تكرارها الخ) ،ولم يُدرك تماما ً مدى تعقيد هذه المسألة وحجمها الكامل ،بلغة
اليوم مسألة تفعيل  Operationalisationالمفاهيم السوسيولوجية .كان حسم هذه المشكلة،
يتطلب ،أوالً وقبل كل شيء ،اعادة بناء جذرية وصقل النظريات االجتماعية السياسية المعروفة
له وجعلها أكثر عيانيةً .لقد أشار الى اتجاه المزيد من المهام في هذا المجال ،مع ذلك ،تطابق
تصنيفه لحاالت القياس ،عملياً ،في رأي الزارفيلد ،مع التصنيف األكثر شيوعا ً للمتغيرات القابلة
للقياس في السوسيولوجيا التجريبية المعاصرة .صار اسلوب تفكير كيتيليه جزءا ً عضويا ً منها.
ترك مهندس التعدين باألصل ،فريدريك لو بالي  Frédéric Le Playبصمةً كبيرة ً على تاريخ

ومؤسس لمدرسة نظرية
لبرنامج اصالحي
ٍ
الدراسات االجتماعية التجريبية في أوروبا كمنش ٍ
ٍ
ومنهجية بأكملها .قرر تحت التأثير القوي ألحداث ثورة يوليو  ،July Revolutionمراقبة حياة
المجتمع مثل عالم الطبيعة من أجل فهم اسباب الثورات االجتماعية .لقد اتخذ من األسرة هدفا ً
رئيسيا ً لمراقبته ،باعتبارها أبسط نموذج وخلية للمجتمع .ان كل مالمح المجتمع وبذور استقراره
أو عدم استقراره متأصلة ،برأيه ،في األسرة .ان بساطة وسهولة مراقبة األسرة ،قدمت له ،بيانا ٍ
ت
موثوقة لالستدالالت االستقرائية ولم تؤسس ارضيةً للتكهنات المجردة .درس لو بالي ،من خالل
بلدان مختلفة مثل النمسا وألمانيا والمجر
عمله كمنظم رئيسي واستشاري للتعدين والمعادن في
ٍ
ُ
مكان بالتفصيل.
سر في كل
وايطاليا وروسيا واسبانيا والمملكة المتحدة ،درس حياة مختلف األ َ
ٍ
نصب لو بالي لنفسه مهمة دراسة أكثر من  311اسرة تنتمي الى أكبر عد ٍد من السكان في جميع
كرس اسبوعا ً على األقل ،غالبا ً شهرا ً كامالً ،لجمع بيانا ٍ
ت افرودية
مناطق أوروباّ .
 Monographicعن كل واحدةٍ منها .أراد قبل كل شيء أن يبحث في الحياة المادية والفكرية
واألخالقية لألسر التي تنتمي الى األجناس األوروبية الرئيسية بالتفصيل .1ونتيجةً لذلك ظهر
كتابه (العمال األوروبيين) 9977 Ouvriers européensوالذي صار  1مجلدات في طبعة
أعوام .9991-9999
ان تطوير منهج المراقبة والوصف المونوغرافي في دراسته الشاملة لألسرة هو أفضل مساهمة
معروفة للو بالي ومدرسته في اتجاه البحث االجتماعي التجريبي .تضمنت خطة دراسة األسرة
األقسام التالية :وصف عام للمنطقة والمهن الموجودة فيها ،ووصف عام لألسرة ومصادر رزقها
وطريقة حياتها وتاريخ العائلة وميزانيتها ،وعناصر مختلفة من التنظيم االجتماعي العام مثل
اشكال عقود العمال مع أصحاب العمل ،وأخذ ترقية العمال الشباب في المنطقة بعين االعتبار
ومعلومات تفصيلية عن الظروف التقنية واالقتصادية للصناعة التي تعمل األسرة فيها .كانت
الوسيلة الرئيسية لجمع المعلومات هي المالحظات الشخصية والمقابالت.
في مركز كل مونوغراف اسرة ،كان هناك وصف لميزانيتها ،ساعد هذا ،في رأي لو بالي ،على
الحصول على بيانات دقيقة حول هيكل األسرة ووظائفها وقدم أساسا ً موثوقا ً به لمقارنة األُسر
وتصنيفها .حاول لو بالي استخدام بنود الميزانية (النفقات الشخصية ،االنفاق على التعليم الخ)
ت على خصائص وأفعال العامل ،وحتى خصائص التنظيم االجتماعي األوسع نطاقا ً
كمؤشرا ٍ
والذي عاشوا فيه ،هذه الخصائص التي لم يكن من الممكن تقديرها من قبل .كان مهتما ً بشك ٍل
اساسي بانفاق األسرة او عاداتها او ظروف العمل التي عززت او عرقلت صعودها في التسلسل
الهرمي االجتماعي .سمحت له مالحظة نسبة االنفاق المرتفع على الغذاء في الميزانية ،على
سبيل المثال ،باالستنتاج بأن لدى هذه األسرة فرصة ضئيلة للتقدم .اما االنفاق ال ُمفرط على
الكحول والتبديد غير المجدي للمال على الرفاهيات فقد عنى عدم احترام للدين والتعليم .حتى انه
حاول استخالص استنتاجا ٍ
ت حول العالقات الطبقية من مؤشرات الميزانية .وهكذا قرر بأن عمال
الصفائح المعدنية واألنابيب "عدوانيين" تجاه الطبقات العليا بسبب عضويتهم الكثيرة في النقابات.
كانت هذه االستنتاجات الجارفة ،تستند في المقام األول على المراقبة الدقيقة لحياة األسرة وبيئتها
وليس فقط على بيانات الميزانية .تم اعتبار بنود الميزانية كأعراض ومقياس لبعض العالقات
االجتماعية التي تم بناء اعتبارات أكثر عموميةً عليها ،والتي-اي االعتبارات -لم يتم التعبير عنها
بوضوح غالباً .بدا للو بالي أنه كان يبني علما ً اجتماعيا ً موضوعيا ً شبيها ً بعلم المعادن ،دون اي
نظريا ٍ
ت مسبقة .2ان االنحرافات الواضحة عن امكانية المنهجية ،مثل بعض االستنتاجات التي
1

- F. Le Play. La réforme sociale en France déduite de l’observation comparée des peuples européens,
Vol. 1 (Dentu, Paris, 1887), p 68
2
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توصل اليها والمذكورة سابقاً ،لم تكن بسبب ضعفها الداخلي بقدر ما كانت بسبب قناعات لو بالي
االيديولوجية ال ُمحافظة .تم تطوير تقنية البحث عن مؤشرات لقياس العالقات االجتماعية والتنبؤ
بها ،بشك ٍل واسع ،في السوسيولوجيا التجريبية المعاصرة .أعطت أفكار لو بالي دفعةً لتطوير
المؤشرات االجتماعية واالقتصادية األكثر تعقيداً .كان أتباعه الالحقون له مباشرة ً قد استكملوا
بالفعل مؤشرات الميزانية النقدية بتحليل الميزانيات الزمنية  ،Time Budgetsالخ.
على عكس كيتيليه ،اعتبر لو بالي وتالميذه التعميمات االحصائية عديمة الفائدة .لم ينطلقوا منها،
ولكن انطلقوا من دراسة شاملة للموضوع ،حيث رأوا أن شبكة العالقات االجتماعية كاملةً،
تتجسد في األسرة باعتبارها القوة االجتماعية الرئيسية للتحكم االجتماعي والجتمعة.
قام تالميذ وأتباع لو بالي مثل هنري دو تورفيل  Henri de Tourvilleوادموند ديمولينز
ين ِل ُخطاه ،عادة ً ما
 Edmond Demolinsبتوسيع مجال تطبيق المنهجية المونوغرافية .متتبعَ ِ
انتقوا بيئة االسرة على أنه اللحظة األولى من مخططٍ عالمي لتحليل الظواهر االجتماعية
المعروفة باسم "منظومة تسميات العلم االجتماعي"  .nomenclature of social scienceفي
تلك المرحلة دعمت مدرسة لو بالي مذهب الحتمية الجغرافيةُ ،مدعيةً أن الظروف الطبيعية تحدد
نوع عمل وطابع األسرة ،وفي نهاية المطاف تحدد المجتمع ونظراته .باالضافة الى ذلك ،كان
هناك أكثر من  21نقطة في المخطط مرتبة من البسيطة الى المعقدة .تم استكمال دراسة األسرة
بوصف الحي والدائرة والبلدة والمقاطعة والدولة .قدمت وفرة العوامل التي تم أخذها في االعتبار
في "التسميات" لبيتريم سوروكين ،المبرر ،لتصنيف مدرسة لو بالي على أنها مدرسة "تركيبية"
 syntheticفي السوسيولوجيا .نفذت المدرسة مخططها لعقود ،وأجرت العديد من الدراسات
حول األنظمة االجتماعية لمختلف الدول.
كان تصنيف األسر نتيجةً لدراستها .لكن لم تكن هذه الدراسة هدفا ً بحد ذاته للو بالي أو تالميذه.
كانت دراسة أنماط األ ُسر وسيلةً لفهم الحركة التاريخية ونظام المجتمع ككل ومن أجل التنبؤ
باالصالحات .ميز لو بالي ثالثة أنماط من األسرة :األبوية  Patriarchalيخضع فيها الفرد كليا ً
للمجموعة  Communityوتتصرف العائلة كوحدة واحدة غير قابلة للتجزئة .األسرة الجذعية،1
وفيها يتم نقل جميع ممتلكات األسرة الى وري ٍ
ث واحد يختاره األب ،ويرحل عنها بقية األطفال
(مع فرصة عودتهم الى سلطة ابويهم في أوقات المحنة) ،والشح غير المستقر في الموارد التي
ت ُ َم ّرر ا لى األجيال الالحقة ووجود منفصل لآلباء واألبناء .بالنسبة الى لو بالي ،أشارت األسرة
مجتمع متخلفٍ محافظ (تشبيه تاريخي بالشرق) .اما األسرة الجذعية
األبوية المستقرة للغاية على
ٍ
ً
ً
في رأيه ،تشير الى هيك ٍل اجتماعي ٍ أكثر قبوال ،حيث هناك توازنا بين األصالة والمعاصرة .النمط
الثالث ،األسرة غير المستقرة ،والتي كانت سمةً من سمات المجتمع الفرنسي الذي عاصره،
والتي تأثرت كثيرا ً وتم جرها الى عملية التصنيع والتحضر .الحظ لو بالي بحسرة ،انتقاالً
ألنماط األسر في المجتمع من األبوية الى غير المستقرة.
ان قناعات لو بالي السياسية القريبة من التقليديين (خاصةً آراء لوي دو بونالد )de Bonald
المعادية للثورة ،قد ازدادت صالبةً قبل أن يبدأ دراساته وبقيت دون تغيير .اثناء تقديمه المشورة
بشأن اعادة تنظيم المجتمع (كان لو بالي أحد مستشاري نابليون الثالث وعضو مجلس الشيوخ)
كان متحيزا ً بشدة الستعادة التقاليد أكثر من كونه مشجعا ً النشاء نظام اجتماعي جديد ،مدعيا ً أن
تعزيز السلطة األبوية ضرورية ،في المقام األول ،لتحقيق االستقرار االجتماعي ،الذي كان مهمةً
للمؤسسات التعليمية والمدرسة الوطنية .وهذا يفسر اهتمام تالميذه بتنظيم التعليم العام في مختلف
1

- The concept of famille-souche (stem family), introduced by Le Play, plays an important role in
contemporary historical demography and the sociology of the family

الدول .كا ن مثال لو بالي األعلى في العالقة بين العامل مع أصحاب العمل هو مثال (الرعاية
مباشر معهم
والرعية) ،أي وصاية أصحاب العمل الصغار على العمال الذين كان على اتصا ٍل
ٍ
حيث شاركهم احتياجاتهم وقلق على مصالحهم.
1
أثرت وجهات نظره فيما بعد على ايديولوجيا النزعة المؤسسية الفاشية .
 -3الدراسات االجتماعية التجريبية في ألمانيا
كان للتأخر المستمر في ألمانيا ،والمرتبط بالتخلف واالنقسام العام للدول األلمانية في النصف
األول من القرن التاسع عشر ،وتأخر انطالق الحركات االجتماعية المختلفة مقارنةً بدول أوروبا
األكثر تقدماً ،تأثيرا ً كبيرا ً على تطور البحث التجريبي في هذا البلد .كان هذا سببا ً الستخدام
تجربة وخبرات الدراسات التجريبية التي أُجريت في الدول األخرى .على النقيض من المملكة
المتحدة وفرنسا ،جاءت مبادرات هذا البحث في المانيا مباشرة ً من السلطات البيروقراطية القوية
سرت مشاركة علماء بارزين أمثال غوستاف فون شمولر
وكذلك من الجامعات ،والتي ف ّ
 Gustav von Schmollerوفريديناند تونيز  Ferdinand Tönniesوماكس فيبر .كانت
االحصائيات في ألمانيا ،كما هو الحال في دو ٍل أُخرى في بدايات القرن التاسع عشر ،مزيجا ً من
البيانات الجغرافية والتاريخ والديموغرافيا واالقتصاد والمسائل السياسية واالدارية .ولكن بدأت
هذه الدراسات ،في منتصف هذا القرن ،بالتمايز.
تطور االهتمام بمسائل النظافة االجتماعية والصحة العامة منذ ثورة  .9989وكان عالم األمراض
رودولف فيرتشو  Rudolf Virchowمن أبرز الشخصيات في هذا المجال وأحد مؤسسي
االحصائيات الصحية في ألمانيا ،الذي أعلن أنه "اذا كان على الطب أن ينفذ مهمته العظيمة،
يجب عليه أن يدخل الحياة السياسية واالجتماعية" .2استندت حركة االصالح الصحي األلمانية
على أفكار علماء النظافة االجتماعية الفرنسيين .عرف فيرتشو ورفاقه أعمال كيتيليه .تجاوزت
دراسة الحالة الصحية لسيليزيا العليا التي أجراها فيرتشو عام  9989اطار مجرد تقرير عن حالة
األوبئة واألمراض ،وتضمنت تحليالً ألسباب التخلف االقتصادي والثقافي للمنطقة .وشكلت
توصياته للوقاية من األوبئة في المستقبل برنامجا ً جذريا ً لالصالحات االجتماعية بروح ثورة
 . 9989أشار مؤرخ السوسيولوجيا األلمانية ،الحديث ،انتوني اوبرشال Anthony
 Oberschallالى أن طريقة تحليل فيرشو كانت قريبةً جدا ً من النهج ال ُمستخدم اليوم لوصف
البلدان المتخلفة.3
صار البحث في "االحصائيات األخالقية" والديموغرافيا ووضع الجزء الفقير من السكان شائعا ً
في ألمانيا في ستينيات وسبعينيات القرن التاسع عشر تحت تأثير غيري وكيتيليه ولو بالي .حاول
ارنست انغل  Ernst Engelوهو في األصل مهندس تعدين ثم الحقا ً احصائي محترف ورئيس
قسم االحصاء البروسي ،حاول جمع نهج لو بالي ونهج كيتيليه لدراسة الميزانيات .كان للقاءه مع
لو بالي تأثيرا ً حاسما ً على تطور اهتماماته العلمية .كان انغل ،في وقت الحق ،مرتبطا ً بكيتيليه
وشارك في المؤتمر االحصائي الدولي األول عام  .9973وجد انغل ،من خالل مقارنته بيانات
 911اسرة عاملة في بلجيكيا والتي حصل عليها مساعدو كيتيليه ،والبيانات الواردة في 31
دراسة من دراسات لو بالي ،أن هناك نمطا ً معينا ً من االنفاق على االحتياجات ذات األهمية،
1
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بمعزل عن نوع األسرة وحجم دخلها ،متطابقة في كال مجموعتي الدراسات :الطعام والمالبس
والسكن وما الى ذلك .عالوة ً على هذا ،كلما انخفض مستوى الدخل وكلما كانت األسرة فقيرة،
كانت نسبة االنفاق على الغذاء أعلى .يُعرف هذا اآلن بقانون انغل للميزانية Engel’s Budget
 . 9979 Lawأعرب انغل عن امله أن حساب متوسط القيم المتوقعة لبنود االستهالك في كل
مجموعة من الدخول ،ستمكنه من توصيف األسر من خالل مؤشر رقمي وفقا ً النحرافهم عن هذه
المتوسطات.1
أصبح عمل أحد مؤيدي كيتيليه ،أدولف فاغنر  Adolph Wagnerمعروفا ً تماما ً في
الديموغرافيا وعلم الجريمة واألنثروبولوجيا خاصةً في روسيا في ستينيات القرن التاسع عشر.
كان عنوان أحد كتبه مميزا ً جدا ً (انتظامية األحداث الظاهرة من وجهة نظر االحصائيات) Die
Gesetzmässigkeit in den Scheinbar willkürlichen menschlichen
 .2Handlungen vom Standpunkte der Statistikرأى فاغنر انتظاما ً معينا ً حتى عندما
كان هناك انتشار واسع للبيانات ،وحيث كان من الخطر التحدث عن وجود اي اتجاه مهما كان.
درس فاغنر ،على وجه الخصوص ،االحصائيات المقارنة لالنتحار في أوروبا محاوالً اكتشاف
اعتمادها على عوامل متنوعة جداً :الطقس  ،Weatherاالنتماء الديني والعمر والمهنة والوضع
العائلي ،أي جميع األسباب التي حللها دوركهايم تقريبا ً فيما بعد فيما يتعلق بأنواع االنتحار
المختلفة .على عكس دوركهايم ،لم يكن لدى فاغنر نظري ًة خاصةً به تسمح له بوضع البيانات في
ب مناسب ،لهذا السبب حصل على صورة مشوشة وفوضوية الى ح ٍد ما.
ترتي ٍ
3
طور فيلهلم ليكزس  Wilhelm Lexisمفهوم النماذج الرياضية للسلوك الجماهيري التي نُسيت
ّ
لوق ٍ
طور
ت طويل ،ولكن تم ادخالها مرة ً اخرى في السوسيولوجيا في أربعينيات القرن العشرينّ .
كيتيليه فكرة مقاييس المظاهر االجتماعية quantification of social phenomena
وأساليبها الرياضية .اختلف في ذلك عن العلماء األلمان اآلخرين ،حيث مارست حتمية كيتيليه
االجتماعية تأثيرا ً كبيرا ً عليهم .ارتبط جميع العاملين تقريبا ً في مجال الدراسات االجتماعية
التجريبية في ألمانيا في الربع األخير من القرن التاسع عشر بطريق ٍة ما ،مع رابطة السياسة
االجتماعية التي تأسست عام  9992من قِبَل اساتذة وصحفيين وناشرين وموظفين مدنيين وأرباب
عمل .كان من بين أعضاءها السوسيولوجيين والمؤرخين االقتصاديين األلمان الرائدين مثل
فرديناند تونيز وماكس فيبر والفريد فيبر وغوستاف فون شمولر .4صارت هذه الرابطة في
ثمانينيات وتسعينيات القرن التاسع عشر المركز الذي يُنظم الدراسات االجتماعية في ألمانيا.
أُجريت ،خالل الفترة من  ،9112-9999دراسا ٍ
ت حول ظروف العمل الزراعي والربا في
المناطق الريفية ووضع العمال الموظفين في النقل والتجارة والتجارة البحرية ووضع الحرفيين.
غابت الدراسات حول العمال الصناعيين بسبب الخوف من االشتباك مع حكومة بسمارك التي
كانت تصدر قوانين تستهدف االشتراكيين ،في الرايخشتاغ.
لم تُشبه الدراسات نفسها الدراسات المعاصرة كثيراً .تمت مناقشة برامجهم كأولوية وتم التخطيط
للنقاط الرئيسية التي كان من الضروري الحصول على المعلومات بشأنها .ثم صيغت النقاط على
أنها مسائل محددة .تم ارسال الوثيقة التي تم تجميعها على هذا النحو الى جميع أنحاء البالد الى
األشخاص األكثر مسؤوليةً ومعرفة (المعلمين و ُم ّالك األراضي وموظفي الخدمة المدنية
1
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والقساوسة والكهنة وغيرهم) ،الذين أعادوا ملؤها ،بعيدا ً عن اتباع تعليمات واضعيها بالضبط .تم
نشر المواد ال ُمجمعة ،كقاعدة عامة ،دون تحرير جوهري .لم تكن الرابطة مهتمةً بالمسائل
المنهجية .لم تُمكن األسئلة غير الدقيقة والصياغات السيئة من الحصول على اجابات دقيقة وقابلة
للمقارنة .انتقد هذه الممارسة غوتليب شنابر ارنت  Gottlieb Schnapper-Arndtالذي نشر
مونوغراف (حول منهجية الدراسات االجتماعية) Zur Methodologie sozialer
 .1Enquetenولكن حتى ظهور ماكس فيبر ،الذي أولى اهتماما ً وثيقا ً لتطوير منهجية الدراسات
التجريبية ،كان شنابر ارنت هو الشخص الوحيد الذي عارض الخلل المنهجي لدراسات الرابطة.
بدأت دراسة حياة وعمل العمال مرة ً أخرى في االنتشار والسيطرة على الدراسات االجتماعية
تحول الباحثين غير الماركسيين الى هذا الموضوع
التجريبية في أوائل القرن العشرين .يرجع ّ
الى رغبتهم في ايجاد امكانيات الدراة صناعة واسعة النطاق دون التعارض مع مصالح العمال،
اي من أجل تقليل االصطدامات معهم الى اقل الحدود الممكنة ،وبالتالي الحفاظ على النظام
االجتماعي القائم .تم توسيع المهام الى ح ٍد كبير بالمقارنة مع مثل هذه الدراسات المبكرة .تمت
دراسة العوامل النفسية والفسيولوجية للعمل في المصانع والمرزارع والتوجه االجتماعي
السياسي والمتطلبات الفكرية للعمل باالضافة الى الظروف المادية لالنتاج والحياة اليومية .حدد
ماكس فيبر مهام هذه الدراسات على النحو التالي في عام  :9119كان من الضروري ،من ناحية،
تحديد تأثير الصناعة الخاصة  Privateواسعة النطاق على الصفات الشخصية والمصير المهني
واسلوب حياة عمالها وما هي الصفات البدنية والمادية التي تقوم بتطويرها عندهم وكيف يتم
التعبير عن هذه الصفات في تجربتهم الشخصية ،ومن ناحية أخرى ،كان من الضروري أن نفهم
ى يضع األصل العرقي واالجتماعي والثقافي للعامل وتقاليدهم وظروف معيشتهم حدا ً
الى أي مد ً
2
لقدرة الص ناعة واسعة النطاق على التطور  .بدأ دور فيبر كمنظم رئيسي للدراسات االجتماعية
التجريبية وكذلك الكالسيكية للنظرية السوسيولوجية غير الماركسية يُدرك في اآلونة األخيرة فقط
نسبيا ً .3كان أول عمل تجريبي له هو (ظروف عمل عمال األرض في شرق األلب األلمانية)
 .9912 Die Verhältnisse der Landarbeiter in ostelbischen Deutschlandيحتفظ
بحثه في مجال السوسيولوجيا الصناعية بقيمته حتى يومنا هذا .كممث ٍل لرابطة السياسة
االجتماعية ،أجرى دراسةً تجريبيةً في مصنع نسيج في صيف وخريف  ،9119ونشر الحقا ً
مقدمةً منهجيةً لها تحت عنوان (حول النفسية الجسدية للعمل الصناعي) Zur Psychophysik
 .91114-9119 der industriellen Arbeitحاول فيبر في هذه الدراسة تأسيس ديناميكيات
الوظائف المهنية للعمال وأصلهم االجتماعي ونمط حياتهم وأيضا ً التحقق من عدة فرضيات حول
ى كانت األساليب التجريبية للوضعية النفسية
عوامل انتاجيتهم .لقد أراد أن يوضح الى أي مد ً
الجسدية للعمال قابلةً للتطبيق على دراسة أُجريت في الظروف الحقيقية النتاج المصنع .كان فيبر
مهتما ً بعالقة الحالة النفسية الجسدية للعامل بانتاجيته وتطور المنشأة ككل .على الرغم من أن
معظم العمال رفضوا المشاركة في الدراسة ،اال أن المرحلة التحضيرية للعمل أثبتت قيمتها في
حد ذاتها فيما يتعلق بالمنهجية .كان االختالف الرئيسي بين منهج فيبر والمقاربة المعاصرة هو،
1

)- Gottlieb Schnapper-Arndt. Methodologie sozialer Enqueten (Frankfurt a. M., 1888
- See Max Weber. Methodologische Einleitung für die Erhebungen
des Vereins für Sozialpolitik über Auslese und Anpassung (Berufswahlen und Berufsschicksal) der
Arbeiterschaft der geschlossenen Grossindustrie. In: idem. Gesammelte Aufsätze zur Soziologie und
Sozialpolitik (Verlag von J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen, 1924), p 1
3
- Paul F. Lazarsfeld and Anthony Oberschall. Max Weber and Empirical Social Research. In: American
Sociological Review, 1965, 30, 2: 185-199
4
- Max Weber. Zur Psychophysik der industriellen Arbeit. In: idem. Op. cit., pp 61-255
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بالنسبة الى نهجه ،غياب موضوع البحث األساسي الذي تبحث فيه السوسيولوجيا الصناعية
المعاصرة -اي المجموعة  .Groupربما كان ذلك مرتبطا ً بمنهجه الفرداني ،Individualism
ونظريته عن الفعل االجتماعي .اعتمد على الخصائص الجسدية النفسية لعمال المصانع في سياق
مخططه السوسيولوجي العام مستخدما ً تصنيفه لألفعال االجتماعية.
عند تقييم مكانة الدراسات التجريبية في سوسيولوجيا فيبر ،توصل معظم الملفين المعاصرين
(قبل كل شيء ،األمريكيين) الى استنتاج مفاده الى أنه ال يمكن فهم انشطته كباحث تجريبي
ق لنظريته السوسيولوجية .سعى فيبر
واهتمامه بأسلوب وتقنية البحث من خالل استعراضها كملح ٍ
الى جعل السوسيولوجيا علما ً تجريبياً ،وبالتالي كانت هذه الدراسات ضرورة ً وليست ترفا ً بالنسبة
له.
كانت أوسع دراسة للعمل الصناعي في أوائل القرن العشرين هي دراسة أدولف ليفينشتاين
 Adolf Levensteinالتي نُشرت عام  9192تحت عنوان (مسألة العمل)Die .
 .Arbeiterfragأرسل في في الفترة بين عامي  9119و 9111 9199استبيانا ً الى ثالثة فئات
من العمال (عمال المناجم ،وعمال الصلب وعمال النسيج) في ثماني مناطق صناعية9111 ،
لك ٍل منها .وزعها في البداية على اصدقائه ومعارفه من العمال .طلب في وق ٍ
ت الحق من اولئك
الذين تلقى منهم ردودا ً أن يعطوا االستبيان لآلخرين .ونتيجةً لذلك حصل على نسبة عالية جدا ً من
االستبيانات ال ُمرتجعة ( .)%13نشر في البداية اجابات بعض من تم استجوابهم .ثم اطلعها على
السوسيولوجيين المحت ترفين بما في ذلك فيبر ،طلب منه األخير السماح لبعض زمالئه بالمشاركة
في مزي ٍد من ال معالجة للبيانات .رفض ليفينشتاين المساعدة ،ولكنه استمع الى نصيحة ضرورة
اجراء تحليل كمي لالجابات.
لقد وضع ليفينشتاين استطالعه بشكل سيءٍ منهجياً .لكنه أثار عددا ً من األمور المهمة المتعلقة
بحياة العمال :دوافعهم ومدى رضاهم ومطالبهم وموقفهم العام من وضعهم .عند تحليل النتائج
سم االستبيان الى  7أجزاء :بيانات عامة (األسم ،العمر ،الوظيفة ،وضع
التي تم الحصول عليها ،قُ ّ
األسرة ،عدد االطفا ل ،الدخل ،العمل بالقطعة أو باألجر في الساعة) ،الموقف من العمل (التعب،
الشكل المفضل لألجور ،األفكار التي يفكر بها العامل اثاء عمله) ،اآلمال والرغبات المرتبطة
بالعمل ،المسائل المتعلقة باستخدام وقت الفراغ .واجماالً كان هناك  21سؤاالً مفتوحا ً في
االستبيان .وبا لتالي كانت هناك صعوبة خطيرة في معالجتها .ولكن عندما تم حساب االجابات
النموذجية لجميع فئات العمال الثالث ،فقد ثبت أنه تم الحصول على بيانات جديدة مثيرة لالهتمام
على الرغم من الضعف الخطير واألخطاء في منهجية االستجواب.1
اصبح من الواضح ،في مطلع القرن العشرين ،أن التعميم التجريبي المحض لبيانات الدراسات
العيانية لم يكن كافياً .كان من المستحيل ايضا ً االستمرار في وضعية االنفصال المستمر بين
السوسيولوجيا والبحوث االجتماعية التجريبية التي كان االتصال بينهما عشوائيا ً ونادرا ً كقاعدة،
في القرن التاسع عشر .على سبيل المثال ،عزز تصنيف بوث التجريبي للعائالت ،التقسيم
البريطاني التقليدي للطبقات االجتماعية الى "العليا" و"الوسطى" و"الدنيا" في نظرية التقسيم
الطبقي.
كانت الفجوة بين النظري والتجريبي ترجع الى ح ٍد كبير الى حقيقة أن التخطيطات العالمية
التاريخية والتطورية غير القابلة من حيث المبدأ لالختبار على المستوى الميكروي (الصغير)
 ،Microlevelكانت سائدة ً في النظريات السوسيولوجية للقرن التاسع عشر .يجب على المرء أن
يتذكر أن كونت وسبنسر ،التي اصبحت مذاهبهما مرادفا ً للفكر التأملي ألجيال السوسيولوجيين
)- Adolf Levenstein. Die Arbeiterfrage (Rheinhardt, Munich, 1912
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الغرب الالحقين ،قد دعت بالفعل الى تحويل النظريات السوسيولوجية الى تجريبية .لكنهم فهموا
(التجريبي) بأنها دراسات تاريخية عيانية يمكن أن تمالً التخطيطات المجردة للسوسيولوجيا التي
تتجاهل الحركة التاريخية الحية .لكن معظم الدراسات االجتماعية التجريبية في ذلك الوقت كانت
مخصصة لوصف حالة المجتمع المعاصرة لها ومشاكلها الحادة (الفقر ،الجريمة ،حالة العمال،
الخ) .بعبارة اخرى ،كانت النظرية السوسيولوجية موجهة تاريخياً ،اما البحث التجريبي كان
موجها ً بالقياس الحاضر .من أجل تحقيق االلتقاء الذي طال انتظاره بين النظري والتجريبي ،كان
يجب أن يكون هناك تغيير جذري في طابع األول ،نحو مزي ٍد من التحليل.
لم يكن البحث التجريبي حتى نهاية القرن التاسع عشر مرتبطا ً عمليا ً بنظرية السوسيولوجيا .بدأ
هذا الموقف يتغير في نهاية القرن ،في أعمال دوركهايم وفيبر وتونيز .ولكن فقط في عشرينيات
القرن العشرين ،بدأت مسألة توحيد السوسيولوجيا التجريبية والنظرية وتطوير منهجية وتكنيك
الدراسات االجتماعية التجريبية ،بالظهور.

الفصل السابع
أزمة االتجاه التطوري في السوسيولوجيا ،واالتجاهات المعادية للوضعية
في السوسيولوجيا على أبواب القرن العشرين
ايغور سيميونوفيتش كون
 -1الوضع المنهجي في العلوم االجتماعية على ابواب القرن العشرين
تميزت نهاية القرن التاسع عشر بأنها نهاية فترة (االستقرار) في تطور الرأسمالية ،وبداية مرحلة
االمبريالية فيها .ان ازدياد حدة التناقضات التناحرية لالقتصاد الرأسمالي ،وتعزز الصراع
الطبقي واستبدال المنافسة (الحرة) بهيمنة رأس المال االحتكاري (وبعد ذلك تحولها الى رأسمالية
دولة احتكارية) ،كلها تسببت في تحول خطير في االيديولوجيا .بدأت التعبيرات االيديولوجية
البرجوازية-النموذجية لليبرالية في منتصف القرن التاسع عشر ،التي تُم ّجد عالمهم كأفضل
األنظمة الممكنة ،تبدو ساذجة للغاية.
كانت نظرية التطورية الوضعية ،على الرغم من كل انتقاداتها لمجتمع المستقبل ،تبريريةً في
األساس .كما كتب ماركس في (مقدمة في نقد االقتصاد السياسي) "فما ندعوه التطور التاريخي
يرتكز على حقيقة أن آخر شكل يظهر يعتبر األشكال السابقة عليه درجات مؤدية اليه ،وهو يحكم
عليها دائما ً من جانبه فقط ،ذلك أنه نادرا ً وفي ظل ظروف معينة فقط ،يكون قادرا ً على أن يُنقذ
نفسه ،وبطبيعة الحال ،ال يتعلق األمر هنا بالفترات التاريخية التي تعتبر نفسها تسير في طريق
االنحالل".1
بدأ التفاؤل التاريخي للمفاهيم البرجوازية بالتالشي شيئا ً فشيئا ً بعد عام  .9989وتكثف التشاؤم بعد
بألوان زاهية
عام  .9991لم يعد أكثر ايديولوجيي الطبقة السائدة بُعدا ً للنظر ،يرسمون المستقبل
ٍ
كما في السابق .على سبيل المثال ،كتب المؤرخ السويسري جيكوب بوركهارت Jacob
 ،Burckhardtعام  9992أنه "كان لديه شعور قد يبدو مجنونا ً تماما ً لكنه ال يستطيع التخلص
ق واسع .وال يمكن ترك حشود الناس
منه .ستصبح الدولة العسكرية مصنعا ً قويا ً على نطا ٍ
المتركزين في ورش العمل الكبيرة الحتياجاتهم وجشعهم الى األبد ،وستبدأ كتلة خاضعة
لالشراف ،من البؤس ترتدي زي العمل ،يومها وتنهيه على قرع الطبول ،هذا ما يجب أن يحدث
منطقيا ً .2لم يكن عالم الحرية هو ما ينتظر البشر ،بل استبداد السلطة العسكرية المطلقة ،متنكرا ً
بزي الجمهورية و ُمخضعا ً الجماهير للقادة وال ُمغتصبين.
لقد عبّر نيتشه بوضوح عن الشعور باألزمة االجتماعية الشاملة التي يمر بها المجتمع الرأسمالي:
ان السقوط ،وبالتالي عدم اليقين هما شيئان نموذجيان في هذا العصر :ال يوجد شيء يمكن أن
يقف بثبات على قدميه بثقة :يعيش البشر للغد ،ألن بعد غ ٍد فاتم .كل شيءٍ امامنا ٌ
زلق وخطير،
وقشرة الجليد التي تحملنا أصبحت رقيقةً جداً ،نحن جميعا ً نشعر باألنفاس الدافئة المهددة بذوبانه
حيث نخطو ،لن يستطيع أحد قريبا ً ان يتقدم خطوة ً واحدة ً الى األمام!".3
 - 1نقد االقتصاد السياسي ،كارل ماركس ،ترجمة دكتور راشد البراوي ،دار النهضة العربية ،1717 ،ص119
- Jacob Burckhardt. Briefe (Dieterich‘schen Verlagsbuchhandlung, Leipzig, 1929), p 364
3
- Friedrich Nietzsche. Der Wille zur Macht (Alfred Kröner Verlag, Stuttgart, 1959), p 50
this Book is Available in English: The Will to Power, Friedrich Nietzsche, Translated By walter
Kaufmann and R. Hollingdale, Vintage Books, 1968
وبالعربية :ارادة القوة ،فريدريك نيتشه ،ترجمة محمد الناجي ،افريقيا الشرق1111 ،
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تم دمج انهيار التفاؤل الليبرالي ومبدأ عدم تدخل الدولة "دعه يعمل دعه يمر" ،Laissez Faire
بانهيار الثقة في المخططات البنيوية العضوية .وقد الحظ السوسيولوجيين المزيد والمزيد من
تدمير الرأسمالية للهياكل المجتمعية التقليدية مثل العائلة والحي ونقابات الحرفيين ،وقد أنذرتهم
هذه العملية ،على عكس أنصار الليبرالية السابقة.
كانت اعادة تقييم القيم االيديولوجية للمجتمع الرأسمالي أكثر ايالما ً وعسرا ً النها كانت متشابكة
مع أزمة نظرية ومنهجية في التطورية والطبيعانية .استوعبت الدراسات االجتماعية البرجوازية
في القرن التاسع عشر فكرة التطور  Developmentبشك ٍل مبسطٍ للغاية .تم فهم التطور
كثير من األحيان على أنه أحادي الخط  ،Orthogenesisاي يتحرك الى هدف
 Evolutionفي ٍ
ُمحدد مسبقاً .خضعت احادية الخطية هذه سواءا ً في شكل النظرية الوضعية او بالشكل التيوديسي
التاريخي الهيغيلي (على الرغم من من اختالفاتها ،كانت قريبة من بعضها في هذه النقطة
بالتحديد) -النتقادا ٍ
ت أكثر حدة بشك ٍل متزايد ،خصوصا ً عندما ظهرت التناقضات االجتماعية
على السطح .أثبتت التاريخانية  Historicismبشكل عام أنها تتعرض لنيران النقد باعتبارها
فكرة تتمحور حول غائية أو اتجاهية ُمسبقة في العمليات االجتماعية .تعرضت التطورية
الوضعية لنق ٍد الذعٍ بسبب طابعها الميكانيكي والطبيعاني وتقليلها من أهمية "العامل االنساني".
ظهر هذا االتجاه المعادي للتطورية ألول مرة في فلسفة التاريخ في أعمال آرثر شوبنهاور
وجيكوب بوركهارت ونيكوالي دانيليفسكي وفريدريك نيتشه .لكن سرعان ما تغلغلت األمزجة
المعادية للتطورية في االنثروبولوجيا واالثنولوجيا التي كانت السوسيولوجيا مرتبطةً بهما بشك ٍل
وثيق في القرن التاسع عشر .افترض الوضعيين ،انطالقا ً من فكرة الخط التطوري المستقيم ،أن
جميع الشعوب مرت بنفس المراحل ،وأن الثقافة والمؤسسات السياسية وما الى ذلك كانت دائما ً
هي نفسها في ظروفٍ اجتماعي ٍة وطبيعي ٍة متطابقة .كان هذا ،في ذلك الوقت ،نهجا ً ُمثمرا ً الى ح ٍد
ما النه م ّكن من تمييز الخطوط الرئيسية للتطور ،ولكنه استند الى أحادية جانب خطيرة ،وهي
عدم فهم تنوع أشكال ومتغيرات التطور  Developmentاالجتماعي ،والميل الى مالئمة
تحولت المنهجية التاريخية ال ُمقارنة الى وسيلة
الحقائق وحشوها في مخططٍ بسيطٍ للغاية .وهكذا ّ
لجمع غير نقدي للحقائق فقط لتعزيز المخطط الموضوع ُمسبقاً ،ومن هنا نبعت الخالفات
المستمرة بال نهاية بين السوسيولوجيين والمؤرخين .اتهم السوسيولوجيين المؤرخين بأن لديهم
"شغف األطفال" لوصف التسلسل الزمني وجمع الحقائق ال ُمفردة والمبالغة في دور "الرجال
العظماء" وعدم فهم قوانين وأنماط التطور االجتماعي .من جانبهم ،انتقد المؤرخين
السوسيولوجيين ،وليس من دون اسباب وجيهة ،بأنهم ميكانيكيون ويميلون الى التعميمات
التعسفية والتفسيرات ال ُمصطنعة والنزعة التخطيطية .Schematism
دحض تطور االنثروبولوجيا واالثنوغرافيا التخطيطات التطورية ال ُمفرطة في التبسيط وكشف
عن عدم كفاية المنهجية ال ُمقارنة .أظهرت المواد االثنوغرافية بوضوح أن الصلة بين الحياة
المادية للمجتمع ،وثقافته ،لم تكن بأي حا ٍل واضحة أو ال لُبس فها ،وأظهرت أن األساس نفسه
يمكن أن يؤدي ،وفقا ً للظروف الملموسة ،الى تنوع اشكال البناء الفوقي ،وأنه من كان من
المستحيل ،عند الحديث عن مجتمعا ٍ
ت محددة التغاضي عن حقائق التفاعل والتأثير المتبادل بين
الشعوب.
بالطبع ،تم االعتراف بمسألة انتشار الثقافة في وق ٍ
ت سابق .حتى أن عالم االثنوغرافيا التطوري
البارز ادوارد تايلور  Edward Tylorكتب عددا ً من المقاالت حول أنماط انتشار السمات
الثقافية .لكن التفاعالت الثقافية كان قد تم تفسيرها ايضا ً بروح التطورية .تغير الموقف في مطلع
القرن .اصبحت االنتشارية  Diffusionismتدريجيا ً االتجاه الرئيسي في االثنوغرافيا وكان ليو
فروبينيوس  9139-9993 Leo Frobeniusوفريتز غريبنر -9999 Fritz Graebner

 9138وغرافتون اليوت سميث  1871-1938وآخرين من أهم أنصاره حيث جعلوا االنتشار،
وليس النشوء ،حجر األساس.
أسفر االتجاه االنتشاري في االثنوغرافيا ودراسة الثقافة عن نتائج بحثية قيّمة للغاية .ولكن لسبب
كونها رد فعل طبيعي على التطرف التطوري ،فقد انطوت االنتشارية على خطر اهمال الخط
الرئيسي للتطور  .Developmentاستبعدت فكرة أن الثقافة انتشرت بشك ٍل رئيسي من خالل
التبادل واالستعارة ،استبعدت بروز نظرية نشوئية عامة للثقافة .حاولت المدرسة الثقافية-
التاريخية في االثنوغرافيا ان تُميز بين "الدوائر او المناطق الثقافية" المستقلة .في وق ٍ
ت الحق،
تطور المبدأ الوظيفي كمبدأ ُمرشد ،في ُمعارضة كالً من التطورية واالنتشارية ،والذي بموجبه
ّ
يجب تفسير كل ثقافة من خالل اندماجها الداخلي وترابط العناصر الوظيفية لثقافة المجتمع نفسها،
وليس من خالل التأثيرات الخارجية أو مراحل التطور .Evolution
أكد عالم االنثروبولجيا األمريكي فرانز بواس  9182-9979 Franz Boasانه من المستحيل
دراسة تطور أو انتشار العناصر المختلفة للثقافة والفن بشك ٍل منفصل ،ألن أهميتها تتحدد من
خالل مكانها في نظام الثقافة باعتباره ك ٌل كامل .يجب دراسة ثقافة وحياة اي مجتمع ليس كحالة
جزئية أو مرحلة من عملية تطورية واحدة ،وليس كنتاج للتأثيرات الخارجية الصدفية بشك ٍل أو
بآخر ،ولكن كك ٍل مستق ٍل ملموس يجب فهمه في وحدته الداخلية .ولكن في حين أخطأت التطورية
القديمة في التقليل من القيمة ال ُمحددة لـ"المجتمعات البدائية" ُمعالجةً اياها كمرحلة في تطور
الحضارة األوروبية ،فانه ،اآلن ،وعلى العكس من ذلك ،يتم االعالن أن جميع الثقافات واألشكال
أمر غير ُمثمر.
االجتماعية ذات قيمة تاريخية متساوية ،وأن دراسة نشوئها هو ُ
ً
كانت اعادة التوجيه المنهجي في االثنوغرافيا مرتبطةً بشك ٍل مباشر بالسوسيولوجيا ايضا .لم يتم
ترسيم حدود كال التخصصين بدقة على االطالق ،خاصةً فيما يتعلق باألنماط العامة للثقافة.
تواز معين ،اي بعيد عن التفاعل ،في تطوير مناهجهما
باالضافة الى ذلك ،كان هناك دائما ً ٍ
العامة .كان االتجاه االنتشاري في االثنوغرافيا متشابكا ً بشك ٍل مباشر مع نظرية تارد في المحاكاة
والتقليد .لقد كتب ،على وجه الخصوص عن "انتشار األفكار" ،وليس بدون سبب استشهد به
بواس .اعتُبِ َر دوركهايم عن حق ،رائد الوظيفية في االثنوغرافيا االنجليزية .ولم تكن أزمة
التطورية ميالً موضعياً ،بل عاماً .لم تكن الثورة في الفيزياء في مطلع القرن العشرين ،والتي
هزت األفكار الميتافيزيقية القديمة ليس فقط في الفيزياء بل في كل العلوم ،والتي حللها لينين في
كتابه (المادية ومذهب النقد التجريبي) ،لم تكن أقل أهميةً في التأثير على العلوم االجتماعية.
لقد قدّمت الفيزياء النيوتونية صورة ً صحيحةً تماما ً عن العالم بالنسبة لمعظم العلماء والفالسفة في
القرن التاسع عشر ،حيث تم اختزال الواقع تماما ً الى ترتيب وحركة الذرات .افترض العلماء
انطالقا ً من الالبالسية الحتمية الميكانيكية ،انه اذا كان ترتيب وحركة جزيئات المواد معروفةً
بدقة في أي لحظة ُمعطاة ،فسيكون من الممكن حساب كامل التطور السابق والالحق للعالم حسب
قوانين الميكانيك .تناثرت الميكانيكية البدائية بواسطة فيزياء القرن العشرين الى أشالء .من
الطبيعي أن الثورة التي بدأت في الفيزياء لم تتوقف عند هذا الحد .أدى ظهور الهندسة غير
االقليدية ونظرية المجموعات الى حدوث أزمة في الرياضيات حيث أصبح من الواضح أن أسس
هذه العلوم األكثر دقةً لم تكن بديهيةً على االطالق كما كان يُفترض في القرن التاسع عشر .كانت
هناك تحوالت خطيرة في الكيمياء والبيولوجيا وفروع المعرفة األخرى .هزت األزمة في
الفيزياء علوم االنسان والتاريخ وعلم النفس والسيوسيولوجيا ايضاً .استندت طبيعانية وتطورية
السوسيولوجيا الوضعية على وجه التحديد الى فيزياء نيوتن ،على الرغم من أنه لم يكن جميع
العلماء مدركين لهذا ،وكانت الحتمية التي دافعوا عنها نموذجيةً لحتمية البالس .ضربت الثورة
في الفيزياء التي اشارت الى الطبيعة المحدودة لهذه المفاهيم وعدم كفايتها ،الميكانيكية في

الدراسات االجتماعية .تأثرت السوسيولوجيا بالتغيرات الحاصلة في العلوم الطبيعية ،حتى عندما
تم رفض استخدام مصطلحات الفيزياء والميكانيك والبيولوجيا عند دراسة الظواهر االجتماعية.
لفتت الثورة في العلوم الطبيعية ا النتباه الى المقدمات الفلسفية للمعرفة العلمية ،وأبرزت الحاجة
الى التحقق من المفاهيم والمناهج األساسية للعلم بعناية .كان وضعيو القرن التاسع عشر يعتقدون
بسذاجة أن تطور العلوم الوضعية بحد ذاته سيحل جميع المشاكل االجتماعية والفلسفية .في مطلع
القرن العشرين ،تمت صياغة السمات الرئيسية للمفهوم االجتماعي-الثقافي الذي أطلق عليه النقاد
فيما بعد (العلموية) .أضفى هذا المفهوم صفة االطالق على دور العلم في نظام الثقافة
وااليدولوجيا .لم ترفع الوضعية التي نشأت من التوجه العلمي ،العلم الى مرتبة نظرة عالمية
شاملة وحسب ،بل ادعت أن األساليب المعتمدة في العلوم الطبيعية يمكن تطبيقها على اي مسألة
فكرية .لم يكن هذا موجها ً فقط ضد الفسلفة التأملية اي"الميتافيزيقيا"* ،ولكن ايضا ً ضد المناهج
ال ُمعتادة واسلوب التفكير في التخصصات االنسانية "التقليدية".
كان هذا التوجه ،الذي عكس صعود سلطة ونفوذ العلم ،تقدميا ً لفتر ٍة معينة .ولكن كان الفالسفة في
نهاية القرن التاسع عشر ،يُدركون بوضوح بالفعل التفاوت المتزايد بين التقدم العلمي التقني
وتطور ال ِقيَم الروحية واألخالقية والجمالية .باالضافة الى ذلك ،أدى تعمق تخصص المعرفة
العلمية الذي قاد الى انشقاق وانفصال أكبر وأكبر للتخصصات ،الى طرح مسألة دمج المعرفة
بشك ٍل جديد ،واستعادة صورة متكاملة للعالم ونوع من ما فوق العلم (على الرغم من أن الفرضية
الوضعية تعتبر بأن العلم هو فلسفة نفسه) .وأخيراً ،وهذه النقطة مهمة بشك ٍل خاص ،فقد ازداد
االهتمام بخصائص وترابط العلوم االجتماعية والطبيعية بشك ٍل حاد في نهاية القرن التاسع عشر.
كلما أصبحت مناهج العلوم الدقيقة أكثر صرامةً ،كلما تعارضت مع المناهج التقليدية للعلوم
االجتماعية واالنسانية .شرح الوضعيون هذه الفجوة بشك ٍل حصري من خالل القول بـ"عدم
نضوج" التخصصات االجتماعية واالنسانية ،التي لم تصل بعد الى مستوى ومعيار العلم
الحقيقي .ولكن لم تسكت األصوات ،التي قالت ،على عكس ذلك التوجه ،أن مفاهيم ومناهج العلوم
الطبيعية ،ال يمكن بحكم طبيعتها ،ان تعكس تعقيد العالم البشري .عززت أزمة الفيزياء توطيد
واحياء التوجه المعادي للوضعية ،الذي كان له جذور ايديولوجية في تاريخانية الرومانسيين
المثالية .بينما قيّمت عاليا ً جميع أشكال المعرفة االنسانية والحياة نفسها بمعايير العلوم التجريبية،
فان االتجاه ال ُمعادي للطبيعانية في الفلسفة قد نصب لنفسه مهمة انتقاد العلم ،ووضع حدودا ً
لفعاليته وقابليته للتطبيق ،في ضوء بعض القيم االنسانية والحياتية واألخالقية األكثر عموميةً.
كان "نقد العلم" هذا متنوعا ً جدا ً في أهدافه ومحتواه .استخدم بعض الكُتّاب أزمة الفيزياء للتحدث
عن االفالس العام للنظرة العلمية ،ومواجهينها بالالعقالنية وااليمانية .لم يُشكك البعض اآلخر في
قيمة وفعالية العلم في حد ذاته ،لقد عارضوا العلموية واألوهام الوضعية في العلم فقط.
 -2التغيرات في فلسفة العلوم االجتماعية .فيلهلم ديلتاي والكانطية الجديدة
كانت األسس الفلسفية لسوسيولوجيا القرن التاسع عشر غير متجانسة .بعيدا ً عن الوضعية ،فقد
اثرت عليها تيارات مثالية اخرى ايضاً .حتى الوضعية نفسها لم تكن بعيدة ً عن عدم الوضوح في
المحتوى .كانت ُمقاربة ميل السيكولوجية الفردية تقف على الضد من ُمقاربة كونت المنظومية
--------------* الميتافيزيقيا هنا ،بالمعنى الذي يطرحه الوضعيين والوضعيين الجدد .ان اي طرح فلسفي ،او حل فلسفي له ،هو قضية ميتافيزيقية بهذا
وبمعان متعددة ،منها ،فيما يخص شكل التفكير :التفكير
المعنى .يستخدم الماركسيين مفهوم (الميتافيزيقيا) بطريقة مختلفة بالطبع،
ٍ
الميتافيزيقي عكس الدياليكتيكي

الشاملة .ان توجه ايبوليت تاين  Hippolyte Taineالطبيعاني ،الذي ادعى انه من الضروري
كعالم طبيعي  Naturalistومادي "عند تصنيف وحساب ميزان
النظر الى العواطف االنسانية
ٍ
القوى" 1لم يمنعه من االعتقاد ،فيما يتعلق بالدراسات الت اريخية والثقافية ،ان االنسان هو كائن
سي و"مرئي" ومهم فقط بقدر ما يتجلى داخله المخفي في االنسان الخارجي.2
ح ّ
ومع ذلك ،ارتبطت السوسيولوجيا عادة ً بالوضعية والطبيعانية في العقل العام للقرن التاسع عشر،
وتطور النقد الموجه ضدها تحت شعار "العداء للوضعية" ،على الرغم من أنه ،كما يُالحظ
المؤرخ األمريكي ستيوارت هيوز  Stuart Hughesكقاعدة عامة استخدم هؤالء النقاد كلمة
"الوضعية" بطريقة متغيرة تقريبا ً وواعتبروا ما هو وضعي كذلك عددا ً من المذاهب الفلسفية
األخرى التي اتخذوها كموضوعٍ للنقد على قدم المساواة "المادية" و"الميكانيكية" و"الطبيعانية".
وهكذا ،تشابك نقد الميكانيكية ال ُمبتذلة والطبيعانية والتطورية برد الفعل المثالي الموجه بشك ٍل
مباشر او غير مباشر الى المادية التاريخية .لم يكن من قبيل المصادفة أن المفاهيم "المعادية
ٍ
للطبيعانية" كانت تُسمى ايضا ً المثالية الجديدة  .Neo-Idealistلقد رسم مؤرخو السوسيولوجيا
منذ وق ٍ
ت طويل الخطوط الرئيسية لهذا الصراع الفلسفي .3كان الوضعيون والمثاليون الجدد
معادين بالقدر نفسه لفلسفة التاريخ االنطولوجية التقليدية التأملية ،وشددوا على الطابع التجريبي
الملموس للعلوم االجتماعية ،ولكنهم فهموا طبيعتها ووظائفها بشك ٍل مختلف.
دافعت الوضعية عن مبدأ وحدة كل المعرفة العلمية ،ساعيةً الى سحب مناهج البحث في العلوم
الطبيعية الى الظواهر االجتماعية4 .على النقيض من ذلك ،شدد التيار المعادي للوضعية على
الطابع المحدد للموضوع االجتماعي ومناهج االدراك ،معارضين العلوم االجتماعية بالعلوم
الطبيعية .سعت الوضعية الى التركيز على ما هو عام ومتكرر ومو ّحد ،محتقرين ما هو خاص
وفردي وملموس .متتبعين للتقليد الرومانسي ،ر ّكز المثاليون الجدد على معرفة ما هو فردي،
سواءا ً الشخص الفرد او الفترة التاريخية .حاولت الوضعية أن تختزل التنوع النوعي للظواهر
الى مجموع العناصر او القوانين البسيطة .فضّل المثاليون الجدد التعميم التركيبي واخضاع
"الكليات العضوية" المتنوعة لتحليل العناصر.
حاولت الوضعية أن تُظهر الحياة االجتماعية كتفاعل عفوي الى ح ٍد ما للعوامل والقوى
االجتماعية الالشخصية .أما خصومهم ،فعلى العكس من ذلك ،فقد كانوا يبحثون في كل مكان عن
اهتمام لهم
مبدأ شخصي فردي وذاتي ،ولم يكن التحديد الموضوعي للظواهر االجتماعية محل
ٍ
دافع "داخلي" ،اي معنى محتوى الفعل ،والدوافع والتوجهات الواعية
بقدر اهتمامهم بالبحث عن
ٍ
للفاعل في اطار معايير أو قيَم ُمعينة.
ان العلم االجتماعي الرئيسي والرائد بالنسبة للوضعيين هو السوسيولوجيا ،في حين أنهم يعتبرون
التاريخ "الوصفي" أنه تخصص مساعد ،في أحسن األحوال .أما المثاليين الجدد ،فعلى العكس،
فالتاريخ محط أنظار البحث ،والسوسيولوجيا تظل عندهم في الخلفية ،اذا لم يُعلَن حتى أنها غير
ضرورية تماماً.
على النقيض من موضوعية الوضعية ،سلّطت المثالية الجديدة الضوء على مسألة معرفة الذات
وماهيتها في االبستمولوجيا ،وما هو ضمان األهمية العامة الستنتاجاتها ،وكيف يرتبط النشاط
االدراكي بالممارسة ،وما الى ذلك.
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من بين جميع التيارات المثالية المشاركة في الصراع المنهجي في أوائل القرن العشرين
(الهيغيلية الجديدة األلمانية وااليطالية وحدسية برغسون وظواهرية ادموند هوسرل ،الخ) كانت
لفلسفة فيلهلم ديلتاي والكانطية الجديدة الصدارة في التأثير على نظرية وممارسة العلوم
االجتماعية حينها.
أطلق مؤرخي الفلسفة على فيلهلم ديلتاي  9199-9933بأنه "كانط المعارف التاريخية" .لقد
عرفها بأنها علوم الروح) بالعلوم الطبيعية .قال ديلتاي في
عارض ديلتاي العلوم االنسانية (والذي ّ
كتابه (مقدمة حول علوم الروح)  Einleitung in die Geisteswissenschaftenان تحرير
العلوم الخاصة بدأ في نهاية العصور الوسطى ،ولكن ظلت تلك العلوم التي بحثت المجتمع
والتاريخ كموضوعٍ لها سجينةً للميتافيزيقيا (حتى القرن التاسع عشر) .ويُكمل ،انها في عصره،
قمع ال يقل عما كانت عليه ،اي لقوة العلوم الطبيعية المتصاعدة .1لم يُنكر ديلتاي ان
خضعت الى ٍ
االنسان كان كيانا ً نفسيا ً جسديا ً ُمحددا ً كان يمكن تفكيكه فقط بالتجريد ،وانه يمكن للعلوم
االجتماعية والطبيعية بهذا المعنى أن تدرس حياة االنسان نفسها .لكن العلوم الطبيعية بحثت في
الطريقة التي أثرت بها مجريات األحداث على وضع االنسان ،في حين كانت العلوم االنسانية في
األساس علما ً للروح التي درست النشاط ال ُحر لالنسان بحثا ً عن أهدافٍ معينة .ان األشياء المادية
التي يدرسها العلم الطبيعي معروفة لنا بشك ٍل غير مباشر فقط ،كظواهر .أما بيانات علم الروح،
فهي على العكس ،تؤخذ من التجربة الداخلية ،من المالحظة المباشرة للنفس ولآلخرين والعالقات
بينهم .وجادل بأن الحقائق االجتماعية يمكن أن تُعرف لنا من الداخل ،ويمكن اعادة انتاجها داخل
انفسنا ،الى ح ٍد ما ،من مراقبة وضعنا .يمكن عن طريق معرفة هذه الحقائق الداخلية أن نُحيي
محبتنا او كرهنا للعالم التاريخي ونستعرض مشاعرنا كلها .ان الطبيعة بالنسبة لنا عمياء .فقط قوة
الخيال البشري هي التي تومض شعلة الحياة في داخلنا .ان الطبيعة غريبة عن االنسان وخارجية
بالنسبة له .ان المجتمع هو عالم البشر.2
ان العنصر األساسي لعلوم الروح ،حسب دلتاي ،هو الخبرة الداخلية المباشرة  ،Erlibinsهناك
حيث يُدرك االنسان ويعي وجوده في العالم بشك ٍل مباشر .لقد جعل تشابه هياكل العالم الروحي
والعقلي لمختلف األشخاص من التعاطف والمودة ممكناً ،والذي كان بدوره اساسا ً لفهم العالم
سر الطبيعة ،ولكننا نفهم الحياة الروحية"،
الداخلي لآلخرين ودوافعهم ورموز الثقافة" .نحن نُف ّ
هذه هي اطروحة ديلتاي الرئيسية.3
كانت نظريته عن الفهم واحدة من المحاوالت األولى لفهم نظري لمسألة فك رموز وتفسير معنى
النشاط االجتماعي-التاريخي وموضوعيته .ولكن ديلتاي اعتبر وجود فلسفة او سوسيولوجيا او
تاريخ تدّعي امكانية تعميم مسار التاريخ ككل هو أمر مستحي ٌل من حيث المبدأ وغير صحيح ،بما
أن التجربة المباشرة التي تم االستناد اليها في الفهم كانت فردية" .ان اي صيغة نعبر فيها عن
احساس التاريخ هي فقط انعكاس ل شعورنا بالحياة ...من المستحيل استخالص اي حقيقة مثمرة من
هذه الصيغ واالدعاء بأنها يمكنها أن تُعبّر عن معنى التاريخ ،ليس هذا اال ضباب ميتافيزيقي.4
حاولت فلسفة التاريخ استخالص العام من الخاص والفردي ،ولكن دلتاي اعتبر انه لم يكن لذلك
أن يُنجز بدون تخريب نسيج الواقع التاريخي الحي .لذلك حافظت فلسفة التاريخ على آثار اصلها
الديني طوال تطورها ،وظل محتواها دينيا ً وميتافيزيقيا ً حتى عندما تخلصت من األشكال
1

- See Wilhelm Dilthey. Einleitung in die Geisteswissenschaften. In: Gesammelte Schriften, Vol. 1
(third edition) (Verlag von Teubner, Leipzig, 1957), p XV
2
- Ibid., p 36
3
- Wilhelm Dilthey. Ideen über eine beschreibende und zergliedernde Psychologie. In: Gesammelte
Schriften, Vol. 5 (Teubner Verlagsgesellschaft, Stuttgart, 1957), p 144
4
- Wilhelm Dilthey. Einleitung in die Geisteswissenschaften, Op. cit., Vol. 1, pp 97, 112

الالهوتية القديمة (فوغوت ،هيردر ،غوته).
قيّم ديلتاي علم االجتماع الوضعي بنفس الطريقة السلبية .لقد وبخ كونت وميل وسبنسر بسبب
عدم دقة مصطلحاتهم ودوغمائيتهم العلمية وميتافيزيقيتهم الطبيعانية .ادعت السوسيولوجيا انها
تدرس المجتمع ككل ،ولكن في الواقع ،وسواءا ً كان األمر يتعلق بالتطور التاريخي أو عالقات
مكونات البنية االجتماعية ،لم تستطع سوى األبحاث المتخصصة والتحليلية مقسمةً حسب
التخصصات (السيكولوجيا ،االثنولوجيا ،دراسات األنظمة الثقافية والمؤسسات االجتماعية) ان
تؤتي نتائج عملي ٍة مثمرة .لقد استتبعت عدائية ديلتاي للطبيعانية ،رفضا ً للسوسيولوجيا كعلم.
تشكلت حماسة ديلتاي ،بصرف النظر عن نقده للطبيعانية الوضعية ،من تأكيد التوجه نحو الذات
والتاريخانية والترابط البنيوي للحياة االجتماعية .كانت فكرة التوجه نحو الذات تعني أن الهياكل
والعالقات االجتماعية غير المشخصة والتي اعتبرتها السوسيولوجيا الطبيعانية على أنها "عوامل
مستقلة" ،هي عبارة عن تشييئات ونتاج لماضي وحاضر نشاط الناس ،والتي ال يمكن فهمها اال
فيما يتعلق بهذا النشاط .ميّز ديلتاي تفسير الثقافة وأي تشكيالت اجتماعية-نفسية كـ"كليات
ديناميكية" ،عن ميكانيكية وانتقائية "النظريات السيكولوجية عن المجتمع" المعاصرة التي
اختزلت المجتمع الى كومة من "الغرائز" أو "االحتياجات" التعسفية ،واختزلت الثقافة الى الى
مجموعة من المكونات المعزولة .اما تاريخية الحياة االجتماعية "مبدأ التاريخانية" ،فانه يعني،
على النقيض من التخططيات التطورية المجردة ،فهي توجيه منهجي لتفسير انماط ثقافية
وتاريخية ملموسة من أجل التعبير عن الطبيعة المحددة للعصور الموافقة لها.
كان لديلتاي ،بصفته مؤسسا ً لـ"فلسفة التاريخ النقدية" ،تأثيرا ً ملحوظا ً على تطور التفكير
التاريخي .لقد كان علم النفس البنيوي الدوارد سبرانغر ومفهوم فيلهلم شتيرن الشخصاني ،والى
ح ٍد ما علم النفس الجشتالي ،تطورا ً مباشرا ً ألفكاره في ا لسيكولوجيا .كان أتباعه من الكانطيين
الجدد في مدرسة بادن وجورج زيميل ،الذي رأى ديلتاي في أعماله تحقيقا ً جزئيا ً لبرنامجه
الخاص (على الرغم من اختالف برنامج زيميل بشك ٍل عام عن برنامجه) .كان تأثير ديلتاي
ق فكري ٍ مختلف في سوسيولوجيا الفهم ( Verstehenالفهم
ملموساً ،بدرجة مختلفة ،وفي سيا ٍ
الحدسي أو التفسيري) عند ماكس فيبر وفي نظريات تشارلز هورتون كولي Charles
 Horton Cooleyوفلوريان زنانيكي  Florian Znanieckiوبيتريم سوروكين Pitirim
 Sorokinوآخرين عديدين ،ولكن كان لها تأثير متناقض.
وبسبب مواقفه المثالية المبدأية ،لم يكن ديلتاي غير قادرا ً على ردم الفجوة بين المبادئ "الروحية"
و"المادية" في تفسير الحياة االجتماعية وحسب ،بل وع ّمقها ايضاً.
لقد رأى بوضوح الجوانب الضعيفة في علم النفس االستبطاني ،وكان معارضا ً للنسبية ،وأظهر،
امكانية معرفة الحياة االجتماعية بشكل موضوعي .يقول ديلتاي ،بأن علوم الروح سعت جاهدة ً
للحصول على معرفة موضوعية بموضوع بحثها ،دائما ً ما قام البشر بجعل المعرفة الموضوعية
عن المجتمع هدفا ً لهم .ان مقدمته العامة والمشتركة هي امكانية تحصيل مثل هذه المعرفة .1ولكنه
في حين أنه كان ينأى بنفسه عن النسبوية السيكولوجية ،كان ديلتاي عاجزا ً في مواجهة النسبوية
التاريخية .وفقا ً لمذهبه ،تتغير وتتحول جميع ابداعات الروح الى ما ال نهاية :يُشكل ك ٌل من
االنسان وأفكاره مجموعا ٍ
ت فردي ٍة ال تُضاهى في كل فتر ٍة معينة .لكن العلوم االجتماعية ،مثل كل
األشياء التي خلقها العقل ،هي ايضا ً جزء من مجموعات تنتمي الى تنتمي الى التاريخ.
فكيف تكون المعرفة االجتماعية العامة بشك ٍل عام ممكنة؟ في محاولة تأصيل الدراسات االنسانية
1

- Wilhelm Dilthey. Der aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften. In:
Gesammelte Schriften, Vol. 7 (Teubner Verlagsgesellschaft, Stuttgart, 1958), pp 313, 314

واالجتماعية في مادةٍ تاريخية وثقافية بدالً من كونها روحية وفردية ،فانه لم يتمكن من التغلب
على الصعوبة المرتبطة بالتناقض بين منهجه والمهمة التي نصبها لنفسه .لم تكن المنهجية الذاتية
للبحث في "الكُل الروحي" االجتماعي والثقافي تضمن موضوعيةً علميةً لنتائج البحث.
لم يكن هناك مكان في فلسفة ديلتاي للحقيقة الموضوعية .يتوافق اي نظام للمعرفة االجتماعية مع
نظرية معينة حول العالم .لكن "اي نظرة حقيقية عن العالم هي حدس ينشأ من الوجود الداخلي
للحياة" ،1وان انماط النظرات الفلسفية الرئيسية ،بالنسبة له" ،مكتفية ذاتياً ،ال يمكن اثباتها وغير
قابلة للدحض".2
حتى أن علماء كانوا متقبلين للطريقة المعادية للطبيعانية في فلسفة ديلتاي ،مثل ماكس فيبر ،رأوا
انه من الالزم أن يبتعدوا عنها .ابتعدت معالجة الفهم  Verstehenالالحقة في العلوم االجتماعية
أكثر فأكثر عن مصادرها السيكولوجية الحدسية ،واصبحت مرتبطة بمسألة المعنى الحي للرموز
االجتماعية والثقافية .يقول احدى المعاجم السوسيولوجية "ان الصعوبة التي تعاني منها منهجية
(الفهم) ،انه ال يمكن ألحد أن يُعطي وصفا ً دقيقا ً لها".3
رفض الكانط ون الجدد مثل ديلتاي المادية والطبيعانية ،مشددين على الجانب الذاتي لالدراك،
واعتبروا التاريخ تخصصا ً أكثر أهميةً وتميزا ً بالنسبة الى مجموعة العلوم االجتماعية أكثر من
السوسيولوجيا .لكنهم أبرزوا المشاكل المنطقية والمنهجية في المقدمة ومسألة الوضع المنطقي
للمفاهيم التاريخية ومنهجية تشكيلها على النقيض من تلك المفاهيم المستخدمة في العلوم الطبيعية.
تمت صياغة األطروحات األساسية للمفهوم الكانطي الجديد عن العلم من ق ِببَل فيلهلم فيندلباند في
مقدمة كتابه (تاريخ الفلسفة)  9991 Geschichte der Philosophieوخاصةً في خطابه
(التاريخ والعلوم)  .9918 Geschichte und Naturwissenschaftبالنظر الى المهمة
الرئيسية للفلسفة المتمثلة في البحث في المناهج االدراكية للعلوم الخاصة ،فقد عارض الميل الذي
كان يُميز ديلتاي الذي أراد أن يختزل الفلسفة في تخصص التاريخ ،ووقف ضد "النزعة الشاملة"
للوضعية والتي تجاهلت الطبيعة الخاصة لميادين المعرفة المختلفة .لم يكن ناجحا ً التقسيم التقليدي
للعلوم التجريبية حسب موضوع بحثها الى علوم انسانية وعلوم طبيعية ،الن األشياء ،في رأيه ،لم
تتطابق مع وسائل البحث فيها .حسب رأيه فان تصنيف العلوم حسب منهجها وطابع هدفها
االدراكي هو أكثر دقة بكثير .وجادل بأن العلوم التجريبية سعت ،اثناء بحثها في العالم الحقيقي،
من جهة ،للبحث عن سواءا ً العام في شكل قانون الطبيعة ،او الفردي في شكله المشروط تاريخياً،
وسعت لتتبع شكل األحداث الواقعية الثابتة غير المتغيرة ،وتابعت المحتوى الفردي المحدد في حد
ذاته .بعضها كانت علوما ً عن القوانين ،وأُخرى كانت علوما ً عن األحداث .يُخبرنا األول ما
يوم من األيام .4في الحالة األولى لدينا تفكير نوموطيقي
حدث دائماً ،ويخبرنا الثاني ما كان في ٍ
 Nomotheticعام ،وفي الحالة الثانية لدينا تفكير ايديوغرافي  Idiographicفردي.
انطوى هذا ،من الناحية العملية ،على ُمعارضة بين العلوم الطبيعية والعلوم االجتماعية .في حين
تُشير العلوم الطبيعية الى انتصار الفكر على االدراك ،فانه في التاريخ تصير المفاهيم العامة ذات
مكانة ثانوية  .يقول فندلباند ،ان محاوالت السوسيولوجيين الوضعيين لـ"جعل التاريخ علما ً طبيعيا ً
لم تُسفر اال عن عدد قليل من التعميمات التافهة التي تُصبح مقبولةً اال بعد تحليل دقيق الستثناءاتها
العديدة.5
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- Cited by I. S. Kon.Die Geschichtsphilosophie des 20 Jahrhunderts. Kritischer Abriss, Vol. 1
(Akademie-Verlag, Berlin, 1964), p 96
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- T. F. Hoult. Dictionary of Modern Sociology (Littlefield, Adams & Co., Totowa, N.J., 1969), p 346
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تم تطوير المسألة التي طرحها فندلباند بشك ٍل أكبر ،من قِبَل هينريك ريكرت Heinrich
 9131-9913 Rickertفي كتابه (تشكيل حدود مفهوم العلم الطبيعي) Die Grenzen der
 naturwissenschaftlichen Begriffsbildungعام .9112
شدد ريكرت ،بفهمه النسبي لمقابلة العلم بالتاريخ ،بأن "منطقه التاريخي" لم ينصب لنفسه هدف
تصنيف العلوم ولم يدّعي بأن على العلم ان يتعامل فقط مع العام ،وان على التاريخ أن يتعامل مع
ما هو فردي .1لقد جادل بأن على اي تفكير علمي أن يبحث في المفاهيم العامة بمعنى أن عناصر
األحكام والمفاهيم عامة .لذلك ،اذا وضع المرء للتاريخ مهمة عدم انتاج اي شيء سوى المواضيع
الفردية ،فان فكرة العلم التاريخي ستكون في الواقع تناقضا ً في الموضوع .2كان الفرق بين
التاريخ وعلم الطبيعة ،في نظره ،في المقام األول ،هو أن المفاهيم العامة هي هدف معرفة
األخير ،في حين انها لم تكن سوى أداة ضرورية في التاريخ لمعرفة الفردي .كان المعيار
األساسي في العلوم الطبيعية ،العام والمتكرر ،بينما في التاريخ ،على العكس من ذلك ،فهو غير
المتكرر ،الفردي .لذلك ،يُظهر المفهوم العلمي الطبيعي ما هو ُمشترك في حش ٍد من التشكيالت
الفرديةُ ،مهمالً ما يُميز فرديتها ،على النقيض من ذلك ،يُظهر المفهوم التاريخي كيف تختلف هذه
الفرديات عن بعضها البعض.
نظرا ً الن منهج وموضوع العلم لم يرتبطا بشك ٍل صارم ،فانه يمكن استخدام منهجية التفريد من
كتاريخ لألرض) ،ومنهجية التعميم على الظاهرة االجتماعية
حيث المبدأ مع الطبيعة (الجيولوجيا
ٍ
(السوسيولوجيا والسيكولوجيا) .أظهر ريكرت تفضيالً واضحاً ،على اية حال ،للتفريد التاريخي
على السوسيولوجيا "التعميمية" .في حين اعترف بالشرعية المنطقية لمعالجة العلوم الطبيعية
للواقع االجتماعي (على الرغم من انها لم تؤد ،برأيه ،الى نتائج مهمة) ،اال أنه اضاف بأن
السوسيولوجيا لم تحل محل التاريخ وحسب (الذي يجب على المرء أن يتفق معه) ،لكنها لم
تُخبرنا اي شيءٍ عام عن الواقع العياني.
كانت خصوصية المعرفة التاريخية هي انها لم تُقيّم الظواهر في المتوسط ،ولكنها أبرزت
جوهر ها من خالل ربطها ببعض القيم الثقافية الهامة بشك ٍل عام .ان القيمة ،وفقا ً لريكرت ،كانت
الشيء الذي يقبع فوق أو خلف كل الموجودات .3لذلك كانت عالقة القيمة ،شيئا ً مختلفا ً تماما ً عن
ال تقييم الذاتي .اعتقد ريكرت ،برسمه هذا الخط الفاصل ،بأنه يمكنه ضمان موضوعية المعرفة
ب تعسفي للحقائق التي ليس
االجتماعية التاريخية .كتب ريكرت ،ان العلم هو شيء أكثر من ترتي ٍ
قيم ثقافي ٍة تاريخي ٍة معينة .4اذا لم يتضمن التطور
لها
معنى اال لمن كان موجودا ً في اطار ٍ
ً
بقيم معينة ،فان
التاريخي نفسه معايير تقسيمه ،وتشكلت جميع المفاهيم التاريخية فيما يتعلق ٍ
االدعاء باألهمية العامة غير المشروطة للمفاهيم التاريخية ،يفترض مسبقا ً االعتراف
بالمشروطية القيم العامة .وهكذا تنمو دراسة منطق التاريخ لتصبح ميتافيزيقيا القيم.
كانت أعم ال مدرسة بادن في األساس ،محاول أولى للبحث في األساس المنطقي للعلوم
االجتماعية (من بين الوضعيين ،ميل فقط هو الذي اهتم بهذا وان كان سطحيا ً الى ح ٍد ما) .لقد
اوضحوا الصعوبات الجوهرية عند تطبيق المنهجية التاريخية في السوسيولوجيا .شجعت
1- See: Heinrich Rickert. Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung. Eine logische
Einleitung in die historischen Wissenschaften (Verlag von J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen, 1929),
p XV
2
- Ibid.,p 305
3
- See: Heinrich Rickert. Zwei Wege der Erkenntnistheorie. Transscendentalpsychologie une
Transscendentallogik (C. A. Kaemmerer & Co., Halle, 1909), p 37
4
- See Heinrich Rickert. Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft (Verlag von J.C.B. Mohr (Paul
Siebeck), Tübingen, 1926), p 140

الخالفات التي سببها كتاب ريكرت على دراسة أكثر نشاطا ً لهذه المسائل ،وعلى وجه
الخصوص ،على حل مسألة القيم سوسيولوجيا ً (القيم كمكون معياري للنشاط االجتماعي)
وابستمولوجيا ً ("عالقة القيم" ومعيار الموضوعية العلمية) .اثّرت نظرية ريكرت حول المفاهيم
التاريخية التي تشكلت فيما يتعلق بقيمة معينة ،على النقيض من التعميمات االحصائية ،اثرت
على تطور االجراءات التصنيفية في السوسيولوجيا .على المستوى الفلسفي ،وضعت مدرسة
بادن مع ديلتاي وهوسرل ،حجر األساس ال ُمستقبلي لالتجاه "االنسانوي" او الفينومينولوجي في
السوسيولوجيا.
مباشر في الغالب (من خالل ماكس
لكن تأثير الكانطية الجديدة على علم السوسيولوجيا كان غير
ٍ
فيبر ومفاهيم االتجاه الثقافي األلماني).
ادعى الكانطيون الجدد ،بدون اي اساس ،بأنهم "تجاوزوا" نظرية االنعكاس المادية الدياليكتيكية.
وكما كتب ريكرت ،سيتم اكتشاف ضعف المفهوم لو كُلّف العلم بمهمة اعادة انتاج الواقع ،حيث
ب حول العلم سادت فيه نظرية االنعكاس ،هو الشكية ال ُمطلقة".1
أن االستنتاج الثابت الوحيد لمذه ٍ
ولكن نظرية االنعكاس الماركسية ال تتطلب أن يتطابق المفهوم مع الموضوع وأن يعكس كل
تنوعه .ان عملية االدراك والمعرفة التاريخية هما وحدهما الذين يستطيعا استيعاب الواقع
الالمتناهي .على العكس من ذلك ،يقوم ريكرت بعزل المفهوم المنفصل ميتافيزيقياً ،ويقوم
بمقارنته بتنوع الواقع الالمحدود ،ويستنتج بأن االدراك ال يعكس الواقع الموضوعي .لقد أعطى
ذلك لنظريته السمات األساسية لالأدرية ،التي انتقدها الماركسيون ،وال سيما جورجي بليخانوف
في بداية القرن العشرين.2
عزز الكانطيون ال ُجدد بشكل اساسي هذا الصدع بين التاريخ والسوسيولوجيا ،الذي نشأ بالفعل في
الممارسة العملية في منتصف القرن التاسع عشر ،وما زالت النتائج السلبية المترتبة عليه ماثلةً
امامنا (من جانب ،التاريخ الوصفي الذي يستهين بالدقة المفاهيمية ومناهج البحث العلمي
االخرى ،ومن جهة أخرى ،اعتماد السوسيولوجيا على مفاهيم شكلية ال تتوافق بالمرة مع اي واقع
اجتماعي تاريخي محدد).
 -3موقع السوسيولوجيا
كيف انعكست كل تلك المشكالت الفلسفية والمنهجية في السوسيولوجيا؟ كان موقع السوسيولوجيا
في نظام العلوم االجتماعية في مطلع القرن العشرين غامضا ً الى ح ٍد ما .من ناحية ،كانت تتطور
بسرعة ،وتوسعت مواضيع الدراسة االجتماعية التجريبية ،وظهرت المجالت الخاصة
والجمعيات والتخصصات السوسيولوجية الجامعية .من ناحي ٍة أُخرى ،استمر انصار العلوم
االجتماعية التقلي دية في النظر الى السوسيولوجيا بارتياب ،في حين ساد االرتباك في النظرية
السوسيولوجية نفسها.
كمركز للسوسيولوجيا (كان
في بريطانيا العظمى تأسست جمعية لندن السوسيولوجية عام 9113
ٍ
رئيسها األول ،المحامي المعروف جيمس برايس  ،)James Bryceوبدأت بنشر مجلتها
السوسيولوجية عام  . 9119ولكن لم يكن لهذه الجمعية أي برنامج محدد من اي نوع .كتب محرر
المجلة ليونارد هوبهاوس  9121-9918 Leonard Hobhouseفي أول مقالة يقول" :ليس فقط
ال يزال هناك من ينكرون وجود السوسيولوجيا ،ولكن ما هو أكثر خطورة ،انه ال يزال هناك
1

- Ibid., p 32
- G.V. Plekhanov. On Mr. H. Rickert‘s Book In: Selected Philosophical Works, Vol. 3 (Progress
Publishers, Moscow, 1976), pp 481-86
2

العديد من االختالفات ال عميقة في الرأي بين السوسيولوجيين ،حول طبيعة ومواضيع دراسة
التخصص الذي ينتسبون اليه".1
أُنش تخصص السوسيولوجيا ألول مرة في المملكة المتحدة في جامعة لندن عام  ،9119بتموي ٍل
من متبرعٍ خاص أراد "المساعدة في ترسيخ وضع السوسيولوجيا األكاديمي في الجامعات".2
كان هوبهاوس أول بروفسور سوسيولوجي في الجامعة .ومع ذلك ،أُغلقت الطريق على
السوسيولوجيا في جامعتي كامبريدج وأكسفورد ،وظلت السوسيولوجيا البريطانية ،تتطور،
ولفترة طويلة داخل اطار االنثروبولوجيا واالثنوغرافيا.
في فرنسا ،استخدم أتباع لي بالي ُمصطلح (السوسيولوجيا) لوضف أعمال تالمذة كونت ،ودعوا
دراساتهم االجتماعية بـ "علم اجتماعي  ."Social Scienceبدأت مأسسة السوسيولوجيا
كتخصص جامعي هناك في نهاية القرن التاسع عشر تحت تأثير دوركهايم ،الذي اصبح عام
ٍ
 9911أول استا ٍذ للعلوم االجتماعية في فرنسا ،في جامعة بوردو .بعد االنتقال الى باريس ،قام
بتدرس علم التربية والدين واألخالق والعائلة.
كان الوضع أسوأ في ألمانيا .لم ترغب كليات الفلسفة التي تركزت فيها جميع الدراسات االنسانية
واالجتماعية ،في أن يكون لها عالقةً بالبحث التجريبي .وكما قال أنتوني اوبرشال Anthony
" Oberschallفان البحث االجتماعي التجريبي كان مهما ً لالستاذ األلماني بصفته مواطنا ً وليس
في تخصصه" .3ع ّمق الفالسفة "التقليديون" العداء المهني للسوسيولوجيا بسبب الخالفات
النظرية وااليديولوجية ،حيث ارتبطت السوسيولوجيا في أذهان العلماء المحافظين ،بالوضعية
واالتجاه االشتراكي والتأثيرات األجنبية .وانتشر هذا العداء حتى في السوسيولوجيا النظرية .في
رسالة الى وارد ،اشتكى غومبلوفيتش بمرارة من ان األساتذة األلمان لم يكونوا يريدون أن
يعرفوا اي شيء عن السوسيولوجيا ،وأن مكتبة جامعة غراز لم تشترك حتى في المجلة
السوسيولوجية األمريكية .كتب فرديناند تونيز في عام  9192أن "الجميع يعرف ...ان
السوسيولوجيا غير مقبولة في الجامعات األلمانية ،حتى كقدم طاولة للفلسفة" .4كما أنها لم تحصل
على دعم البيروقراطية .لذلك ،على الرغم من تأسيس الجمعية األلمانية للسوسيولوجيا في عام
 ،9111برئاسة تونيز ،فان اضفاء الطابع المؤسسي على السوسيولوجيا كان ال يزال بعيداً.
كان الوضع في الواليات المتحدة مختلفا ً تماماً .ان عدم وجود نظام صارم للتعليم العالي ،وتوفر
األموال والتنافس بين الجامعات وتأثير البراغماتية والسبنسرية وحركة االصالحات االجتماعية
الواسعة ،أتاحت فُرصا ً لم تكن متوفرة ً في دو ٍل أخرى .تم القاء المحاضرة األولى التي حملت اسم
(السوسيولوجيا) بالفعل ،في جامعة ييل في عام  9991من قِبَل وليام ِسمنر William
 .Sumnerافتتح سمول عام  9913اول كلية لتخصص السوسيولوجيا في شيكاغو.
بحلول عام  ،9119كانت  911جامعة وكلية أمريكية تُقدم بالفعل دورا ٍ
ت في السوسيولوجيا
لطالبها .نشأت جمعية السوسيولوجيا األمريكية عام  9117برئاسة وارد .اصبحت المجلة
األمريكية لعلم االجتماع ،التي تأسست قبل  91سنوات هي منشورها الرسمي .لكن ليس من قبيل
المصادفة أن يصف اوبرشال السوسيولوجيا المبكرة بأنها "حركة ،أكثر من كونها تخصصا ً

1

- Philip Abrams. The Origins of British Sociology: 1834-1914 (Univ. of Chicago Press, Chicago, 1968),
p 147
2
- Ibid. , p 130
3
- Anthony Oberschall (Ed.). The Establishment of Empirical Sociology. Studies in Continuity.
Discontinuity, and Institutionalization (Harper & Row, New York, 1972), pp 10-11
4
- Ferdinand Tönnies. On Sociology: Pure, Applied, and Empirical. Selected Writings (Univ. of Chicago
Press, Chicago, 1971), pp 24-25

فكرياً".1
لم يكن المؤسسون األوائل للسوسيولوجيا األمريكية باحثين محترفين .كانوا ،في أغلب األحيان
رجال دين (سمنر ،سمول ،فينسينت) وصحفيين (جيدينغز وبارك) .كان بعضهم علماء في
تخصصا ٍ
ت أُخرى (كان وارد ،على سبيل المثال ،عالم في النباتات األحفورية) .وكما كتب سمول
عام  ،9128فان معظم األعمال التي نُشرت في الواليات المتحدة األمريكية باسم
اسم جديد" .2عندما كان وارد
"السوسيولوجيا" كانت ببساطة عبارة عن اراءٍ قديمة الطراز تحت ٍ
شخص آخر يعمل في مجاله.
يكتب سوسيولوجيته الديناميكية ،لم يكن لديه أي فكرة ان هناك اي
ٍ
يقول سمول بأنه عندما تم انتخاب سمنر رئيسا ً لجمعية السوسيولوجيا األمريكية في عام ،9119
ى امريكيا ً لـ"دعه
"لم يكن في مجال رؤيتي على انه سوسيولوجي حتى باالسم ...لقد ظل صد ً
يعمل دعه يمر" كما هو الحال عند سبنسر في انجلترا" .3اما سمنر ،بدوره ،على حد تعبير أحد
تالمذته ،لم يستخدم مصطلح "السوسيولوجيا" النه "يمقت بغضب ،جميع األعمال التي تُنجز
تحت ظل هذا االسم ،ومعظم نزعاتها وكل من يُدرسها تقريباً" .4وظل يعتبر نفسه ،حتى مماته،
استاذا ً في "العلوم السياسية واالجتماعية".
ونتيجةً لذلك ،تبلور وضع اشبة بالمفارقة .كانت السوسيولوجيا تتطور .الى جانب المراكز
ع ِقدَ المؤتمر األول للمعهد الدولي للسوسيولوجيا في باريس
القومية ظهرت مراكز دولية ايضاًُ .
عام  9981برئاسة رينيه وورمز  ،Rene Wormsوالذي اضفى الطابع المؤسسي على هذا
المعهد الذي ضم أعضاؤه شافل وفويلي وليلينفيلد وكوفاليفسكي وجيدينغز وشمولر وغومبلوفيتش
وتارد وتونيز وزيميل وفوندت وسمول .اصبحت المجلة السوسيولوجية الدولية التي تأسست في
العام السابق على المؤتمر  The Révue internationale de sociologieمطبوعا ً رسميا ً
للمعهد .كانت مجلة (الحولية السوسيولوجية)  L’Année sociologiqueالتي أسسها دوركهايم
عام  9911مركزا ً آخرا ً للجذب الدولي.
على الرغم من أن المجالت والجمعيات السوسيولوجية عززت احتراف السوسيولوجيا وقت
التبادل العالمي لألفكار ،فان هذا التبادل ظل محدودا ً جداً .في استطالع بيرنارد عام  ،9129قام
 %21فقط من  279سوسيولوجي امريكي ،بذكر عالم غير امريكي اثر بشك ٍل اساسي على
نظراتهم الفكرية .5كان تبادل األفكار أكثر كثافةً في اوروبا ،ولكن حتى هناك ،تم تجاهل األفكار
غير المقبولة بسبب الشكل السائد في الجدل ضدها.
لم يقتصر الشك في موضوع بحث ومناهج العلم على السوسيولوجيين وحدهم في أوائل القرن
العشرين ،ولكن موقف السوسيولوجيا كان مهتزا ً بشك ٍل خاص .قال عالم الرياضيات البارز هنري
بوانكاريه بشك ٍل مالئم أن السوسيولوجيا هي علم يُفرز منهجية جديدة كل عام ولكنه لم ينتج عنه
اي نتائج.6
كل هذا لم يُساعد في التأثير على اراء جيل من السوسيولوجيين الذين كان ممثلوهم الرئيسيون
دوركهايم وتونيز وزيميل وفيبر وباريتو.
ما القاسم المشترك الذي كان لديهم؟
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من الناحية االيديولوجية ،كان الشعور باألزمة العميقة للمجتمع الرأسمالي والشعور بخيبة األمل
منه موجودا ً عند ك ٍل منهم .1كانت أفكار تونيز عن تفكك الروابط المجتمعية Communal Ties
وأفكار زي ميل عن أزمة الثقافة ،وأفكار دوركهايم عن العزلة والقلق ،وأفكار الكاريزما
والبيروقراطية عند فيبر ،واألسس الالعقالنية للسلوك االجتماعية عند باريتو تعني دقا ً لناقوس
الخطر بشأن المشاكل االجتماعية التي لم يروا اي وسيلة لحلها.
كان التوجه النموذجي نحو العلم والسعي نحو المنهجية ،مشتركا ً بينهم (الموضوعانية المنهجية
عند دوركهايم والذي دعا فيها الى فحص الحقائق االجتماعية "كأشياء" ،ومطلب فيبر في فصل
العلم عن ال ِقيَم ،ومنهجية باريتو المنطقية التجريبية) .وفي نفس الوقت ،ف ِه َم الكثير منهم أن
استنساخ مناهج العلوم الطبيعية البسيط لم يكن كافيا ً لجعل السوسيولوجيا فرعا ً مستقالً للمعرفة.
شدد جميع سوسيولوجيي ذلك الجيل تقريبا ً على الحاجة الى تحرير السوسيولوجيا وطابعها
التجريبي من الفلسفة ،ولكن في الوقت نفسه ،كانت المسائل الفلسفية الهامة مثل طبيعة الواقع
االجتماعي وعالقة الفرد بالمجتمع والطبيعة االبستمولوجية للمعرفة االجتماعية والتاريخية
ومعايير حقيقة النظريات االجتماعية والعالقة بين العلم والتوقعات العالمية ،وما الى ذلك ،في
بؤرة اهتمامهم .في تحديد الطابع الخاص للسوسيولوجيتا كعلم ،لم تُعطى االختالفات المنهجية
أهميةً أقل ،وأحيانا ً أهميةً أكثر من االختالف في موضوع البحث (تأثير مباشر للكانطية الجديدة).
أولى السوسيولوجيين االنتباه ،عند النظر الى أزمة المجتمع الرأسمالي في المقام األول كواحدة
من قِيَم هذا النظام ،لدراسة األفكار المعيارية وااليديولوجيا والثقافة وخاصةً الدين (سوسيولوجيا
الدين عند دوركهايم وفيبر ،نظرية باريتو في االيديولوجيا ومفهوم دوركهايم عن األفكار
الجماعية ،الخ).
أخلت المقاربة التاريخية والتطورية للظاهرة ،المكان ،للمقاربة التحليلية البنيوية ،وحاول انصار
هذه األخيرة ليس فقط توضيح وتكميل هياكلهم النظرية العامة ولكن ايضا ً دراستها وفحصها من
خالل الدراسات التجريبية (دراسة دوركهايم في االنتحار ،ومدرسته في الدراسات االثنوغرافية،
وعمل فيبر في دراسة األديان المقارنة ودراسات تونيز التجريبية ،وما الى ذلك).
وأخيراً ،أصبحت المواجهة بين السوسيولوجيا البرجوازية والماركسية أوسع وأكثر حدةً.

1

- Reinhard Bendix and Guenther Roth. Scholarship and Partisanship: Essays on Max Weber (Univ. of
)California Press, Berkeley, Cal., 1970

الفصل الثامن
المفهوم السوسيولوجي عند فريديناند تونيز

*

ليونيد غريغوريفيتش ايونين

ُو ِلد فيرديناند تونيز عام  9977في بلدة اولدنفورغ في دوقية شليسفيغ لدى عائلة فالحية ميسورة.
التحق عام  9992بجامعة ستراسبورغ وأكمل دراسته الجامعية في توبينغن عام 9997
بأطروحته في علم اللغة الكالسيكي.
شملت اهتماماته في وق ٍ
ت الحق مجاالً واسعا ً من مسائل متنوعة في التخصصات االجتماعية
كرس سنوات ثمانينيات وتسعينيات القرن التاسع عشر لدراسة فلسفتي القرن الثامن
والعلميةّ .
ُ
شر عام  9911وأعيد
عشر والتاسع عشر االجتماعية .وكانت نتيجة هذا الجهد كتابا ً عن هوبز نُ َ
طبعه بعد ذلك عدة مرات ،وعدد من األوراق حول ليبنتز وسبينوزا ونيتشه وسبنسر وماركس
وغيرها .استمرت هذه الدراسات حتى وق ٍ
ت الحق .نُش َِر كتابه (ماركس ،حياته وأعماله) Marx,
 Leben und Lehreعام  .9129شجعته دراسته لهوبز على تكريس نفسه بالكامل لفلسفة
التاريخ وفلسفة القانون .تمت صياغة مفهومه الخاص ال ُمجتمع والجماعة Gemeinschaft
بعنوان فرعي (نظرية فلسفة الثقافة) ،وأُعيد نشره
ب عام 9999
 und Geselhchaftالذي كُتِ َ
ٍ
عدة مرات بصيغة منقحة وموسعة .ش ّكل هذا العمل اساسا ً لمفهوم تونيز السوسيولوجي.
أظهر تونيز أيضاً ،في أوائل ثمانينيات القرن التاسع عشر ،اهتماما ً باالحصاءات االجتماعية ،وال
سيما مسائل الجريمة والفقر واالنتحار .وما الى ذلك .باالضافة الى عمله التجريبي ،كان يشتغل
ايضا ً بانتظام في العمل النظري في مجال السوسيولوجيا ،ويتضح هذا في كتابه( :األخالق) Die
 ،9111 Sitteو(نقد الرأي العام)  ،9122 Kritik der öffentlichen Meinungو(ال ُملكية)
 9121 Das Eigentumو( ُمقدمة في السوسيولوجيا) Einführung in die Soziologie
.9137
----------------* ُو ِلد َ ليونيد غريغوري ايونين عام  . 9187تخرج من معهد الفلسفة في جامعة موسكو الحكومية ،ودرس وتخرج من مدرسة معهد
البحث السوسيولوجي التابع ألكاديمية العلوم السوفييتية في أعوام  ،9197-9191دافع عام  9192عن اطروحته لدرجة الدكتور في
الفلسفة بعنوان "تش ّكل وتطور االتجاه ال ُمعادي للوضعية في السوسيولوجيا البرجوازية في القرنين التاسع عشر والعشرين" .عَمِ َل في
معهد السوسيولوجيا التابع ألكاديمية العلوم السوفييتية كباحث من عام  .9199-9193ركّز ايونين بحثه في المفاهيم ال ُمعادية للوضعية
في السوسيولوجيا (ديلتاي ،زيميل ،فيبر وتونيز) .واشترك مع ايغور كون واوسيبوف ودافيدوف وآخرين بدراسة منهجية لمفاهيم
السوسيولوجيا الغربية.

ف بتونيز في األوساط األكاديمية في
على الرغم من اتساع نشاطه النظري والتجريبي ،فقد اعت ُ ِر َ
وق ٍ
متأخر جداً .فقط في عام  9193أصبح أستاذا ً في جامعة كييل  .Kielأقى في عام 9191
ت
ٍ
ب عام
خطابا ً تمهيديا ً في اجتماع فرانكفورت الذي أسس الجمعية السوسيولوجية األلمانية .انت ُ ِخ َ
 9129رئيسا ً للجمعية ،وتولى هذا المنصب حتى حلها النازيون في عام  .9133وبميله نحو
السياسات االشتراكية -الديمقراطية ،دعم تونيز جمهورية فايمار .عارض االشتراكية القومية،
ُمحذرا ً الجمهور من "خطر االنحدار الى البربرية" ،وقام الغوغائيين النازيين بمهاجمته .ومات
في كييل عام .9131
جاء طرح تونيز للمسألة األساسية في السوسيولوجيا من دراسته للتناقض الرئيسي في تطور
الفكر االجتماعي-الفلسفي في القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر :أي تناقض ال ُمقاربات
العقالنية والتاريخية ألصل ووجود الدولة والقانون والمؤسسات االجتماعية.
كان االعتراف بحقوق االنسان الطبيعية سمةً ُمميزة ً لمؤيدي ال ُمقاربة العقالنية ،والذين استندوا
على أفكار التنوير ،وبالتالي اعترفوا بالسطلة ال ُمطلقة للشعب والحق غير القابل للتصرف في سن
قوانين عقالنية ونظام اجتماعي عقالني يتوافق مع الطبيعة االنسانية .أما أنصار ال ُمقاربة
التاريخية الذي تم التعبير عنه بوضوح في أعمال المدرسة التاريخية للفلسفة ،فقد أكدوا ،على
سبيل المثال ،على أهمية المعايير التقليدية للتفاعل االنساني ومبادئه ،وبالمثل ،على الحاجة
للوجود التاريخي ألشكال الدولة والتنظيم الحقوقي للحياة االجتماعية.
نصب تونيز لنفسه هدف ربط النظرتين العقالنية والتاريخية معاً ،والجمع بين مزايا المنهج
العلمي العقالني بالنظرة التاريخية للعالم االجتماعي .كانت مصادر تونيز ،أعمال فريدريك فون
سافيني  Friedrich von Savignyمؤسس مدرسة علم القانون التاريخي ((في المقام األول
األفكار التي صاغها سافيني في كتابه الصغير والشهير جدا ً (حول دعوات عصرنا في التشريع
والقانون)) Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und
 .))Rechtswissenschaftوقانون هينري مين  Henry Maineالقديم (الذي انعكست فيه
أفكار سافيني والتي وجد فيها تونيز ،في ُمعارضة للعقد والنظم األساسية-األساس المفاهيمي
لتطوير المفاهيم الثنائية المتضادة التي تُحدد في النهاية ال ُمحتوى الكامل لمفهومه االجتماعي)،
وأعمال لويس مورغان  Lewis Morganويوهان جاكوب باشوفن Johann Jacob
 Bachofenوغيرهم من علماء االثنوغرافيا والمؤرخين ورجال القانون في ذلك الوقت.
سادت المدرسة التاريخية في االقتصاد الوطني الفكر االقتصادي أللمانيا في القرن التاسع عشر.
أدى النزاع بين مدرسة شوملر التاريخية والرياضي والفيلسوف وعالم االقتصاد كارل مينجير
 Karl Mengerالذي تطور في نهاية القرن التاسع عشر ،الى اضعاف تأثير التاريخانية لصالح
األساليب االستنباطية التي أكد عليها مينجير ،وبالتالي لصالح التفكير العقالني المفاهيمي على
العموم .اكتشف تونيز أساس ال ُمقاربة العقالنية للحياة االجتماعية في ارث فلسفة القرن السابع
عشر األوروبية ،وعلى رأسها فلسفة هوبز وسبينوزا العقالنيتين.
صاغ تونيز في أحد أعماله الفلسفية التاريخية األولى حول هوبز ،المحتوى النظري للمفاهيم التي
تكمن خلف نظريته السوسيولوجية .يمكن قراءه أهم فقرة في هذا العمل (الخاتمة) ،من زاوية
تطور أفكاره ،على النحو التالي :استمد بعض أتباع هوبز الدعم منه من أجل مفهوم السيادة
ال ُمطلقة لالرادة (ال ُمجتمعية)  . Communalفي السياق التاريخي لذلك الوقت الذي يتفق مع
وجود ال ُملكية ال ُمطلقة .رفض آخرون هذه السلطة الجديدة التي طغت على كل شيءٍ آخر ،انطالقا ً
من المفاهيم المتفائلة حول طبيعة االنسان .لم يعتبروا أن (الكيانات االجتماعية) Community

بحد ذاته ضروريةً على االطالقُ ،مقترحين أنه يمكن تحقيق أكبر سعادة ممكنة للبشرية من خالل
(مجتمع)  Societyنقي ودولة اجتماعية  ،Socialأي من خالل العالقات الثنائية العادلة
وال ُملزمة والمحددة لألفراد مع بعضهم البعض .كان لوك أول ممثل ناجح للفكرة األولى ،الذي
انتصر بشك ٍل اساسي من خالل رحلته في علم االقتصاد السياسي اليافع .يكمن نظيره الحقيقي في
الشكل الخارجي للدستورية الليبرالية.1
طور تونيز باستمرار هذا ال ُمقابلة لهذين النوعين من المجتمعات في عمله الصغير(نظرية الفلسفة
ّ
ً
ً
ُ
ً
ب كمقالة عام  ،9999وهو عمل جلب له شُهرة عالمية الحقا .كانت فكرته
الثقافية) الذي كتِ َ
األساسية في هذا العمل هي وضع مفاهيم ال ُمجتمع أو العالقات والروابط ال ُمشتركة ،والعالقات
االجتماعية ُمقابل بعضها البعض .النوع األول متجذر في العواطف والتعلّق والميول الذهنية
وتُحافظ على تعريفها الذاتي بشك ٍل واعٍ بفضل التقاليد ،وبشك ٍل غير واعٍ بسبب الروابط العاطفية
ومن خالل التأثير الموحد للغة ال ُمشتركة .يقول تونيز أنه يميز ثالثة أنواع من العالقات ال ُمجتمعية
ساللية (التي تؤخذ في المقام األول كعالقات دم
 -9 :Communal Relationsالعالقات ال ُ
طبيعية) -2 .عالقات "الجوار" والتي تتميز بالعيش ال ُمشترك وتتأصل في الحياة الزوجية
معنى أوسع -3 .عالقات "الصداقة" ،التي تستند
والعائلية (بالمعنى الضيق) ،لكن المفهوم كان له
ً
الى ادراك القُرب الروحي والقرابة ،الن هذا االدراك يفترض أو يعتمد على نوعٍ من التكاتف
( Togethernessيكتسب اهميةً اجتماعيةً عندما يتم يتحقق على شكل انتماء ديني ُمشترك أو
ككيان اجتماعي .2)Community
ان لدى العالقات من النوع الثاني طاب ٌع مختلف .كان مبدأ وأساس العالقات االجتماعية هو التبادل
العقالني ،وتغيرا ً في ُملكية األشياء ،بحيث أن لها طبيعة مادية ،وتتميز ،بحكم طبيعة التبادل،
بالتطلعات المتعاكسة والسعي المختلف لألطراف الداخلين في التبادل .تستند هذه العالقات جزئيا ً
على النوع ال ُمجتمعي  Communalالموصوف أعاله ،ولكن يمكنه أن يوجد أيضا ً بين األفراد
المنفصلين والذين ال يعرف بعضهم البعض ،حتى بين األعداء ،بسبب القرار الواعي الذي يأخذه
األفراد ال ُمنخرطين في هذه العالقة .يمكن ألنواع مختلفة من المجموعات والجماعيات والكيانات
االجتماعية  Communitiesوحتى دوالً ،أن تدخل في هذا النوع من العالقات كأفراد .جادل
تونيز بأن طبيعة هذه العالقات والرواب ط تكمن في وعي فائدة وقيمة الشخص الذي يمتلكها أو قد
آخر يقوم بايجادها وادراكها .ونتيجةً لذلك ،تمتلك هذه العالقات
يمتلكها شخص ما بالنسبة
ٍ
لشخص ٍ
بُنيةً عقالنية.3
هذين النوعين من العالقات والروابط-االجتماعية  Socialوال ُمجتمعية  Communalلم تُميز
عالقات الناس ببعضهم وحسب ،بل تصف ايضا ً عالقة الشخص بالمجتمع .يسبق الكُل أجزاءه
منطقياً ،في الكيان االجتماعي المعني  .Communityأما في ال ُمجتمع  ،Societyفعلى العكس
تُشكل األجزاء الكل .ان الفرق بين الكيان االجتماعي  Communityوالرابطة االجتماعية
والمجتمع  Societyهو الفرق بين روابط األجزاء العضوية والميكانيكية التي تُشكل الكل
االجتماعي.
يصف تونيز وجود نوعين من االرادة دعاهما االرادة الجوهرية  Wesenwilleواالرادة
العشوائية  ، Kürwilleوهما أساس نوعين من تنظيم الحياة االجتماعية .كانت االرادة الجوهرية
1

- See Ferdinand Tönnies. Studien zur Philosophie und Gesellschaftslehre im 17. Jahrhundert. Edited
by E. G. Jacoby (Frommann-Holzboog, Stuttgart, 1975), p 240
2
- See Ferdinand Tönnies. Die Entstehung meiner Begriff Gemeinschaft und Gesellschaft. In: Kölner
Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 1955, 7, 3: 464
3
- Ibid

بمعنى ما ،التي تُحدد اي جانب من جوانب الحياة االجتماعية مهما كان ضئيالً.
تعني ارادة الكُل،
ً
أما االرادة العشوائية فهي تُشير الى نوعٍ آخر من العوامل واضعاف االرادة االجتماعية وانقسامها
الى ارادات جزئية تتجمع ميكانيكيا ً في الحياة االجتماعية بأكملها.
كانت األهمية الكبيرة التي أوالها تونيز لمفهوم االرادة سببا ً ل ُمعظم الباحثين لكي يصنفوا فكرته
فهم تونيز االرادة
في قائمة االتجاه السيكولوجي في السوسيولوجيا .لكن ليس لهذا ما يُبرره .بالكاد َ
كعامل نفسي صرف .على الرغم من أنه كان دائما ً يكتب أنه ال يوجد سلوك انساني بدون ارادة،
معنى نفسي ٍ ُمباشر .كتب قائ ً
ال" :بما أن كل
اال أنه كان مفهوما ً ُمجردا ً جدا ً في فهمه يفتقر الى اي
ً
األفعال الذهنية تنطوي على التفكير ،فانني أميّز بين االرادة التي تتضمن التفكير ،والتفكير الذي
مكان آخر بشك ٍل أكثر تأكيداً ،قائالً أن االرادة تتحدد في ميزتها
يشمل االرادة" .1عبّر عن هذا في
ٍ
قسم من
االنسانية بقوة التفكير االنساني .2تساعدنا الفقرة الالتينية التي وضعها سبينوزا على رأس ٍ
أمر واحد) Voluntas atque intellectus unum et
عمله الرئيسي (االرادة والتفكير هما ٌ
 ، idem suntوالتي استمدها تونيز منه ،على تفسير أصل وبذرة العقالنية لفكرته عن االرادة.
ظهر طابع تونيز العقالني في ترسيخ السوسيولوجيا في ُمعالجته لسلوك األفراد االجتماعي.
استخدم تونيز ،لدن تحليله للسلوك االجتماعي ،التصنيف الذي استحدثه ماكس فيبر ،والذي تم من
خال له تمييز األنواع التالية من السلوك العقالني :السلوك الموجه نحو الهدف ،والسلوك الموجه
نحو القيمة والسلوك المؤثر أو العاطفي والسلوك التقليدي .3تتحقق االرادة العشوائية ،برأي
تونيز ،في أول هذه األشكال ،بينما تتحقق االرادة الجوهرية في الثالثة األخرى (واحدة منها فقط
هو الذي يفترض ُمسبقا ً العامل النفسي ك ُمحدد) .وهكذا يكون العمل العقالني للعقل هو المعيار
للتمييز بين نوعي االرادة وربط نوعي البُنية االجتماعية بهما .يقبع تحت تحليل تونيز األساسي
للسلوك االجتماعي تحليل عالقة الوسائل بالغايات ،اي تحليل العقالنية ،في حين تتحدد طبيعة ما
هو اجتماعي ،من خالل "ادراك األفراد الذاتي" ألنفسهم ولآلخرين كأعضاء للمجتمع .بما أن
تونيز طابق االرادة بالعقل ُمتخذا ً طريق سبينوزا ،فان هذا يعني بالنسبة له أن الدافع للحياة
ال ُمشتركة والتفاعل االجتماعي و"التواصل" ( Socialisingمثل تش ّكل الدولة عند هوبز) لم ينبع
من التقليد الذي قدسته الكنيسة كما ادعت الفلسفة السياسية الرومانسية الرجعية( ،وليس من هللا
كما ادعى خصوم هوبز والسكوالستيكيين) ،ولكن من العقل.
تفسير عقالني
أظهر مذهب تونيز في أنواع االرادة موقفه ال ُمعارض للرومانسية ،وطموحه لتقديم
ٍ
لطبيعة الحياة االجتماعية.
ليس من قبيل الصدفة أن أطلق على عمله الرئيسي العنوان الفرعي (نظرية فلسفة الثقافة)-في
الطبعة األولى .اصبحت مفاهيم (ال ُمجتمع)  Societyوال ُمجتمعي  Communityالتي تطورت
وبمعنى ما ،تصميمي للسوسيولوجيا ،والذي
فيه هي الخطوة األولى نحو تطوير مفهوم رسمي،
ً
أطلق عليه هو اسم (السوسيولوجيا المحض) -والتي صار يُعاملها مؤرخي الفكر االجتماعي
الحقا ً على أنها السوسيولوجيا الرسمية واعتبروا تونيز مؤسسا ً لها.
حلل تونيز بالتفصيل ،في أعماله الفلسفية التاريخية ،المفاهيم التي طورها مفكروا القرن السابع
عشر حول سمات وخصائص المعرفة االجتماعية .اعتبر ،على سبيل المثال ،انه وفقا ً لهوبز،
لعلم توضيحي ٍ صرف أن يكون ممكنا ً حول :األشياء الذهنية والمواضيع ال ُمجردة
يمكن ٍ
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(الهندسة) ،وعن "األجسام السياسية" ،اي مبادئ المؤسسات االجتماعية التي يُنتجها التفكير
االنساني والذي ال يمكن ادراكه حسياً.هذه التعاليم نفسها تتخلل كتابات هوبز .مثلما كان هوبز
وسبينوزا مقتنعين باالمكانيات غير المحدودة للتحرك الهندسي ،اقترح تونيز ايضا ً أن التمثل
الرسمي ألشكال مختلفة من الحياة االجتماعية ،أشكال ال تتأثر بمصالح األفراد وميولهم وأنانيتهم
وأهداف الجماعات والطبقات ،من شأنه أن يساعدهم في تحقيق المعرفة االجتماعية الشاملة ذات
األهمية العامة .لذا ايضا ً ظهرت كلمة (نظرية) ،في عنوان كتابه الفرعي السابق ذكره ،كتأكيد
على أهمية التفكير المفاهيمي البنّاء في معارضة القوة المتزايدة لالتجاهات التجريبية
والالعقالنية.
كان المطلب األساسي ألساليب المنهجية العقالنية هو تجسيد الظاهرة االجتماعية بمعنى ضمان
تحقيق بحث صارم منطقياً ،وتحقيق المعرفة ذات األهمية العامة .كانت أدوات التجسيد هي
التجريد واألمثلة  Idealizationوانشاء األنماط المثالية  .Idealلم يتم اضفاء صفة االطالق على
األ نماط التي تم الحصول عليها ،ولم يتم نسب الواقع لها ،بل على العكس ،تم تطبيق المفاهيم
"المقياسية" على واقع الحياة االجتماعية الحي ،مما أتاح فُرصا ً لدراسة سوسيولوجية مناسبة لها.
هذه النقطة مهمة بشك ٍل خاص ،الن تونيز في تأكيده على استحالة تطابق المفاهيم المبنية مع
الواقع التجريبي ،كان يحاول أن يضع السوسيولوجيا على خطوطٍ علمية ،وكان يكسر التقاليد
القديمة للفلسفة-التاريخية التعسفية ذات الطابع التأملي.
وهكذا أصبح التجريد مبدأ ً اساسيا ً لعلم االجتماع .من الواضح أن هذه المقاربة كانت موجهة ضد
المدرسة التاريخية والتجريبية الذاتية لفلسفة الحياة .ومن الواضح ايضا ً ان اعادة احياء العقالنية
من هذا النوع يمكن ان تؤدي الى اعادة فكرة قانون الطبيعة التنويري ،وبالتالي ،تجاهل التاريخ
والتطور.
لكن تونيز ،مع ذلك ،تجنب هذا الخطر .كانت النقطة ،هي أن األمثلة االبتدائية التي بُنيت عليها
سوسيولوجيته تضمنت مفهومين ُمجردين وليس مفهوما ً واحدا ً (كما هو الحال ،على سبيل المثال،
مع هوبز ولوك أو مفكري التنوير اآلخرين) .كان اساس تفكيره السوسيولوجي هو مبدأ التضاد
المفاهيمي :بما أن أي تمظهر لالرادة االجتماعية هو في نفس الوقت ظاهرة لالرادة والعقل
والفكر ،كذلك ،فان اي تشكيل اجتماعي يحتوي في نفس الوقت على ميزا ٍ
ت للمجتمع Society
والكيان االجتماعي .Community
وهكذا صار الشكلين السابق ذكرهما هما المعيار الرئيسي لتصنيف األشكال االجتماعية .سعى
تونيز بشك ٍل عام لوضع نظام متطور ومنظم لهذه المعايير .تم تقسيم أشكال الحياة االجتماعية الى
ثالثة أنواع -9 :العالقات االجتماعية -2 .المجموعات -3 .المؤسسات أو الروابط االجتماعية .لم
توجد العالقات االجتماعية فقط عندما شعر بها األفراد أو أدركوها على هذا النحو ،ولكن ايضا ً
عندما تم ادراك ضرورتها .لقد ُو ِجدَت عند ذلك الحد الذي نشأت منها حقوق والتزامات الطرفين.
بكلما ٍ
ت أخرى ،كانت العالقات االجتماعية ذات طابع موضوعي.
ان مجموع العالقات االجتماعية بين طرفين أو أكثر هو "دائرة اجتماعية" والتي هي مرحلة
انتقالية من العالقات الى المجموعة .تشكلت المجموعة عندما اعت ُ ِب َرت-بوعي -الرابطة بين
األفراد ضروريةً بينهم من أجل الوصول الى هدفٍ معين .عالوة ً على ذلك ،يُسمى اي شكل
اجتماعي رابطة أو مؤسسة عندما يمتلك تنظيما ً داخلياً ،اي عندما يؤدي بعض األفراد وظائف
معينة داخلها ،فان أفعالهم هي وظائف للمؤسسة أو الرابطة.
يتداخل التقسيم الى العالقات والمجموعات والروابط بتصنيف العالقات االنسانية بمعيار
"الهيمنة -الشراكة" .عندها فقط يتم تقسيم األنواع التي تم الحصول عليها من خالل التصنيف على
المعيار األعم "اجتماعي ُ -Socialمجتمعي  ."Communalكان لتصنيف تونيز للمعايير

االجتماعية نفس الطابع ال ُمعقّد تماماً .تم تقسيمها الى -9 :معايير النظام االجتماعي Social
 -2 .Orderالمعايير القانونية -3 .المعايير األخالقية .كانت األولى عبارة ً عن مجموعة من
ق عام .تتحدد معايير النظام  Orderبالقوة
ق أو ميثا ٍ
القواعد األكثر عموميةً تستند أساسا ً الى اتفا ٍ
المعيارية للحقائق .ينشأ القانون ،بالنسبة له ،عن طريق التشريع الرسمي .تتأسس األخالق عن
طريق الدين أو الرأي العام .وتنقسم كل هذه المعايير القياسية الى معايير اجتماعية Social
ومعايير ُمجتمعية  .Communalأما االختالفات فان لها طابع نموذجي  Ideal-Typicalأو
تحليلي .وال يمكن ايجاد المعايير بشكلها الصرف في الواقع .تتكون األنظمة المعيارية لجميع
األشكال االجتماعية ،دون استثناء ،من مجموع المعايير والقوانين واألخالق.
ان تصنيف تونيز للقيم االجتماعية أقل تعقيدا ً من ذلك.
كان سيكون لكل هذه البُنى النموذجية المتشعبة التفصيلية طابع التاريخي ومجرد الى ح ٍد كبير لو
لم يتم تقسيم كل األشكال المميزة الى تمظهرات اجتماعية  Socialو ُمجتمعية .Communal
جعل تطبيق هذا المبدأ على تحليل الظواهر االجتماعية الملموسة ،من الممكن ،التعرف على
ظواهر التطور التاريخي والتعبير عنها ،وكان هذا هو األهمية التطبيقية لهذه التصنيفات بشك ٍل
عام ولمفاهيم االجتماعي وال ُمجتمعي بشك ٍل خاص.
دعا تونيز الى تحليل الظواهر االجتماعية من وجهة نظر تطور السوسيولوجيا التطبيقية .تعامل
بعض أتباعه مع السوسيولوجيا التطبيقية كفلسفة علمية للتاريخ .أما هو ،فقد قام باألصل بتعريف
أهدافها بشك ٍل أكثر تواضعاً ،قائالً أنه في حين أن السوسيولوجيا المحض تقتصر على فهم
ووصف الواقع الساكن ،في حالة الثبات ،فان السوسيولوجيا التطبيقية تتعامل معه بشك ٍل
ديناميكي ،معتبرة ً اياه في حركته .1بالنسبة الى تونيز ،صار مبدأ التضاد المفاهيمي منهجا ً
للسو سيولوجيا التطبيقية .تطور التفاعل الدياليكتيكي لالرادة والعقل الذي يكمن في أساس العالقات
االجتماعية ،وفقا ً له ،باتجاه هيمنة العقل ،أي أن التطور االجتماعي صار عملية تزايد العقالنية
فيه.
هذا حدد اتجاه التطور االجتماعي :من الكيان االجتماعي  Communityالى المجتمع .Society
اعتقد تونيز ،أن تشكل العقالنية ،هو تشكل المجتمع  ،Societyوالذي تطور جزئيا ً وفقا ً لتطور
الكيان االجتماعي  ، Communityباعتباره الشكل األولي ،أو على األقل ،األقدم ،للعيش
ال ُمشترك .من هذه الزاوية ،قام بتحليل ديناميكيات تطور البُنى االجتماعية من ُمختلف األنواع،
ُمستخدما ً مواد وقائعية كثيرة ،ودرس المسائل االجتماعية للمجتمع ال ُمعاصر بحيث يوضح
وصفته النظرية باألمثلة ،أي تطبيق نمط ال ُحجج الكامنة في هذه ال ُمقاربة لتحليل اي وضعية
تاريخية وتطور الحياة االجتماعية ككل ،على األقل بقدر ما انتقل هذا التطور من الكيانات
االجتماعية  Communalالى األشكال االجتماعية  .Socialكانت هذه هي الطريقة التي عالج
بها تونيز المسألة الرئيسية لعمله السوسيولوجي ،والتي طرحها نفس سياق التطور االيديولوجي
في القرن التاسع عشر ،أي مسألة تركيب الجوانب االيجابية لالتجاهين العقالني والرومانسي.
انعكست احصائيات وديناميكيات الحياة االجتماعية ،والبُنى الميكانيكية والعضوية لـ"األجسام"
االجتماعية ،والمقاربات التاريخية والعقالنية في دراسة المجتمع ،انعكست في سوسيولوجيته
(التطبيقية والصرف) .ساهمت سوسيولوجيا تونيز في السير خطوة ً الى األمام من التأمالت
السوسيو -فلسفية التي ميزت الفترة السابقة ،الى سوسيولوجيا موضوعية علمية خالية من المواقف
القيمية والتوجهات السياسية ،وخالية من االتجاه األخالقوي المتأصل في فلسفة التاريخ .توجه
طابع فلسفة تونيز "العلمية" الى صورة معينة للعلم ،وهي الصورة التي صنعها الوضعيين .لقد
- See Ferdinand Tönnies. Einführung in die Soziologie, p 316
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ض ّمن ،في انجازات مفهومه السوسيولوجي -9 :الموضوعية  -2الميل الطبيعاني المتأصل و-3
استقالليتها عن المقدمات ال ِقيَمية والممارسة االجتماعية العملية.
افترضت حرية العلم في الفهم الوضعي لها ،التحرر من السياسة .طرح تونيز مسألة عالقة
سع على العموم ،كمسألة للعالقة بين النظرية االجتماعية
السوسيولوجيا والسياسة بشك ٍل وا ٍ
والممارسة االجتماعية ،أو بلغة بعض الكت ّاب األحدث ،المعرفة والمصلحة .ليس تجنب الحكم
ال ِق َيمي ،تبعا ً له ،رفضا ً لدراسة القيم االجتماعية .على العكس من ذلك ،فان الدراسة
طور
السوسيولوجية والعلمية والموضوعية للقيم يمكنها أن تُقدم للسياسة أساسا ً موثوقا ً به وت ُ ّ
اشكاالً جوهرية من النشاط السياسي .يجب اظهار األمور بطريقة علمية للحصول على تأثيرات
معينة ،ولكن هناك عدد من العلوم ال تحتوي على مثل هذه الميزات .انها بالنسبة له ،ليست علما ً
الم َهن او الفنون التي توظف البيانات التي توفرها لها
بحق .1ان السياسة هي واحدة من هذه ِ
العلوم .ان الفرق بينها هو أن العلم يجعل من القيم موضوعا ً لدراستها ،ولكن السياسة تجعل منها
أساسا ً للنشاط .يقول تونيز ،انه من الضار بل غير ذي صلة من وجهة النظر العلمية ،أن تكون
النتيجة "مرغوبةً" أم ال بالنسبة لل ُمراقب .أما ال ُممارس فانه ينطلق مما هو مرغوب أو ُمراد ،أنه
يكافح من أجل تلك النتيجة ،وهو يريد أن يعرف ما اذا كان من الممكن بشك ٍل عام معرفة النتيجة
بتأكي ٍد علمي .يتعامل العا ِلم مع األسباب والنتائج .الشخص العلمي يريد أن يعرف فقط ،أما
الشخص العملي يريد أن يفعل ويتصرف.2
كانت اطروحة تحرير العلم من السياسة موجهة أيضا ً ضد الفلسفة السياسية للرومانسية ،التي
كانت تُبرربوعي وتصميم االجراءات السياسية لألنظمة الرجعية في أوروبا.
ولكن بفصله العلم عن السياسية ،لم يُحاول تونيز ،بأي حا ٍل من األحوال فصل السياسة عن العلم.
كان يطمح الى جعل السياسة "علمية" ،ولم يكن يرغب في اقامة جدار ال يمكن تجاوزه بين نوعي
النشاط .كما يتضح من النقاشات التي أُشير اليها أعاله ،فان الموقف االدراكي للعا ِلم وال ُممارس
الذي وصفه تونيز ،كان في حقيقة األمر وصفا ً لموقفين ادراكيين مختلفين لنفس الشخص ،الذي
يبرز مرة ً كسياسي ومرة ً كسوسيولوجي .لم يكن هذا النوع من الوصف ُمصادفة ،ويمكن أن يكون
مرتبطا ً بتونيز نفسه ،النه (وفقا ً لشهادة معاصريه) فانه قد جمع ميزات هدوء العالم وشغف
السياسي الدستوري والمصلح االجتماعي والديمقراطي .توافق نشاط تونيز العملي كسياسي،
وا لتوجهات واألهداف والوسائل التي اختارها للعمل االجتماعي ،مع المبادئ الرئيسية لنظريته
االجتماعية.
أدت فرضية ازدياد العقالنية أثناء التطور االجتماعي ،الذي تمت صياغتها في سياق
السوسيولوجيا التجريبية ،بطبيعة الحال ،الى الحاجة الى الكفاح من أجل الديمقراطية ضد
التحيزات الطبقية واالقطاعية النه اعتبر تنوير وتعليم البروليتاريا مرحلةً ضروريةً بعد التنوير
البرجوازي في القرنين السابع عشر والثامن عشر .شارك تونيز بنشاط في الحركة االشتراكية
الديمقراطية والحركة العمالية ،ودا فع عن حرية التعبير والحق في تشكيل النقابات ،وجاء لدعم
ال ُمضربين خالل اضراب كييل  Kielالشهير  .9919-9911استمر نشاطه السوسيولوجي ألكثر
من  71عاماً ،وعكست أفكاره النظرية سمات التغيرات االجتماعية التي كانت تحدث في ألمانيا
في مطلع القرن العشرين.
نتجت هذه التغيرات عن طريق تعزيز الرأسمالية في ألمانيا وانتقالها الى المرحلة االمبريالية من
التطور الرأسمالي .بينما كانت هذه العملية تسير بوتيرةٍ أبطأ في القارة منها في المملكة المتحدة،
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التي قامت بثورتها البرجوازية في القرن السابع عشر ،استمرت التحوالت بشك ٍل أبطأ في ألمانيا،
التي كانت أكثر منطقة أوروبية تخلفا ً حتى ذلك الحين .أدى التشرذم االقليمي ،وغياب الدولة
الراسخة ،والحفاظ على البقايا االقطاعية والطائفية الى اعاقة تطور االمبريالية األلمانية ،التي
بدأت تتطور بنشاط فقط في سبعينيات ووثمانينيات القرن التاسع عشر.
سم تونيز في المفاهيم األساسية لسوسيولوجيته ،باعتماده على أعمال االثنولوجيين االنجليز
َر َ
واأللمان والقانونيين والطالب السياسيين ،المعالم األساسية للتغيرات في المجاالت االجتماعية
المتعلقة بالقانون الدستوري والمعايير القيمية النموذجية لفترة االنتقال هذه.
لم يُبرز تونيز األساس المادي لهذه التغيرات ،بسبب فهمه المثالي لطبيعة العمليات االجتماعية
ذاتها .ادعى أن العامل الفكري هو المحدد للتغيرات ،وبالتالي العقل هو العنصر الديناميكي في أي
تطور ثقافي كما هو الحال في التطور الروحي للفرد .هذا يعني أنه ،اي العقل ،يحدد سلوك
ٍ
األفراد وتفكيرهم الى ح ٍد كبير ،وكذلك سلوك األفراد الذين يشكلون مجموعا ٍ
ت وروابط في
نشاطهم ال ُمشترك وارادتهم ال ُمشتركة .1هذا النوع من ُمعالجة العملية االجتماعية ،استبعد بشك ٍل
طبيعي اي امكانية لمعرفة العمليات االجتماعية واالقتصادية الكامنة وراء التغيرات التاريخية.
كان تونيز على دراية جيدة بأعمال ماركس التي تُحلل نمط االنتاج الرأسمالي .عالوة ً على ذلك،
كان الهتمامه بالماركسية طابعا ً ثابتا ً و ُمستقراً .بناءا ً على اعترافه الخاص ،اثارت قراءة الجزء
األول من رأس المال ،اهتمامه بشك ٍل كبير في مسألة "أزمة الثقافة" ،وهو يُضيف ،أنه على
الرغم من ذلك ،ليس لدى الماركسية تأثيرا ً ُمباشرا ً على تطور أفكاره الخاصة.
في الواقع ،لم تُثبت استنتاجات ماركس المبدئية على أنها غريبة على تونيز وحسب ،بل وأيضا ً
طرحه للمسائل .في احدى أوراقه ،حدد تونيز جوهر نظرية ماركس عن ال ُمجتمع بأنها نظرية
عن العوامل ُمجردة ،أي أن الواقع االجتماعي كان تفاعالً بين ثالثة عوامل عامة جدا ً (االقتصاد،
السياسة ،الروح) ،ويتطور ك ٌل منها بشك ٍل مستق ٍل عن اآلخرى ،ولكن الحياة االقتصادية كانت
عامالً أكثر استقالليةً نسبياً .هذا النوع الدوغمائي من التقسيم الى عوامل ومتغيرات ،مثل الفكرة
ال ُمجردة عن "الحياة االقتصادية" هو أمر غريب عن روح الماركسية.
بعدم ادراكه الروح الدياليكتيكية وكلية الماركسية ،وضع تونيز مرارا ً ماركس رأس المال ُمقابل
ماركس البيان الشيوعي وعارضهما معاً .تكشف هذه ال ُمقابلة ال ُمقامة بالروح البرجوازية
الليبرالية ،عن مدى خطأ أفكار تونيز عن الحركة العمالية وايديولوجيتها .قام تونيز في النهاية
بتقيم الماركسية على أنها "تفسير زائف بال شك".2
قلل رفض تونيز رؤية األنماط المادية في أساس الحياة االجتماعية ،وعدم قبوله مسألة الصراع
الطبقي كعامل ديناميكي لتطور وتغير القانون الدستوري ومجاالت ال ِق َيم في المجتمع ،كل هذا قلل
الى ح ٍد كبير أهمية أفكاره السوسيولوجية .هذا هو السبب في أن مصدر وجود ال ُمجتمع والكيان
االجتماعي كأشكال أساسية للحياة االنسانية ال ُمشتركة ظل بشكل أساسي بدون توضيح .من أين
أتت االرادة الجوهرية  Wesenwilleالتي عززت األفراد بعضهم ببعض ووحدتهم في حياتهم
ال ُمشتركة كلها؟ كيف أ دى التفاعل الميكانيكي لألفراد الى وحدة او كلية أو كيان اجتماعي معين،
بالنظر الى همينة االرادة العشوائية Kürwille؟ ما هي ،على العموم ،العوامل التي شكلت هذه
سد ارادة الطبقة
الكُلية في كل حالة ُمحددة؟ .3تخلص الماركسية الى أن االرادة الجماعية تج ّ
1

- Ferdinand Tönnies. Art. cit., pp 464-465
- Ferdinand Tönnies. Einführung in die Soziologie, p 270
 3غالبا ً ما يتم تفسير كال النوعين من العالقات االجتماعية على أنها نتاج تحقيق مساعي الفرد الذهنية :الدوافع الغريزية Triebwilleوالدوافع العقالنية المشروطة  .Zweckwilleهذا التفسير الذي قدمه فوندت ،يخلط معنى المفهوم الذي استخدمه تونيز من أجله .أوالً،
يتم فصل االرادة والتفكير تماما ً (بالنسبة لتونيز المعالجة العقالنية لالرادة ،انظر ما قيل أعاله) .ثانيا ً ،سيتم ُمعالجة االرادة على انها-

2

السائدة في المجتمع ،والتي تُحدد بُنية وأشكال المظاهر الملموسة للتفاعالت البشرية .ومع ذلك،
وضع تونيز تعريفا ٍ
ت تفصيلية ،وأعطى أوصافا ً ظرفية للكيان االجتماعي وال ُمجتمع ،لكنه أثبت
عدم قدرته على الكشف عن طبيعة االرادة ،أي قوة السلطة االجتماعية وقوة الكل االجتماعي
على الفرد ال ُمنفصل في كل حالة محددة .ظل كال المفهومين األساسيين لسوسيولوجيته ك ُمقدمتين
بديهيتين ،بدالً من كونهما ُمستخلصين من تحليل واقع الحياة االجتماعية.
كان هذا الغياب باالهتمام بالواقع ،وقبل كل شيء ،واقع التفاعالت والصراعات وتعارض مصالح
الفئات االجتماعية والطبقات  ،هو الذي تسبب في أحد أوجه قصور تونيز في تصنيفه للمجتمع،
صور العالقات االجتماعية داخل الكيان االجتماعي
ووصفه الناقص للكيان االجتماعي .لقد ّ
كعالقات اتفاق وتفاهم ُمتبادل وصداقة وتعاون وود روحي وما الى ذلك .وتجاهل كل شيء
"سلبي" بالمعنى العاطفي ،وتجاهل العالقات ذات الطابع الصراعي .أشار ر .كونيغ عن حق الى
أن تونيز رفض رؤية عناصر االكراه في الكيان االجتماعي .في الواقع ،لقد رسم صورة ً مؤمثلةً
غير تاريخية للكيان االجتماعي ،واضعا ً صورة ً تتضمن أفكارا ً أخالقية وايديولوجية معينة بدالً
من رسم الواقع المتناقض ال ُمعقد للعالقات داخل الكيان االجتماعي.
كانت هذه الفكرة األساسية هي السبب في الطابع ال ُمتناقض لمغزى مذهب تونيز السياسي.
كانت هناك نتيجة أُخرى لتجاهل الصراعات والتناقضات في الحياة االجتماعية ،اي الطابع
الشكلي والمتافيزيقي لتصنيفات تونيز المعقدة والمتشابكة .لم تكن هذه بحد ذاتها غايةً لتونيز،
بالطبع ،لقد خدمت ألغراض الدراسة التفصيلية لعملية التغير التاريخي التي تحدث على مستويا ٍ
ت
مختلفة وفي ُمختلف مجاالت الحياة .حاول هو نفسه اضفاء الطابع الرسمي على المعرفة
نظام عالمي ٍ من الخصائص القابلة للتطبيق على تحليل المجاالت
السوسيولوجية والعثور على
ٍ
األكثر تنوعا ً في حياة ال ُمجتمع ،بغض النظر عن محتوى الموضوع .صارت أفكار تونيز ،بطرح
المسألة على هذا الشكل ،تحتوي على تناقض داخلي عميق .لقد كان الطابع الشكلي لتصنيف
تونيز وغياب معيار تحديد انماط العالقات والمجموعات الرئيسيةُ ،مفيدا ً فقط لوصف عمليات
التغيير التي تحدث بالفعلُ ،مستثنيةً امكانية تطوير تفسيرات سوسيولوجية للتاريخ بوسائلها.
وبعبارة أُخرى ،فان هذه التصنيفات تتحول حتما ً الى اصطالحات ولغة اصطالحية ال يمكنها أن
توفر معرفة "جوهرية" عن الواقع قيد البحث.
تفسير لعمليات التطور التاريخي.
وبالتالي ،ال يمكن لنظام تونيز السوسيولوجي أن يكون بمثابة
ٍ
لم يظل تصنيف "الكيان االجتماعي  -Communityالمجتمع  "Societyأداة ً ُمحايدة ً ايديولوجيا ً
لوصف العمليات االجتماعية .ومع ذلك ،حاول تونيز التأكيد على الطابع ال ِقيَمي ال ُمحايد ألفكاره،
وانفصالها عن الفلسفة وال تاريخ والسياسة وعلم األخالق .اما المحتوى الفعلي ألعماله فقد كان
سببا ً عند العديد من العلماء لتفسير تحليله للتطور من الكيانات االجتماعية  Communalالى
معنى سياسي رجعي ُمحدد
ال ُمجتمع  Socialكفلسفة تاريخ مخفية ،كايديولوجيا لتدمير الثقافة ذات
ً
تماماً .أثبت هذا التفسير أنه ممكن ،في الواقع ،بسبب مثالية تونيز في تفسيره العالقات االجتماعية
في الكيانات ،الموصوفة أعاله.
كان تونيز سوسيولوجي وقف عند حد فترتين من السوسيولوجيا البرجوازية .قام بتشكيل احدى
جوانب أعماله في القرن التاسع عشر ،كما أشار سعيه لتطوير "فلسفة التاريخ كسوسيولوجيا"
والسعي لخلق توليف ثقافي-تاريخي واسع ونظرية ميكانيكية للمعرفة االجتماعية ،وبغياب التمايز
الصارم في نظريته عن األفكار االجتماعية ،وأفكار التشريع القانوني والدراسات الدستورية.
ومن جه ٍة أُخرى ،طرح عدد من األفكار التي تم تطويرها بشك ٍل أكبر في السوسيولوجيا الغربية
تكوين نفسي صرف ويتم التخلص من المعنى االجتماعي-السياسي للمفهوم (راجع ،ارادة الشعب ،ارادة الناخبين) والتي ربما تلعب
دوراً رئيسيا ً في نظام تونيز.

غير الماركسية في القرن العشرين .كانت هذه في المقام األول فكرة البنية التحليلية للسوسيولوجيا
(تحليلي على عكس التاريخي) ،والتي شهدت على ادراكها (اي ادراك السوسيولوجيا) كعلم،
خاص لها في مقاربتها للمجتمع .كان تونيز واحدا ً من أوائل
ونهج
مكان
وسعيها للعثور على
ٍ
ٍ
ٍ
العلماء غير الماركسيين الذين يطرحون مسألة البُنية االجتماعية ،والتي أصبحت تُعتبر ،منذ ذلك
الحين ،على وجه التحديد ،مسألةً سوسيولوجية تُطرح بنمط خاص .تم تناول فكرة تطوير
سوسيولوجيا رسمية تقوم بتحليل موضوعها الخاص بغض النظر عن محتواها ،من ِق َبل
سوسيولوجي بارز آخر في مطلع القرن العشرين ،جورج زيميل  ،Georg Simmelوطور هذه
الفكرة الحقا ً فون ويز  von Wieseوالفريد فيركانت  Alfred Vierkandtوعدد آخر من
السوسيولوجيين.
عالوة ً على ذلك ،كانت احدى الجوانب األساسية لسوسيولوجيا تونيز هي نظريته الطبيعانية في
المعرفة االجتماعية والتي قامت أنواع أخرى من السوسيولوجيا بتطويرها في القرن العشرين.
ومع ذلك ،فان الشيء الرئيسي الذي تركه للسوسيولوجيا الحديثة في الغرب هو فكرة التمييز بين
نوعين من العالقات والروابط االجتماعية ،المتجسدة في مفاهيم الكيان االجتماعي
 Communityوال ُمجتمع  .Societyتناول اميل دوركهايم هذه األفكار ،الذي ميّز ال ُمجتمع
بالتضامن "العضوي" والتضامن "الميكانيكي" .تم تطبيق هذا التصنيف في شك ٍل اعيدت صياغته
بشك ٍل مناسب ،وال يزال يتم استخدامه من قِبَل العديد من السوسيولوجيين والفالسفة والمؤرخين
الغربيين ،لتفسير الصراع الرئيسي للتطور التاريخي ال ُمعاصر.

الفصل التاسع
سوسيولوجيا جورج زيميل
ليونيد غريغوريفيتش ايونين
حياته ونشاطه
ُولد جورج زيميل في برلين عام  . 9979التحق بعد المدرسة الثانوية الكالسيكية بكلية الفلسفة في
درسه المؤرخين مومسن وشتينثال وباستيان والفيلسوف ادوارد زيلر.
جامعة برلين ،حيث ّ
تركزت اهتماماته في أيام دراسته على الفلسفة والتاريخ والسيكولوجيا .حصل زيميل عام 9999
على درجة الدكتوراة في الفلسفة بأطروحته حول كانط ،وأصبح ،بعد  8سنوات من ذلك ُمدرسا ً
ب بعد  97عاما ً "استاذا ً متطوعا ً" في جامعة برلين ،لم يكن يستلم أجرا ً باستثناء
خاصاً ،وأنت ُ ِخ َ
الرسوم التي كان يدفعها له الطالب على محاضراته .فقط عام  ،9198اي بعد  31عاما ً من
التدريس الناجح أصبح استاذا ً بشكل رسمي في ستراسبورغ ،وتوفي عام .9199
كان زيميل ،خالل حياته ،أحد أشهر السوسيولوجيين األوروبيين ،بسبب موهبته التعليمية وقدرته
على االستجابة الفورية للمسائل ال ُملحة في الحياة االجتماعية .على الرغم من أنه لم يهتم بما يُطلق
عليه اآلن البحث التطبيقي ،اال أن زيميل كان يعرف كيف يجعل السوسيولوجيا علما ً تطبيقياً،
ت تُ ُ
حيث قدّم تفسيرا ٍ
برز جوهر المسائل االجتماعية ال ُملحة .ومن هنا أيضا ً اتى اتساع اهتماماته
السوسيولوجية (سوسيولوجيا الفن ،السوسيولوجيا الحضرية ،سوسيولوجيا الجنس ،سوسيولوجيا
العلم ،السوسيولوجيا العامة ومسائل التمايز االجتماعي ،الخ) .الى جانب نيتشه وديلتاي وآخرين،
كان زيميل نصيرا ً بارزا ً لما يُسمى بفلسفة الحياة .اتخذ ،في السياسة ونشاطه العام ،موقفا ً ليبرالياً،
ولكنه سقط خالل الحرب العالمية األولى في نوعٍ من الشوفينية العمياء .م ّجد بحماس في كتابه
(الحرب والقرار الروحي) ،9199 Der Krieg und die geistigen Entscheidungen
"الروح األلمانية".
كانت أعمال زيميل السوسيولوجية الرئيسية هي التالية( :االختالف االجتماعي) Uber soziale
( ،9911 Differenzierungمشاكل فلسفة التاريخ) Die Probleme der
( ،9912 Geschichtsphilosophieفلسفة النقود) ،9111 Philosophie des Geldes
(السوسيولوجيا -بحوث في أشكال التواصل) Soziologie. Untersuchungen über die
( ،9119 Formen der Vergesellschaftungصراع الثقافة الحديثة) Der Konflikt
 .9199 der modernen Kulturيُعتَبَر زيميل أحد مؤسسي (السوسيولوجيا الرسمية) الى
جانب تونيز ،ولكن أهمية عمله تتجاوز كثيرا ً اطار المدرسة الرسمية.
 -1أصل السوسيولوجيا ومسألتها األساسية
علم آخر من الضرورة العملية "كسالح في النضال
كتب زيميل أن السوسيولوجيا نشأت ،مثل اي ٍ
من أجل الوجود".1نشأ طرح المسائل السوسيولوجية في مطلح القرنين الثامن عشر والتاسع
عشر ،بالتوازي مع استيقاظ النشاط السياسي والعملي للجماهير من أجل حقوقهم ضد مصالح
1

- Georg Simmel. Soziologie. Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung (Verlag von
Duncker & Humblot, Munich, 1922), p 1

األفراد المنفصلين .كتب أنه أصبح من المفهوم أن كل ظاهرة فردية تتحدد بكثافة تأثيرات البيئة
االنسانية ،الن الطبقات التي تألفت قوتها من "وجودها االجتماعي" بدالً من األهمية الواضحة
لألشخاص الفرديين الذين يستندون الى الوعي النظري متتبعين عالقات السلطة العملية .1ثم صار
"نهوض" مجتمع الماضي الى جانب ُمجتمع الحاضر ،وبعد ذلك ايضا ً "المجتمع بشك ٍل عام"
كجوهر يُشكل وجود الفرد "مثل تش ّكل األمواج من البحر" .وعندها تشكلت فكرة الجوهر
ٍ
االجتماعي لالنسان وأخذت األحداث التاريخية شكلها ،وحصلت "علوم المجتمع" على الفرصة
التباع ُمقاربة جديدة للمسائل العالقة والتي ال تزال تُزعج الناس.
كعلم خاص في تلك الفترة النها كانت تفتقر الى
اقترح زيميل ،أن السوسيولوجيا لم تكن موجودة ً ٍ
موضوعٍ يخصها ،والذي-أي موضوعها -سينهض من مراقبة مواضيع المعرفة االجتماعية
التقليدية "من زاوية جديدة" .من أجل هذا الغرض ،كان من الضروري أيضا ً التمييز بين مفهوم
المجتمع ،على هذا النحو ،والذي كان موجودا ً بعيدا ً عن أي ظاهرة وأي لحظة اجتماعية-تاريخية،
ومفهوم ال ُمجتمع كمجموع ألشكال التواصل .2Vergesellschaftung
 -2الشكل والمحتوى .مشروع السوسيولوجيا الرسمية
ان مفهوم الشكل ومفهوم المحتوى ،المرتبط به ارتباطا ً وثيقاً ،هما األكثر أهميةً في سوسيولوجيا
زيميل الرسمية.
اقترح في أحد أعماله المبكرة اعتبار تاريخ المجتمع كالظاهرة النفسية أو الذهنية .ان كل ظاهرة
نفسية يجب أن تؤخذ من جانبين :من ناحية ،كفعل نفسي يُبرز نفسه على أنه رغبة او ذكرى الخ،
ومن ناحية أخرى ،كفعل نفسي يُبرز نفسه كما هو مرغوب و ُمتذ ّكر ،الخ .في مثل هذا الفعل ،وفي
كل واح ٍد منه ،فاننا نحصل على المحتوى الموضوعي للوعي عندما نعزل هذا الجانب الثاني من
الفعل النفسي ،والذي لم يكن نفسيا ً بأي حا ٍل من األحوال .كان هذا المحتوى هو ما تم فهمه في
فلسفة الحياة على أنه "تجربة" ،والذي هو وفقا ً لزيميل "مادة" و"جسد" االجتماعي.
يمكن تعريف الشكل ،بدوره ،بأفضل ما يمكن ،حسب األدوار التي يؤديها .وهذه األدوار ،حسب
زيميل هي التالية -9 :الشكل الذي يربط عدة محتويات بطريقة تُشكل وحدة ً واحدة -2 .الشكل
الذي يفصل المحتويات عن بعضها البعض -3 .األشكال التي تُنظم المحتويات ببعضها البعض.
يقول زيميل ،أن ما نسميه الشكل هو توحيد المواد من زاوية الوظيفة التي تؤديها ،.وهي تكسر
عزلة األجزاء التي تشكله .يتعارض الكل ،كوحدة لهذه األجزاء ،مع أي مادةٍ أُخرى ال تمتلك
شكالً أو متشكلة بطريقة مختلفة .3فيما يتعلق بالسوسيولوجيا ،ينبغي أن يُفهم تعارض الشكل
والمحتوى على أنه تعارضا ً لـ"مادة" التفاعل االجتماعي (الثقافي ،النتاجات الفكرية المشروطة
تاريخياً ،األهداف ،وتطلعات واحتياجات الفرد) من جهة ،و وبُنى التفاعالت التي غالبا ً ما تتكرر
وتميز الثقافة ،واألحداث والظواهر التاريخية من أي نوع ،من جه ٍة أُخرى.
ب من هذه البُنى .ونتيجةً لذلك ،لم يكن عمل
نشأ المجتمع البشري ،وفقا ً لزيميل ،من
مزيج ُمرك ٍ
ٍ
السوسيولوجيا الرسمية تقسيم التشكيالت االجتماعية الى جزئين ،ولكن فرز هذين الجانبين منها،
والتي تُشكل المجتمع كظاهرة فردية وشخصية .لم يحاول أن يصنع كتالوجا ً ُمستنفدا ً شامالً
للعالقات االنسانية (على الرغم من أنه كان يُالم على فعل ذلك ،بالمناسبة) .على العكس من ذلك،
اعتبر أن المفاهيم الشكلية الصرف ذات قيمة محدودة ،وأن مشروع السوسيولوجيا الرسمية لن
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يتحقق بشك ٍل كافٍ اال عندما يترافق فرز أشكال التفاعل االجتماعي مع تفسير ماذا تعني كأشكال
صرف للسلوك االنساني وفي أي ظروفٍ نشأت وكيف تطورت وما هي التغيرات التي مرت بها
بسبب خصوصية موضوعها وما هي الخصائص المادية والشكلية للمجتمع الذي نشأت منه
وأنحلت فيه .1وبعبارةٍ أخرى ،يجب أن يُصبح كل شكل من أشكال التفاعل ،عند تعريفه على هذا
النحو ،موضوعا ً لوصفٍ تاريخي ٍ هادف.
 -3أنماط األشكال االجتماعية
لم يترك لنا زيميل تصنيفا ً منظوميا ً لألشكال االجتماعية ،لكنه جعل العديد من جوانب الحياة
االجتماعية موضعا ً لبحثه ،فارزا ً اياها كأشكال من واقعها "الحي" :الهيمنة ،التبعية ،التنافس،
تقسيم العمل ،تشكيل األحزاب وما الى ذلك .لقد طرح مسألة أن كل هذه األشكال تتم اعادة انتاجها
ى مناسب في أنواعٍ متعددة في التنظيمات الجماعية واالجتماعية ،والتي تُعا َمل
ويتم مألها بمحتو ً
بدورها كأشكال "في الدولة والمجموعات الدينية ومجموعات المآمرين ومؤسسات األعمال
والعائلة ومدارس الفن وما الى ذلك) .أعطى زيميل أمثلةً على دراسة هذه األشكال واألشكال
ال ُمماثلة في األوراق التي شكلت واحدا ً من أشهر أعماله (السوسيولوجيا) .يمكن تمييز ثالثة
مجموعات من األشكال :العمليات االجتماعية ،األنواع االجتماعية ،ونماذج التطور .تتضمن
العمليات االجتماعية ظواهر ثابتةً بغض النظر عن ظروف تحققها (مثل التبعية والسيطرة
والتنافس وا لتصالح وما الى ذلك) .ان الموضة كظاهرة عالمية هي مثال على العملية االجتماعية.
يعتبر زيميل ،أن الموضة تفترض بشك ٍل مسبق المحاكاة والتفريد ( Individualisationوالتي
بدورها تُمثل أشكاالً من العمليات االجتماعية) .ان الشخص الذي يتبع الموضة يميز نفسه أو
نفسها عن اآل خرين ،ويؤكد على عضويتههها في فئة او طبقة اجتماعية معينة.
أظهر زيميل استحالة وجود الموضة دون السعي الى التفرد من خالل التأكيد على أنه لم يكن
قدر من االندماج االجتماعي والتي لم يكن
هناك موضة في المجتمعات البدائية التي تتميز بأقصى ٍ
مجتمع يحكمه مجموعة
فيها أي سعي فردي للتميز عن كتلة الجمهور .تماما ً كما هو الحال في أي
ٍ
صغيرة نسبيا ً من الناس ،يرتدي أعضاء االوليغارشية الحاكمة ثوبا ً متطابقاً ،ولم يرغبوا في
اظهار تفردهم في مقابل مجموعات المواطنين (مثل دوقيات البندقية ،الذين كانوا يرتدون األسود
دائماً).
ثبت استحالة وجود الموضة بدون السعي الى التقليد والمحاكاة واالندماج مع الجماعة من خالل
حقيقة أنه لم يكن يوجد موضة في المجتمعات التي تتميز بالتحرر من معايير الجماعة .في
شخص اسلوبه الخاص في اللباس ،لم يكن هناك موضة
فلورنسا ،على سبيل المثال ،اتبع كل
ٍ
بسبب أنه لم يكن هناك سعي لالندماج مع الجماعة.
بمجرد أن تصبح أي ظاهرة (اللباس ،األفكار ،األخالق ،األشياء وما الى ذلك) "موضة" تبدأ بعد
ذلك من "الخروج من اطار الموضة" .كما أن من جاذبية الموضة أنها جديدة وعابرة في نفس
الوقت .تُعطي الموضة احساسا ً بالحاضر واحساسا ً بمرور الزمن .يقول زيميل ،ان احدى اسباب
االنتشار الواسع جدا ً للموضة في العصر الحاضر على وجه التحديد هو انحالل القناعات القديمة
والعادات والتقاليد المتأصلة في االيمان والمعتقدات ،ونتيجةً لذلك تُصبح األشكال المؤقتة والعابرة
أكثر نشاطاً ،وبالتالي ،أيضاً ،يتزايد التأثير المهيمن للموضة في الفن والعلوم وحتى في األخالق.
ومع ذلك ،وعلى الرغم من الطابع العابر ألي موضة ملموسة ،اال أن لها ثباتا ً ُمعينا ً كشك ٍل
- See Georg Simmel. Soziologie, pp 10-11

1

اجتماعي :كانت الموضة موجودة دائما ً بهذا الشكل أو ذاك".1
الفئة الثانية من األشكال االجتماعية هي النوع االجتماعي .يكتسب الشخص ال ُمنخرط في نوعٍ
معين من العالقة صفا ٍ
ت مميزة معينة جوهرية له ،وهي تظهر باستمرار بغض النظر عن طبيعة
ٍ
أي نفاع ٍل معين .مثال على النوع االجتماعي الذي درسه زيميل :الكلبي ،الفقير ،األرستقراطي،
الخ.
كما في مثال الموضة المذكور أعاله ،تحرك فكر زيميل جدليا ً عند وصف األنواع االجتماعية من
خالل تمييزه تناقضاتها التي تميزها .ان الحياة اليومية للنوع االجتماعي (األرستقراطي) ،على
سبيل المثال ،هي وحدة لصفتين حصريتين :من ناحية ،يتم استيعابه ،تماما ً في مجموعته وتقاليد
اسرته ،النه أحد أفرع شجرة العائلة ،ومن ناحية أُخرى ،انه ينفصل تماما ً عن المجموعة وحتى
انه يُعارضها ،الن القوة واالستقاللية والمسؤولية الشخصية هي لب التقليد ال ُمميز للطبقة
األرستقراطية.2
من األمثلة على األشكال االجتماعية التي تنتمي الى المجموعة الثالثة ،والمعروفة باسم نماذج
سع المجموعة وتكثّف الفردية.
التطور ،هي العملية العالمية للرابطة بين تو ّ
يكتب زيميل ،مع ازدياد حجم المجموعة ،يُصبح اعضائها أقل تشابها ً بشك ٍل متزايد .ان ازدياد
الفردية يترافق مع انحالل المجموعة .كلما كانت المجموعة أصغر ،أي أكثر خصوصيةً ،كانت
المجموعة ،على العكس ،أقل فرديةً .تطور التاريخ باتجاه ازدياد الفردية على حساب فقدان
األفراد لخصائصهم االجتماعية الفردية :حل األفراد المستقلين والمتساوين والعائلة النووية
الصغيرة محل العائلة ال ُممتدة .وح ّل المجتمع المدني بما يميزه من مسؤولية فردية عالية محل
الح َرفية.3
التنظيم االجتماعي الذي يعتمد على قرابة الدم والمنظمات ِ
يمكن تصنيف األشكال االجتماعية بطريقة مختلفة-حسب درجة بُعدها عن المظاهر النفسية ذات
المغزى ال ُمباشر .اعتقد زيميل أن مثل هذه األشكال العفوية مثل التبادل والتقليد واألشكال
ال ُمرتبطة بسلوك الحشود أنها هي األقل انفصاالً عن المحتوى .أن األشكال األكثر استقرارا ً
واستقالليةً مثل المنظمات االقتصادية الرسمية (الرسمية بالمعنى العُرفي السوسيولوجي الحالي،
وليس بالمعنى الذي يعطيها اياه زيميل) تبتعد الى ح ٍد ما عن "المادة" االجتماعية والمحتوى
االجتماعي.
وأخيراً ،األشكال االجتماعية التي يقول عنها زيميل بأنها "اللعب" ،هي األبعد عن عفوية الحياة
االجتماعية .انها "أشكال للجتمعة االجتماعية" ليست تجريدات ذهينة ولكنها أشكال موجودة
بالفعل (أو يمكن للمرء أن يُصادفها) في الحياة االجتماعية .انها أشكال نقية الن المحتوى الذي
"مألها" ذات مرة قد اختفى .ومن األمثلة على ذلك" :النظام السياسي القديم" أي شكل سياسي
انتهى وقته ولم يُلبي احتياجات األفراد المنخرطين فيه" .العلم من أجل العلم" وهو معرفة منفصلة
عن احتياجات البشر والتي توقفت عن كونها "سالحا ً في النضال من أجل الوجود" و"الفن من
أجل الفن" ،الخ.
ان "التفاعل االجتماعي الحر" هو شكل استثنائي من اللعب في دوره وأهميته .انه تفاعل من أجل
غرض آخر سوى االستمتاع بصحبة اآلخرين والتواجد
التفاعل موجود كذلك ليس ألجل اي
ٍ
معهم .هذا النوع من التفاعل هو شكل من التواصل أو موديالً ُمجردا ً للعملية االجتماعية بدون أي
ى
عناصر ذات
معنى .ينخرط األفراد فيه كأفراد "شكليين" يفتقر الى أي خصائص ذات مغز ً
ً
(مثل القدرة والثروة والوضع االجتماعي والسلطة والمعتقدات والقناعات الخ) .هذه التفاعلية هي
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اتصال الذين يقفون على قدم "المساواة" .اللباقة هي وسيلة ضمان هذه المساواة ،وهي تحد من
تطلعات ودوافع األفراد المشاركين فيه .ليس من اللبق التحدث عن العمل او مناقشة المسائل
ال ُمجردة او اظهار ذكاء المرء أو ثروته في حفلة مسائية .وبالتالي ،فان اللباقة هي لعبة لشكل
المعايير االجتماعية .المغازلة هي شكل لعبة للعالقات الجنسية ،الشخصية" ،فارغة" بدون
ى اغرائي حقيقي .ان المحادثة في مثل هذه الحفلة هي غاية في حد ذاتها .ان موضوعها،
محتو ً
بالطبع ،ليس مسألة الالمباالة ،ولكن الشيء الرئيسي ليس موضوعها وال محتواها ،بل الشعور
بالرضا من المحادثة العامة نفسها ،من الدردشة والمحادثة التي تُجسد التفاعل الحر ،التواصل من
أجل التواصل.1
 -4السوسيولوجيا الفلسفية .نظرية الفهم
أظهر زيميل فكرة السوسيولوجيا الصرف بشك ٍل كامل ومتسق في تحليله للتواصلية .ولكنه استنفد
هذه الفكرة باظهار محدوديتها .وقد اعتبر ان السوسيولوجيا الصرف ممكنة فقط جنبا ً الى جنب
مع السوسيولوجيا الفلسفية التي تضع المبادئ النظرية-االدراكية واالجتماعية والفلسفية
للسوسيولوجيا الصرف ،وتمنحها المصطلحات والشروط واألفكار األساسية والمقدمات التي ليس
لها عالقة بالتجربة المباشرة وموضوع المعرفة المباشر والتي ليس لها مكان فيها .2طرح زيميل
مسائل عالقة السوسيولوجيا والفلسفة وأساسها الفلسفي كمسائل  -9لتطور نظرية المعرفة
السوسيولوجية  -2انشاء سوسيولوجيا تاريخية او كما يقول هو نفسه ،الميتافيزيقيا االجتماعية.
لقد اعتبر أن نظرية الفهم التاريخي نظريةً خاصةً لمعرفة الظواهر االجتماعية .واعتبر هذه
النظرية ،التي طورها بالفعل في مسائل فلسفة التاريخ ،كمنهجية فلسفية لالدراك تقوم بمثابة دليل
لتطبيق المناهج العلمية العامة مثل االستقراء والتصنيف وما الى ذلك ،أثناء التحليل
السوسيولوجي .باالضافة الى ذلك ،يعمل مفهوم الفهم كحلقة وصل بين السوسيولوجيا الصرف أو
الرسمية والفلسفة االجتماعية .انها وسيلة الستيعاب البيانات والحقائق التاريخية ال ُمتاحة
للسوسيولوجيا الرسمية.
يكتب زيميل أن التشكيالت الجوهرية ال ُمفترضة ال ُمدركة كحقائق تنهض فقط في النشاط الذهني
للباحث ،الذي يُرتب الحقائق وفقا ً لألفكار والقيم السائدة ،يضعها في مجموعا ٍ
ت تنهض من خاللها
حلول للمسائل التي لم يكن من الممكن طرحها لو لم يعتمد الباحث فقط وبشكل حصري على
الخبرة األولية .هذا "النشاط الذهني" هو نشاط أساسي مبدأه الرئيسي الموجه والمنظم له هو
صورة العالم االجتماعي "الكلية" التي تظهر في صورة السوسيولوجيا التاريخية.
 -5السوسيولوجيا التاريخية
يكمن خلف السوسيولوجيا التاريخية أفكار تطور المجتمع كتمييز وظيفي مصحوب باندماج
متزامن لعناصره المختلفة التي تُميز تطورية القرن التاسع عشر .كان هذا بسبب تأثير التطورية
الوضعية التي سادت في المرحلة األولى من أعمال زيميل الفلسفية السوسيولوجية.
لقد أشرت ،عندما وصفت أعاله نوع أشكال التواصلية التي درسها زيميل والتي أطلق عليها
نموذج التطور ،أشرت ،أنه تبعا ً له ،فان حجم المجموعة يرتبط ارتباطا ً وثيقا ً بدرجة تطور
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فردانية أعضائها .وأضاف ،أنه بنفس الطريقة ،فان حجم المجموعة يتناسب طرديا ً مع درجة
الحرية التي يتمتع بها أعضاؤها .كلما صغر حجم المجموعة ،كلما كان عليها أن تعمل أكثر،
وكلما كانت المجموعة أصغر كلما كانت أكثر وحدة ً وكان عليها أن تعمل أكثر وتمسك أعضاؤها
ببعضهم البعض للدفاع عن وحدتها وسالمتها ضد اآلثار المحيطة.
عند النمو الكمي للمجموعة ،تتسع حدود سماحية المجموعة ليصبح كل فر ٍد فيها أكثر تحديدا ً على
هذا النحو ،وبالت الي تنفتح الفرص لتنوع الفردية وتزيد درجة حرية الفرد .يؤدي اتساع المجموعة
الى تحقيق الجانب المكاني للتواصل ،مما يؤدي بدوره (فيما يتعلق بعمليات تطور النفسية) الى
تطور القدرة على التجريد .وتؤدي الزيادة في عدد أفراد المجموعة الى جانب تمايز عناصرها
الى توليد القدرة الذهنية لها ،وتنهض بالتالي القدرة على الوعي وينشأ الفكر .1يترافق صعود
وتطور الفكر جنبا ً الى جنب مع ظهور وتطور النقود واالقتصاد .ان ظهور النقود كوسيلة عالمية
للتبادل هو أمر محكوم بالعملية التاريخية للتوسع المكاني والتمايز الحتمي للوحدات االقتصادية.
توا فقَ تطور النقود ،مثل تطور العقل ،مع نمو الحرية وزيادة الطابع التفريدي ألعضاء الجماعات
االجتماعية (من خالل تقسيم العمل) .2ان صعود الوعي وتطور النقود هما عالمة على ظهور
المجتمع في فترته "التاريخية".
وفقا ً لزيميل ،فان تاريخ المجتمع هو تاريخ ازدياد ذكائية (أي عقلنة ،في جوهر األمر) الحياة
االجتماعية وتعميق مبادئ اقتصاد النقود .بعبارةٍ أُخرى ،لقد طابق تاريخ المجتمع بتاريخ تشكل
الرأسمالية الحديثة ،حيث تطورت السمات العامة ال ُمميزة للنقد والعقل بشك ٍل كامل .في كتابه عن
كانط ،كتب زيميل ،عندما كان يناقش فلسفته ،أن تطور الفكر ظهر ،من ناحية ،في أهمية العلم
الحديث (وفي الحقيقة ليس فقط في تطوره الفعلي ولكن حتى في االيمان به) ،في ثراء الحياة،
حيث أن العلم يمكن أن يحكمها ،وهو اعتقاد يتطور بثبات في صدام الليبرالية واالشتراكية .من
ناحي ٍة أُخرى ،يعتقد زيميل ،أن االقتصاد النقدي الشامل المنتشر أثبت عمليا ً هيمنة المبدأ الفكري.
ان االتساق المنطقي ورفض كل ذاتية وامكانية الجميع أن يستفيدوا من اقتصاد النقد-كلها
خصائص االقتصاد النقدي في العصر الحديث وذهنيته .3على النقيض من منظري "روح
الرأسمالية" اآلخرين ،لم يربط زيميل صعود اقتصاد النقود ،والفكرية ،بالعصور الحديثة وبأصل
االقتصاد الرأسمالي وااليديولوجيا .كان بالنسبة له مفهوما ً أكثر عموميةً ،وهو نوع من "التطورية
العالمية" التي ميزت مراحل تطورها عصورا ً مختلفةً من تاريخ البشرية.
ان الفكرية واالقتصاد النقدي هما المفهومين األساسيين لسوسيولوجيا زيميل التاريخية .وفي نفس
كرس زيميل الفصل الختامي من
الوقت ،تعامل معهما كأكثر أشكال التواصل والتفاعل تجريداًّ .
(فلسفة النقود) لتحليل هذه األشكال .هذا الفصل ،في جوهره ،هو صورة لنمط الحياة في
الرأسمالية.
 -6تحليل "روح الحداثة"
اعتبر زيميل غياب بعض الصفات النوعية للطبيعة ال ُمعبّر عنها ،السمة الرئيسية التي تميز كال
هذين الشكلين.
كمفهوم صرف ،يفتقر الى الصفات تماماً ،ليس بمعى انه يفتقر الى بعض
يكتب ،أن الفكر،
ٍ
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الميزات الضرورية ،ولكن بسبب أنه يوجد بعيدا ً عن أُحادية الجانب التي تحدد صفته .1وينطبق
نفس الشيء على النقود.
من الواضح أن هناك افتقارا ً للصفات في النقود ايضاً .كما أن النقود في حد ذاتها هي االنعكاس
الميكانيكي للقيمة النسبية لألشياء وهي مفيدة للجميع على قدم المساواة ،لذا فان كل األشخاص في
حالة متساوية في عملية تبادل النقود ،ليس الن كل شيء ذو قيمة ،ولكن الن ال شيء ذو قيمة ما
2
قاس ،طاردا ً الذاتية الساذجة والفهم
ق ٍ
عدا النقود  .يبني الفكر صورة ً ميكانيكيةً للعالم بمنط ٍ
المباشر المتأصل في الفترات السابقة ُمحالً محلها موضوعية المنهجية المنطقية.
يختفي عمق وكمال تجربة الماضي الذهنية ،ذلك الماضي الذي يخبرنا فيه حتى الشخص المتميز
فكريا ً والملتزم نظريا ً مثل دانتي أنه يجب على المرء أن يستجيب لبعض الخصوم ليس بالحجج
ولكن فقط بالسكين .3يضمن االنتشار الحالي للعقل-الروح الكلية ال ُمحددة -سهولة فهم الناس جميعا ً
من شتى األصول والسمات العقلية لبعضهم البعض ،وهي سهولة يصير عكسها تسويةً وانخفاضا ً
في المعيار العام للحياة الفكرية .وبنفس الطريقة بالضبط ،يكتب زيميل أن طبيعة تأثير النقود
الواضحة والثابتة تستبعد العفوية المميزة للماضي .يسود االغتراب العالمي ،ويسلب المال الشيء
ال ُمنت َج من طابعه وغايته ويحوله الى وسيلة (العامل مغترب عن نتاج عمله) .وتفصل النقود الفرد
مكانيا ً وروحيا ً عن األشياء التي تنتمي اليه ،والتي تتوقف عن كونها جزءا ً من أناه ،ويغترب
المالك عن ملكيته .يختفي العنصر الشخصي الذاتي من العالقة بين الحاكمين والمحكومين،
وتصبح التبعية جزءا ً من الضرورة التكنولوجية ،وهو مطلب "للبزنس" ،ويغترب األفراد في
االنتاج ك ٌل منهم عن اآلخر ،وما الى ذلك.
يترافق االغتراب العالمي مع نمو الحرية الفردية .بما أن الحرية تعني االستقالل عن ارادة
اآلخرين ،فانها تبدأ باالستقالل عن ارادة بعض األفراد .ان المستوطن الوحيد في الغابات األلمانية
أو األمريكية ليس مستقالً  ،ولكن سكان المدن الحديثة مستقلون بالمعنى االيجابي للكلمة ،على
الرغم من أنهم يحتاجون الى عد ٍد ال يُحصى من الموردين والعمال وسيضيعون بدونهم،
وعالقتهم بهم موضوعية تماما ً وال تتجسد اال بالنقود .4ان االغتراب والحرية هما وجهين لعملة
واحدة.
فقد الناس ميزات فرديتهم خالل هذا االغتراب العالمي ،وصاروا "متماثلين" و"أحاديي البُعد"
ولم يعودوا يفضلون شيئا ً او يفضلهم أحد .أصيح البغاء رمزا ً للعالقات بين األشخاص.
أشار كانط ،عندما كان يصوغ منظومته المقولية الى أن على المرء أن ال يعتبر الشخص اآلخر
وسيلة ،ولكن يجب أن يعتبره غايةً ويتصرف وفقا ً لذلك .والبغاء سلوك يتعارض تماما ً مع هذا
معنى عميقا ً في
المبدأ .في البغاء يكون الشخص وسيلةً فيما يتعلق بكال الطرفين .رأى زيميل
ً
ق جدا ً باقتصاد النقود .كما أن النقود تدمر طبيعة األشياء بلمس ٍة
حقيقة أن البغاء مرتبط بشك ٍل عمي ٍ
منها.
ومع ذلك ،في تلك اللحظة التي يتم فيها تقييم األشياء الموجودة وفقا ً لقيمتها النقدية ،يتم ازالتها من
عالم هذا الصنف ،وتخضع قيمتها النوعية لقيمتها الكمية واستقالليتها التامة-العالقة المزدوجة
ى معين كتمييز فقد أساسه .ان جوهر الدعارة،
باألشياء األخرى وبذاتها -التي نختبرها على مسو ً
والذي أدركناه في النقود ،يُنقل الى األشياء .5...درس زيميل الوظيفة االجتماعية للنقود والوعي
& - Georg Simmel. Philosophy of Money. Translated by Tom Bottomore and David Frisby (Routledge
Kegal Paul, London, 1978), p 432
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المنطقي بكل توسطاته وتمظهراته المتنوعة :في الديمقراطية الحديثة ،في القانون الرسمي ،في
االيديولوجيا الليبرالية ،في قوة العلم ،في تيارات األذواق الفنية ،في زخارف وتراكيب األعمال
الفنية وأخيرا ً في ايقاع ووتيرة الحياة .لقد اكتشف في جميع مجاالت الوجود االنساني المشترك
وحدة ً "نمطية" الثقافة الحديثة ،تحكمها طبيعة هذين العاملين من عواملها التوجيهية.
الموضوعية هي اسلوب الثقافة الحديثة -موضوعية األشكال المنطقية الموجودة بشك ٍل مستق ٍل عن
معنى أو خاط .
المحتوى الذي يمألها ،والتي تعترف بالصحة الشكلية ألي حكم حتى لو كان بال
ً
بطريق ٍة أو بأخرى فان موضوعية القانون الحديث مشابهة لذلك بالصحة الحصينة لمحتواه الغني،
وأحيانا ً الفاضح ،أو كما يقول زيميل ،المتضمن ظلما ً مادياً .هذه هي المفارقات التي نشأت عن
تطور وتر ّكب كال العاملين الرئيسيين والذين ،حسب زيميل ،حددا معنى العصر الحاضر.
هذا المعنى هو تزايد "تدمير" األشكال األساسية للتواصل والتفاعل وانفصالها عن المحتوى
وتحويلها الى أشكال لعب مكتفية ذاتية ،باختصار ،اضفاء الطابع النسبي على محتوى الثقافة.
يغترب الفرد المتحرر ،عن موضوعية الروح االنسانية .يقول زيميل" :مثلما تمثل النظرة
االطالقية للعالم مرحلةً محددة من التطور الفكري في ارتباط مع الظروف العملية واالقتصادية
والعاطفية للشئون االنسانية ،يبدو أن النظرة النسبية للعالم تعبر عن عالقة تكيف مؤقتة من جانب
فكرنا .وبشكل أكثر دقة ،فان ذلك يتأكد بالصورة ال ُمتعارضة للحياة االجتماعية الذاتية المقابلة،
والتي وجد فيها المال تجسيده الفعال والحقيقي ،ورمزية انعكاسه في أشكاله وحركته .1وهكذا
يكتمل كتاب (فلسفة النقود) بنبرة سامية من النسبوية الواعية والمتسقة.
 -7التقييم النقدي لسوسيولوجيا زيميل
عكست بنية مفهوم زيميل السوسيولوجية األفكار النسبوية المميزة لعصرة حول بُنية المعرفة
بشك ٍل عام وبُنية المعرفة االجتماعية بشك ٍل خاص .كانت هذه األفكار نتيجةً لالستنتاجات غير
الصحيحة التي استخلصها من فهمه للحقائق العلمية والتطور االجتماعي في عصره.
في بداية عمله الفلسفي ،الذي التزم بالمبادئ المعرفية التي كانت تُميز الطبيعانية الوضعية ،فهم
زيميل انهيار دوغما العلوم التقليدية بشك ٍل حا ٍد للغاية .كانت الثورة في العلوم الطبيعية التي حدثت
في مطلع القرن العشرين و"أزمة الفيزياء" ،بال شك ،حقائقا ً دفعته الى الموقف النسبوي.
لكن لعبت حقائق التطور االجتماعي في ذلك الوقت الدور األكبر في تشكيل أفكاره االجتماعية-
الفلسفية .اتسم مطلع القرن العشرين-الفترة التي دخل فيها المجتمع الرأسمالي عصر االمبريالية-
بشح ٍذ لجميع التناقضات المتأصلة في النظام االجتماعي للرأسمالية ،ونتيجةً لذلك تدهور كل
معيار ثقافي وتم اضفاء صفة النسبية على النمط الحياتي المرتبط به.
صور
لقد قدّم زيميل وصفا ً رائعا ً لهذه العملية من "الداخل" ،من موقع المشارك في األحداث .لقد ّ
ظاهرة "تدهور" األشكال االجتماعية التي لم تعد قادرة ً على احتواء الحركة المادية لألشياء .لكنه
تفسير موضوعي ٍ للعملية ألنه اتخذ موقفا ً نسبويا ً وذاتياً .كما أنه لم يقبل
لم يكن قادرا ً على تقديم
ٍ
التفسير الماركسي لـ"صراع الثقافة الحديثة" .قال بأن المفهوم الماركسي للتطور االجتماعي
واالقتصادي دوغمائي ،حيث قال بأن الماركسية هي نسخة من "الواقعية التاريخية" ،التي كان
من المفترض أن تشرح نظريته عن الفهم التاريخي طبيعتها "ال ُمركبة" .لكنه قدّر عاليا ً تحليل
ماركس الدياليكتيكي لدور النقود في تحوالت الوعي البرجوازي ،وتصوره عن االغتراب
ودراسته للمذاهب االيديولوجية البرجوازية .يمكن مالحظة أثر ماركس في العديد من صفحات
- Ibid., p 512
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(فلسفة النقود).
اثناء اكتشاف المحتوى "االيجابي" في المادية التاريخية ،اعتبر زيميل أن مهمة تصوره
االجتماعي -الفلسفي هو بناء طابق جديد تحت المادية التاريخية بحيث يتم الحفاظ على القيمة
التفسيرية الدماج الحياة االقتصادية بالحياة الفكرية ،في حين يتم االعتراف بهذه األشكال
االقتصادية نفسها على انها نتيجة للتقييمات األكثر عمقا ً والتيارات النفسية وحتى الشروط
الميتافيزيقية ال ُمسبقة .1وبعبارة أُخرى ،اقترح زيميل جعل الحقائق التي توصلت اليها المادية
التاريخية نسبية ،أي في الواقع حرمان ها من أساسها المادي الراسخ .كانت محاولته لـ"تحسين
الماركسية" ،في الواقع ،معركةً ضدها .كان طموح زيميل هذا واضحا ً للغاية عندما نالحظ وضع
مقاربته النسبوية في مقابل النهج الماركسي الموضوعي في دراسة الحياة االجتماعية.
 -8األهمية العلمية لمفهوم زيميل
قدّم زيميل وصفا ً مثيرا ً لالهتمام في سوسيولوجيته للعواقب الخبيثة لنشاط البزنس الرأسمالي
والتناقضات العميقة جدا ً للحضارة الرأسمالية في عالم الثقافة .أصبح كتابه (فلسفة النقود) الذي
ظهرت طبعته األولى عام  ، 9111احدى أوائل سلسلة األعمال التي ال نهاية لها التي كانت
ُمكرسة لتحليل "روح الرأسمالية" :كتاب سومبارت (الرأسمالية الحديثة) Der moderne
 ، Kapitalismusوكتاب فيبر (األخالق البروتستانتية وروح الرأسمالية) وعدد آخر من مقاالته
السوسيولوجية وحول الدين ،وأعمال ستاملر وترولتش وشيلر وحتى شبنغلر الحقا ً الذي قدم
نظريةً حول الرأسما لية في المجلد الثاني من كتابه (تدهور الحضارة الغربية) ،وسوسيولوجيي
وفالسفة االتجاه االنثروبولوجي غيهلين وبلسنر وروثاكر ،وكتاب هوركهايمر وأدورنو (جدل
التنوير) وأعمال أُخرى لفالسفة وسوسيولوجيي مدرسة فرانكفورت النقديين ،ظهرت جميعها بعد
زيميل ،ولكنها كلها بعيدة كل البعد عن احتوائها على انتقادات حادة للنظام الروحي للرأسمالية.
يمكن للمرء أن يتفق مع الكاتب األلماني فويسالفسكي الذي كتب عن (فلسفة النقود) ،أن الكتاب
بأكمله ،على الرغم من غياب الحس األطيقي ،وطابعه المجرد "الالمشخص" ،بدا منذ بدياته
وحتى نهايته مثل وثيقة الئحة االتهامات .2كان على العديد من اولئك المؤلفين مواجهة رعب
الفاشية من أجل فهم كيف أن الرأسمالية تُفسد روح الناس.
ان مفهوم زيميل االجتماعي التاريخي وحليله لـ"روح العصر الحديث" ،جعله أحد مؤسسي التقليد
النقدي في السوسيولوجيا الغربية.
سر زيميل السوسيولوجيا الرسمية على انها علم عياني عن المجتمع الذي
كما أوضحت أعاله ،ف ّ
يستمد نظرته عن العالم ومبادئه التوجيهية ومنهجيته الرئيسية من السوسيولوجيا الفلسفية .كانت
طور هذه الفكرة في
هذه المقاربة مشروعة في حد ذاتها .يجب على المرء أن ال ينسى أن زيميل ّ
كتخصص مستقل قد أجبرت حتى أكثر النظريين
وقت كان فيه الحاجة الى تشكيل السوسيولوجيا
ٍ
تجريديةً على رفض الفلسفة وكل نوع من أنواع "التأملية" و"الميتافيزيقيا" .ثم ،أيضاً ،تبلورت
الفكرة التقليدية في السوسيولوجيا الغربية وغير العملية تماما ً في الممارسة ،حول المعرفة ذات
القيمة المحايدة.
لم يحاول زيميل الجمع بين مقاربة الفلسفة-االجتماعية (التاريخية) والمقاربة السوسيولوجية

1

- Ibid., p 56
- - Hersch-Leib Woyslawski. Georg Simmels Philosophie des kapitalistischen Geistes (Druck von
Arthur Schplem, Berlin, 1931), p 13
2

الرسمية .لقد نصب لنفسه مهمة "ايجاد كل تفاصيل الحياة في مجمل معانيها" .1لم يتمكن زيميل
من الكشف عن المعنى الكامل المتأصل في تاريخ االنتاج المادي للعمليات التاريخية ومراحلها
الحديثة ،وبالتالي تقديم تفسير مناسب للحقائق الجزئية للحياة االجتماعية ،ولكن يجب تقييم
طموحه في اسناد الدراسة التحليلية لحياة المجتمع على أساس الرؤية التاريخية ،ايجابياً .لقد
اتضح أن ما فعله في هذا االتجاه ،قد ساهمت السوسيولوجيا غير الماركسية-في مرحل تطورها
الالحقة -في ضياعه .كان هناك انتعاش ملحوظ في االهتمام بعمل زيميل السوسيولوجي في
الغرب في العقود األخيرة .يمكن للمرء حتى أن يتحدث عن "احياء لزيميل" .ويمكن القول أن أهم
سبب لذلك هو انعدام الثقة في تخصص السوسيولوجيا الرسمية التبريري ،ونمو االتجاهات
االجتماعية النقدية البديلة داخله .بهذا المعنى ،فان زيميل هو مفكر ُمعاصر ،حتى هذا اليوم.

- Georg Simmel. Philosophy of Money, p. 55

1

الفصل العاشر
سوسيولوجيا اميل دوركهايم
ايلينا فالديميروفونا أوسيبوفا
 -1الموقف االجتماعي-السياسي لدوركهايم
تميّز الربع األخير من القرن التاسع عشر في فرنسا بدخول الرأسمالية المرحلة االمبريالية
بظواهر أزماتها االقتصادية والسياسية والثقافية المتأصلة .لم يتمكن النظام االجتماعي-االقتصادي
من ضمان وجوده ال ُمستقر وكان يتعرض لتهديد أعمال الجماهير العاملة الثورية باستمرار .كانت
الدوائر االكليركية الملكية تناضل باستمرار ضد الجمهوريين البرجوازيين وتسعى جاهدة ً
الستعادة النظام االجتماعي الرجعي .كانت الركيزة الثقافية للرجعية هي الفلسفة الروحية .وفي
الوقت نفسه كان تأثير وضعية كونت يتعزز بشكل ملحوظ في مختلف المجاالت الثقافية في نهاية
القرن .وجد الجمهوريين الذين كانوا يتقدمون ببرامج اصالحا ٍ
ت اجتماعية وسياسية نصيرا ً في
فكرة ان على السوسيولوجيا أن تكون علما ً ُمستقالً وأساسا ً العادة تنظيم ال ُمجتمع .تطور الفكر
السوسيولوجي في عدة اتجاهات في فرنسا بين عامي  .9198-9991قاد هذه التطورات أحد
أتباع لو بالي  Le Playالذي أجرى دراسات مونوغرافية عن الموقع االقتصادي والعائلي
لجماعات متنوعة من السكان .كان أتباع لو بالي محافظين ايديولوجياً ،ورأوا في الدين أداة ً لدعم
النظام االجتماعي المتهاوي .قام "االحصائيون االجتماعيون" وأكثرهم كانوا من الموظفين
المدنيين ،باجراء دراسا ٍ
ت تجريبي ٍة لمختلف المؤسسات العامة.
تج ّمع السوسيولوجيين من مختلف االتجاهات الوضعية حول رينيه وورمز Rene Worms
الذي كان ُممثالً للمجلة الدولية للسوسيولوجيا  .International Journal of Sociologyاحتل
تارد وكوفاليفسكي ونوفيكوف ودي روبيرتي وأعضاء نشطين آخرين مكانا ً بارزا ً في جمعية
باريس السوسيولوجية ومعهد السوسيولوجيا الدولي .أما السوسيولوجيين الكاثوليكيين أتباع
التوماوية فقد اتخذوا موقفا ً ثيولوجياً .لم تخدم اي من هذه االتجاهات كأساس نظري مناسب
لتطلعات الجمهوريين البرجوازيين االجتماعية والسياسية .وجد المفهوم النظري والمنهجي الذي
ي باالتجاه السوسيولوجي  Sociologismتعبيره األكمل في كتابات دوركهايم -9979
د ُ ِع َ
 ،9199والذي صار األساس النظري لسياسة البرجوازيين الجمهوريين وايديولوجيةً لالصالح
االجتماعي و ُمقدمةً ضروريةً لـ"السالم الطبقي" والتنازالت الشاملة.
بعدما درس الفلسفة في مدرسة ايكول نورميل سوبريي  Ecole Normale Supérieureفي
باريس ،بدأ دوركهايم بالتدريس في المدارس الثانوية المحلية ،وفي نفس الوقت بدأ يقرأ األدب
السوسيولوجي ويُساهم في مراجع المجالت الفلسفية .بعدما زار ألمانيا للتعرف على حالة الفلسفة
والعلوم االجتماعية واالطيقا هناك ،تمت دعوته عام  9999لتدريس العلوم االجتماعية في جامعة
بوردو .أصبح دوركهايم عام  9911رئيس أول قسم فرنسي للتربية والعلوم االجتماعية في
الجامعة .صار هناك مجموعة من التالميذ واألتباع حول دوركهايم :مارسيل غرانيت Marcel
 ،Granetسيليستين بوغليه  ،Célestin Bougléجورجيس ديفي  ،Georges Davyفرانسوا
سيميا  ،François Simiandبول فوكونيه  ،Paul Fauconnetموريس هابواكس Maurice
 ،Halbwachsمارسيل موس  .Marcel Maussبدأ دوركهايم في عام  9911بنشر مجلة
تأثير كبير
الحولية السوسيولوجية  L’Année sociologiqueبالتعاون معهم ،والتي كان لها
ٌ

على تطور الدراسات االجتماعية الفرنسية.
كانت المصادر االيديولوجية والنظرية ألعمال دوركهايم وتدريسه ،مفاهيم التنوير وخصوصا ً
مونتيسكو وكوندورسيه وروسو وكذلك أفكار سان سيمون وكونت .كان ألطيقا كانط تأثيرا ً كبيرا ً
عليه وسيك ولوجيا الشعوب لفوندت وبعض أعمال المدرسة األلمانية التشريعية القانونية.
نشر دوركهايم ثالثة أعمال رئيسية في تسعينيات القرن التاسع عشر .وضع برنامجه االجتماعي
السياسي في اطروحته للدكتوراه (في تقسيم العمل االجتماعي)  ،9913وقام هو نفسه ومن ثم
مدرسته الحقا ً بصقل وتجسيد موقفه االجتماعي والسياسي .أما العمل الثاني فهو (قواعد المنهج
في علم االجتماع)  9917والذي كُ ّرس لتعزيز واثبات المفاهيم النظرية لالتجاه السوسيولوجي
كعلم ُمستقل .كان يريد في
 .1Sociologismهذا الكتاب حضّر األساسات لتشكيل السوسيولوجيا ٍ
دراسته السوسيولوجية (االنتحار)  9919أن يو ّحد ال ُمقاربة النظرية لتفسير االنتحار مع تحليل
البيانات التجريبية ،التي كانت بمثابة األساس للفرضية النظرية .في عام  9112تمت دعوة
دوركهايم الى السوربون ،وكان استاذ قسم العلوم التربوية ،وتم تغيير اسم القسم الى قسم علم
التربية والسوسيولوجيا عام  .9193انشغل بالتدريس لمدة  97سنة بعد انتقاله الى باريس ،وكان
يطور المسائل السوسيولوجية لألطيقا والتعليم .كانت نتائج هذا العمل الكُتُب التالية( :التربية
وال ُمجتمع) ( ،9122التربية األخالقية) ( ،9127تطور التربية في فرنسا) ( ،9139درس في
السوسيولوجيا)  .9171ت ُ ّو َجت دراسته لسنوات عديدة لمسائل الدين بعمل ُمكرس للمنظومة
الطوطمية في استراليا (األشكال األولية للحياة الدينية)  .9192حصلت مدرسة "دوركهايم
السوسيولوجية" على مكانة ثابتة لها في الدراسات السوسيولوجية الفرنسية ،لكن توقف عمله
بسبب الحرب الع المية األولى .رد على الحرب من خالل مشاركته في النشاط العام من أجل
"االلهام األخالقي" لألمة .في حين كان ينفي الطابع االمبريالي للحرب فيما يتعلق بالحلفاء ،فقد
استهجن في نفس الوقت األهداف االمبريالية أللمانيا ورغبتها في السيطرة على العالم.2
بشعوره الحاد بأزمة ال ُمجتمع الرأسمالي ،ومحاولة المساهمة في حلها باصالحه على أُسس
التنظير السوسيولوجي ،أراد دوركهايم انشاء ايديولوجيا برجوازية جديدة ذات طابع علمي .وفقا ً
للمفهوم الوضعي ،يجب على السوسيولوجيا العلمية أن تصبح رمزا ً جديدا ً لاليمان وايديولوجيا
وحتى "دين" ال ُمجتمع ال ُمعاصر" .كانت االجراءات والوسائل التي اقترحها دوركهايم ل ُمعالجة
المسائل االجتماعية-السياسية ،قائمةً على فكرة التصالح الطبقي ،وكانت تهدف الى التسوية
السلمية للتناقض بين العمل ورأس المال .حاول أن يُثبت الشعار الرأسمالي حول التضامن
االجتماعي الشائع آنذاك وأرسى تعاليمه على أُسس أفكار المفاهيم الوضعية عن العلم .في الوقت
الذي كان يدعو لعلمنة التعليم المدرسي والجامعي ،وتحرير الحياة االجتماعية والفكرية من التأثير
االكليروسي ،عارض دوركهايم باستمرار ،التأثير السائد لالكليروس ،ولم تكن مساهمته قليلة
الشأن في دعم سياسة فصل الكنيسة عن الدولة والمدرسة عن الكنيسة ،والتي ت ُ ّو َجت باصدار
التشريع المعني عام .9117
وفي حين رفض الثورة ،دعا دوركهايم الى انشاء النقابات التي من شأنها ،في رأيه ،أن تقوم
بتحسين األخالق العامة واالصالح التعليمي .من وجهة نظره ،فان النقابات أو المؤسسات،
المعنية بفروع عمل متنوعة ،وتوحد الرأسماليين والعمال في هيئة واحدة لتحل المشاكل المهنية
بعالقاتها مع الروابط المهنية األُخرى ،ستُساعد الحكومة ،برأيه ،على حل المشاكل االجتماعية
وتُنظم جميع أنواع األنشطة البشرية.
 - 1تُشير الكاتبة في هذا الهامش الى أنها أنه ستُسمي هذه الكُتُب بأسماء ُمختصرة في سياق المقالة
 - 2في كُتيباته (ألمانيا فوق الجميع)  1719 L’Allemagne au dessus de toutو (من أراد الحرب) Qui a voulu la guerre
اتهم دوركهايم ألمانيا بالكوارث التي سببتها الحرب

لم يفهم تعقيد تطور الحركة االشتراكية والفروق الجذرية بين مجموعاتها ال ُمختلفة .لذلك ،كان
موقفه من االشتراكية  -9غير ُمتمايز  -3ويطبعه التعاطف مع بعض األفكار االشتراكية وال سيما
أفكار سان سيمون  -3ويتميز باالفتقار الى فهم الجوهر الطبقي لتعاليم ماركس االشتراكية ،من
خالل رفضه ألهمية الصراع الطبقي.
حافظ دوركهايم على عالقة وثيقة مع قائد االشتراكيين الفرنسيين جان جوريس .Jean Jaurès
تقاطعت وجهات نظريهما في عدة نقاط بال شك ،وأثر ك ٌل منهما على اآلخر .كان العديد من
أعضاء مدرسة دوركهايم قريبين من االشتراكية االصالحية ذات النمط الجوريسي .كان مارسيل
موس وفرانسوا سيميا وليفي برول اعضاءا ً في الحزب االشتراكي .شارك بعضهم في تأسيس
درس العديد من أتباع
مجلة  L’Humanitéالناطقة باسم الحزب االشتراكي وساهموا فيهاّ .
دوركهايم في المدرسة االشتراكية والتي كانت تهدف الى الدعاية لالشتراكية بين العمال .ليس من
ال ُمستغرب بعد هذا أن تعتبر بعض الدوائر العامة في الجمهورية الثالثة السوسيولوجيا ُمرادفا ً
أقسام ُمعنية من
لالشتراكية .بدأ تأثير الماركسية ،في تسعينيات القرن التاسع عشر ينمو بين
ٍ
حركة الطبقة العاملة الفرنسية .ظهرت ترجمات ألعمال انجلز وكارل كاوتسكي والبريوال .كان
رد دوركهايم على انجذاب الطالب لالشتراكية محاضراته التي ألقاها في  9911-9917عن
االشتراكية .كان ينوي ،أن يُعاين نظريات سان سيمون وبرودون والسال وماركس ولكنه لم يكن
قادرا ً على تنفيذ خطته بالكامل .لقد اعتبر االشتراكية كحركة ذات اهمية اجتماعية كبيرة .كتب
يقول أن "االشتراكيين وخصوصا ً سان سيمون وماركس أدركوا أن المجتمع الحديث يختلف
اختالفا ً جذريا ً عن نوع النظام االجتماعي التقليدي ،وصاغوا برنامجا ً العادة تنظيم ال ُمجتمع من
أجل تجاوز األزمة الناجمة عن االنتقال من ال ُمجتمع القديم الى الجديد .االشتراكية هي أفكار نمت
بسبب الشعور بالعدالة والتعاطف مع بؤس الطبقة العاملة .انها قبل كل شيء ،خطة العادة بناء
ال ُمجتمع ،برنامج لحياة اجتماعية لم تُوجد بعد ...وهي تُطرح على البشر على أساس أنهم
جديدرين بها" .1االشتراكية هي "صرخة مرارة ،وأحيانا ً غضب ،يُطلقها البشر الذين يشعرون
بضيق جماعي شديد".2
بتعريفه لالشتراكية على أنها مذهب عملي يتطلب خضوع واعي لكل وظائف ال ُمجتمع
لمركز واحد ،3فانه قد فسرها بشك ٍل خاط على أنها نظرية اقتصادية صرف ليس
االقتصادية
ٍ
لديها اي اهتمام بالمسائل األخالقية .على الرغم من أنه اعترف بأن العديد من االشتراكيين،
وخاصةً كارل ماركس ،ربطوا مصيرهم بشك ٍل ال ينفصم بالدفاع عن مصالح الطبقة العاملة ،فقد
اقترح دوركهايم أن هذه مسألة ثانوية ليست من نابعة من نظرياتهم .رفض الحاجة الى الغاء
الطبقات ،ولم يعتبر أن اطروحة الصراع الطبقي ُمهمةً من حيث المبدأ ،الن تحسن وضع العمال
سيأتي بشكل تلقائي بحد ذات ه كنتيجة بسيطة الصالح النظام االجتماعي .من خالل اضفاء صفة
االطالق على ال ُمحتوى االقتصادي لالشتراكية ،وانتقاده لها على هذا األساس واستهانتها بالعامل
األخالقي ،فقد اعتبر دوركهايم الشيوعية (المذاهب الشيوعية المبكرة األولى) كمذاهب أخالقيةً
وكحلم عبّر عن نُبل عقول منشئيها ،ومن هذا بالذات نبعت قوة جاذبيتها .ولكن هذه
تُبشر بالزهد،
ٍ
التعاليم ،برأيه ،ال تتناسب مع احتياجات ال ُمجتمع بما أن الرخاء والثروة هي التي يجب أن تكون
المثل االجتماعي األعلى ،وليس ُ
الزهد والفقر الشاملين .كان سوء فهم دوركهايم لالشتراكية
العلمية ناب ٌع من موقعه الطبقي .وبتقييمه ال ُمتفائل المكانيات تطور الرأسمالية ككل ،فقد عد ّ
1

- Emile Durkheim. Socialism and Saint-Simon. Translated by Charlotte Sattler (The Antioch Press,
Yellow Springs, 1958) p. 5
2
- Ibid., p 7
3
- Ibid., pp. 25-26

كـ"مرض اجتماعي" يمكن
الظاهرة االجتماعية التي نمت االشتراكية العلمية على ترابها
ٍ
لالصالحات أن "تشفيه" ،ومن ثم اختزل المسائل االجتماعية الى مسائل أخالقوية .كان لموقفه
االجتماعي-السياسي طابعا ً توفيقيا ً وطوباوياً .كانت جهوده كأيديولوجي ونظري ُمنصبة نحو
ق ثال ٍ
ث بين ال َملَكية االكليركية واالشتراكية وتعزيز االصالح االجتماعي .لم
التوجه الى طري ٍ
تُتوج هذه ال ُمهمة بنتائج حقيقية.
 -2موضوع دراسة السوسيولوجيا ومكانها بين العلوم االجتماعية األ ُخرى
رأى دوركهايم ،من بين الشروط العامة لتحويل السوسيولوجيا الى ٍ
علم ُمستقل ،وجود موضوعٍ
ُمستق ٍل يدرسه العلم بشك ٍل حصري ،ومنهج بح ٍ
ث علمي ٍ يطابقه .اقترح أن على السوسيولوجيا أن
تدرس الواقع االجتماعي الذي يمتلك سما ٍ
ت خاص ٍة متأصل ٍة فيه فقط .ان عناصر الواقع
االجتماعي  Social Realityهي الحقائق االجتماعية  ،Social Factsوالتي يُشكل ال ُمجتمع
مجموعا ً لها .هذه الحقائق هي التي تؤلف موضوع السوسيولوجيا.
الحقيقة االجتماعية ،في تعريفه هي "كل ضرب من السلوك ،ثابتا ً كان ام غير ثابت ،يُمكن أن
يُباشر نوعا ً من القهر الخارجي على األفراد ،أو هي كل سلوك يعم في المجتمع بأسره ،وكان ذا
وجود خاص ُمستقل عن الصور التي يتشكل بها في الحاالت الفردية" .1يجد الفرد ،منذ والدته،
قوانين وأعرافا ً وقواعد سلوك وطقوس دينية ولغة ونظاما ً نقديا ً جاهزا ً يعمل بشك ٍل ُمستق ٍل عنهها.
توجد طرق التفكير والتصرف والشعور بشكل مستقل وموضوعي .هناك سمة أُخرى تُميز
الحقائق االجتماعية .ان الضغط الذي يُمارس على األفراد ويضطرهم على سلوك فع ٍل معين ،هو
نتيجة لموضوعية الحقائق .كتب دوركهايم ليشرح ذلك بأن كل شخص يمر بشيءٍ من االكراه او
االجبار االجتماعي .على سبيل المثال ،ال يمكن للمرء أن يكسر القواعد الدينية واألخالقية ،بدون
أن يشعر بثِقل عدم الموافقة الشاملة على هذا الفعل .وينطبق األمر نفسه تماما ً مع أنواع الحقائق
بمعنى ما ،عارض دوركهايم الحقائق المفهومة على أنها أشكال من الوجود
االجتماعية األُخرى.
ً
االجتماعي أو حقائق ذات نظام تركيبي (مورفولوجي) ،عارضها بحقائق الوعي الجماعي ،والتي
أطلق عليها األفكار الجمعية التي تُشكل جوهر األخالق والدين والقانون .يجب على المورفولوجيا
االجتماعية أن تدرس بُنية وشكل أجزاء المجتمع أو "هيكله التشريحي" الذي يتألف من الحقائق
الديموغرافية وااليكولوجية ،أي "قوام" األفكار الجمعية .تحتوي الحقائق التركيبية
(المورفولوجية) على عدد من ميزات عناصر ال ُمجتمع األولي .ووسائل جمعها ودرجة تماسكها
وتضامنها والتوزيع المناطقي للسكان وطابع التواصل وأشكال االسكان وما الى ذلك .2انها ،أي
الحقائق التركيبية ،تُشكل الجانب "المادي" الكمي من ال ُمجتمع ،بينما تُشكل حقائق الوعي
الجمعي ،أي األفكار الجماعية ،جانبها الروحي النوعي .أطلق دوركهايم على الحقائق التركيبية
واألفكار الجمعية اسم "البيئة االجتماعية الداخلية" التي تميزت بعدد األفراد لكل وحدة مساحة
(الكثافة المادية) ودرجة تركيز "الجماهير" (الكثافة الديناميكية) ال ُمعبّر عنها بكثافة تواصل
األفراد االجتماعي وتواتر اتصالهم والذي يُحدده "جودة الحياة ككل".
ان التناقض في اجابة دوركهايم على هذه المسائل هو مثال واضح على عدم اتساقه الفلسفي.
 - 1قواعد المنهج في علم االجتماع ،اميل دوركهايم ،ترجمة د .محمود قاسم ود .السيد محمد بدوي ،دار المعرفة الجامعية ،1711
ص17-11
* يُترجم الدكتور محمود قاسم والدكتور بدوي  Social Factبأنها "الظاهرة االجتماعية" .لقد تابعنا المحتوى العربي حول اميل
دوركهايم ،ويميل أغلبه الى أن يُسمي هذا المفهوم بـ(الحقيقة االجتماعية) ،وليس الظاهرة االجتماعية .ان كل مؤلفات دوركهايم باللغة
االنجليزية تستخدم مفهوم  ،Social Factsوالتي أُفضل أن أُترجمها كما هي.
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وهكذا ،عندما يُشير الى التأثير ال ُمحدد للبيئة االجتماعية ،فانه يُدرج الحقائق المادية والفكرية معا ً
في المفهوم .ولكنه عندما يؤكد قدرة الوعي الجمعي على انتاج حقائق اجتماعية أُخرى ،وحتى
انتاج ُمجتمع ،فانه يُضفي عليه ،أي على الوعي الجمعي ،طابعا ً ُمستقالً ُمكتفيا ً بذاته ،وال يطرح
أبدا ً مسألة حدود أو نسبية هذه االستقاللية .ان استخدامه لمفهوم "القوام المادي" Material
 Substratumللعالقات االجتماعية ال يعني بأي حا ٍل من األحوال تقريبا ً فهم األساس المادي
الفعلي للمجتمع .ادى انتقاصه من أهمية العالقات االقتصادية وتفسيرها على أنها عالقات منفعة
ومصلحة ،الى سوء فهم لدور العمل االنتاجي .اعتبر المادة  ،Matterمثله مثل ُمعظم الماديين ما
قبل الماركسية ،ك ُمرادف للجسم الفيزيقي ،وبالتالي لم يتمكن من رؤية أي مادة  Matterفي
المجتمع ما عدا تلك ال ُمتجسدة في الحقائق البيئية والديموغرافية والتكنيكية.
في الوقت نفسه ،يجب على المرء أن يُالحظ سعي دوركهايم الى وضع السوسيولوجيا على أساس
لتفسير سوسيولوجي
أكثر صالبةً مما هو الحال عليه في السيكولوجيا ،وأن يجد نقطة انطالق
ٍ
لتنوع الظواهر االجتماعية .وبصرف النظر عن عدم اتساقه ،فان العيب الرئيسي لمعالجة
دوركهايم لمسألة الحقائق االجتماعية كموضوعٍ تدرسه السوسيولوجيا ،هو عدم فهمه ألهمية
البحث في طبيعتها االبستمولوجية ،مما أدى به الى ارتكاب أخطاء جسيمة عندما كان يقوم بتحليل
نظري لمثل تلك الظواهر كالدين.
ان للسوسيولوجيا ،في مفهوم دوركهايم ،مكانا ً مركزيا ً في العلوم االجتماعية .لم تكن مهمتها فقط
البحث في الحقائق االجتماعية ،بل تزويد جميع العلوم االجتماعية األُخرى بمنهجية ونظرية يمكن
أن تستند اليها األبحاث في مختلف مجاالت الحياة .كانت العلوم االجتماعية المتنوعة ،كما
السوسيولوجيا ،عبارة عن أقسام أو فروع تدرس األفكار الجمعية في شكلها العياني (القانوني
واألخالقي والديني واالقتصادي) .يجب على باحثي جميع التخصصات أن يتوحدوا حول وجهة
نظر ُمشتركة حول طابع الحقائق االجتماعية والمعيار ال ُمشترك لتقييمها ومنهجية البحث العامة.
حينها فقط ستتوقف السوسيولوجيا عن كونها علما ً تجريديا ً وميتافيزيقياً ،وتتوقف أعمال العلماء
االجتماعيين عن كونها دراسا ٍ
ت ُمنفصلة عن بعضها البعض وتفتقر الى قيم ٍة ادراكية .قام
دوركهايم بتوسيع خطته لـ"سسلجة" نظرية المعرفة والمنطق ،وحتى العلوم غير الفلسفية
(التاريخ واالثنوغرافيا واالقتصاد ،الخ) .ويجب على الفلسفة أيضا ً أن تخضع العادة بناءها على
أساس السوسيولوجيا وبياناتها.1
في فهم دوركهايم ،تم التعبير عن العالقة بين السوسيولوجيا والفلسفة بصيغة متناقضة :من ناحية
كان هناك ُمتطلب لفصل السوسيولوجيا عن الفلسفة ،ومن ناحي ٍة أُخرى ،يجب البحث عن أشكال
جديدة من الروابط بينهما .اعتبر أ ن السوسيولوجيا التي ابتعدت عن الفلسفة حصلت على فرصتها
لتهتم بنفسها ومشاكلها الخاصة ,اي الواقع االجتماعي على هذا النحو .ما كان يُريده هو انفصالها
عن الميتافيزيقيا المثالية التقليدية البعيدة كل البعد عن فهم الواقع .كانت احدى النتائج الرئيسية
لتطور البحث االجتماعي ،برأيه ،انشاء فلسفة مدعومة سوسيولوجياً ،حيث أن االجابة العلمية حقا ً
على أصعب المسائل الميتافيزيقية (ذات الطبيعة األخالقية والدينية الخ) ،ممكنة فقط ،كما اعتقد،
على أساس الدراسات السوسيولوجية .برأيه ،صارت المهام التي لم تستطع المواقع الموضوعية
المثالية (الالهوتية) أو المثالية الذاتية (السيكولوجية) أن تحلها بنجاح ،قابلةً للحل من ِق َبل
السوسيولوجيا عندما قامت بتفسير الظواهر االجتماعية بشك ٍل أساسي على قاعدة تجريبية.
وبالتالي ،يجب على النظرة السوسيولوجية أن تغير الفلسفة وتتخلص من طابعها التأملي .في ذلك
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الوقت ،لم يكن مثل هذا الطرح للعالقة بين السوسيولوجيا والفلسفة ومكان السوسيولوجيا بين
العلوم االجتماعية األُخرى موجودا ً في أي مدرسة سوسيولوجية غير ماركسية أُخرى ،وقد
تضمن هذا الطرح عددا ً من األفكار الصحيحة .ولكن ،بطرحه لمسألة وحدة العلوم وتجميع
نتائجها ،لم يكن دوركهايم قادرا ً على مفهمة هذا الطرح ،وال أن يتغلب على المهام التي نبعت من
مفهومه في الممارسة العملية.
" -3السوسيولوجيّة"  Sociologismكنظرية عن المجتمع
يمكن تتبع ميلين رئيسيين في مفاهيم دوركهايم النظرية .أولها ،الطبيعانية  Naturalismالنابعة
من فهم المجتمع وقوانينه وأنماطه بمشابهته بالطبيعة وقوانينها ،هذا الفهم ال ُمرتبط بتقاليد فلسفة
التنوير الفرنسي .الميل الثاني" ،الواقعية االجتماعية"  Social Realismالتي تفهم المجتمع
كواقع من نوعٍ خاص ،متميز عن جميع أشكال الواقع األُخرى (الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية
ٍ
والنفسية) .ارتبط هذا الميل بمفاهيم المجتمع التي طورها التقليديون (جوزيف دو ميست
 Joseph de Maistreولوي دو بونالد  )Louis Bonaldوسان سيمون وكونت.
ان الواقعية االجتماعية ،كنظرية عن المجتمع ،هي جزء من سوسيولوجية Sociologism
دوركهايم.1
على الصعيد النظري ،أكدت السوسيولوجية ،على النقيض من المفاهيم الفردية ،مبدأ طبيعة الواقع
االجتماعي المحددة واستقالليته ،وعالوة ً على ذلك ،أسبقيته على األفراد .وبالمقارنة مع الفرد،
ى أغنى .على الصعيد المنهجي ،كان ما يلي سما ٍ
ت
ِ
عوم َل ال ُمجتمع على أنه واق ٌع ذو محتو ً
للسوسيولوجية :مبدأ ال ُمقاربة العلمية الموضوعية للظواهر االجتماعية ،ومتطلب تفسير الظواهر
االجتماعية بظواهر اجتماعية أُخرى ،وباالرتباط مع هذه السمة األخيرة ،الحاجة الى نقد النزعة
االختزالية السيكولوجية والبيولوجية.
ارتبطت "السوسيولوجية" ُمباشرة ً باالجاب ة على المسألة األساسية للفلسفة .أدرك دوركهايم الرابط
بين العقل والمادة وأشار الى أن أصل الوعي االجتماعي نابع من ال ُمحيط االجتماعي .يكتب
دوركهايم "لئن كانت" الحياة االجتماعية " ُمستقلةً عنها-اي عن الطبيعة -استقالالً جزئياً ،فال
ب طبيعي ،وأنه ينبغي وضعها خارج الطبيعة .ان جميع هذه
يستتبع ذلك أنها ال تخضع لسب ٍ
الحوادث-أي الحقائق أو الظواهر -التي ال نستطيع أن نجد لها تفسيرا ً في بُنية األنسجة ،تنبعث من
خصائص ال ُمحيط االجتماعي" .2كان لُب مفهومه األساسي هو السعي الدراج الظواهر األخالقية
والدينية في مجال الطبيعة كظواهر تمتلك "ظروفا ً وأسباباً" ولكنها تحتفظ في الوقت نفسه بطابعها
الخاص .أدى هذا الى نسب صفات للعقل العام أو الوعي االجتماعي من نوعٍ حولها-أي صفا ٍ
ت
حولت العقل العام -الى ظاهرةٍ شبه مستقلة تقوم بانتاج الحياة االجتماعية .رسم دوركهايم خطا ً
حادا ً بين الوعي الفردي و الوعي الجمعي" .ان الطريقة التي تتبعها الجماعة في التفكير والشعور
والعمل تختلف كل االختالف عن الطريقة التي يسلكها أفراد هذه الجماعة اذا ُو ِجد َ ك ٌل منهم على
حدة .ولذا فاذا اتخذ الباحث هؤالء األفراد نقطة بدءٍ لدراسة الظواهر االجتماعية فلن يستطيع أن
يفهم شيئا ً ما عن حقيقتها" .3لقد أطلق على الوعي الجمعي أو العام بأنه نوع من ال ُمجتمع النفسي
 - 1يمكننا ان نجد فكرة السوسيولوجية  Sociologismفي أعمال عدد من ُمعاصري دوركهايم (الفريد اسبيانس ،Alfred Espinas
جان ايزوليت  ،Jean Izouletيوجين دو روبرتي )Eugène de Roberty
 - 2في تقسيم العمل االجتماعي ،اميل دوركهايم ،ترجمة حافظ الجمالي ،اللجنة اللبنانية لترجمة الروائع  ،1711ص271
 - 3قواعد المنهج في علم االجتماع ،اميل دوركهايم ،ترجمة د .محمود قاسم ود .السيد محمد بدوي ،دار المعرفة الجامعية ،1711
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بنمط تطور وخصائص وظروف وجود خاصة به ال يمكن اختزاله على أساس مادي .طرح
دوركهايم فكرة "العقل الجمعي" في محاولة منه للتعبير عن الجانب الديناميكي للعقل الجمعي
وطابعه العفوي الذي ال يمكن اخضاعه للتنظيم ،ومن أجل أن يُشير الى األفكار المعتقدات
العاطفية من حيث أصلها ،واالجتماعية والجمعية من حيث محتواها .عندما كان دوركهايم يعالج
مسألة نشأة الوعي الجمعي العام ،استند الى فكرة التطور المستمر للطبيعة و"التركيب االبداعي"
من البسيط الى ال ُمعقد.
سر عالقات األفراد في ال ُمجتمع على أنها عالقات ارتباط وكنتيجة لنشوء نوعية جديدة-
لقد ف ّ
الحياة االجتماعية كعملية للنشاط.
ان النظرية القائلة بأن نوعية جديدة ،حياة اجتماعية نشأت من خالل ارتباط وتفاعل األفراد ومن
تفاعل الحقائق قد سُميت "الواقعية االرتباطية" في العديد من دراسات دوركهايم .1وبرفضه
المجتمع باعتباره كالً متعاليا ً وجوهريا ً و ُمحذرا ً من من مثل هذا التفسير لمفهومه ،كتب دوركهايم
أنه يُمكن "العتقا ٍد ما أو ممارسة اجتماعية أن توجد بنح ٍو ُمستق ٍل عن تعبيراتها الفردية .ونحن ال
خف ظاهر يمكنهم ان
نعني بذلك بالطبع ،أن ال ُمجتمع يُمكن أن يوجد من دون األفراد ،فهذا سُ ٌ
يعفونا من شُبهة التفكير فيه" .2كان دوركهايم يعني بـ"استقاللية ال ُمجتمع" موضوعيته فيما يخص
وبعالقته مع الفرد ،وخصوصيته ونوعيته وطبيعته المحددة فقط ،وليس بطريقة أُحادية الجانب أو
خارقة للطبيعة .لم يكن دوركهايم يعني باستخدامه مفهوم "استقاللية ال ُمجتمع" أن يجعل الوعي
الجمعي شبيها ً بالشخصية ،فدوركهايم كان يهتم بـ"األسباب التي بواستطتها يمكن التأثير ليس
سر عالقة ال ُمجتمع والفرد كعالقة بين الكُل
على األفراد ال ُمنعزلين ،بل على الجماعة" .3لقد ف ّ
ب لعناصره ال ُمكونة) كمثال.
وأجزاءه ُمستشهدا ً باستمرار بال ُكل الكيميائي (ك ُمر ّك ٍ
ومع ذلك ،الى جانب الجانب االرتباطي ،هناك جانب آخر ليس أقل أهميةً في مفهوم دوركهايم
عن المجتمع .عندما كان يُشير الى الجذور األرضية للدين ،فانه قد دعاه "مجتمع هللا" .لقد أراد،
بتوظيفه مفهوم هللا وال ُمجتمع كالمرادفات ،أن يقترح أفكارا ً جديدة تتوافق مع معايير العقالنية
والعلمانية كبدائل عن األفكار الدينية العفنة .وعندما كان يؤكد على قُدسية المجتمع وخصائصه
الروحية الهائلة ،فقد أراد أن يُعبر عن فكرة تفوقه األخالقي على األفراد.
بطابع ديني ٍ تقليدي من خالل خلعه لسمات القداسة على ال ُمجتمع .لم تكن
ولكنه قام بطبع ال ُمجتمع
ٍ
طبيعانيته وعقالنيته ُمندمجةً بالكامل مع صياغاته الدينية-الروحية فحسب ،بل كانت ُمندمجةً
ايضا ً بالتفسير المثالي للحياة االجتماعية .تطورت أفكار دوركهايم بشأن ال ُمجتمع .أصر في
أعماله ال ُمبكرة على أن هناك عالقةً وثيقةً بين الوعي الجمعي والبيئة االجتماعية .وتبعا ً لذلك،
فكلما تغير حجم المجموعات وكثافة وحركة أفرادها المكونين لها والعالقة بين عقول األفراد
والجماعة ،فان ال ُمعتقدات العامة لهذه األخيرة تتغير كذلك .في وق ٍ
ت الحق ،بدأ يعتبر الوعي
الجمعي عالقة حاسمة للمجتمع ككل .لقد أعلن أن ال ُمجتمع عبارة عن "مجموعة من األفكار
وال ُمعتقدات والمشاعر من جميع األنواع التي كان يُدركها األفراد" .4قادت المثالية التاريخية
(الذي يُشكل هذا التعريف صياغةً لها) دوركهايم دائما ً تقريبا ً الى تفسير العالقات االجتماعية على
أنها عالقات أخالقية ،ودعا ال ُمثُل العُليا "روح ال ُمجتمع" وجوهره.
1

- Harry Alpert. Emile Durkheim and His Sociology (Columbia U.P., New York, 1939); Anthony Giddens.
Capitalism and Modern Social Theory. An Analysis of the Writings of Marx, Durkheim and Max Weber
(Cambridge U.P., London, 1971); Steven Lukes. Emile Durkheim. His Life and Work. A Historical and
Critical Study (Allen Lane, London, 1973); Hans-Peter Müller
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4
- Emile Durkheim. Sociologie et philosophie (Presses Universitaires de France, Paris, 1967), p 67

أشار تلميذ دوركهايم سيليستين بوغليه  ،Célestin Bougléالى أنه ال توجد أُحادية Monism
في الوضعية ،ال سيما في وضعية دوركهايم .1اعتبر دوركهايم ال ُمجتمع ،ووعيه ،كظواهر ذات
جانب واحد .انها لم تكن في مفهومه ليسا مترابطين وحسب ،بل ويشترط احدها اآلخر ،ولكنه
كان يُغير تسلسلهما التاريخي أثناء التفسير ،فتارة ً هذا وتارة ً أُخرى ذاك الذي يُحدد اآلخر .هذا لم
طابع علمي .وكما الحظ بوغليه ،هنا يُمكن للمرء
يُربك دوركهايم ،بل على العكس ،بدا له هذا ذو
ٍ
2
أن يلتقي بـ"النقطة المركزية لفلسفة دوركهايم" .
 -4قواعد المنهج السوسيولوجي
ان منهجية البحث السوسيولوجية التي طورها دوركهايم ساعدته ألن يكون رائدا ً للوضعية.
وبنصبه لنفسه مهمة تأسيس السوسيولوجيا نظريا ً ومنهجياً ،حاول ربط مبادئه المنهجية بشك ٍل
وثيق بمفهومه عن موضوع بحثها كحقائق من نوعٍ خاص ،أي اجتماعية .وتابع في هذا ،التقليد
الوضعي ،بمعنى أنه درس بشك ٍل منهجي قواعد جمع البيانات التجريبية األولية ودراسة العالقات
بينها بشك ٍل تجريبي واألدلة على الفرضيات المطروحة .لقد كان ُمقتنعا ً بالمبادئ الطبيعانية
للوضعيين وسعى الى انشاء سوسيولوجيا على نمط العلوم الطبيعية بمبادئها االستقرائية ومناهج
ال ُمراقبة الموضوعية ال ُمميزة لها .كانت النزعة السيكولوجية  Psychologismهي خصمه
الرئيسي في هذه المسائل ،وال سيما طريقة االستبطان  Introspectionالتي كانت تُميزها .ان
القاعدة األولى ،برأي دوركهايم ،من أجل ضمان ُمقاربة وضعية للواقع االجتماعي ،هي مالحظة
الحقائق االجتماعية على أنها أشياء .3ان معالجة الظواهر االجتماعية على أنها "أشياء" يعني
االعتراف بوجودها ُمستقلةً عن الذات ودراستها بموضوعية بالطريقة التي يدرس بها العلم
الطبيعي موضوعه .واجه دوركهايم العديد من المسائل ال ُمعقدة للغاية عند تطبيقه مبادئ
الموضوعية المنهجية على دراسة األفكار الجمعية ،المثالية  Idealو"الروحانية الفائقة"
بطبيعتها .وبما أن وضعيات الوعي الجمعي ال يمكن مالحظتها بشك ٍل ُمباشر ،فانه يمكن فقط
ال ُحكم عليها بشك ٍل غير ُمباشر كما ادعى من خالل الحقائق الموضوعية حول أشكال السلوك
المتنوعة ووفقا ً للتعبير الذي يتخذه الوعي الجمعي في شكل المؤسسات االجتماعية .وبهذا ،تُعا ِلج
السوسيولوجيا موضوعية الوعي االجتماعي وتمظهراته في المؤشرات الموضوعية .على سبيل
المثال ،اعتبر دوركهايم أن أرقام االحصائيات ساعدت في كشف "حوادث الحياة اليومية...
وأنواع الزي ...ومعايير الذوق األدبي فيما يتعلق باآلثار الفنية" .4نظرا ً النه كان من الممكن
تطبيق منهجية ال ُمالحظة غير ال ُمباشرة في علم الفيزياء ،فانه سيكون من الممكن ايضا ً القيام بذلك
في السوسيولوجيا .ولكن ال يقتصر الهدف من العلم ،وفقا ً لدوركهايم ،على وصف وتصنيف
الحقائق االجتماعية بوسائل المؤشرات الموضوعية الملحوظة ،انه ،اي العلم ،يُساعد على انشاء
روابط وقوانين سببية أعمق .ان وجود القانون في العالم االجتماعي هو دليل على الطابع العلمي
للسوسيولوجيا (الذي أبرز هذه القوانين) ،واقترابها من العلوم األُخرى .اعتبر دوركهايم ان
القوانين هي التي تُشكل موضوع بحث العلوم االجتماعية ،وربط مفهوم القانون بشكل وثيق بمبدأ
الحتمية .اعتبر الحقيقة  Factوالقانون مقولتين مترابطتين تعكسان مستويات مختلفة من روابط
- Célestin Bouglé‘s preface to Durkheim‘s Sociologie et philosophie, Op. cit., p IX
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الحقيقة .Truth
وعند محاولته لتحقيق أكبر قدر ممكن من الموضوعية في جمع المواد التجريبية ،شدد دوركهايم
على أن على العلم ،في المرحلة األولى من البحث "أن يختار ُمباشرة ً العناصر األولية الالزمة
لتعاريفه األساسية من ال ُمدركات الحسية" ،فهو قد رأى أن بأن "االحساس"  Sensationهو
معنى كلي" .1تؤمن لنا البيانات الحسية ضمانةً لتجنب
المادة األولية التي ال بد منها في نشأة كل
ً
"األصنام أي األشباح التي تشوه المنظر الحقيقي لألشياء ،والتي يُخيل الينا ،على الرغم من ذلك،
أنها هي هذه األشياء نفسها" .2طالب دوركهايم ،من أجل أن يستكمل هذه الحرب التي بدأها
فرانسيس بيكون ضد "األشباح" ،طالب بالقضاء على األفكار الغامضة والتحيزات والعواطف
وتنظيف العلم منها.
قال ان الحقائق يجب أن ت ُصنف بناءا ً على طبيعة األشياء بشك ٍل ُمستق ٍل عن الباحث وتذبذبات
عقله .ومن هنا يَشت َرط تقديم تعريفات موضوعية للمفاهيم من خالل تمييز السمات ال ُمشتركة لكل
صنف كامل من الظواهر .كان دوركهايم ُمدركا ً للحاجة الى تعريف نظري للمفاهيم العلمية،
وطالب بأن تقوم هذه التعر يفات بتلبية معيار الوحدة وأن ال تستند على حقيقة واحدة فقط .ولكن
ولعه باالستقرائية والتجريبية الذي تم التعبير عنه بوضوح ،لم يساعده على تحليل أنماط تشكيالت
المفاهيم العلمية النظرية واظهار عالقاتها بالنظرية العلمية بشك ٍل كامل.
حددت رغبته في ايجاد األنماط الموضوعية للظواهر االجتماعية ،القيمة الكبيرة التي وضعها
على تطبيق االحصائيات في السوسيولوجيا .ان األنماط االحصائية في الزواج والتنوعات في
معدل المواليد وعدد حاالت االنتحار وغير ذلك الكثير ،والتي اعتمدت كلياً ،للوهلة األولى على
أسباب فردية ،بدت وكأنها أفضل دليل على أن هذه األنماط ذات طبيعة جمعية.
اعتبر دوركهايم ان األدلة النظرية المكانية التفسير العلمي للحقائق االجتماعية هي واحدة من أهم
المسائل .في معالجته لها ،فانه قد ميّز نوعين من التحليل :السببي والوظيفي ،وطبق ذلك على
البحث السوسيولوجي .كان التفسير السوسيولوجي ،حسب قوله ،تفسيرا ً سببياً ،وجوهره هو تحليل
اعتماد الظاهرة االجتماعية على ال ُمحيط االجتماعي .انتقد جميع المحاوالت األُخرى لتفسير
الحياة االجتماعية من هذه الزاوية ،مثل اختزالية جون ستيوارت ميل السيكولوجية ،وتفسير
كونت للتطور  Evolutionاالجتماعي كنتيجة للدافع المتأصل عند االنسان لتطوير طبيعته،
والنظريات النفعية ،وخاصةً المفهوم السبنسري .استعار دوركهايم مفهوم (الوظيفة) Function
من البيولوجيا .انها تعني بأن هناك عالق ة ارتباط بين عملية فسيولوجية معينة وحاجة محددة
للعضوية ككل .وعند ترجمة هذه االطروحة الى اللغة السوسيولوجية ،فقد ادعى أن وظيفة
الظاهرة أو المؤسسة االجتماعية هو تكييف التوافق بين المؤسسة وحاجة معينة للمجتمع ككل
3
"فاذا تساءلنا ما هي وظيفة تقسيم العمل ،عنينا بذلك أن نبحث عن الحاجة التي يستجيب لها" .
ان تفسيره للوظيفة كصلة موضوعية بين ظاهرة وحالة ُمعينة للمجتمع ككلُ ،مبرر تماماً.
وبالتالي ،تعتمد الوظيفة ليس على السمات الموضوعية للظاهرة التي تؤديها وحسب ،بل تُعبّر
أيضا ً عن فكرة العالقة ،أو الرابطة.
لم ينجح دوركهايم في تطوير منهجية التحليل الوظيفي حتى النهاية ،النه واجه صعوبات نظرية
معيار نظري ٍ لصحة
كبيرة في عد ٍد من الحاالت .على سبيل المثال ،لم يستطع طرح وتوضيح
ٍ
مفهوم الظاهرة االجتماعية ،على الرغم من أنه أشار مرارا ً الى أخطاء في التفسير ال ُمبتذل لبعض
المؤسسات االجتماعية ووظائفها.
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 - 2نفس المصدر ،ص99
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اعتبر دوركهايم أن واحدا ً فقط من القواعد التي طورها ميل لتحديد األسباب كانت قابلةً للطبيق
في السوسيولوجيا ،أي منهجية التغيرات ال ُمصاحبة .اذا تَبُتَ أن هناك نوعان من الظواهر كانا
على عالقة واحدة ُمستمرة ويتغيران باستمرار بالتوازي ،فهناك أساس للقول بوجود صلة سبية
بينهما .ولكنه اقترح بأن ثبات الروابط بين الظواهر ليس كافيا ً للتأكيد على وجود اعتمادية سببية،
بما أن هناك روابط ُمستقرة ولكنها غير سببية .قد تتشكل روابط كهذه بين نوعي الظواهر
ال ُمتصلة ببعضها كنتيجة لسبب ُمشترك ليس له عالقة بالرابطة نفسها .سعى دوركهايم لدراسة
كيفية الحصول على معرفة موثوقة بالسبب وكيفية اظهاره .اذا كان من المستحيل عند دراسة
جتمع ما تحديد سبب ما بشك ٍل موثوق وتحليل فعله بشك ٍل ُمنفصل ،بفرزه عن
الظواهر في ُم
ٍ
مجموعة األسباب األُخرى ،فانه يمكن فعل ذلك من خالل دراسة ظواهر ُمماثلة في ُمجتمعا ٍ
ت
أُخرى غيره ،يمكننا فيها أن نالحظ ذلك السبب بشك ٍل معزو ٍل ُجزئياً.
أولى دوركهايم أهميةً أكبر بكثير من كونت ،للبحث ال ُمقارن .ادعى انه يمكن لهذا النوع من
البحث أن يُساعد في تحديد المهام النظرية الرئيسية للسوسيولوجيا ،النه يمكن اكتشاف العام
والخاص في الظاهرة فقط من خالل مقارنتها نفسها في مجتمعا ٍ
ت مختلفة ،مما يمكننا من تحديد
تنوعاتها وتطورها في اتجاها ٍ
ت ُمختلفة .ولهذه االعتبارات ،أدرج التحليل السببي في منهجية
البحث ال ُمقارنة .من الضروري ،بعد تحديد ماهية العالقة بين ظاهرتين اجتماعيين ،توضيح
أهميتها وتموضعها ،بوسائل الدراسة ال ُمقارنة ،وتحديد ما اذا كانت تحدث في ظروف اجتماعية
ت ُمشابهة في ُمجتمعا ٍ
جتمع معين بذاته ،أم في حاال ٍ
ت ُمختلفة.
ُمختلفة أم أنها تحدث في ُم
ٍ
ان السعي لتجنب النزعة الوصفية وتطوير نظرية ومنهجية تفسير سوسيولوجية ،هي عناصر
ايجابية في سوسيولوجية دوركهايم ،تماما ً مثل موضوعيته المنهجية وتوجهه نحو العلوم
الطبيعية.
كان تحليل دوركهايم البنيوي-الوظيفي مبنيا ً على تشبيه ال ُمجتمع بالكائن الحي كمنظومة كاملة من
األعضاء والوظائف .ومن ال ُمشابهات مع العضوية الحية ،استنتج مفهومه عن نوع (ال ُمجتمع
السليم) ،ومفاهيم الصحي والمريض ،التي استخدمها الحقا ً لتفسير الظواهر مثل الجريمة واألزمة
وغيرها من أشكال الفوضى االجتماعية.
تبعا ً له ،فان الوظائف االجتماعية التي نشأت عن ظروف وجود العضوية هي وظائف سليمة.
الجريمة واألمراض االجتماعية األُخرى ،على الرغم من أنها تُلحق األذى بال ُمجتمع وتُسبب
الكراهية ،فهي ظواهر طبيعية بمعنى انها نابعة من ظروف اجتماعية ُمعينة وتدعم العالقات
االجتماعية ال ُمفيدة والضرورية .ان عالمية الظاهرة ،عند دوركهايم ،هي دلي ٍل على أنها سليمة:
"وسنُطلق اسم الظواهر السليمة على تلك الظواهر التي تتشكل بصور يعم وجودها في
المجتمع" .1وحينئ ٍذ "ليس من الجائز أن توصف احدى الظواهر االجتماعية بأنها سليمة في بعض
األنواع االجتماعية اال بالنسبة الى مرحلة ُمعينة من مراحل تطور هذا النوع .ويترتب على ذلك
أننا اذا اردنا معرفة مدى جدارة احدى الظواهر بهذا الوصف فال يكفي أن نقوم بمالحظة الصورة
التي تتشكل بها هذه الظاهرة في أعلب ال ُمجتمعات المتحدة في الجنس ،بل ال بد لنا أيضا ً بمالحظة
هذه المجتمعات في مرحلة ُمشتركة من مراحل تطورها".2
أدى تصور الوضع السليم كعمومية أو عالمية بدوركهايم ليس الى استنتاجات ُمفارقة وحسب ،بل
ونسبوية أيضاً .لقد اعتبر الجريمة ،على سبيل المثال ،التي يمكن ان يجدها المرء في جميع
ال ُمجتمعات أو ُمعظمها ،كظاهرة سليمة وطبيعية .على العكس من ذلك ،فقد وصف الظواهر
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االجتماعية النموذجية مثل زيادة عدد حاالت االنتحار في نهاية القرن التاسع عشر ،وأنواع معينة
من األزمات االقتصادية بأنها مرضية .1كان لدى دوركهايم شعور بالحاجة ألن يؤسس نفسه على
نظرية ُمحددة للمجتمع والتطور التاريخي عندما يتحدث عن شكل ُمجتمع كامل ومثالي فيما يتعلق
بالحاالت ال ُمنحرفة التي يجب ُمراعاتها .لكنه لم يستطع اثبات هذا الشكل الكامل والمثالي من
الناحية النظرية ،األمر الذي أدى به حتما ً الى النسبوية في تقديره ألي ظاهرة اجتماعية.
يمكن تجنب النسبوية في تقييم الظواهر االجتماعية ال ُمختلفة من خالل االنتقال الى تربة معايير
التقدم التاريخي الموضوعية ومن خالل ُمعالجة المعيار الذاتي وفقا ً للنظرية العامة للتطور
التقدمي لل ُمجتمع .ولكن في حين كان يرفض أفكار أنصار التغير التطوري للمجتمع حول التطور
الخطي ،فان دوركهايم لم يطرح مفهومه النظري ال ُمتسق عن التاريخ .على عكس أنصار البنيوية
كثير من األحيان تشبيه ُمتطلبات ال ُمقاربة البنيوية-الوظيفية
الوظيفية الالحقة ،الذين تجنبوا في ٍ
بالتحليل التاريخي (السببي) ،فانه ،اي دوركهايم ،قد اعترف بأن كال النهجين صحيحين .ولكن
ُمعالجته ل لمجتمع كوحدة متناغمة ،أدت الى تصعيب مهمة فهمه ألسباب وقوى التطور .كانت هذه
المسألة غير قابلة للحل من حيث المبدأ انطالقا ً من موقفٍ جعل من الكل االجتماعي ُمطلقاً .كان
من احدى ُمتطلبات المنهجية التاريخية التي اقترح دوركهايم توظيفها في البحث ،دراسة البيئة
االج تماعية كمصدر رئيسي للتغيرات ،ولم يقم دوركهايم بتوضيح معنى المنهج نفسه فيما يتعلق
بالتاريخ .كان تطوير التحليل السببي والوظيفي فيما يتعلق بالمجتمع ُمثمرا ً وواعداً .كان دفاع
زمن نشأ فيه في الدراسات االجتماعية
دوركهايم عن الحتمية االجتماعية ذو أهمية كبيرة ،في
ٍ
الميل نحو تفسير مبدأ السببية بروحٍ ذاتية.
ً
ً
كان توجه دوركهايم بشأن التحليل ال ُمقارن كمتطلب ضروري للبحث االجتماعي ُمثمرا أيضا .في
كثير من األحيان المعنى العملي عندما يفتقر الى المنظور
الواقع ،يفتقر هذا النوع من البحث في ٍ
التاريخي الذي يُمكنه من ُمقارنة الظاهرة االجتماعية في ُمجتمعا ٍ
ت ُمختلفة ومعايير زمني ٍة
متنوعة .قامت البنيوية الوظيفية الالحقة ،بشك ٍل خاص ،بتجاهل هذا المطلب تماماً.
يمكن للمرء أن يستنتج بشك ٍل عام أن منهجية دوركهايم السوسيولوجية تحتفظ بأهميتها في الوقت
الحاضر فيما يتعلق منها بالمقدمات الرئيسية للبحث .ولكن قامت السوسيولوجية الدوركهايمية
الالحقة بالحد من ،وعرقلة تطبيقها وتحقيقها.
 -5التضامن االجتماعي وتقسيم العمل
كانت المسألة المركزية لعمل دوركهايم هي التضامن االجتماعي .ان حلها سيوفر اجابةً على
ماهية الروابط التي توحد الناس في ال ُمجتمع .كان من الضروري تحديد طبيعة ووظيفة التضامن
االجتماعي في ال ُمجتمعات الحديثة "المتطورة" على عكس ال ُمجتمع البدائي أو التقليدي وتفسير
االنتقال التاريخي من شكل اجتماعي الى آخر.
انتقد دوركهايم المفاهيم السوسيولوجية عن العوامل التي توحد الناس في ال ُمجتمع .هذه العوامل
ليست مصالح األفراد ال ُمنعزلة (سبنسر) أو الدولة (كونت وتونيز) .ان القوة التي خلقت الكُل
االجتماعي وعززت الحفاظ عليه على الرغم من كل الميول النابذة هي تقسيم العمل .كانت
والح َرفي" ،هو الذي
اطروحته الرئيسية هي أن "تقسيم العمل" ،الذي فهم به التخصص المهني ِ
يقوم ،أكثر فأكثر ،بالدور الذي كان يقوم به الوجدان ال ُمشترك common consciousness
سابقاً .انه العامل األكبر الذي يُمسك على الكُتل االجتماعية ذات النماذج العُليا ،ويجعلها تعيش
فهم آخر أكثر علميةً للسليم ،باعتباره ال ُمتغير األمثل لعمل ال ُمجتمع .وطابق احيانا ً السليم بما
حين آلخر من ٍ
 - 1اقترب دوركهايم من ٍ
هو كامل ومثالي

معاً" .1حدد دوركهايم لنفسه المهام التالية" -9 :سنبحث أوالً ما هي وظيفة تقسيم العمل ،أي الى
أية حاج ٍة يستجيب" -2 .ثم نحاول تحديد األسباب والشروط التي بها يتعلق -3 .سنحاول أن
نُصنف األشكال الالسوية (الشاذة -مالك أبوعليا) التي يبدو فيها حتى ال تختلط بغيرها .وسيكون
لهذه الدراسة فائدة اضافية اال وهي انه ،هنا ،كما هي الحال في البيولوجيا ،ستساعد الحاالت
المرضية على فهم أفضل للفيسيولوجي".2
ان تقسيم العمل هو عالمة على على مجتمع متطور للغاية .ونتيجةً للتخصص المتزايد باستمرار
للعمل ،اضطر األفراد الى تبادل نشاطهم ،من أجل أداء وظائف ُمكملة لبعضها البعض ُمشكلين
مجتمع متطور هو نتيجة طبيعية لتقسيم أدوار
ق عفوي ،كالً واحداً .ان التضامن في
عن طري ٍ
ٍ
االنتاج .كيف كانت األمور في المجتمعات القديمة التي لم يكن فيها تقسي ٌم للعمل؟
انطالقا ً من األفكار النموذجية لسوسيولوجيا القرن التاسع عشر التي تقول بوجود نوعين من
ال ُمجتمعات التي بينها استمرارية تاريخية ،3قام دوركهايم ببناء حد فاصل بين ُمجتمعين من
نمطين :التضامن الميكانيكي ،والتضامن العضوي ،كحلقتين في سلسلة تطورية Evolutionary
واحدة.
أطلق دوركهايم على التضامن الذي ساد في المجتمعات القديمة غير المتطورة ،تضامنا ً ميكانيكياً،
مستخدما ً تشبيه االرتباط الموجود بين جزيئات المواد غير العضوية (الجزيئات كلها متشابهة
ومتصلة بطريقة ميكانيكية صرف) .يتحدد التضامن في مثل هذه المجتمعات من خالل تشابه
األفراد الذين يشكلونها ،وتماثل الوظائف االجتماعية التي يؤدونها ،والطبيعة غير المتطورة
لسماتهم الفردية .ان امتصاص الجماعية للفردية هو الذي يجعل التضامن الميكانيكي ُممكناً .وجد
دوركهايم مؤشرا ً موضوعيا ً "رمزا ً مرئياً" للتضامن في القانون .ان القانون القمعي الذي تم فيه
التعبير عن قوة الوعي الجمعي كان ُمميزا ً للتضامن الميكانيكي ،وتكمن مهمته في معاقبة الفرد
الذي يُخالف العٌرف والقانون.
لقد أسس تبعيةً وظيفيةً بين الروابط االجتماعية ال ُمميزة الحدى أنواع التضامن من جهة ،والحجم
النوعي (مدى) الوعي الجماعي وكثافته ودرجة تحدديته ،من جه ٍة أُخرى.
يكون التضامن أقوى اذا تطابق مدى الوعي الجمعي مع مدى الوعي الفردي واذا كان الوعي
الجمعي أكثر كثافةً ووضوحاً .وبالتالي لم يكن هناك مكان لالنحرافات الفردية ،ويُنظم الوعي
سلطة الجمعية ُمطلقة .في مثل هذه الحاالت ،يكون الوعي
الجمعي حياة الفرد كاملةً ،وتكون ال ُ
الجمعي شموليا ً ودينيا ً في محتواه .وضع دوركهايم اطروحةً كأساس لنظريته ال ُمستقبلية في
الدين ،مفادها أن اشتراك مجموعة من الناس في قناعا ٍ
ت ُمعينة يؤدي الى اصطباغها المجموعة،
بالضرورة بصبغ ٍة دينية .ان السمة الرئيسية للمعتقدات والمشاعر الدينية هي أنها " ُمشتركة بين
مرتفع الى ح ٍد غير قليل".4
عد ٍد من األفراد يعيشون معاً ،وأن متوسط شدتها ،فضالً عن ذلك،
ٍ
وهو بهذا طابق االجتماعي بالديني" :كل ما هو اجتماعي كان دينياً ،والكلمتان مترادفتان".5
ولكن الدين ،دوركهايم يقول ،ش َِم َل جزءا ً متناقضا ً من الحياة االجتماعية .أدى تطور العمل الذي
نتج عنه عرض عدد متزايد من الوظائف األكثر تنوعاً ،الى أن يكون عامالً رئيسيا ً ومباشرا ً
يُضعف الوعي الجمعي ككل .يضعف الوعي االجتماعي ويبدأ بالتمايز وظيفيا ً مع تقسيم العمل
المتزايد باستمرار وبتعقد تنظيم المجتمع بمجرد أن يبدأ الناس في أداء وظائف خاصة Private
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في المجتمع .ان المجتمع المتطور الذي يؤدي فيه كل فر ٍد وظيفة خاصة واحدة وفقا ً لتقسيم العمل
االجتماعي يُشبه الكائن ا لحي بأعضائه المختلفة .لذلك وصف دوركهايم النوع الجديد من
التضامن بأنه عضوي .حدد تقسيم العمل الفروق بين األفراد ،والذي ،بدوره ايضا ً طور قدراتهم
والح َرفي .أصبح كل فر ٍد اآلن شخصيةً .ان
ومواهبهم الفردية والشخصية وفقا ً لدورهم المهني ِ
بنظام واح ٍد
تقسيم العمل هو الذي أنشأ الوعي بأن كل طرف يعتمد على اآلخر ،وأن الكل مرتبط
ٍ
من العالقات االجتماعية ،وأثار شعورا ً باالعتماد على اآلخرين والتضامن معهم وارتباطه
بالمجتمع" .ان تقسيم العمل اذ يُصبح الينبوع األساسي للتضامن االجتماعي يُصبح في الوقت
نفسه أساس النظام ال ُخلُقي".1
يُقابل التضامن العضوي ما يُسمى الحد التعويضي  ،restitutive lawوالذي وظيفته هي " ُمجرد
وسيلة للرجوع الى الماضي بقصد اعادته الى وضعه الطبيعي" .2بالنظر الى التضامن العضوي،
يكتسب الوعي الجمعي أشكاالً جديدة ويُغير محتواه .يصير أصغر في مداه وضيقا ً كجزءٍ من
3
المجتمع المتطور ،وتقل شدته وتحدديته" .يتناقص دور الوجدان الجماعي بقدر ما ينقسم العمل" .
فيما يتعلق بمضمونه ،يتحول الوعي الجمعي أكثر فأكثر الى وعي علماني وعقالني موجه نحو
الفرد .وفي الوقت نفسه ،أنكر دوركهايم أن "الوعي الجمعي ُمهدد بالزوال تماماً" .4كتب يقول
"اننا نجعل كرامة الفرد موضوع عبادة ،هي ،ككل عبادة قوية ،ذات أوهام تُحيط بها ،وهذه ان
شئت ،عقيدة ُمشتركة".5
شدد دوركهايم وميز جانبا ً من جوانب التضامن في تقسيم العمل في المجتمع الحديثُ ،مزيحا ً
مسألة التناقض بين العمل والرأس مال ،والطابع القسري للعمل ،واألزمات األخالقية
واالقتصادية للمجتمع الى الخلفية .عندما قام بمعالجة هذه المسائل في نهاية (تقسيم العمل
االجتماعي) ،كان يميل الى معاملتها على أنها نتيجة لعدم كفاية تنظيم العالقات بين الطبقات
الرئيسية ،وكعنصر كريه في حياة المجتمع والذي اعتبره ،اي اعتبر هذا األخير كعضوية
استمدت اتحادها بالكامل من العصور السابقة .وفقا ً له ،فان تقسيم العمل  -في ال ُمجتمع الحديث
(الذي فقد الى ح ٍد كبير عمود األساس الذي سند الوعي الديني العام)-هو بالضبط اآللية التي
عوض جميع أوجه
خلقت الروابط االجتماعية المرغوبة والتضامن الطبقي الذي يُزعم أنه ّ
ً
القصور المرتبطة بالتخصص الضيق .وهكذا أصبح مفهوم التضامن ،محورا دار حوله كل تحليل
تقسيم العمل وتعريفات وظيفته.
نشأت اطروحة دوركهايم الرئيسية ،القائلة بأن تقسيم العمل ولّد التضامن بشك ٍل طبيعي ،من
تعريفه له ليس بعالقته بطبقة او نظام اجتماعي-اقتصادي معين ،ولكن بعالقته فقط فيما يتعلق
بالوعي الجمعي أو العام.
لقد اعتبر التضامن أسمى مبدأٍ أخالقي ،وقيمة عُليا يُزعم أنه عالمي ويُعت ََرف به من قِبَ ِل جميع
أفراد المجتمع .نظرا ً الن الحاجة الى النظام العام والوئام والتضامن كانت ت ُعت َ َبر أخالقيةً من قِبَل
الجميع ،فان تقسيم العمل نفسه هو أمر أخالقي أيضاً .وهكذا ساهم مفهوم دوركهايم بتحديد شروط
الحفاظ على المجتمع ،وهذه هي المهمة الرئيسية التي نصبها للسوسيولوجيا .لقد تم فقط افتراض
عمومية االعتراف بالتضامن االجتماعي كأعلى قيمة بالطبع ،ولكنه لم يقم باثباتها .اعتبر
دوركهايم ان س بب تقسيم العمل هو نمو السكان ،الذي يحكم كثافة الحياة االجتماعية .ارتبطت
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الزيادة في "الكثافة الفيزيقية" و"حجم" ال ُمجتمعات ارتباطا ُ وثيقاً ،في رأيه ،بزيادة في "الكثافة
األخالقية أو الديناميكية" ،أي في مستوى التفاعل االجتماعي ،مما أدى في النهاية الى تقسيم
الع مل .ولكن كيف؟ ازداد الصراع من أجل البقاء مع نمو السكان .في هذه الظروف كان تقسيم
تضامن اجتماعي ٍ من نوعٍ جديد،
جتمع ُمعين وخلق
العمل هو الوسيلة الوحيدة للحفاظ على ُم
ٍ
ٍ
واعطاء المجتمع فرصة للتطور في اتجا ٍه تقدمي.
وفقا ً لدوركهايم ،لم تكن العالقة السببية بسيطة وال خطية ،ولكنها تضمنت مجموعةً من
المتغيرات .ال ينبغي للتفسير السببي للحقائق االجتماعية أن يتجاهل تماما ً الجانب القيّم للحياة
االجتماعية ،على الرغم من أنها ،يمكن أن ال تستند اليها ،اي الى العالقة السببية .ان حقيقة أنه
أصر على ُمقدمة وجوب شرح االجتماعي باالجتماعي ،لم تسمح له بالذهاب أبعد من ذكر
التفاعل بين العوامل ،واالنتقال الى اثبات االعتمادية السببية الحقيقية .ال يمكن القيام بذلك اال من
خالل تحليل أعمق ،حيث ان اتباع نهج يعتبر المجتمع كتفاعل لجوانب مختلفة لتشكيلة اجتماعية
اقتصادية واحدة تُمكننا من اظهار االعتمادية بينها وفرز األسباب الحاسمة والنتائج ال ُمشتقة.
ى ما ال يمكنها أن تنشأ
انطلق دوركهايم ،بالطبع ،من المبدأ الفلسفي القائل بأن ظواهر من مستو ً
ى آخر .استبعد هذا التوجه عند تفسير الظاهرة االجتماعية ،من حيث المبدأ،
من ظواهر من مستو ً
امكانية فرز الظواهر المهم ة من الظواهر األقل األهمية ،وأدى هذا التوجه الى ادراج الظواهر
من مستوى أدنى في أهميتها وحسميتها في قائمة ظواهر أكثر أهمية تُساوى أهمية العالقات
تفسير سببي مناسب لتقسيم العمل .لقد تطرق فقط الى
االقتصادية في المجتمع .لذلك فشل في تقديم
ٍ
تفاعل العوامل المختلفة ضمن حدود المجال االجتماعي ،دون أن يرتفع الى المستوى الذي يمكن
عنده فقط العثور على األسباب الحقيقية لتقسيم العمل .كان ال بد من البحث عن هذه األسباب،
أوالً ،وقبل كل شيء ،في ظروف العالقات الطبقية االقتصادية في المجتمع ،وفي الطابع الملموس
لعالقات االنتاج والذي حدد تقسيم العمل .أنكر دوركهايم ثبات واستقرار الروابط االقتصادية
وقدرتها على خلق المجتمع وتحديد طابعه وضمان وجوده .لذلك لم يدرس تقسيم العمل (الذي
طابقه مع نمو التخصص) من الزاوية االقتصادية ،ولكن من وجهة النظر األخالقويةُ ،معتبرا ً اياه
أنه العامل الرئيسي الذي يُنش التضامن االجتماعي ،أي ال ُمجتمع.
 -6أشكال تقسيم العمل "الشاذة" .الشخصية والمجتمع
كان دوركهايم شاهدا ً على ظاهرة األزمة االقتصادية واالجتماعية المتصاعدة في المجتمع .لقد
وصف نمو التناقضات بين العمل ورأس المال ،وفوضى االنتاج بأنها "أشكال شاذة" لتقسيم العمل
سببها معدالت التطور االجتماعي المرتفعة للغاية .ميّز في القسم الثالث من (تقسيم العمل)،
ال ُمخصص لبحث هذه األشكال "الشاذة"" ،األشكال المرضية" التالية للرأسمالية :العُزلة،
الالمساواة االجتماعية ،والتنظيم غير المناسب لتقسيم العمل .سعى الى تفسير العُزلة ،اي الحالة
االجتماعية التي يكون فيها غياب التنظيم األخالقي لسلوك األفراد واضحاً ،سعى الى تفسير ذلك
بأنه افتقار الى تطور القواعد التي تحكم العالقات بين الوظائف االجتماعية غير الموصولة
ببعضها وصالً كافيا ً .1ويظهر هذا بالنسبة له بوضوح وبشك ٍل خاص خالل أزمة اقتصادية او
تجارية في الخصومة بين العمال وأرباب العمل .مع نمو اقتصاد السوق ،يخرج االنتاج عن
واسع تتغير العالقة
ق
السيطرة ويصير غير قابالً للتنظيم .مع تطور العالقات الصناعية على نطا ٍ
ٍ
دم َج
بين هذين الطرفين .فمن ناحية ،تزيد حاجات العمال وتحل اآللة محل عمل االنسان "لقد أ ُ ِ
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العامل في كتيب ٍة واستؤصل من عائلته طوال اليوم"" .1ولكن بما أن هذه التبدالت قد حدثت
بسرعة كبيرة فائقة ،فان المصالح المتصارعة لم تجد الوقت الكافي القامة التوازن فيما بينها".2
أدى نمو الصناعة واسعة النطاق الى تفكيك وحدة المشاريع الصغيرة وخلق طبقتين كبيرتين،
رأس المال والعمل ،التين كانتا ُمرتبطتين بشكل متناحر (لم يُنكر دوركهايم ذلك).
بالنسبة له ،يجب أن تتميز الحالة السليمة للمجتمع بتطور التخطيط االقتصادي والتنظيم المعياري
للعالقات االقتصادية من خالل مؤسسات االنتاج .في هذه الحالة طابق ما هو طبيعي بما هو أمثل
وأفضل.
اعتبر دوركهايم ان علل الرأسمالية التي وصفها هو (مثل المنافسة غير المنظمة وغير ال ُمقيدة
بأي شيء ،والصراع الطبقي ورتابة العمل وتدهور قوة العمل) هي آالم التطور السريع للغاية
لالنتاج وتقسيم العمل ،وهي ليست اال أعراض جانبية مؤقتة من التطور الطبيعي Natural
.Evolution
كما اعتبر عدم المساواة ،التي تنطوي على انحرافٍ عن التضامن العضوي ،كـ"شكل شاذ"
تكون الطبقات ،عند دوركهايم ،يولد نزاعا ٍ
ت مؤلمة "فذلك الن توزع
لتقسيم العمل .اذا كان ّ
الوظائف االجتماعية الذي يستند اليه يكون غير مناسب ،او قُل يُصبح غير مناسب لتوزع
المواهب الطبيعية".3
زعم ان النظام الطبقي يمنع تكافؤ الفرص .هذا النظام يُفقر جماهير واسعة من فرصة شغل موقع
اجتماعي يتناسب مع قدراتها .وأدى هذا بدوره الى تبادل غير عادل للخدمات .اذا كانت احدى
طبقات المجتمع ُملزمة بأخذ أي ثمن ،من أجل ان تعيش ،بينما يمكن لطبقة أُخرى ان تتفادى مثل
هذا الفعل بفضل الموارد ال ُمتاحة لها ،والتي ،مع ذلك ،ال ترجع بالضرورة الى أي تفوق
اجتماعي "،فان الثانية تفرض القانون على األولى ظُلماً"( .4وكان في ذهن دوركهايم التفوق في
القدرات).
اعتقد دوركهايم أنه يمكن التغلب على األشكال "الشاذة" لتقسيم العمل من خالل التسوية السلمية
ى مقبول ،وانشاء مراسيم وقواعد صارمة تُنظم
للنزاعات وتقليل الصراع والمنافسة الى مستو ً
بصرامة العالقة بين الطبقات ،واستدخال العدالة والفُ َرص االجتماعية واألجر للجميع حسب
خدماتهم.
لم يستطع دوركهايم أن يتخيل أنه يمكن ان يوجد ُمجتمع يتم فيه الغاء ال ُملكية الخاصة وعدم
المساواة من جميع األنواع تماماً .اعتبر أنهما موجودان ُحكما ً رغم أن العالقة بينهما ستتغير.
سوف يتم تنظيم الوصول الى الخيرات المادية عن طريق قدرات ومواهب الفرد الطبيعية .تنشأ
آخر األشكال "الشاذة" لتقسيم العمل التي أشار اليها دوركهايم عندما يكون نشاط العامل المهني
غير كافيا ً أو يفتقر الى تنسيق االجراءات.
في رأيه ،ينمو تضامن التنظيم االجتماعي ،عندما يكون العمل أكثر كثافةً وتنظيماً .ولكن تم
دحض هذه الفرضية اليوتوبية في سياق تطور االنتاج الرأسمالي في القرن العشرين .لم يؤد
"التنظيم العملي للعمل" وال أي ٍ من الطرق األخرى لتنظيمه الى التضامن الطبقي في ال ُمجتمع
التناحري .كان مفهوم دوركهايم لتقسيم العمل ُمختلفا ً عن مفهوم ماركس .وكما عبّر عن ذلك
ماركس ،يجب البحث عن مصدر الصراع الطبقي في انقسام ال ُمجتمع لطبقات وفقا ً لعالقاتها
كتخصص في الوظائف المهنية .ان مسألة ما اذا كانت
بوسائل االنتاج ،وليس من خالل تحليله
ٍ
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ُملكية وسائل االنتاج موروثةً أو ُمكتسبةً حديثا ً هي مسألة ثانوية .الشيء الرئيسي هو أن عالقات
ال ُملكية تُحدد كل العالقات األُخرى في المجتمع الرأسمالي وتقف خلف تناحر العمل ورأس المال.
ان الطرق التي أشار اليها دوركهايم للتغلب على عيوب الرأسمالية هي طرق غير واقعية
وطوباوية ،على الرغم من أنه اعتمد قليالً او كثيرا ً على التطور الطبيعي للتضامن من خالل
تقسيم العمل نفسه ،وأثار بشك ٍل أكثر حدة ً مسألة عالج تقرحات الرأسمالية ،أوالً من خالل طرح
مهمة اعادة تنظيم ال ُمجتمع في اطار حدود النظام الرأسمالي ،ومن ثم االعتماد على التعليم
األخالقي بروح ال ِقيَم وال ُمثُل المطابقة له.
استندت اجابات دوركهايم على المسألة االجتماعية األوسع حول العالقة بين ال ُمجتمع والفرد أيضا ً
على تحليل تناقضات الرأسمالية .كانت وجهة نظره أن ال ُمجتمع ال يمكنه أن يتطور ويزدهر اذا
كانت الشخصية االنسانية ُمضطهدة ،اذا تم اختزال الشخص الذي يؤدي وظيفةً مهنيةً ضيقة الى
مستوى اآللة .عالوة ً على ذلك ،فان الفرد سينحل حتما ً اذا تعرضت وظائف Functions
ال ُمجتمع االقتصادية واالجتماعية للخطر .في هذه الحالة ،تفادى دوركهايم التقسيم النموذجي
للقرن التاسع عشر الذي تم التعبير عنه في طرح مسألة العالقة بين الفرد وال ُمجتمع بطريقة
تعترف بضرورة احدى الطرفين .اعتبر أن الفرد وال ُمجتمع في عالقة تبعية ُمتبادلة ،كل منهما
يهتم بتطور اآلخر وازدهاره .اقترح ،أن سعادة الفرد ورفاهه يعتمدان على حالة ال ُمجتمع،
وتتحسن األمور عندما تكون الشؤون االجتماعية أكثر تنظيما ً بالتالي عندما تكون حقوق الفرد
وحرياته مضمونة.
لعب دوركهايم دور ال ُمستنكر والشاجب للقول بحتمية الشر األخالقي الناش عن تخصص
الصناعة وتمايزها .ان العامل "كل يوم يُكرر ذات الحركات يانتظام رتيب دون أن يهتم بها ودون
أن يفهمها"" -مما يجعله في مصاف اآللة" .1من وجهة نظر دوركهايم ،ال يمكن تعديل أو تخفيف
ق لآللة من خالل منح العمال تعليما ً عالمياً ،أو تطوير اهتمامهم بالفن
تحويل المرء الى ُملح ٍ
واألدب ،الن التعرف على الثقافة سيجعل من حدود تخصصهم الضيقة حتى أكثر ال احتماالً.
كيف اذا ً يمكننا أن نُزيل التناقض بين تقسيم العمل الذي تزايد بتزايد تخصص وظيفة العامل،
وحاجات تطور شخصيته وفرديته؟ حسب دوركهايم ،فان تقسيم العمل بحد ذاته ليس له أي
عواقب سلبية .األمر أنه نشأ فقط في ظروف استثنائية وشاذة ،وبالتالي "ليس ضروريا ً أن نُعدله
بنقيضه ،بل يجب ،ويكفي ،أن يظل كما هو وأال يتدخل شيء من الخارج ليشوه طبيعته" .2يكون
هذا ُممكنا ً عندما يُعطي وعي العمال بهدف التضامن مع اآلخرين والحاجة االجتماعية لعملهم
ى خاصاً ،مما يجعله ليس فقط مقبوالً بل مرغوبا ً أيضاً .كان الشرط المهم لنشاط العمال
ُمحتو ً
ال ُمشترك وال ُمتفق عليه هو أن الوظائف التي يؤدونها يجب أن تتوافق مع قدراتهم وميولهم .عندما
ينكسر التوافق بين قدرات األفراد ونوعية النشاط المنوط بهم ،فان ال ُمجتمع يمرض.
وبينما كان يُفسر األزمات االجتماع ية بسذاجة شديدة ،أصر دوركهايم في الوقت نفسه على أن
"الفروق التي كانت تفصل بين الطبقتين في األصل ...تزول أو تقل".3
يجب أن يعتمد التمايز االجتماعي في المجتمع على المزايا التي تعود الى القدرات الفردية لكل
شخص ،وليس على االمتيازات االجتماعية .وهكذا ،تكون المساواة والعدالة والحرية ،في رأيه،
تنظيم أرقى ،والذي يقاربه ال ُمجتمع الصناعي الحديث .لذلك ،في
أساس نظام اجتماعي من نوع
ٍ
ق واسع ،كان يردد مرارا ً
فترة األزمة الرأسمالية وانتشار االيديولوجيا االشتراكية على نطا ٍ
وتكرارا ً شعارات الرأسمالية القديمة.
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يتكون المجتمع من الروابط األخالقية وسعيا ً واعيا ً من أجل ال ُمثُل العُليا وعالقا ٍ
ت اجتماعية يمكن
ويجب تنظيمها بوعي -هذه هي أحجار الزاوية لالصالح الدوركهايمي .في تأكيده على أن
1
"التفاوت بين األفراد يميل الى أن يُمحى امحاءا ً كامالً -كُلما ارتقينا على السلم االجتماعي"  ،في
المجتمع الرأسمالي المتطور ،فانه نسب اليه ،أي الى ال ُمجتمع الرأسمالي ال ُمتطور ،السمات
االشتراكية .لقد اعتبر أنه من الممكن حقا ً التحكم بوعي في العمليات االجتماعي .ومن هنا جاءت
توصياته العملية التي تقضي بتوزيع العمل بطريقة تجعل كل فرد يشغل مكانا ً ُمناسبا ً له ،وبالتالي
زيادة النشاط الوظيفي لكل عامل "فاذا بالنظام يعود من تلقاء نفسه ،واذا بالعمل يُدار ادارة ً فيها
توفير أكبر" .2تميزت اجابة دوركهايم على مسألة العالقة بين الفرد وال ُمجتمع بعدم تمجيده
الماضي ورؤيته لمصادر وامكانيات تطور الفردانية في التطور التدريجي لتقسيم العمل .في حين
أنه بالنسبة للفرد فان "حريته في هذه الحالة حرية ظاهرة ،وشخصيته شخصية ُمستعارة" ،3في
المراحل األولى من التنظيم ،فانه يحصل على فرصة في مرحل ٍة أعلى ليُصبح ُمنسجما ً وكامالً من
خالل تطوير قدراتهها ِب ُحرية .لم يكن تطور الشخصية "من حيث العُمق" ال ُمرتبط بالتخصص
الضيق أقل أهميةً من التطور "األفقي" الذي يتوسع على اساس االهتمام والهواية .يكتسب
االنسان ،من خالل االرتباط مع الناس اآلخرين ،ما يفقده من خالل التخصص الضيق .في حين لم
يُالحظ دوركهايم الطابع االستغاللي للعمل الذي يتسبب في اغتراب الفرد ،وفي حين ربط
الصعوبات التي يعاني منها العامل ال ُمتخصص بظروفٍ مؤقت ٍة وغير مواتية ،فانه يعتقد أن ال ُمثُل
وأخوة العمال وتضامنهم ووعيهم للهدف ال ُمشترك سيعوضهم عن خسائرهم الحتمية .كان
العليا
ّ
هدفه اصالح ال ُمجتمع الرأسمالي وليس اعادة بناءه جذرياً .على الرغم من عناصر ال ُمقاربة
الجديدة في فصل الظواهر االجتماعية ،لم يتجاوز دوركهايم كونت ،وركز االنتباه على المسائل
األخالقية وتحسين التنظيم القانوني واألخالقي للعالقات االجتماعية.
 -7تطبيق مبادئ السوسيولوجية  Sociologismعلى دراسة أسباب االنتحار
ب عديدة .هناك
كرس لها دوركهايم دراسةً خاصةً ،انتباهه ألسبا ٍ
جذبت مسألة االنتحار ،التي ّ
*4
ً
مجموعة محددة من الحقائق التي يمكن تحديدها بسهولة  ،وبدال من الذهاب بنفسه الى التأمالت
الميتافيزيقية حول الظواهر االجتماعية ،يُمكن للسوسيولوجي أن يجد قوانين حقيقي ٍة من شأنها أن
تكشف عن امكانيات السوسيولوجيا أفضل من أي حج ٍة دياليكتيكية .5كانت هذه هي النقطة
األولى .ثانياً ،اعتبر دوركهايم أن من مهماته أن يُطبق المبدأ الرئيسي للمنهج السوسيولوجي على
المادة التجريبية :أي دراسة الحقيقة االجتماعية كـ"شيء" ،واالعتراف بوجود عالم خاص خارج
الفرد ،أي واقع اجتماعي ،صحيح أنه يُحدد سلوكه ،ولكنه غير منوط بارادته .وحينما كان يعتمد
على هذه ال ُمقدمات النظرية والمنهجية ،فقد رفض تفسير االنتحار بالدوافع الفردية والنفسية،
وادعى أن األسباب االجتماعية وحدها هي العوامل التفسيرية .اعتمد االنتحار بشك ٍل رئيسي على
األسباب الخار جية التي تحكم الناس وليس على الخصائص الداخلية للفرد.
أشار دوركهايم ،من خالل ابرازه لسمات األزمة االجتماعية ،الى أن االنتحار هو أحد األشكال
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التي يتخدها المرض الجمعي وهذه الدراسة ستساعدنا على فهم المرض .بدا له أن تحديد أسباب
المرض االجتماعي والتوصيات من أجل التغلب عليه ،هو أفضل وسيلة لترسيخ مكانة
السوسيولوجيا كعلم .يمكن للتفسير السوسيولوجي ألكثر األفعال فرديةً أن يُلقي الضوء على القوى
التي توحد الناس ،الن االنتحار هو مثال واضح على اضطراب الروابط االجتماعية.
ُ
كانت السوسيولوجية  Sociologismهي جوهر تفسيره .تم النظر الى جميع العوامل األخرى
من منظورها ،بما في ذلك القابلية الفردية لالنتحار .في اظهار أن الدوافع النفسية لالنتحار ،والتي
غالبا ً ما بدت أسبابها فرديةً فقط ،عالوة ً على انها انعكاس مشوه للظروف العامة ،ذهب دوركهايم
الى دراسة ال ُمحيط االجتماعي باعتباره السبب الرئيسي الذي يؤثر على التغير في نسبة االنتحار.
لقد رفض تماما ً دور العوامل الفردية والحالة النفسية وظروف الحياة ال ُمحددة لالنتحار الفردي،
لكنه شدد على أهميتها الثانوية واعتمادها على األسباب االجتماعية العامة وحالة ال ُمجتمع.
كانت النسبة المئوية لحاالت االنتحار (نسبة عدد حاالت االنتحار الى اجمالي عدد السكان) ،في
المفهوم الذي قدمه دوركهايم دالةً على متغيرات اجتماعية :العالقة بين الجماعات الدينية والعائلية
والسياسية والقومية وغيرها .بدءا ً من ذلك ،استخدم تقنية الدليل باالقصاء (االستثناء) :قام بشك ٍل
منهجي بفحص ورفض الحقائق الالاجتماعية مثل "االستعداد النفسي-العضوي" لألفراد (الوضع
النفسي ،العوامل العرقية والموروثة) ،وخصائص البيئة النفسية (المناخ ،المواسم ،الوقت من
اليوم) وعمليات التقليد وال ُمحاكاة  . Imitationبعد ذلك درس تأثير االسباب االجتماعية والطريقة
التي تعمل بها  ،وكذلك العالقات بين العوامل االجتماعية وغير االجتماعية.
اكتشف عددا ً من األنماط الجزئية ُمعتمدا ً على االحصاءات الرسمية :نسبة االنتحار في الصيف
كثير من األحيان
أعلى منها في الشتاء ،ينتحر الرجال أكثر من النساء ،وينتحر كبار السن في ٍ
كثير
كثير من األحيان أكثر من السكان المدنيين ،والبروتستانت في ٍ
أكثرمن الشباب ،والجنود في ٍ
ّ
والعزب واألرامل أكثر من المتزوجين ،وتعلو نسبة االنتحار في
من األحيان أكثر من الكاثوليك،
المناطق الحضرية أكثر من الريف ،وهكذا" .ودون أن نهتم بمعرفة األشكال التي يمكن أن
تنعكس في ظلها األسباب المنتجة لالنتحار لدى األشخاص العاديين ...لهذا سنتسائل مباشرةً،
تاركين جانباً ،تقريباً ،الفرد بما هو فرد ،ودوافعه وأفكاره ،ما هي حاالت ُمختلف األوساط
االجتماعية (عقائد دينية وعائليةُ ،مجتمع سياسي ،جماعات مهنية ،الخ) .والتي يتغير االنتحار
تبعا ً لها" .1عند دراسته للعوامل االجتماعية ،حاول دوركهايم تحديد الُعامل األكثر تحديدا ً بينها،
أي ،أي عام ٍل بينها هو األكثر ارتباطا ً بالنسبة األعلى لالنتحار وفقا ً للقواعد المنطقية المختلفة،
وحاصةً قاعدة التغيرات ال ُمصاحبة .على سبيل المثال ،ما هي السمة الدينية التي لها أكبر ارتباط
عرضةً لالنتحار من
باالنتحار؟ ما هو ذلك الشيء الموجود في الكاثوليكية الذي يجعلها أقل ُ
البروتستانتية؟
بعد أن بدأ البحث في كيفية تأثير العقيدة على االنتحار ،أظهر دوركهايم الفرق بين الكاثوليكية
والبروتستانتية من زاوية عقائد وطقوس ك ٍل منهما .كانت الكاثوليكية ،باعتبارها النظام التقليدي
األقدم للمعتقدات والطقوس ،تتمتع بوحدةٍ وقوةٍ في المعتقدات أكبر بكثير ،وهي أكثر التوافقا ً مع
االبتداعات التي تُزعج روحها العامة من البروتستانتية ،وأدى هذا الى زيادة التماسك والتضامن
بين أفراد المجموعة الدينية الكاثوليكية وبالتالي انخفاض نسبة حاالت االنتحار بينهم .ارتبطت
البروتستانتية بانحدار المعتقدات التقليدية وتغلغلت فيها بروح التفكير الحر والنقد .كانت امكانية
توحيد المؤمنين أقل وبالتالي كانت نسبة االنتحار أعلى.
ساعدت هذه الفرضية على تفسير العديد من المتغيرات االجتماعية األُخرى ال ُمرتبطة بنمو عدد
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حاالت االنتحار .كانت األسرة واألطفال والحياة الريفية عوامل اندماج اجتماعي تمنع الفرد من
الشعور بالعزلة االجتماعية .اقترح أن االنتحار يتغير تغيرا ً عكسيا ً مع درجة اندماج الفرد في
المجموعة التي ينتمي اليها .1يمكن للعوامل من الصف غير االجتماعي أن تؤثر فقط على نسبة
االنتحار بشكل غير مباشر .استخدم دوركهايم اجراءا ً يُدرج فيه العامل غير االجتماعي في
العالقة ،ولكنه وجد أن أهم جانب فيه كان وثيق الصلة بالعامل االجتماعي .يُصبح تأثير العامل
البيولوجي على سبيل المثال ،الجنس ،مفهوما ً عندما يتم تحليل المواقف االجتماعية النسبية
للرجال والنساء وطرق مشاركتهم في الشؤون االجتماعية واالقتصادية ودورة نشاطهم
االجتماعي ال ُمتغيرة ،وما الى ذلك .عند تأكيده على أنه ال يمكن "أن يكون هناك نماذج مختلفة من
االنتحارات اال بقدر ما تكون األسباب التي ترتبط بها ،مختلفة هي نفسها أيضاً" ،2وباالشارة الى
صعوبة تجميع حاالت االنتحار تبعا ً لمورفولوجيتها (شكلها) ،قرر دوركهايم أن يعتمد على
التصنيف االيتولوجي  aetiologicalالذي يعني التصنيف حسب األسباب .ميز دوركهايم أربعة
أنواع من االنتحار :األناني  ،egoisticالغيري  altruisticأي االنتحار الذي يدفع اليه الغير،
الفوضوي  anomicاي االنتحار الذي يدفع اليه فوضى ناجمة عن فقدان النظام الشرعي،
واالنتحار اليائس  .fatalisticاألول يُسببه ابتعاد الفرد عن ال ُمجتمع الذي يتوقف عن ممارسة
تأثيره التنظيمي عليه ،أي على الفرد .يُسبب تمزق الروابط االجتماعية وغياب الدعم الجماعي
حالةً من القطيعة والعُزلة وشعورا ً بالوحدة والفراغ واحساسا ً بمأساة الوجود .يمكن أن تكون
النزعة الفردية المتطرفة سببا ً لحاالت االنتحار من هذا النوع ،ولكن التربة التي تولده هي مجتمع
مريض ونوعا ً من "العلة االجتماعية" .3تؤدي الفوضى االجتماعية الى فقدان األهداف واضعاف
الروابط التي تربط الفرد بالمجتمع وبالتالي بالحياة .تنعكس هذه الحالة العامة بدورها في تفكك
مباشر على الفرد.
الجماعات االجتماعية الدينية والعائلية والسياسية والتي تؤثر بشك ٍل
ٍ
يتم مواجهة النوع الثاني من االنتحار ،الغيري ،عندما تكون المصالح الشخصية غارقةً تماما ً في
المصالح االجتماعية ،وعندما يكون اندماج المجموعة كبيرا ً لدرجة أن الفرد ال يعود موجودا ً
ككيان ُمستقل .أدرج دوركهايم العادات القديمة في هذا النوع ،مثل انتحار ال ُمسنين والمرضى
ٍ
وحرق الزوجات ألنفسهن بعد وفاة أزواجهن ،وانتحار العبيد بعد وفاة مالكهم ،وما الى ذلك.
انتحار من هذا النوع موجود بشكل رئيسي في ال ُمجتمعات القديمة .النوع الثالث من االنتحار،
الفوضوي ،يمكن أن نجده بشك ٍل رئيسي خالل االضطرابات االجتماعية الكُبرى واألزمات
االقتصادية عندما يفقد الفرد القدرة على التكيف مع التغيرات والمتطلبات االجتماعية الجديدة
ويفقدهتفقد صالتها بالمجتمع .ان حالة الفوضى االجتماعية ،التي عنى بها دوركهايم غياب أي
قواعد ومعايير للسلوك وعندما ينهار التسلسل الهرمي للقيم القديمة ولما يتشكل بعد هرما ً جديدا ً
والذي ينجم عنه عدم استقرار أخالقي ألفراد معينين .عندما تتهاوي البُنية االجتماعية وتصبح
غير منظمة ،ينهض بعض األفراد بسرعة بينما يفقد آخرون مكانتهم في المجتمع ،وتزيد عدد
حاالت االنتحار عندما يختل التوازن االجتماعي .ميّز دوركهايم االنتحار الفوضوي ،والذي يمكن
ايجاده في دوائر األعمال ،من زاوية الصفات الفردية ألعضاء العالم التجاري والصناعي
ودافعهم الجامح لتحقيق المكاسب التي نمت بشك ٍل ُمفرط دون االلتزام بقواعد صارمة ،مما يؤدي
الى اضطراب األخالق والتوازن النفسي .ان ضعف أو غياب التنظيم االجتماعي والنشاط
البشري غير ال ُمنظم هو أساس االنتحار الفوضوي .عندما يكون المجتمع غير قادر على ُممارسة
التأثير الضروري على الفرد ،تكون النتيجة المؤسفة حتمية.
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ان عكس االنتحار الفوضوي هو االنتحار اليائس ،والذي ينشأ نتيجة ازدياد سيطرة المجموعة
على الفرد وعندما يكون التنظيم الصارم فائضا ً وغير ُمحتمالً بالنسبة له "والذي يرتكبه
سدّت منافذ مستقبلهم دون رحمة ،والذين كُ ِبتت شهواتهم بعنف بواسطة نظام
األشخاص الذين ُ
تعسفي صارم" .1وهكذا ،يكون االنتحار في رأيه فعالً ُمتعمدا ً وواعيا ً يرتكبه فرد ،اعتمادا ً على
النظام االجتماعي .كان مقياس السلوك االجتماعي السليم هو الفرد العادي الذي يحترم القواعد
ويخضع للسلطة الجماعية .2تُشير مفاهيم األناني ،الغيري ،الفوضوي ،اليائس ،في فهم دوركهايم
الى النزعة الجماعية التي دفعت الشخص الى االنتحار .لقد أطلق على هذه القوى ،ميوالً ،يمكن
قياس شدتها بمعدل االنتحار .يمكن للقوى أو الميول الجماعية ،وفقا ً له ،أن تُفسر النزوعات
الفردية الى االنتحار ،وليس العكس .ان الدوافع النفسية لالنتحار فردية ،عالوة ً على ذلك ،فهي
كثير من األحيان.
انعكاسات مشوهة لظروف البيئة االجتماعية العامة ،في ٍ
كانت السمة األكثر قيمةً في تحليله هي كشفه أن الجوهر االجتماعي لالنتحار سببه وضع
األزمات في المجتمع الرأسمالي .أعطت أفكاره دفعةً للدراسات السوسيولوجية لـ"السلوك
ال ُمنحرف" ،كما استخدمها وطورها ،على وجه الخصوص روبرت ميرتون .ولكن ،بعد أن حدد
بوضوح حالة الفوضى والتفكك األخالقي والنفسي في المجتمع الرأسمالي ،لم يُبرز دوركهايم
األسباب الحقيقية لهذه األزمة ،حيث رأى فيها ،أي رأى في األزمة ،كأنها تغير اجتماعي
بمعدال ٍ
ت مرتفعة لم يستطع الوعي األخالقي أن يواكبها.3
كانت فكرة أن الحل ألجل الخروج من األزمة يتمثل في انشاء مؤسسات انتاجية من أجل تعزيز
النظام األخالقي للمجتمع ،طوباوية.
يجب على المرء أيضا ً أن يُشير الى السمة ال ُمجردة والشكلية لتصنيف دوركهايم لالنتحار .تم
تشويه تفسير هذه الظاهرة االجتماعية بادراجه أفعاالً متنوعة انعكست في معايير اجتماعي ٍة
لتشكيال ٍ
ت اجتماعي ٍة-اقتصادية ،في مجموع ٍة واحدة.
ً
في حين كان يُعير اهتماما للعامل االجتماعي ،اقتصر دوركهايم على االشارة فقط الى ارتباطه
بالعامل النفسي .قام دوركهايم فقط بالتعبير عن الفكرة حول أن قرار الفرد يتم التعبير عنه من
خالل المتطلبات والمعايير الثقافية ،ومن خالل التوجه فيما يتعلق بالحياة االنسانية وقيمتها ،أي
قام بالتعبير عنها فقط ،ولم يقم بتطويرها.
على الرغم من حقيقة أن مفا هيمه حول العالقة بين العوامل الذاتية والموضوعية كانت بحاجة الى
تحلي ٍل أكثر تفصيالً ،فان االتجاه الرئيسي لدراسته أعطى دافعا ً لتطوير المسألة العامة حول
االشتراطية االجتماعية للنفسية الفردية .4مهد دوركهايم الطريق للتحليل الكمي في السوسيولوجيا
وشق طريقا ً لتطوير األساليب والتقنيات الخاصة (مثل ،منهجية االدراج ال ُمتسلسل للعوامل
ال ُمشاركة في التفاعل method of successive inclusion of factors involved in
 ،interactionوالتي يكمن جوهرها في دراسة وتفسير تعقيد العالقات بين السمات ال ُمدرجة
بشك ٍل منهجي في العالقة التي تمت دراستها سابقاً ،ودراسة هذه العالقة في سياقات متنوعة على
ق واسع ،وما الى ذلك) .لم يكن دوركهايم قادرا ً على استخدام أدوات التحليل العلمي مثل
نطا ٍ
ُمعامل االرتباط ،ومفهوم التفاعل االحصائي وتشكيل االجراءات التحليلية ،الخ ،التي تُعتبر أوليةً
من وجهة نظر اليوم .وعلى الرغم من ذلك ،فقد لعب عمله دورا ً مهما ً في ترسيخ ال ُمقاربة
السوسيولوجية لالنتحار على عكس ال ُمقاربة النفسية المرضية التي كانت شائعةً في عصره،
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ويُنافس النهج السوسيولوجي للدراسات في أيامنها هذه .وعلى الرغم من دحض العديد من
استنتاجاته الخاصة وتنقيحها ،فقد احتفظت فكرته الرئيسية بقيمتها حتى الوقت الحاضر.
 -8المفهوم الفلسفي والسوسيولوجي لألخالق
نظرا ً الن دوركهايم اعتبر ال ُمجتمع وحدة ً أخالقيةً لألفراد ،فقد تشبث بالمخطط المفاهيمي
لـ"السوسيولوجية" في معالجته لطبيعة األخالق وأصلها ووظائفها ،واستنبط األخالق من
الظروف االجتماعية ،والوسط االجتماعي والبُنية االجتماعية في فهمه الخاص .لقد اعتبر في
األصل ،األخالق ،على أنها نظام للقواعد الموضوعية للسلوك ،وسمتها ال ُمميزة هي طابعها
االجباري الذي لم يكن على الفرد اال أن يخضع له .واعتبر أن الواجب هو السمة الرئيسية
لألخالق .ان أداء المرء لواجبه يجعل من سلوكه أخالقياً .بعد ذلك ،استحوذ اهتمامه على الجانب
الطوعي لألخالق وسماته ،مثل الرغبة والقبولية واهتمام الفرد الشخصي بال ِق َيم األخالقية .في
تفسير اجتماعي ٍ ألصل الظواهر األخالقية ووظائفها ،أعاد دوركهايم تفسير أنماط
محاولة لتقديم
ٍ
ا لتحديد االجتماعي لألخالقي .أكد في عمله (تقسيم العمل االجتماعي) ،على مبدأ التطور
التاريخي للمعتقدات األخالقية وفقا ً للعوامل المورفولوجية أو البنيوية .وشدد الحقا ً على أهمية
فترات االرتقاء الذهني "الحركات الحماسية ،والفترات االبداعية ،التي تركت آثارها في الذاكرة
على شكل آأفكار و ُمثُل وقيم .1هذه األفكار ،وما الى ذلك ،تعززت واُعيد انتاجها مرارا ً وتكرارا ً
من خالل تنظيم المناسبات واالحتفاالت الدينية والعلمانية ،من خالل الوعظ بكافة أشكاله،
واألحداث االنتاجية التي يمكن للناس أن يجتمعوا فيها ويتشاركوا من خاللها نفس الحياة الفكرية
واألخالقية .2على أي حال ،أكد دوركهايم الجوهر االجتماعي لألخالق .عند التشديد على الطابع
ال ُمقدس لألخالق ،3فسرها بالدين واألخالقية باعتبار أن المجتمع هو مصدرها وموضوعها ،أي
المجتمع الذي تجاوز الفرد بقوته وسلطته .طالب المجتمع بعدم األنانية والتضحية بالنفس-وهما
عنصران الزاميان في األخالق .قال أن كانط افترض وجود هللا الن األخالق كانت غير مفهومة
بدون هذه الفرضية .افترض دوركهايم أن مجتمعا ً متميز على وجه التحديد عن األفراد ،الن
األخالق تكون بخالف ذلك بال موضوع ،ويكون الواجب بال أساس .4عند ربطه األخالق
بالظروف االجتماعية التي أدت الى ظهورها ،لم يعتبر دوركهايم أنه من الممكن ابراز واثبات
طابع ثوري يتطلب تحطيما ً جذريا ً للبنية االجتماعية .كلما تخلفت األخالق عن
مثال اجتماعي ذي
ٍ
الظروف الحقيقية للمجتمع ،يكون من الضروري فقط ،كما يقول ،جعلها متوافقة مع البُنية
االجتماعية المتغيرة ،ليس أكثر .5أدت فكرة تحددية األخالق من خالل بنية اجتماعية مستقرة
ق بالبُنية
بدوركهايم الى النسبوية األخالقية .اذا كانت جميع أشكال األخالق مشروطةً بشك ٍل متطاب ٍ
القائمة ،فانها بذلك تكون كلها ُمحقة بشك ٍل متماث ٍل وال يوجد هناك بالتالي ،معايير موضوعية
لتمييز أيها أفضل من األُخرى .كان السبب الكامن وراء األزمة االجتماعية ،التي اعتبرها ذات
طبيعة أخالقية بشك ٍل أساسي ،هو تغير طبيعة ومحتوى الوعي الجمعي .استلزم التغير السريع في
المعايير وال ِقيَم ،فقدان االنضباط والنظام في المجتمع .لم تتأسس أخالق الفردية بعد على أنها
القيمة الرئيسية ومحتوى الضمير الجمعي .لم يستبعد التضامن العضوي في المجتمعات الحديثة
1
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االفتقار الى قواعد السلوك ،مما أدى الى حالة من الفوضى والفراغ األخالقي ونقص في
ب أخالقي ٍ وصراعٍ اجتماعي مرير .يكون المخرج
المعايير .لذلك مر ال ُمجتمع الحديث باضطرا ٍ
من األزمة هو تعزيز التنظيم األخالقي.
تكون الدولة التي "تُفكر وتعمل" من أجل بقية ال ُمجتمع ،في مفهوم دوركهايم ،هي الفاعل الرئيسي
الذي يؤدي وظيفة "العقل الجمعي" وال ُمدافع عن المصالح الجماعية .لقد تعامل مع دور الدولة
بروح ليبرالية ،لكنه توقع امكانية التضخم ال ُمفرط لوظائفها على حساب الفرد .يجب على
ٍ
ُ
الجماعات "الثانوية" او الوسيطة (الدينية ،االنتاجية ،وما الى ذلك) أن تدافع عن الفرد ضد
سيطرة الدولة ال ُمتطرفة .تمشيا ً مع ذلك ،عارض دوركهايم وضع المراسيم والتعليمات األخالقية
التي تُنظم سلوك األفراد كأعضاءٍ في مجموعات اجتماعية ُمشيرا ً الى الحاجة الى دراسة تاريخية
وطور فكرة نسبية ال ُمتطلبات األخالقية المقبولة في الدوائر المهنية المختلفة .دعا
لهذه المراسيم،
ّ
في الوقت نفسه ،الى انشاء تسلسل هرمي صارم للقواعد األخالقية حسب أهميتها االجتماعية.
شكلّت األخالق العائلية والمهنية والدينية البُنية الهرمية ،وعلى رأسها القيم واألفكار العالمية
ال ُمتجسدة في الدولة .أعاد دوركهايم انتاج الفكرة الكونتية حول الدولة باعتبارها ذاتا ً للمصالحة
الشاملة والتنظيم األخالقي لمصالح جميع أعضاء ال ُمجتمع ،بغض النظر عن المحتوى االجتماعي
والطبقي لتلك المصالح.
كان لمفهوم التسلسل الهرمي غير المشروط للمعايير األخالقية طابعا ً شكليا ً وكان يهدف الى
الحفاظ على اسقرار النظام االجتماعي.
من وجهة نظر دوركهايم ،كان للسلوك األخالقي للشخص ثالث سمات أساسية متأصلة :الشعور
باالنضباط ،والعضوية في المجموعة ،واالستقاللية .لقد أحال أهميةً أكبر الى االنضباط والسيطرة
األخالقية ،أي في جوهر األمر مطابقة االنضباط باألخالق .فقط االنسان هو الكائن الوحيد القادر
على اتباع النظام بوعي وفقط بذلك أصبحت الحرية ممكنة .تجسد الجوهر االجتماعي لألخالق
في سمة "عضوية  Membershipالمجموعة" وفكرة المراعاة الواعية والطوعية لألوامر
االجتماعية بـ"استقاللية".
ربط دوركهايم تفسيره للوظائف االجتماعية لألخالق ُمباشرة ً بنظرية التعليم .ان الهدف من التعليم
والتربية هو صياغة كائن اجتماعي ،لتطوير تلك الصفات والخصائص الشخصية للطفل التي
يحتاجها ال ُمجتمع .ان عمل التعليم هو تحويل الكائن األناني غير االجتماعي الذي كانه الطفل في
قادر على السير في الحياةٍ االجتماعي ٍة واألخالقية.
البداية ،بأكثر الوسائل فعاليةً ،الى
كائن آخرٍ ،
ٍ
استندت معالجته للمسائل األخالقية في العصر الحديث على نظريته االنثروبولوجية ومفهوم
ازدواجية الطبيعة البشرية ومفهوم الهومو دوبليكس ( Homo duplexاالنسان المزدوج-
ال ُمترجم) .تقف الطبيعة االجتماعية لالنسان التي نشأت من خالل التعليم (المعايير وال ِقيَم وال ُمثُل
العليا) على الضد من طبيعته البيولوجية (القدرات ،الوظائف البيولوجية والدوافع والعواطف).
يؤدي ذلك الى قلق داخلي أبدي وشعوربالتوتر .فقط نشاط ال ُمجتمع المسيطر يكبح الطبيعة
ق معين .تنشأ الفوضى وهي حالة انحالل
البيولوجية لالنسان وعواطفه وشهوته ويضعها في سيا ٍ
المجتمع والفرد ،عندما يُقلل المجتمع سيطرته على الفرد .ال يوجد في هذه الحالة االجتماعية
سيطرة أخالقية صارمة على السلوك الفردي وينشأ نوع من الفراغ األخالقي حيث لم تعد
المعايير والقيم القديمة تلعب دورها ولم تحل محلها معايير وقيم جديدة بعد .هذا الوضع يُعارض
النظام األخالقي وتنظيمه والسيطرة التي تميز الوضع "السليم" للمجتمع .عالج دوركهايم في
كتابه (تقسيم العمل االجتماعي) الفوضى ،من جانب البُنية االجتماعيةُ ،مفسرا ً اياها باالفتقار الى
تنسيق الوظائف االجتماعية اثناء نمو وتطور والمجتمع .في كتابه (االنتحار) تعامل مع موضوعة
ّ
يتعطل فيها نظام التحكم المعياري لالحتياجات والعواطف الفردية من
الفوضى كأزمة أخالقية

خالل االحتجاجات االجتماعية ، ،مما يؤدي الى فقدان توازن الشخصية وفقدان االنضباط
والتكافل االجتماعي وتزايد السلوك ال ُمنحرف .اعتقد دوركهايم ،بطريق ٍة طوباوية ،ان االحتياجات
الفردية واالجتماعية يمكن تنظيمها بوعي في النظام القائم ،وأنه يجب ابقاءها في سياق القيود التي
تُمليها االمكانيات االجتماعية الحقيقية ،مع الحفاظ على العالقات االجتماعية الرأسمالية .من شأن
ذلك أن يمنع تصاعد التوتر واألزمة الروحية ومشاعر االحباط والضيق وبالتالي السلوك
ال ُمنحرف.
في سياق تطويره لمسألة الجوهر االجتماعي لألخالق ،عبّر دوركهايم عن العديد من األفكار
الصحيحة .كان اعترافه بحسمية الظروف االجتماعية في نشأة األخالق أمرا ً ايجابياً ،وكذلك كان
األمر لتحليله للنتائج الوظيفية لقواعد ال ُمجتمع األخالقية ،وادراكه لتقلباتها االجتماعية-الثقافية.
كان التفسير السوسيولوجي لألخالق ُمثمرا ً جدا ً من حيث المبدأ .لكن كان تصور دوركهايم ُمجردا ً
للغاية ووحيد الجانب .كانت ُحججه عن كون أن ال ُمجتمع هو الهدف األخالقي الجدير الوحيد غير
ُمثبتة وضعيفة .ال يمكن للمرء أن يُنكر ،على سبيل المثال ،القيمة األخالقية للشخصية وتطورها
المتناغم .وعلى الرغم من أن دوركهايم اعترف ودافع بنشاط عن حقوق وكرامة الفرد ،اال أن
نظريته لم تسمح له بمعالجة تفاعل الفرد وال ُمجتمع بشك ٍل دياليكتيكي في طروفٍ تاريخي ٍة ملموسة.
كان مبدأ التف وق غير المشروط للمجتمع على الفرد غير سليم .كانت الجماعية غير التاريخية
ال ُمجردة غير ُمبررة تماما ً مثلها مثل الفردية ال ُمجردة التي انتقدها باستمرار .ان العالقة بين الفرد
وال ُمجتمع ،من الناحية األخالقية ال يمكن اختزالها في عالقة تبعية .ان العالقة بينهما حقا ً ،عالقة
تفاعل دياليكتيكي.
 -9المفهوم الفلسفي والسوسيولوجي للدين
توج مفهوم الدين عند دوركهايم بتطور فكرته عن الوعي الجمعي باعتباره "أعلى شكل للحياة
ّ
*1
النفسية أو وعي الوعي"  .ان الموقف التقليدي الوضعي من الدين كأعلى مؤسسة اجتماعية
تضمن اندماج ال ُمجتمع ،قد اكتسب عند دوركهايم شكل البحث عن الطرق والوسائل
السوسيولوجية لتفسير الدين تحت تأثير االنثروبولوجيا االنجليزية واألمريكية ،وال سيما السير
جيمس فريزر  James Frazerوروبرتسون سميث  .Robertson Smithاعتمد دوركهايم
على المادة االنثروبولوجية النه اعتبرُ ،منطلقا ً من الروح التطورية المبكرة ،أن "كل العناصر
األساسية للفكر الديني والحياة ،على األقل في أشكالها األولية ،موجودة ً في أكثر الديانات بدائي ًة".2
كان يأمل ،بدراسته للطوطمية باعتبارها أكثر أشكال الدين بدائيةً ،أن يفهم جوهر ووظائف الدين
في المجتمعات "ال ُمعقدة" التي اعتبرها " ُمجرد أشكا ٍل متنوعة لنفس النوع" .3عند تناوله مسألة
تعريف الدين من دراسة أشكاله البدائية ،ادعى دوركهايم أن فكرة ما وراء الطبيعة وفكرة هللا
ليستا من السمات الضرورية لل دين .ان تقسيم الدين كل األشياء الى مقولتين متعارضتين (الدنيوي
األرضي وال ُمبتذل والنجس -وال ُمقدس) هي سمة متأصلة في جميع المعتقدات الدينية دون استثناء.
كان للمقدس  -9طابعا ً كالتابو ومنفصالً عن الظواهر الدنيوية -2 ،وهو موضوع للتطلع والحب
واالحترام .وهكذا يكون المقدس مصدرا ً للقيود (المحرمات) واالحترام (السلطة) .من وجهة نظر
- Emile Durkheim. The Elementary Forms of the Religious Life. Translated by J. W. Swain (Allen & 1
Unwin, London, 1915; reprinted by The Free Press, New York, 1965), p 492
* هذا الكتاب ُمترجم الى اللغة العربية (األشكال األولية للحياة الدينية -المنظومة الطوطمية في استراليا ،ترجمة رندة بعث ،المركز
العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،)1117 ،ولكنه غير متوفر لدي ،لذلك سأُترجم االقتباسات منه بنفسي
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دوركهايم ،يشير هذا الى الطبيعة االجتماعية للمقدس ،حيث أن ال ُمجتمع وحده لديه مثل هذه
الصفات :انه مصدر السلطة والحب ومصدر للقيود .يُجسد ال ُمقدس القوة الجمعية ويغرس فكرة
ال ُمشترك في الوعي الفردي ،ويربطه بشيء يتعالى عليه.
يرتبط الدنيوي بحياة االنسان اليومية ومهنته ومصالحه الخاصة وعواطفه األنانية .وبهذا يُصبح
عرف
االنقسام بين الدنيوي وال ُمقدس ،عند دوركهايم ،نفسه االنقسام بين االجتماعي والفردي .لقد ّ
الدين على النحو التالي :الدين هو نظام موحد للمعتقدات والممارسات المتعلقة باألشياء المقدسة،
اي باألشياء المحرمة والممارسات التي توحد كل من يلتزم بها في مجتمع أخالقي واحد يُسمى
الكنيسة .1كان يقصد بكلمه "الكنيسة" أي تنظيم يُنظم الحياة الدينية للجماعة .حتى بين الشعوب
البدائية كان هناك "كنائس" ،أي أُناس ينظمون الطقوس واالحتفاالت الدينية .ان مثاله الرئيسي
على النشاط الدنيوي "ال ُمبتذل" هو العمل ،مصدر الحزن واألسى .أما الطقوس والمناسبات
كمصدر للفرح وتسامي حالة الروح .صرح
الدينية الجماعية ،فهي مثال على النشاط المقدس
ٍ
دوركهايم كثيرا ً بأن تعريفه لن يكون مقبوالً للجميع .كانت عالمة تعريفه الرئيسية هي أداء
الطقوس الموجهة نحو األشياء المقدسة التي تعزز تضامن المجموعة والوعي الجمعي المشترك
مما يحافظ على روح األفراد وتمنحهم الثقة الالزمة للحياة.
اعتبر دوركهايم ،ك ُمنظر لـ"السوسيولوجية  "Sociologismأنه ال األسباب الفيزيقية وال
البيولوجية يمكنها أن تفسر الدين وأصله وجوهره .لذلك رفض االحيائية  Animismالتي
استنتجت الدين من المفاهيم المتعلقة بالروح الخالدة (ادوارد تايلور )Edward Taylor
والطبيعانية  Naturismوالتي تستنتج الدين بدورها من التقديس الطوعي لقوى الطبيعة المادية
(ماكس مولر  Max Müllerوآخرين) .استندت هذه النظريات الى فكرة أن "االنسان قد فرض
على الواقع ال ُمشاهد عالما ً غير واقعي تم بناؤه بالكامل من الصور الفانتازية التي تُقلق روحه في
األحالم" .2ان مهمة الباحث هي العثور على الحقيقة الموضوعية القائمة والتي هي سبب
وموضوع وهدف المعتقدات والطقوس الدينية ،هذا الواقع هو المجتمع.
في تطويره لمفهومه السوسيولوجي عن الدين ،عبّر دوركهايم عن عد ٍد من األفكار المتعلقة
بأنواعٍ مختلفة من العالقات بين الواقع االجتماعي والدين .لقد اعتبر الدين ظاهرة ً اجتماعيةً في
معان على األقل -9 :كظاهرة تتحدد اجتماعيا ً  -2 .Socially Determinedكتجسيد
ثالث
ٍ
ألفكار الواقع االجتماعي في الوعي الجمعي (كان هذا النوع من التحليل قائما ً على ُمطابقة
األفكار الدينية مع المجتمع ،وانطلجة  Ontologisationاألفكار الجمعية) -3 .كظاهرة لها نتائج
اجتماعية وظيفية (مما يعني ،في سياق مفهوم دوركهايم ،تحليل الدين كظاهرة تُلبي احتياجات
اجتماعية معينة).
عند البحث في الدين من زاوية أصله ،فقد رأى مصدره في مالمح ال ُمحيط االجتماعي .في كتاب
(تقسيم العمل االجتماعي) حيث كان التفسير السببي ال يزال مختلفا ً بوضوح عن األنواع األُخرى
من التحليل السوسيولوجي ،قدّم اطروحة أن الدين ال يمكن أن يكون أساس المجتمعات البدائية
على الرغم من تغلغله في لبها ،اال أنه ال يمكنه أن يكون سببا ً للبُنى االجتماعية "على حين أن هذه
األخيرة هي التي تفسر قول الفكرة الدينية وطبيعتها" .3كانت اشارة دوركهايم لبنية ال ُمجتمع
البدائي وتنظيمه االجتماعي (والتي كانت الطوطمية انعكاسا ً وتعبيرا ً عن نظامه الديني) تجسيدا ً
لمطلب استنباط االجتماعي من االجتماعي .ان التصريح بأن "الدين هو نتاج أسباب اجتماعية"،4
1
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يفترض وجود تبعية سببية بين ال ُمجتمع والدين ،واعترافا ً بأولوية المجتمع السببية .في هذه الحالة
فهم دوركهايم بما هو اجتماعي  Socialالسمات المورفولوجية للحقائق االجتماعية :بُنية المجتمع
وشدة التواصل بين أعضاءه .كان المصدر الحقيقي للتدين هو تماسك المجموعة ،أي وجود
اعضاءها معاً .لطالما اعتبر دوركهايم االتصال االجتماعي حقيقةً ايجابية ،كخير يجلب للناس
الفرح وااللهام .برأيه ،يمكن لهذا االتصال أن يكون ُمجرد اتصا ٍل خارج نطاق االقتصاد ،يحدث
خارج عمليه العمل .لذلك تم انشاء فكرة وجود عالمين متعارضين ،اي العالم الدنيوي والعالم
ال ُمقدس ،مما يُثير االيمان بالقوة التحويلية الكبيرة للجماعية .يرى بعض الباحثين ارتباطا ً بين
نظرية االلهام الجمعي لدوركهايم وسيكولوجيا الجماهير الذي تطور في ذلك الوقت (غوستاف
ليبون وآخرون) .ان لمعالجة الدين باعتباره شكالً خاصا ً من أشكال التعبير عن القوى االجتماعية
التي تُخضع األفراد لها ،مكانةً بارزة ً في كتاب (األشكال األولية للحياة الدينية) .كانت نقطة
االنطالق هي فكرة تطابق ال ُمجتمع والمفاهيم الجمعية مع التصريح بأن ال ُمجتمع هو "وعي
الوعي" .1تم استبدال اطروحة أن المجتمع يُمثل أولويةً بالنسبة للوعي الجمعي ،بفكرة أن المفاهيم
الدينية خلقت ال ُمجتمع .من خالل ُمطابقة الوعي االجتماعي بالضمير الديني ادعى دوركهايم ان
اله المؤمنين هو مجرد تعبير رمزي عن ال ُمجتمع ،2في حين أن "المبدأ ال ُمقدس ليس أكثر أو أقل
من ال ُمجتمع ُمر ّمزا ً ومشخصاً" .3وهكذا يكون الدين ،هو المجتمع نفسه ،أو باألحرى ،تركزا ً
لجميع جوانب ال ُمجتمع التي تشترك بصفات القداسة ،بحيث أن تأثير الدين على الثقافة
والشخصية ،وكذلك على األنماط الرئيسية للفكر االنساني ،هو بال حدود تقريباً .ان ال ُمجتمع هو
أُس وموضوع العبادات وال ُمعتقدات الدينية ،لقد أنشأ الدين واستحضر العبادة الدينية ،انه اله وهو
مؤمن في نفس الوقت.
كان احد عناصر تحليل الدين األصيلة للغاية في تحليل دوركهايم ،هو اعتباره كمنظومة رمزية،
ونظام من العالمات ،حيث يمكن للتحليل االجتماعي أن يكتشف الواقع الذي يُشكل أساس الدين،
أي ال ُمجتمع.
توصل دوركهايم ،عند استنتاجه بأن المكون الرئيسي للدين ليس الجزء العقائدي ولكن النشاط
الديني ال ُمعرب عنه في التقيد الجماعي بالطقوس ،توصل الى استنتاج حول الوظيفة االجتماعية
االيجابية للدين .كان يعتقد أن العبادة تهدف الى ادراك ازدواجية ال ُمقدس والدنيوي في سلوك
الناس .وبناءا ً عليه ،يمكن تقسيم جميع الطقوس الدينية الى نوعين :سلبي وايجابي .كان هدف
النوع السلبي هو رسم خط حاد بين ال ُمقدس والدنيوي ،ومنع تدنيس ال ُمقدس ،وتقريب االنسان من
ال ُمقدس من خالل نبذ الذات أو التحقير الذاتي أو الزهد الشديد .كانت مهمة النوع االيجابي تعريف
المؤمنين بالعالم ال ُمقدس .ميز دوركهايم الوظائف االجتماعية الرئيسية التالية لممارسة العبادة:
وظيفة ت أديبية أو السيطرة واالكراه ،ووظيفة التدعيم لتعزيز الوحدة االجتماعية وتقويتها ،ووظيفة
العادة االنتاج من أجل نقل التراث االجتماعي الى جي ٍل جديد ،وأخيرا ً وظيفة ال ُمتعة والتي تتمثل
في خلق مشاعر بهيجة .تدعم كل هذه الوظائف االجتماعية للطقوس الدينية ،وتُعزز التضامن
االجتماعي للمجتمع ،وهي على المستوى الفردي ،تُعزز االيمان بقوة ذاتهها.
كانت احدى النتائج الثانوية لتحليل دوركهايم السوسيولوجي للدين هي تحليل محتوى الوعي
البشري وأصل القدرات المنطقية الرئيسية :تصنيف ،وابداع المفاهيم العامة .قام بتفسير كال
القدرتين كنتيجة للحياة االجتماعية والدينية باعتبارها "نتاجا ً للفكر الديني غنيةً بالمحتوى
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االجتماعي" .1برفضه التجريبية  Empiricismوالقبلية  Apriorismوالتي لم تستطع تفسير
الطابع العالمي للمقوالت ،استخدم دوركهايم ُمقاربةً بُنيوية وأكد أن محتوى المفاهيم االنسانية
يشمل جوانب ُمختلفةً من الوجود االجتماعي .ادعى أن فكرة (الزمان) نشأت من مراقبة الطقوس
والشعائر ال ُمنتظمة ،جنبا ً الى جنب مع مراقبة انتظام الدورات القمرية والشمسية مما أدى الى
انتاج مفاهيم الدورية والمدة والزمانية .وبنفس الطريقة ،يعتبر أن مقولة (المكان) ظهرت من
أناس من نفس الحضارة .كانت موضوعية المقوالت
خالل تقييم وتمييز ُمتطابقين للمكان من ِق َبل ٍ
ترجع الى طابعها الجمعي وأهميتها العامة واستخدامها العالمي .عند فحص العالقة بين الدين
والعلم ،اعتبر دوركهايم األخير استمرارا ً وتحسينا ً لألول ،على أساس أن الدين يُعبّر عن العالقات
الحقيقية القائمة بالفعل .أدى رفضه للتحليل االبستمولوجي ألشكال الوعي االجتماعي الى سوء
فهم طبيعتها الخاصة ،وتأكيد تشابهها واستمراريتها .أعلن أن الدين أبدي ،النه سيكون هناك
بطابع ايديولوجي .لقد أرجع السمات
حاجة دائمة الى اكساء العالقات بين االنسان وال ُمجتمع
ٍ
واسع للغاية وبطريق ٍة شكلية ،الى الدين.
ق
العامة لاليديولوجيا ،التي فهمها على نطا ٍ
ٍ
بعد أن أعلن دينا ً بال اله من خالل وضع ال ُمجتمع على قاعدة ُمقدسة ،كان دوركهايم على ما يبدو
ُمدركا ً أن مسألة الفرد(-التي كان دائما ً ما يعتبرها تعتمد على مسألة ال ُمجتمع) -ال زالت تطرح
نفسها بشك ٍل ُملح .ال يُمكن ربط مفهوم الفرد بشكل عضوي بمفهوم ال ُمجتمع اال من خالل
االعتراف بالدور األساسي لنشاط االنتاج االجتماعي ،الذي يربط االنسان ببيئته وبوسطه
االجتماعي ويجعله خالقا ً للتاريخ .في رفضه للدور الحاسم لالقتصاد ،قارب دوركهايم من المسألة
ب آخر .انطالقا ً من االطروحة القائلة بأن مجال الدين التقليدي يتقلص أكثر فأكثر ،توصل
من جان ٍ
ً
ى وشكال جديدين في ال ُمجتمع ال ًمعاصر الذي
الى االدعاء بأن الوعي الجمعي كان يكتسب محتو ً
يتجسد في "دين االنسانية" ،والذي كان التعبير العقالني عنه هو أخالق الفردانية .مع تطور
ال ُمجتمع ،أصبح احترام الفرد نوعا ً من العقيدة االجتماعية ،وجدت القوى االجتماعية الجمعية
تعبيرا ً عنها في عبادة الفردية .يمك ن للموقف تجاه االنسان باعتباره التجسيد الفردي لأللوهية ،في
رأي دوركهايم ،أن يُفسر مثل هذا التغيير غير المتوقع في موضوع العبادة ،لكنه لم ينجح في
جج منظرية ُمقنعة.
تقديم ُح ٍ
من خالل تجريد مفهوم الدين من مكونه الرئيسي ،أي االيمان بما هو خارق للطبيعة وهللا،
فضفاض للدين باعتباره نظاما ً من ال ُمعتقدات والطقوس التي تتعلق بنوعٍ من
تفسير
وبدفاعه عن
ٍ
ٍ
األشياء ال ُمهمة اجتماعياً ،فان دوركهايم ،من حيث الجوهر ،طابق الدين بأيديولوجية ُمجردة ذات
طابع خالد والزمني تتجلى بشك ٍل متماث ٍل في أي مجتمع.
م ّكن مبدأ التطورية  Evolutionismالذي سحب نفسه على الدين ُمعتبرا ً أن األشكال البدائية
احتوت على جميع سمات ظاهرة الدين ،م ّكن دوركهايم من التوصل الى استنتاج حول دوره
االندماجي والتكميلي في جميع التشكيالت البشرية .بالنظر الى أن ال ُمجتمع هو الهدف الوحيد
للعبادة الدينية (ال ُمجتمع باعتباره تجسيدا ً لوجو ٍد متناغم) ،فانه لم يُبرز األسباب الحقيقية لهذا
التأليه ،والذي كان ُممكنا ً فقط في ظل العالقات االجتماعية التناحرية التي تعمل في شك ٍل ُمقنع،
زائف ،و ُمغترب عن الفرد .ان األسباب الموضوعية الغتراب ال ُمجتمع عن الفرد هي التي جعلت
التفسير غير العقالني لحقيقة الدين ُممكنة .وأنا أرى في ذلك الخطأ الرئيسي للتحليل االجتماعي
الذي يتجاهل وجود الطبقات والعالقات الطبقية ،باعتبارها األساس المادي الموضوعي للحياة
االجتماعية.
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1

 -11مكان دوركهايم في تاريخ السوسيولوجيا" .السوسيولوجية" والماركسية
واسع اآلن .لقد لفت
ق
أصبح تأثير دوركهايم على السوسيولوجيا البرجوازية معروفا ً على نطا ٍ
ٍ
االنتباه الى العديد من المسائل األساسية للسوسيولوجيا ،وهذا ،على وجه الخصوص ،يُمكن أن
يُفسر شعبيته في فرنسا في نهاية القرن التاسع عشر والثلث األول من القرن العشرين ،وانتشار
تأثير أفكاره الى دول أُخرى في أوروبا وأمريكا ،واالهتمام بأفكاره في الوقت الحاضر .1ان
مسائل طبيعة ال ُمجتمع ،ومبدأه التكاملي ،وحاالته ال ُمعتلة والسليمة وجوهر ووظائف الوعي
االجتماعي وأساليب البحث السوسيولوجي ومكانة السوسيولوجيا كعلم ،هي كلها مسائل عالجها
دوركهايم من مواقف سوسيولوجية وفلسفية تكاملية .ان التأثير المتزايد للمنهجية الماركسية على
الفكر االجتماعي البرجوازي في يومنا هذا يُشجع على تقديم تفسيرا ٍ
نواح عديدة.
ت جديدةٍ لها من
ٍ
توضع نظريات ماركس ودوركهايم وفيير وباريتو الى جانب بعضها البعض أكثر فأكثر في
المهام ال ُمعاصرة لالجابة على مسائل تطور العالم الحديث .2تكمن األطروحات النظرية العامة
لـ"السوسيولوجية" في أساس مبادئ المدرسة البنيوية الوظيفية .لم يكن بدون سبب أن وصفته
الموسوعة الدولية للعلوم السوسيولوجية ،عند تحديدها لمكان دوركهايم وأهميته في تاريخ
السوسيولوجيا بأنه "أحد المؤسسين الرئيسيين للمرحلة الحديثة من النظرية االجتماعية".3
استند مفهوم البنيوية الوظيفية النظري والمنهجي على االطروحات التي طورها دوركهايم ،والتي
تتناول ال ُمجتمع كنظام ذاتي التنظيم بصفات ال يمكن اختزالها الى صفات تلك العناصر ال ُمكونة
لها ،والنظام العام باعتباره الحالة الطبيعية لل ُمجتمع وأهمية مؤسسات التعليم والرقابة ومبادئ
النهج الوظيفي لتحليل الظواهر االجتماعية من وجهة نظر الدور الذي تؤديه في النظام .لن يكون
من ال ُمبالغة القول ان اتجاهات تحليل ال ُمجتمع التي أشار لها دوركهايم ،ككل ،هي المعدات
النظرية األساسية للبنيوية الوظيفية ال ُمعاصرة.
ان اهتمام دوركهايم بمظاهر األزمة االجتماعية ،وتأكيده على االهتمام بتكييفها االجتماعي ،جعل
من ال ُممكن لخصومه ونقاده من بين االقتصاديين وعلماء االجتماع الغربيين تشبيه
(السوسيولوجية) الدوركهايمية مع بعض االطروحات النظرية الماركسية .بدأوا يؤنبونه على
الجماعية والمادية بعد نشر أعماله األولى .على سبيل المثال ،وضع بول بارت Paul Barth
"السوسيولوجية" والماركسية في نفس مجموعة المذاهب االجتماعية ،والتي أطلق عليها "الفهم
االقتصادي للتاريخ" في كتابه (فلسفة التاريخ كسوسيولوجيا) The Philosophy of History
 .as Sociologyفي األدب الغربي اليوم ،غالبا ً ما يتم وضعه الى جانب ماركس ويتم رسم أوجه
التشابه بينهما ،وتظهر سمات التشابه التي يُزعم أنها موجودة في اجاباتهم على بعض المسائل
األساسية للنظرية السوسيولوجية.
كان دوركهايم على دراي ة ببعض أعمال ماركس الرئيسية ،فقد قرأ رأس المال ،وأدرك أهميته،
وعبّر عن موقفه تجاه بعض االطروحات النظرية الماركسية الرئيسية .عند انتقاده للماركسية ،قام
بمطابقتها بالحتمية االقتصادية ال ُمبتذلة ،وادعى بأنها تعتمد على السببية الخطية للظواهر
االجتماعية واستنادها على العوامل االقتصادية ،وبأنها ترفض تأثير األفكار على الشؤون
االقتصادية .لقد حدد هو نفسه النقطة التي كان مفهومه السوسيولوجي قريبا ً فيها من الماركسية،
1
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سر ليس بالمفهوم الذي يحمله الذين يعيشون
أي الفكرة القائلة بأن الحياة االجتماعية يجب أن تُف ّ
فيها ،ولكن من خالل األسباب العميقة من خارج الوعي" .1في حين اعترف بالقيمة العلمية لفكرة
موضوعية الحياة االجتماعية ،لم يفهم دوركهايم بالموضوعية نفس الشيء كما فهمه ماركس .في
تفسير دوركهايم ،فان الموضوعية هي استقالل الظاهرة االجتماعية عن الوعي الفردي وأفكاره،
والوجود الموضوعي للوعي الجمعي بعالقته مع الوعي الفردي .في فهم ماركس لها ،كانت
موضوعية الواقع االجتماعي-التاريخي هي طابع التاريخ الطبيعي لتطور ال ُمجتمعُ ،مت ّبعةً قوانيناً،
لم تعتمد ،في التحليل األخير ،على أي وعي ،سواءا ً كان فرديا ً أو جماعياً.
في حين أصر على أسبقية ال ُمجتمع ،فهم دوركهايم بهذه األسبقية في المقام األول األسبقية
االيديولوجية ،أو باألحرى  ،األخالقية .لقد طابق االجتماعي بالوسط األخالقي .ومع ذلك ،لم
يختزل ماركس العالقات االجتماعية حصريا ً بالعالقات االقتصادية ،وقال بوجود بروابط
اجتماعية (عائلية ،قومية ،الطبقة ،الجماعة) ُمعتبرا ً أن العالقات المادية لالنتاج هي العالقات
ى تاريخي ٍ
األساسية التي تُبنى عليها العالقات األُخرى والتي تحصل من خاللها على محتو ً
ملموس.
كان موقف دوركهايم من االقتصاد نموذجيا ً له .وبينما كان يُعالجه بطريقة ُمبسطة كحالة
للتكنولوجيا الصناعية ،اعتبر أن الروابط االقتصادية ال تُشكل نقاطا ً اجتماعيا ً راسخاً .ان النشاط
االقتصادي ،في رأيه ،الاجتماعي  .asocialتُشير أنماطه االجتماعية  Social Typesالتي كان
يقصد بها مجتمعات الفترات التاريخية المختلفة ،الى مجموعة من العوامل البيئية والديموغرافية
وااليديولوجية ،واعتبر أن العوامل األخيرة هي الحاسمة .لم يكن لدى "األنماط االجتماعية"
خاصته ،أي شيء ُمشترك مع المفهوم الماركسي حول التشكيالت االجتماعية االقتصادية والتي
يُميزها ادراك الدور الحاسم لعالقات االنتاج فيها وانقسام ال ُمجتمع الى طبقات وتفسير المجاالت
الثقافية وااليديولوجية وغيرها كانعكاس لوضع الطبقات ومصالحها.
بدأ دوركهايم وأتباعه شرحهم ألنماط الحياة االجتماعية مما أطلق عليه الضمير الجماعي.
باشر على االتصال بين االفراد الذين
وبالتالي ،فان أصل وجوهر هذا ،في رأيه ،يعتمدان بشك ٍل ُم ٍ
تم اعتبارهم خارج أي ظروفٍ ملموسة وخارج النشاط التاريخي الملموس للناس .لقد اعتبر
العمل ال ُمعقد ال ُمتمثل في االتصال والتواصل فقط بمثابة تفاعل نفسي لألفراد خالل التجمعات
الجماعية والمهرجانات والطقوس الدينية.
قام دوركهايم بأمثلة  Idealisedالعالقات االجتماعية وتعامل معها على أنها عالقات انسجام
وتضامن وتعاون وتناغم .أما الصراعات والتناقضات االجتماعية التي تتجاوز حدود النظام
ال طبيعي و"السليم" فهي مرض يمكن القضاء عليه دون تغيير األسس االجتماعية الرئيسية .كان
االلهام الرئيسي لـ"السوسيولوجية" ُمركزا ً في التوجه ال ُمحافظ ال ُمعادي بشدة للروح الماركسية
الثورية وجوهر نظريتها ،ومعادية لتفسير التطور على أنه صراع لقوى اجتماعية متعارضة.
كانت الجذور االبستمولوجية لـ"سوسيولوجية دوركهايم" ال ُمعالجة الشاملة للوعي االجتماعي
كمجموعة من المفاهيم الجمعية دون تمييز الطبيعة ال ُمحددة األساسية لمعاييرها ،واستبدال مسألة
جوهر األشكال المختلفة للوعي االجتماعي بوظائفها وتضخيم عد ٍد منها ،واالستعاضة عنها
جميعا ً بوظيفة واحدة هي (التكامل واالندماج) .استندت تناقضات هذا المفهوم الى التناقض بين
منهجيته الموضوعية الطبيعانية والنظرية الروحية حول الوعي الجمعي ،الذي يطابقه بال ُمجتمع.
طرح دوركهايم ،بشعوره العميق والحاد لألزمة االجتماعية ،فكرة أن هذه األزمة قد تؤدي الى
1

- Emile Durkheim. Antonio Labriola. Essais sur la conception materialiste de l‘histoire (Paris, Giard et
Briere). In: Revue philosophique de la France et de l’étranger; 1897, 44, July to December: 648

نتائج ُمميتة اذا لم تنته .لذلك كانت كل جهوده موجهة للحفاظ على أسس التنظيم االجتماعي القائم
واصالحه .خدمت "السوسيولوجية" كمفهوم ،لتبرير هذا الهدف.
من المهم أن جهود علماء السوسيولوجيا الغربيين في يومنا هذا لتبرير وجود الرأسمالية نظريا ً
واليجاد مخرج من األزمة تستند الى أفكار ومفاهيم دوركهايم ،الذي جعل من مشكلة أزمة العالم
الرأسمالي حجر الزاوية للسوسيولوجيا .في هذا الصدد ،تُعتَبَر مفاهيم "ال ُمحافظين ال ُجدد ُ" (دانيال
بيل  ،Daniel Bellروبرت نيسبث  ،Robert Nisbethسيمور ليبسيت ،Seymour Lipset
ناثان غليزر  ،Nathan Glazerصاموئيل هانتيغتون  ،Samuel Huntingtonدانييل مونيهان
 Daniel Moynihanوآخرين) ُمميزة .يقومون في منشوراتهم باعادة انتاج واعادة صياغة
مفاهيم دوركهايم حول النظام االجتماعي  Social Orderوالفوضى ،وحول الميريتوقراطية
(نظام تقديم المكافئات مقابل العمل والمواهب) ،األنانية االجتماعية ،التي يُقال أنها تؤدي الى
مطالبات متزايدة للجماهير ،وشرح وجهات النظر ال ُمتشائمة عن الطبيعة البشرية والحاجات،
وفي هذا الصدد ،ال ُمطالبة بتعزيز الرقابة االجتماعية و"الُسلطة االجتماعية" للقادة.
يقول الماركسي الفرنسي ميشيل ديون  Michel Dionفي كتابه (السوسيولوجيا وااليديولوجيا)
 ،Sociologie et idéologieأن السوسيولوجيا ُمنخرطة في "معارك" عصرنا الكُبرى ،وهي
ببساطة "اما تُريد أن تُبقي على ال ُمجتمع الرأسمالي القديم ،أو على العكس من ذلك ،تسعى الى
استبداله بمجتمع اشتراكي" .1في دفاعه عن دوركهايم ضد اتهامات اليساريين بـ"االنحراف
الرجعي" يقول ديون أن التباس "السوسيولوجية" يرجع الى انتماء دوركهايم الطبقي البرجوازي،
هذه الطبقة التي ما زالت تعتقد أو تريد أن تعتقد أن نظامها االجتماعي وقيمها أبدية .2في هذا
بالذات ،يجب على المرء أن يبحث عن مصادر التناقض في مفهوم دوركهايم ،والذي يختلف
بشكل كبير عن المفاهيم الالهوتية غير العلمية والمثالية الذاتية .لم يفقد نقده لالختزالية البيولوجية
والسيكولوجية في السوسيولوجيا واشارته الى الحاجة الى توحيد السوسيولوجيا والفلسفة ونقده
للتأمالت ال ُمجردة ورفضه للحقائق التجريبية غير الموجهة بالنظرية ،لم تفقد أهميتها حتى يومنا
هذا.
ولكن بالمقارنة مع السوسيولوجيا الماركسية اللينينية العلمية ،فان سوسيولوجيا دوركهايم غير
سليمة فيما يتعلق بالمنهجية والنظرية.

- Michel Dion. Sociologie et idéologie (Editions sociales, Paris, 1973), p 60
- Ibid., pp 68-69
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الفصل الحادي عشر
سوسيولوجيا ماكس فيبر

بياما بافلوفنا جايدينكو

*

 -1ماكس فيبر وعصره
ش ّكل نظرات فيبر االجتماعية-السياسية ومواقفه النظرية متأثرا ً بشك ٍل كبير بالوضع
كان ت َ
االجتماعي والسياسي في ألمانيا في الربع األخير من القرن التاسع عشر ،وظروف العلم في ذلك
الوقت ،وقبل كل شيء ،وضع االقتصاد السياسي والتاريخ والفلسفة االجتماعية.
كان يُميز وضع ألمانيا آنذاك صراع قوتين اجتماعيتين :من جهة ،اليونكرز أعضاء
ق واسع ،والذين
االرستقراطية األلمانية وخاصةً البروسية ال ُمرتبطين بامتالك األراضي على نطا ٍ
كانوا يخرجون من المشهد التاريخي ،ومن جهة أُخرى الطبقة الرأسمالية الصاعدة التي تسعى
الى االستقالل السياسي .كانت احدى السمات األساسية لتطور الرأسمالية في ألمانيا هو أنها لم
تستطع أبدا ً أن تُحرر نفسها من أصفاد النظام االقطاعي-البيروقراطي ،الذي طبع بصمته على
الحياة السياسية والتفكير العلمي ،وقبل كل شيء ،على مجال العلوم االجتماعية في ألمانيا.
تش ّكل الوعي الذاتي للطبقة الرأسمالية األلمانية في الوقت التي ظهرت في طبقة جديدة ،اي
البروليتاريا ،على الساحة التاريخية .لقد اضطرت البرجوازية األلمانية أن تُناضل على جبهتين:
----------------------* مؤرخة ماركسية رائدة في الفلسفة والتاريخ الفكري ألوروبا الغربية وروسياُ .و ِلدَت عام  9138في اوكرانيا السوفييتية ودرست
الفلسفة في جامعة موسكو الحكومية وتخرجت منها عام  9179بعد أن تخصصت في تاريخ الفلسفة األجنبية .دافعت جايدينكو عام
درست في الستينيات في
 9112عن اطروحتها في الدكتوراة حول مارتن هايدغر في معهد بليخانوف لالقتصاد الوطني في موسكوّ .
قسم تاريخ الفلسفة الغربية جامعة موسكو الحكومية ،بينما عمِ لَت من عام  9199-9111في معهد تاريخ العلوم والتكنيك في أكاديمية
العلوم السوفييتية .هنا أكملت ودافعت عن اطروحتها في الدكتوراة عام  9192وهي تحليل تاريخ مفهوم العلم من القرن السادس قبل
الميالد حتى القرن السادس عشر الميالدي .وصارت عام  9199مديرة ً لقسم (المسائل الفلسفية في تاريخ العلم) في أكاديمية العلوم .ان
الموضوعات الرئيسية ألعمال جايدينكو هو البحث في كتابات الفلسفة الوجودية سورين كيركيغارد مرورا ً بمارتن هايدغر وكارل
ياسبرز ونيكوالي بير ديائيف وجان بول سارتر .وتاريخ العلم وعلى وجه الخصوص األسس الفلسفية للعلوم الطبيعية في الفترة الحديثة
المبكرة (العقالنية) .والفلسفة الروسية مع التركيز على تقاليدها المثالية.

ضد االتجاهات ال ُمحافظية الدفاعية ل ُم ّالك األراضي من جهة ،وضد االشتراكية الديمقراطية ،من
جه ٍة أُخرى .هذا األمر حدّد طابعها ال ُمزدوج ،أي تذبذبها السياسي والحسميتها ،والطبيعة
ال ُمتناقضة لمواقف ُمنظريها .كان ماكس فيبر  9121-9918أحد هؤالء ال ُمنظرين .نشأ في اسر ٍة
برجوازي ٍة ميسورة الحال ،واكتسب ذوقا ً سياسيا ً في شبابه ال ُمب ّكر .كان ليبراليا ً في توجهه
السياسي والتي كانت تصطبع بصبغة قومية تسببت فيها الخصائص ال ُمميزة لتطور ألمانيا
التاريخي في القرن التاسع عشر.
س فيبر التشريع في جامعة هايدلبيرغ ،ولكن لم تكن اهتماماته تقتصر على هذا المجال
دَ َر َ
وحسب .في سنوات دراسته كان مهتما ً أيضا ً باالقتصاد السياسي والتاريخ االقتصادي ،كما كانت
س ّمى المدرسة التاريخية التي
دراساته في التشريع ذات طابع تاريخي .كان ذلك بسبب تأثير ما يُ َ
سادت االقتصاد السياسي األلماني في الربع األخير من القرن التاسع عشر (فيلهلم روشر
 ،Wilhelm Roscherكورت كنيس  ،Kurt Kniesغوستاف شمولير Gustav
 .) Schmollerلم يكن أنصار هذه المدرسة ،الذين كانوا متشككين تجاه االقتصاد السياسي
االنجليزي الكالسيكي ،متوجهين الى حد كبير باتجاه بناء نظرية موحدة ،بقدر ما كان هدفهم
ابراز الروابط الداخلية بين التطور االقتصادي ،والجوانب القانونية واالثنوغرافية والنفسية
واألخالقية والدينية من حياة ال ُمجتمع .لقد حاولوا انشاء هذا الرابط من خالل التحليل التاريخي.
أملى الظرف التاريخي الخاص لتطور ألمانيا ،الى ح ٍد كبير ،عرض هذه المسألة .كدول ٍة
بيروقرطي ٍة مع بقايا النظام االقطاعي ،لم تكن ألمانيا مثل انجلترا ،لذلك لم يأخذ األلمان ُمطلقا ً في
المبادئ الفردية والنفعية التي تكمن في أساس االقتصاد السياسي الكالسيكي آلدم سميث
وريكاردو.
الح َرفية في العصور الوسطى) On the
ان أعمال فيبر األولى هي (حول تاريخ النقابات ِ
( ،9911 History of Merchant Guilds in the Middle Agesالتاريخ الزراعي
الروماني وأهميته للقانون العام والخاص) Roman Agrarian History and Its
 9919 Significance for Public and Private Lawوالذي (أي هذا الكتاب) أدخله-أي
أدخل فيبر -على الفور في قائمة كبار العُلماء األلمان ودليل على أنه أتقن ُمتطلبات المدرسة
التاريخية ،وعرف كيفية استخدام التحليل التاريخي البراز ارتباط العالقات االقتصادية بتشكيالت
القانون العام .قام في كتابه (التاريخ الزراعي الروماني) برسم الخطوط العريضة لما أسماه
"السوسيولوجيا التجريبية" خاصته ،والذي ارتبط ارتباطا ً وثيقا ً بالتاريخ .لقد عالج تطور ُملكية
األراضي في العصور القديمة بعالقتها مع التطور االجتماعي والسياسي ،وانتقل أيضا ً الى تحليل
أشكال تنظيم األُسرة والحياة اليومية واألخالق والطوائف الدينية وما الى ذلك .كان الهتمامه
بالمسألة الزراعية دافع سياسي حقيقي .نَشَر في ثمانينيات القرن التاسع عشر عددا ً من األوراق
والتقارير حول المسالة الزراعية في ألمانيا ،حيث انتقد موقف اليونكرز ال ُمحافظ ودافع عن أهمية
التطور الصناعي أللمانيا.
في الوقت نفسه ،حاول تطوير برنامج سياسي جديد لليبرالية البرجوازية في ظروف االنتقال الى
رأسمالية الدولة االحتكارية التي كانت تظهر بالفعل في ألمانيا.
كان فيبر أُستاذا ً في جامعة فرايبورغ منذ عام  ،9918وبدءا ً من عام  9911في هايديلبيرغ .تمت
دعوته عام  9118الى سانت لويس في الواليات ال ُمتحدة اللقاء عدد من ال ُمحاضرات .لقد ت ََرك
النظام االجتماعي والسياسي ألمريكا في ذهن فيبر انطباعات كثيرة أثرت على تطور أفكاره بشدة
كسوسيولوجي.
جذبت مسائل العمل والهجرة والزنوج والسياسيون أهتمامه .ظل ُمهتما ً بهذه المسائل عندما عاد
الى ألمانيا ُمقتنعا ً بأن آلة السياسية االحترافية ضرورية للديمقراطية الجماهيرية اذا كان ال بد من

انشاء قوة تعويضية لطبقة البيروقراطية ال ُمكونة من موظفي الخدمة المدنية .1أصبح ،في عام
ُ 9118محررا ً (جنبا ً الى جنب مع فيرنر سومبارت  )Werner Sombartلمجلة العلم
االجتماعي والسياسية االجتماعية السوسيولوجية Archiv für Sozialwissenschaft und
 ، Sozialpolitikوالتي ظهرت فيها أهم أعماله ،بما في ذلك عام  9117الدراسة المشهورة
عالميا ً باسم (األخالق البروتستانتية وروح الرأسمالية) .كانت هذه الدراسة بدايةً لسلسلة من
المنشورات حول سوسيولوجيا الدين الذي ظل مشغوالً به حتى مماته .لقد اعتبر أعماله في
نون محاضرات
السوسيولوجيا بمثابة جدال ضد الماركسية .لم يكن من قبيل ال ُمصادفة أنه َ
ع َ
سوسيولوجيا الدين التي ألقاها في جامعة فيينا عام  9199بـ"نقد ايجابي للمفهوم المادي للتاريخ".
سر الفهم المادي للتاريخ بطريقة ُمبتذلة ُومبسطةُ ،مطابقا ً اياه مع المادية االقتصادية .في
لكنه ف ّ
الوقت نفسه ،تأمل فيبر في مسائل المنطق ومنهجية العلوم االجتماعية .ظهرت سلسلة من
األوراق حول هذه المسائل بين عامي .9117-9113
كان نطاق اهتمامامات فيبر في تلك الفترة واسعا ً بشكل غير مألوف :فقد انشغل بالتاريخ
ودرس تاريخ الطبيعة
االقتصادي والقانوني والديني وحتى الفني القديم والوسيط والحديثَ ،
و ُمستقبل ومصير الرأسمالية الحديثة ،ومسألة التحضر الرأسمالي ،وفي هذا الصدد ،درس تاريخ
المدينة القديمة والوسطى ،وبحث في الطبيعة ال ُمحددة للعلوم التي عاصرها بفروقاتها عن
األشكال التاريخية األُخرى للمعرفة ،وأبدى اهتماما ً كبيراً بالوضع السياسي ،ليس فقط في ألمانيا
بل وأيضا ً خارجها ،بما في ذلك أمريكا وروسيا.
ع ِم َل فيبر منذ عام  9191في جامعة ميونيخ .نشر بين عامي  9191-9191أحد أعماله الرئيسية
َ
(األخالقيات االقتصادية ألديان العالم) ،والتي ظل يعمل عليها حتى آخر أيام حياته .من بين
أعماله الهامة األُخرى دراستيه (السياسية بوصفه ِحرفة)  9191و(العلم بوصفه ِحرفة) .لقد
عكست هذه الدراسات مزاجه الذهني بعد الحرب العالمية األولى ،واستياءه من سياسة ألمانيا في
فترة فايمار ،ونظرته القاتمة للغاية لم ُمستقبل الحضارة الصناعية الرأسمالية.
ع َمله (االقتصاد وال ُمجتمع)
مات فيبر عام  9121دون أن يُنجز كل ما أراد أن يُنجزه .تم نشر َ
ص دراساته السوسيولوجية وضم مجموعةً من المقاالت حول منهجية ومنطق
 ،9129والذي ل ّخ َ
الدراسات الثقافية -التاريخية والسوسيولجية ،وسوسيولوجيا الدين ،والسياسية وسوسيولوجيا
الموسيقى ،بعد موته.
 -2المسالة المنهجية لعلوم الثقافة
ارتبطت المبادئ المنهجية لسوسيولوجيا فيبر ارتباطا ً وثيقا ً بالوضع النظري للعلوم االجتماعية
غير الماركسية في نهاية القرن التاسع عشر .من ال ُمهم بشك ٍل خاص فهم موقفه من أفكار فيلهلم
- Ben В. Seligman. Main Currents in Modern Economics. Economic Thought since 1870 (The Free 1
Press, Glencoe, III., 1962), p 24
* فيلهلم ديلتاي  1711-1122فيلسوف مثالي ألماني ،استاذ في جامعة برلين ،من دُعاة ما يُسمى بفلسفة الحياة .وتدور أفكار ديلتاي
على فكرة الروح الحية التي تتطور في أشكا ٍل تاريخية .وقدر رفض ديلتاي امكان معرفة قوانين العملية التاريخية ،وزَ ِع َم أن الفلسفة ال
يمكن أن تكون ادراكا ً للماهيات التي تعلو الحس ،وأنها ال يُمكن اال أن تكون (علما ً للعلوم) أي (نظرية في العلم) .ان ديلتاي يُقسّم عالم
العلم الى علوم طبيعية وعلوم الروح ،وموضوع العلوم األخيرة هو الواقع االجتماعي .والفلسفة مفروضٌ فيها أن تُحلل الوعي ،الن
الوعي وحده يُقدم الوسيلة التي بها نستطيع أن ننطلق من التجارب ال ُمباشرة للـ(أنا) ونصل الى جوهر الحياة الطبيعية والروحية .وعلم
النفس الذي ي ُركّز ديلتاي عليه هو أهم علوم الروح جميعاً ،وهو يقصد علم النفس الوصفي ال التفسيري القائم على السببية .وديلتاي في
ُصور
دراسته للفنون التخيلية يُركّز على دور الخيال الذي يرفع الشعراء به ما هو َ
ع َرضي الى مستوى ما هو جوهري ،والذي به ي ّ
النمطي على أنه أساس الفرد .وفي رأي ديلتاي ان (علم التأويل) أو (التفسير) يربط بين الفلسفة وعلم التاريخ.
(الموسوعة الفلسفية ،وضع لجنة من العُلماء واألكاديميين السوفييت ،ترجمة سمير ك ََرم ،دار الطليعة للطباعة والنشر ،ص)179

ديلتاي* والكانطية الجديدة ،بشك ٍل صحيح.
كانت مسألة األهمية العامة لعلوم الثقافة مركزيةً في أعمال فيبر .كان ُمتفقا ً في احدى النقاط مع
ديلتاي :لقد شارك األخير في ُمعاداة الطبيعانية وكان ُمقتنعا ً انه من ال ُمستحيل ،عند دراسة النشاط
االنساني ،االنطالق من نفس المبادئ المنهجية التي استخدمها الفلكيون في دراستهم حركة
األجرام السماوية .مثل ديلتاي ،اعتبر انه ال يمكن للمؤرخ وال السوسيولوجي وال االقتصادي أن
ٌ
كائن واعٍ .لكن فيبر ،رفض بحزم ،أن يسترشد ،في دراسة الحياة
يتجاهلوا حقيقة أن االنسان
االجتماعية ،بمنهجية التجربة ال ُمباشرة والح دس ،الن نتيجة مثل هذا النمط من الدراسة تفتقر الى
األهمية العامة .ووفقا ً له ،فان الخطأ الرئيسي الذي ارتكبه ديلتاي وأتباعه هو النزعة
السيكولوجية .اقترح فيبر ،بدالً من دراسة األصل النفسي ألفكار ُمعينة للمؤرخ من زاوية أن هذه
ألفكار ظهرت بطريقة ما في ذهنه ،وكيف توصل بشك ٍل ذاتي الى فهم االرتباط بينها ،بكلما ٍ
ت
ش ّكل المفاهيم التي اعتمد
أُخرى ،بدالً من البحث في عالم خبرات المؤرخ ،يجب دراسة منطق ت َ َ
عليها المؤرخ ،الن التعبير فقط في شكل مفاهيم ُمهمة بشك ٍل عام لما "تم الحصول عليه بشك ٍل
يحول العالم الذاتي ألفكار المؤرخ الى عالم العلوم التاريخية الموضوعي.
َحدسي" ّ
التزم فيبر ،في دراساته المنهجية ،بشك ٍل أساسي بال ُمتَغَيّر الكانطي الجديد حول التأكيد التاريخي
ال ُمعادي للطبيعانيةُ .متتبعا ً ُخطى هنريك ريكرت ،ميّز فيبر بين فعلين :التوجه ال ِق َيمي ،والتقييم.
في حين يقوم األول بتحويل انطباعنا الفردي الى ُحكُم موضوتي و ُمهم بشك ٍل عام ،ال يتجاوز
الثاني الذاتية .يُعلن ،أن علم الثقافة وال ُمجتمع والتاريخ يجب أن يكون خاليا ً من األحكام ال ِقيَمية
مثل العلوم الطبيعية.
هذا ال ُمتطلّب ،ال يعني أن على الباحث أن يرفض بشك ٍل عام تقييماته وأذواقه ،يجب عليها ببساطة
أن ال تقتحم حدود أحكامه العلمية .يُمكن له ،ولديه الحق ،فيما وراء هذه الحدود ،أن يُعبّر عن
اراءه كما يراه مناسبا ً بوصفه شخصا ً خاصاً ،وليس عالماً.
ومع ذلك ،قام فيبر بتعديل ُمقدّمات ريكرت بشك ٍل جوهري .على عكس هذا األخير ،الذي عالج
ال ِق َيم وتسلسلها كشيء فوق تاريخي ،كان فيبر يميل الى ُمعالجتها على أنها توجه لفترة تاريخية
ُمعينة ،باعتبارها اتجاه مصلحي متأصل في عصر ُمعين .وهكذا ،تم نقل ال ِقيَم من خارج التاريخ
الى داخله ،وتم تقريب عقيدة ال ِقيَم الكانطية الجديدة من الوضعية .كان تعبير "اتجاه القيمة" يعني
التفسير الفلسفي لـ"المصالح" العلمية ال ُمحددة التي تُوجه اختيار وتحديد موضوع البحث
التجريبي.1
كانت مصلحة العصر ،شيئا ً أكثر استقرارا ً وموضوعيةً من ُمجرد المصلحة الخاصة للباحث،
ولكنها في الوقت نفسه ،كانت شيئا ً أكثر ذاتية من المصلحة ما فوق التاريخية التي أطلق عليها
الكانطيون ال ُجدد "ال ِقيَم" .بالنسبة لريكرت ،كانت القيمة ُمتجذرة في الواقع فوق التاريخي ،في
الذات ال ُمتعالية.
معنى جديدا ً لمذهب ريكرت.
بتحويلها الى "مصلحة العصر" ،أي الى شيءٍ نسبي ،أعطى فيبر
ً
جرد تعبير عن التشكيل العام لعصرها ،فان لكل عصر
نظرا ً الن ال ِقيَم ،وفقا ً لفيبر ،هي ُم ّ
" ُمطلقاته" الخاصة به .وهكذا ثَبُتَ أن ال ُمطلَق تاريخي ،ونسبي.
 -3النموذج المثالي  Ideal Typeكبناء منطقي

1

- - Max Weber. Über einige Kategorien der verstehenden Soziologie. Gesammelte Aufsätze zur
Wissenschaftslehre (Verlag von J. С. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen, 1922), p 473

كان فيبر من أعظم المؤرخين والسوسيولوجيين الذين حاولوا بوعي أن يُطبّقوا المفاهيم األداتية
الكانطية الجديدة في ممارسة البحث التجريبي.
ان مذهب مفاهيم ريكرت كوسائل للتغلب على التنوع ال ُمكثّف والشامل للواقع التجريبي قد انعكس
بطريقة أصيلة عند فيبر في مقولة "النموذج المثالي" .بشك ٍل عام ،كان النموذج المثالي هو
"مصلحة العصر" ُمعبّرا ً عنه في شكل بناء نظري .وهكذا ،لم يُشتق النموذج المثالي من الواقع
التجريبي ,بل تم بناؤه كمخطط نظري ،وبهذا المعنى أطلق عليه فيبر اسم "اليوتوبيا".
كلما تم بناء النماذج المثالية بشكل أكثر حدة ً ودقة ،كلما كانت أكثر تجريديةً وال واقعيةً ،و"تزداد"
بهذا المعنى "قُدرتها على القيام بعملها سواءا ً االصطالحي أو التصنيفي وكذلك البحثي أيضاً".1
وبالتالي ،فان نموذج فيبر المثالي قريب من النموذج المثالي ال ُمستخدم في العلوم الطبيعية .لقد فَ ِه َم
فيبر نفسه ذلك جيداً .يقول أنه ال يُمكننا أن نجد في الواقع البُنى الذهنية التي تُسمى النماذج
بقدر قليل ،كما بالضبط ال يُمكن حسبان التفاعالت الفيزيائية اال بافتراض فراغ
المثالية ،اال ٍ
مكاني ُمطلق .2لقد أطلق على هذا النموذج المثالي ،نتاجا ً لخيالنا ،تشكيل ذهني خلقناه نحن،
وبالتالي أكد على أصله ما فوق التجريبي .مثلما يقوم عالم الطبيعة ببناء نموذج مثالي كأداة
ووسيلة لمعرفة الطبيعة ،يتم كذلك انشاء نموذج مثالي كأداة لفهم الواقع التاريخي .واعتبر أن
انشاء نموذج مثالي يجب أن يُعامل ليس كهدف بل كوسيلة .3وبسبب انفصاله عن الواقع التجريبي
واختالفه عنه ،يُمكن للنموذج المثالي أن يكون بمثابة مقياس لمقارنة الواقع به.
بالنسبة لفيبر ،فان مفاهيما ً مثل "التبادل االقتصادي" و"االنسان االقتصادي" Homo
و"الحرفة" و"الرأسمالية" و"الطائفة الكُنسية" و"المسيحية" و"االقتصاد
oeconomic us
ِ
المديني القروسطي" بناءات نموذجية مثالية يجب توظيفها لوصف التشكيالت التاريخية الفردية.
اعتبر ان التفسير "الواقعي" (-Realisticبالمعنى القروسطي لهذه الكلمة) -للنماذج االلمثالية هو
أحد األخطاء األكثر شيوعاً ،أي ُمطابقة هذه البناءات الذهنية مع الواقع الثقافي والتاريخي نفسه.
ولكن تنشأ هنا صعوبات تواجهه ُمرتبطةً بمسألة كيفية بناء النموذج المثالي .فيما يتعلق بمحتواها
فان لهذه االنشاءات طابع يوتوبي ناشيء عن التركيز الذهني لعناصر ُمعينة من الواقع فيها .4هُنا
نكتشف التناقضات في ُمعالجة النموذج المثالي .من ناحية ،شدد فيبر ،في الحقيقة ،على أن
النماذج المثالية هي "يوتوبيا" أو "فانتازيا" ،ومن ناحية أُخرى ،يتضح أنها ُمستمدة من الواقع
نفسه ،وان كان ذلك بطريقة "تُغيرها"  ،Deformاي من خالل ابراز وفرز العناصر التي تبدو
نموذجيةً للباحث.
اذاً ،ما هو النموذج المثالي :هل هو بُنية قَبلية أم تعميم تجريبي؟ ان فرز عناصر ُمعينة من الواقع
الحرف المدينية" يفترض على ما يبدو فرز شيء ما من
لتشكيل مفهوم ،مثل "اقتصاد نقابة ِ
الظواهر الفردية ،ان لم يكن ُمشتركا ُ بينها جميعاً ،فانه يجب على األقل أن يكون نموذجيا ً
لكثير
ٍ
منها .وقف هذا االجراء في مقابل تشكيل المفاهيم الفردية التاريخية كما تخيلها ريكرت ،بل كانت
تُشبه تشكيل المفاهيم ال ُمعممة .من أجل حل التناقض ،رسم فيبر خطا ً بين النماذج المثالية
التاريخية ،والنماذج المثالية السوسيولوجية.
صنّف ضمن العلوم
الحظ ريكرت ُمسبقا ً أن السوسيولوجيا كعلم ،على عكس التاريخ ،يجب أن يُ َ
 - 1مفاهيم أساسية في علم االجتماع ،ماكس فيبر ،ترجمة صالح هالل ،المركز القومي للترجمة  ،1111ص17
- See Max Weber. Wirtschaft und Gesellschaft. In: Grundriss der Sozialökonomik, III. Abteilung
(Verlag von J. С. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen, 1925), p 10
" - 3من أجل أن نرى ارتباطات سببية واقعية ،علينا أن نُنشئ أُخرى خارج الواقع"Max Weber. Gesammelte politische .
Schriften (Verlag von J. С. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen, 1951), p 287
4
- See Max Weber. Die ‗Objektivität‘ sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkentnis.
Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, p 190
2

التعميمية  Nomotheticالتي تُوظف منهجيةً تعميمية .ت ُ َو ّ
ظف المفاهيم العامة فيها ليس كهدف
للمعرفة ،بل كوسيلة .ان نمط تشكيل المفاهيم السوسيولوجية ،حسب قوله ،ال يختلف منطقيا ً عن
الطريقة التي تتشكل بها مفاهيم العلوم الطبيعية .ان خصوصية مفهوم فيبر عن النموذج المثالي،
وسلسلة الصعوبات الكاملة ال ُمرتبطة به ،ترجع الى كونها بالنسبة له مبدأ كالً من المعرفة
السوسيولوجية والتاريخية .كما الحظ أ .والتر في مقاله (ماكس فيبر كسوسيولوجي) Max
 ،Weber als Soziologeتتشابك الميول التفريدية والتعميمية عند فيبر دائماً ،نظرا ً الن
التاريخ والسوسيولوجيا عنده ال ينفصمان عن بعضهما.1
عندما تقدّم فيبر ألول مرة بمفهوم النموذج المثالي في أعماله المنهجية عام  ،9118اعتبره بشكل
أساسي كوسيلة للمعرفة التاريخية ،كنموذج مثالي تاريخي .لهذا السبب شد ّد على انه ُمجرد وسيلة
للمعرفة وليس غايةً بحد ذاته.
اختلف فيبر عن ريكرت في فهمه لوظيفة التاريخ .لم يحصر نفسه "بما كان موجها ً في الحقيقة
الى مدرسة ليوبولد رانك  Leopold Rankeالتاريخية" ،كما أوصى ريكرت ،ولكنه كان بدالً
ُدخل بالفعل عُنصر
من ذلك يميل الى اخضاع الفردي التاريخي الى التحليل السببي .وبذلك ،كان ي ِ
التعميم في البحث التاريخي ،مما أدى الى تقليص الفجوة بين التاريخ والسوسيولوجيا .كتب فيبر،
عند تحديده دور النموذج المثالي في التاريخ والسوسيولوجيا بأن هذه األخيرة أنشأت مفاهيما ً
للنماذج وبحثت عن القواعد العامة لألحداث ،على عكس التاريخ ،الذي ألهم التحليل السببي لما
لألفعال الثقافية ىالفردية والشخصيات.
ان مهمة التاريخ ،حسب فيبر ،هي اقامة صلة سببية بين التشكيالت التاريخية الفردية .يخدم
النموذج المثالي كوسيلة للكشف عن الصلة النشوئية للظواهر التاريخية ،لذلك أطلق عليه النموذج
المثالي النشوئي.2
ما هو النموذج المثالي السوسيولوجي؟ اذا كان على التاريخ ،وفقا ً لفيبر ،أن يسعى للقيام بتحليل
سببي للظواهر الفردية ،أي الظواهر المتموضعة في الزمان والمكان ،فان مهمة السوسيولوجيا
هي انشاء القواعد العامة لألحداث بغض النظر عن تحدديتها الزمانية-المكانية .بهذا المعنى ،يجب
أن تكون النماذج المثالية ،كأدوات للبحث السوسيولوجي ،أكثر عموميةً ،ويُمكن تسميتها "النماذج
المثالية النقية" على عكس النماذج المثالية النشوئية .وهكذا يبنى السوسيولوجي نماذج مثالية نقية
للهمينة (الكاريزما ،العقالنية ،البطرياركية) التي يمكن ايجادها في كافة العصور التاريخية في
مكان في العالم .كلما كانت هذه النماذج أكثر نقاءاً ،أي كلما كانت أبعد عن الواقع والظاهرة
أي
ٍ
ً
ً
الموجودة امبريقيا ،كلما كانت أكثر مالئمة للبحث.
حدد فيبر أوجه التشابه "النماذج النقية" للسوسيولوجيا ببُنيات المثالية النموذجية لالقتصاد
السياسي بمعنى -9 :في ك ٍل من العلمين هناك تنظيم للفعل االنساني كما لو كان قد حدث في
ظروف مثالية ،و -2يتعامل كال المجالين مع هذا الشكل المثالي لسياق الفعل بشك ٍل ُمستق ٍل عن
ض أن الفعل سيحدث بنفس الطريقة في أي عصر وفي أي دولة،
ظروف المكان والزمان .افت ُ ِر َ
اذا تم استيفاء الشروط المثالية .يتم تحديد اختالف الظروف وتأثيرها على مسار األحداث ،وفقا ً
لفيبر ،من خالل انحرافها عن النموذج المثالي ،الذي نُصادفه دائماً ،ولكن فقط بناء النموذج
المثالي يجعل لنا من الممكن أن نُالحظ هذا االنحراف ونُعبّر عنه بمفاهيم عامة.
كما يُالحظ أحد طالب فيبر ،تختلف النماذج المثالية النشوئية عن النماذج النقية فقط بدرجة
1

- A. Walter. Max Weber als Soziologe. Jahrbuch für Soziologie, 1926, 2:3
 - 2من األمثلة على النماذج المثالية النشوئية "المدينة القروسطية"" ،الكالفينية"" ،المنهجانية" " ،Methodismثقافة الرأسمالية" ،الخ.
لقد أوضح ،أن هذه النماذج المثالية النشوئية جميعها تشكلت من خالل ابراز جانب واحد من الحقائق ال ُمعطاة تجريبياً .ان االختالفات
بينها وبين مفاهيم النموذج المثالي من النوع الواحد ،أنه يتم الحصول على مفاهيم النوع الواحد ،حسب رأيه ،من خالل ابراز سمات
كل الظواهر ال ُمعطاة ،في حين أن النموذج المثالي النشوئي ال يفترض مثل هذه الشمولية الشكلية

عموميتها .يتم توظيف النماذج النشوئية بشكل ضيق في المكان والزمان ،ولكن ال يتم موضعة
تطبيق النموذج المثالي النقي .ان النموذج النشوئي هو وسيلة البراز الرابط الذي حدث ذات مرة،
ولكن النموذج النقي هو وسيلة البراز الرابط الذي يحدث دائماً .يصيرالفارق النوعي الذي يضعه
ريكرت بين التاريخ والسوسيولوجيا ،فارقا ً كميا ً بينهما ،عند فيبر.
ش ّكل المفاهيم التاريخية ،فان فيبر انفصل عن ريكرت في ابرازه جانب التعميم.
أما فيما يتعلّق بت َ َ
في السوسيولوجيا ،على العكس ،يُخفف فيبر من حدة مبدأ ريكرت في الفصل بين العلوم الطبيعية
والعلوم االجتماعية باستحضار عُنصر التفريد  .Individualisationتم التعبير عن هذا المفهوم
في رفض فيبر البحث عن قوانين الحياة االجتماعية ،وقصر نفسه على المهمة األكثر تواضعا ً
والتي تتمثل في وضع قواعد األحداث االجتماعية.
ياختصار ،يمكننا أن نقول ،أن التناقضات التي نشأت فيما يتعلق بتشكيل فيبر لمفاهيم النموذج
المثالي كانت ُمرتبطة الى ح ٍد كبير بالوظائف واألصول  Originsال ُمختلفة للنماذج المثالية في
التاريخ والسوسيولوجيا .في حين أنه يمكن القول فيما يتعلق بالنموذح المثالي التاريخي أنه كان
وسيلةً ل لمعرفة ولكن ليس هدفها ،فان األمر لم يكن كذلك فيما يتعلق بالنموذج المثالي
السوسيولوجي .باالضافة الى ذلك ،في حين أن النموذج المثالي تقد َّم بعنصر (العام) في التاريخ،
فقد أدى ،في السوسيولوجيا ،وظيفة استبدال العالقات المحكومة بقانون بعالقات نمطية
 .Typicalوهكذا ،قام فيبر الى ح ٍد كبير ،بوسائل النموذج المثالي ،بتقليص الفجوة بين التاريخ
والسوسيولوجيا التي وسعتها في األصل نظرية مدرسة بادن .في هذا الصدد ،كان السوسيولوجي
األلماني هانز فرايرُ Hans Freyerمحقا ً عندما الحظ أن النموذج المثالي جعل التعارض بين
أنماط التفكير التعميمية والتفريدية أقل وضوحاً ،النه ،من ناحية أبرز ما هو ُمميز في الفردي،
ومن ناحية أُخرى ،أبرز النمطي(-وليس الصالحية العامة للقانون) -من خالل التعميم.1
 -4مسألة الفهم ،ومقولة "الفعل االجتماعي"
من أجل اظهار كيفية تطبيق فيبر للنموذج المثالي ،يجب علينا تحليله من زاوية محتواه ،ولهذا من
الضروري التعريف بمقولة أُخرى من سوسيولوجيته ،وهي (الفهم)  .Understandingعلى
الرغم من أنه ُمفارقاً ،فقد اضطر فيبر الى توظيف مقولة في أبحاثه سبق له أنه اعترض عليها
معنى
عند ديلتاي وكروتشه وعدد آخر من الحدسيين ،على الرغم من أن لدى "الفهم" عنده
ً
يختلف عنه عند الحدسية.
حسب فيبر ،فان الحاجة الى فهم موضوع دراستها ،يُميّز السوسيولوجيا عن العلوم الطبيعية.
يقول أن السلوك االنساني ،مثل كل األحداث ،يُظ ِهر روابطا ً وانتظاما ً في مساره .لكن ما يميز
السلوك االنساني وحده هو الروابط واألنماط التي يُمكن تفسيرها بشك ٍل "مفهوم" ،أي (من
الفهم) .2تفترض حقيقة أن السلوك االنساني خاضع يتضمن ذكاءاً ،تفترض وجود اختالف ُمحدد
بين علم السلوك (السوسيولوجيا) والعلوم الطبيعية .هنا في هذه النقطة ،رأى ديلتاي الفرق بين
علوم الروح وعلوم الطبيعة .ومع ذلك ،سارع فيبر الى النأي بنفسه عن ديلتاي .لم يقم ب ُمعارضة
"الفهم" بـ"التفسير" السببي ،ولكن على العكس ،ربطهما معا ً بشك ٍل وثيق .يكتب" ،السوسيولوجيا،
بمعان ُمتعددة) ،هو علم يهدف الى فهم الفعل
(حسب المعنى المفهوم هنا لتلك الكلمة التي تُستخدم
ٍ
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االجتماعي بطريقة شارحة (تفسيرية-م .أ) ويُفسر أسبابه في تتابعه وتأثيراته" .1ان الفرق بين
مقولته في "الفهم" ومقولة ديلتاي هو أن "فهم" فيبر يسبق التفسير ،في حين يُعارضهما ديلتاي،
ولكن هذا الفهم ،وفقا ً لفيبر ،ليس مقولةً سيكولوجية كما افترض ديلتاي ،وتبعا ً لهذا ،ليست
السوسيولوجيا التفسيرية جزءا ً من السيكولوجيا.2
دعونا نفحص منطق فيبر .يجب على السوسيولوجيا ،وفقا ً له ،مثل التاريخ ،أن تتخذ من سلوك
ق لها .ان الفرد ال ُمنفصل وسلوكه ،هما "خلية" السوسيولوجيا
الفرد أو الجماعة نقطة انطال ٍ
3
(ذرة) ،والتي ال يمكنها في حد ذاتها أن تنقسم أو تنحل  .ومع ذلك،
والتاريخ ،انهما أبسط وحدة ّ
تدرس السيكولوجيا سلوك الفرد ايضاً .اذا ً ما هو الفرق بين ال ُمقاربتين السيكولوجية
والسوسيولوجية؟
يقول فيبر ،السوسيولوجيا تُعالج سلوك الفرد فقط بقدر ما يقوم هذا األخير بأفعاله من أجل شيءٍ
معنى ما .فقط مثل هذا اللسوك هو ما يُصير اهتمام السوسيولوجي .اما عالم السيكولوجيا
ُمعين أو
ً
فان هذا العامل ليس ُمهما ً بالنسبة له .يُقدّم فيبر المفهوم السوسيولوجي حول (الفعل) من خالل
مفهوم (المعنى) .يكتب(" ،الفعل ،هو هنا سلوك انساني (سواءا ً كان فعالً خارجيا ً أو داخلياً ،تخليا ً
معنى ذاتيا ً" .4من ال ُمهم ُمالحظة أنه
أو قبوالً ،كلما وبالقدر الذي يربط القائم بالفعل أو القائمون به
ً
"معنى
كان يقصد ،المعنى الذي يستثمر فيه الفرد سلوكه ،لقد شد ّد مرارا ً على أن األمر ليس
ً
تعال" (الن السوسيولوجيا بالنسبة له ال تتعامل مع الوقائع
ميتافيزيقياً" منظورا ً اليه
كـ"معنى ُم ٍ
ً
"معنى موضوعياً" بمعنى أن أفعال الفرد يُمكن أن
الميتافيزيقية وليست علما ً معيارياً) ،وال هو
ً
تحصل بشك ٍل ُمستقل عن نواياه .من خالل هذا ،لم يُنكر فيبر ،بالطبع ،امكانية وجود علوم
معيارية ولم يُنكر امكانية التفريق بين "المعنى" الذاتي الداخل في أفعال الفرد ،ومعناه
الموضوعي ال ُمحدّد .في هذا "المعنى الثاني" ،فضّل عدم استخدام "المعنى" ،النه يفترض ذاتا ً
بـ"معنى" متضمن
ُو ِجدَ لها .لقد ادعى فقط أن موضوع البحث السوسيولوجي هو الفعل ال ُمرتبط
ً
ً
ذاتياً .ان على السوسيولوجيا أن تكون "فهماً" او "تفسيرية" بقدر ما يكون فعل الفرد ذكيا .ولكن
هذا "الفهم" ليس سيكولوجيا ً الن "المعنى" هو شيء ال ينتمي الى مجال السيكولوجيا وهو ليس
موضوع بحث لها.
ارتبطت احدى مقوالت سوسيولوجيا فيبر المنهجية المركزية-مقولة الفعل االجتماعي -بمبدأ
"الف هم" .يمكن الحكم على مدى أهمية هذه المقولة من خالل تعريفه للسوسيولوجيا بأنها العلم الذي
يدرس الفعل االجتماعي.
عرف فيبر نفسه الفعل االجتماعي؟
كيف ّ
معنى ذاتيا ً به .قد يكون
يتضمن في "الفعل" كل سلوك انساني عندما وبقدر ما يربط به الفاعل
ً
الفعل بهذا المعنى علنيا ً أو داخليا ً ذاتي بشك ٍل صرف" ،وهو هنا سلوك انساني (سواءا ً كان فعالً
معنى ذاتياً،
خارجيا ً أو داخلياً ،تخليا ً أو قبوالً) كلما وبالقدر الذي يربط القائم بالفعل أو القائمون به
ً
يجب أن يكون الفعل (االجتماعي) ذلك الفعل الذي يتبع في معناه المقصود من ِق َبل فاعله أو
فاعليه سلوك أفرا ٍد آخرين ويتوجه في تتابعه حسب ذلك" .5وهكذا ،يفترض الفعل االجتماعي
جانبين ،تبعا ً لفيبر :الدافع الذاتي للفرد أو الجماعة ،والذي بدونه ال يُمكن للمرء أن يتحدث بشك ٍل
عام عن الفعل ،والتوجه الى شخص أو أشخاص آخرين ،والذي يُطلق عليه فيبر اسم "توقّع"
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والذي بدونه ال يُمكن اعتبار الفعل اجتماعياً.
دعونا نتناول في البداية ،الجانب األول .أصر فيبر على أن السوسيولوجيا ال يمكنها ايجاد الروابط
السببية التي تجعل من الممكن في النهاية رسم صورة موضوعية للعملية االجتماعية بدون
الحديث عن دوافع الفاعل.من ال ُمثير لالهتمام ُمقارنة هذا ب ُحجج بارسونز ال ُمماثلة.1
ان مقولة الفعل االجتماعي ،التي تتطلب فهما ً لدوافع الفرد ،هي النقطة الحاسمة التي تختلف فيها
ُمقاربة فيبر السوسيولوجية عن سوسيولوجيا دوركهايم .وباستخدامه لمفهوم الفعل االجتماعي،
أعطى فيبر في الجوهر تفسيرا ً للحقيقة االجتماعية موجها ً ضد ما اقترحه دوركهايم .على عكس
هذا األخير ،اعتبر أنه (اذا اراد المرء أن يتعامل مع المسألة بطريقة علمية حقاً) فانه ال ينبغي
ُمعالجة المجتمع ككل أو أي شكل من أشكال الجماعية كذوات للفعل ،النه يمكن لها ،اي هذه
أغراض معرفي ٍة أُخرى ،على سبيل المثال،
األخيرة ،أن تكون فقط أفرادا ً منفصلين .ومن أجل
ٍ
البحث القانوني أو أهداف عملية ،قد يكون من ال ُمالئم أو حتى من ال ُمستحيل بدون ذلك ُمعالجة
مسألة الجماعيات االجتماعية ،مثل الدول والشركات والمؤسسات كأشخاص أفراد .وبالتالي يمكن
التعامل معها على أنها مواضيع للحقوق والواجبات أو كمؤدين ألفعال ُمهمة قانونياً .ولكن بالنسبة
للتفسير الذاتي للفعل في األعمال السوسيولوجية فان "هذه الكيانات (الجماعيات) ما هي اال
ص فرادى ،النهم هم وحدهم من يُعت َبرون
مسارات وسياقات معنى لفع ٍل خاص يقوم به أشخا ٌ
بالنسبة لنا قائمين بأفعال يوجهها معنى" .2وفقا ً لفيبر ،يمكن للسوسيولوجيا أن تتعامل مع
الجماعيات كنتاج لألفراد التي يؤلفونها ،انها ليست كيانات مستقلة ،كما هي عند دوركهايم ،بل
هي أنماط تنظيم أفعال األشخاص الفرادى.
لم يستبعد فيبر امكانية استخدام مثل هذه المفاهيم في السوسيولوجيا مثل العائلة واألمة والدولة
والجيش ،والتي ال تستطيع السوسيولوجيا الرسمية أن تستكمل مسيرتها بدونها .لكنه طالب بأن ال
ينسى المرء أن هذه األشكال من الجماعية ليست في الحقيقة ذوات للفعل االجتماعي ،وأن المرء
ال يستطيع بالتالي أن ينسب اليها االرادة والفكر ،وال يمكنه أن يلجأ الى مفاهيم االرادة الجماعية
أو الفكر الجمعي ،اال بالمعنى المجازي .3يجب على المرء أن يُالحظ انه كان من الصعب بالنسبة
حاو َل
الى فيبر ،أن يكون ُمتسقا ً في منهجيته الفردانية ،الن عددا ً من التعقيدات قد نشأت عندما َ
تطبيق مقولة الفعل االجتماعي ،خاصةً عند تحليل المجتمع التقليدي .ولذلك كان فهم "المعنى
المتضمن ذاتياً" عنصرا ً ضروريا ً في البحث السوسيولوجي .ومع ذلك ،ما هو "الفهم" ،عندما لم
يكن فيبر يطابقه مع تفسيره السيكولوجي؟
وفقا ً له ،فان الفهم السيكولوجي للحاالت الذهنية لآلخرين هو مجرد وسيلة ثانوية ،وليست
الرئيسية للمؤرخ والسوسيولوجي .يُمكنهما فقط أن يلجآ اليها عندما يتعذر فهم معنى الفعل.
يُمكن لهذا الشكل من السيكولوجيا التي توظف منهج الفهم الذاتي "أن تُقدم خدمات غاية في
األهمية في التفسير السوسيولوجي للجوانب غير العقالنية من الفعل ،ولكن هذا ال يُغير شيئا ً في
األساس المنهجي .4ما هو هذا األساس المنهجي؟ ان الفعل الموجه ذاتيا ً بشك ٍل عقالني تماما ً وفقا ً
للوسائل ال ُمعتبر أنها (ذاتية) وكافية بشك ٍل ال لُبس فيه لتحقيق غايات (ذاتية) ال لُبس فيها ،هو
الفعل األكثر قابليةً للفهم بشك ٍل ُمباشر من حيث بُنية معناه .5دعونا نُحلل هذا التعريف .يجب على
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السوسيولوجيا أن تكون موجهة نحو فعل الفرد أو المجموعة .ان الفعل الذكي هو األكثر "قابليةً
للفهم" ،أي الفعل  -9الموجه نحو تحقيق أهداف يُدركها الفاعل نفسه و -2الذي يوظف الوسائل
لتحقيق تلك الغايات التي يُدركها الفاعل نفسه على أنها ُمناسبة .لذلك يصير االدراك ضروريا ً
بالنسبة للفعل المدروس لكي يكون واقعا ً اجتماعياً .دعا فيبر هذا النوع من الفعل هادفاً ،أو موجها ً
عقالنيا ً نحو الهدف .لم تكن هناك حاجة (حسب قوله) ،للجوء الى السيكولوجيا من أجل فهمه.
يقول ،كلما يكون السلوك موجها ً عقالنيا ً بشك ٍل شرعي  ،1Richtigkeitsrationalitätكلما قلت
الضرورة لتفسير مساقه باعتبارا ٍ
ت سيكولوجي ٍة من نوعٍ ما .2ان الفعل الذكي العقالني الموجه
نحو الهدف هو ليس موضوعا ً للسيكولوجيا ،على وجه التحديد الن الهدف الذي نصبه الفرد لنفسه
ال يُمكن أن يُفهم ببساطة انطالقا ً من تحليل حياة الفرد الذهنية .يأخذنا فحص هذا الهدف بعيدا ً عن
حدود النزعة السيكولوجية .ان نفسية الفرد تتوسط الرابط بين األهداف والوسائل التي يختارها
الفرد ،ولكن ،تبعا ً لفيبر ،كلما كان الفعل أكثر توجها ً نحو الهدف ،كلما كان ال ُمعامل السيكولوجي
أقل انحرافاً ،وكلما كان الرابط بين الهدف والسيلة أكثر "نقاءاً" وعقالنيةً .هذا ال يعني ،بالطبع،
انه اعتبر الفعل العقالني الموجه نحو الهدف كنوع عالمي من الفعل ،على العكس ،انه ليس فقط
ٌ
سابق على الواقع التجريبي ايضاً .انه نموذج مثالي،
لم يعتبره عالميا ً وحسب ،بل ولم يعتبره
وليس تجريبي عام ،ناهيك عن كونه عالمياً .لم يكن من ال ُممكن أن يجده المرء في أشكال صرفة
كنموذج مثالي .ان الفعل العقالني الموجه نجو الهدف هو أهم نوع من األفعال
في الواقع
ٍ
ُ
االجتماعية ،وهو بمثابة النموذج الذي تمت مقارنته بجميع أشكال الفعل االجتماعي األخرى .لقد
أدرجها فيبر بالترتيب التالي :الفعل  -9الذي يقترب الى هذا الحد أو ذاك من النموذج الصحيح
( -2 .Richtigkeitstypusالذاتي) الموجه عقالنياً ،أي النوع العقالني -3 .األكثر أو األقل وعيا ً
أو ظاهرياً ،والفعل العقالني الموجه نحو الهدف ال ُمحدد جيدا ً الى هذا الحد أو ذاك -8 .الذي لم
يكن موجها ً عقالنيا ً نحو الهدف ،ولكنه مفهوم في سياق ُمماثل -7 .ال ُمتحرك بدافع ُمتشاب ٍه الى هذا
الحد أو ذاك بمعناه ولكن الذي شوهته العناصر غير المفهومة بهذا القدر أو ذاك -1 .الذي ترتبط
به عناصر غير ذكية بالمرة أو فسيولوجية من خالل انتقاالت غير محسوسة imperceptible
 .3transitionsتم بناء هذا المقياس ،بشك ٍل واضح ،على أساس مبدأ المشابهة بين اي فعل للفرد،
بالفعل الموجه عقالنيا ً نحو الهدف (او الموجه بشك ٍل شرعي) .ان الفعل العقالني الموجه نحو
الهدف هو األكثر قابليةً لـ"الفهم" -ان درجة وضوحه كبيرة للغاية .عندما يصير الفعل أكثر بُعدا ً
عن العقالنية وأقل فهماً ،يُصبح وضوحه المباشر أقل فأقل .وعلى الرغم من أنه ال يمكن تثبيت
صارم
الحد الفاصل بين نوعي الفعل العقالني الموجه نحو الهدف ،عن الفعل الالعقالني بشك ٍل
ٍ
في الحياة الواقعية ،وعلى الرغم من أن جزءا ً كبيرا ً جدا ً من السلوكيات ذات الصلة
بالسوسيولوجيا ،وخاصةً السلوك التقليدي الصرف تقع "على حدود كال النوعين" ،4فان على
السوسيولوجي أن ينطلق من الفعل العقالني الموجه نحو الهدف كنموذج مثاليُ ،معالجا ً أنواع
السلوك االنساني األُخرى كانحرافات عن النموذج المثالي .وهنا يدخل "الفهم" .الشكل النقي ،تبعا ً
لفيبر هو حيث نواجه فعالً عقالنيا ً موجها ً نحو الهدف .هو نفسه اعتبر أنه من المستحيل ،في هذه
الحالة ،التحدث عن الفهم السيكولوجي ،الن معنى الفعل وهدفه يقعان خارج نطاق السيكولوجيا.
ولكن دعونا نسأل سؤاالً مختلفاً .ما الذي نفهمه بالضبط في حالة الفعل العقالني الموجه نحو
 - 1احتاج فيبر مفهوم السلوك الموجه عقالنيا ً بشك ٍل شرعي من أجل توصيف الفعل العقالني الموضوعي .يتابق الفعلين الموجه نحو
الهدف ،والموجه عقالنيا ً بشك ٍل شرعي عندما تكون الوسائل ال ُمختارة ذاتيا ً باعتبارها األكثر ُمالئمةً لتحقيق غاية ُمعينة ،هي أيضا َ،
األكثر ُمالئمةً من الناحية الموضوعية
2
- Max Weber. Über einige Kategorien der verstehenden Soziologie. Op. cit., p 408
3
- Ibid., p 411
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الهدف؟ هل نفهم (معنى الفعل أم الفاعل نفسه)؟ فلنفترض أننا نرى شخصا ً يقطع الخشب في
الغابة .يمكننا أن نستنتج أنه يفعل ذلك اما مقابل األجر أو من أجل توفير الوقود لنفسه لفصل
الشتاء ،وما الى ذلك .بالمجادلة بهذه الطريقة نحاول أن نفهم معنى الفعل وليس معنى الشخص.
لكن العملية نفسها ،أي الفعل نفسه ،يمكنه أن يخدمنا كوسيلة لتحليل الشخص نفسه .الصعوبة التي
تنشأ هنا جوهرية للغاية .اذا كانت السوسيولوجيا تسعى لفهم الشخص الذي يفعل ،فسيظهر اي
فعل بالنسبة لها كاشارة او عالمة على شيءٍ ما ،في الواقع ،سيختلف هذا الشيء عندما ال يعرفه
الفرد نفسه أو يحاول أن يخفيه (عن اآلخرين او حتى عن نفسه) هذا هو منهج فهم فعل الفرد،
بالنسبة الى التحليل النفسي الفرويدي ،على سبيل المثال.
لم يستبعد فيبر امكانية اتباع مثل هذا النهج من حيث المبدأ .يتألف الجزء األساسي الكامل من
سيكولوجيا الفهم ،وفقا ً له ،فقط من محاوالت ابراز الروابط التي لم تتم مالحظتها أو التي يصعب
مالحظتها (وبهذا المعنى فهي غير عقالنية) ،والتي يتضح أنها في الواقع ارتباطات عقالنية
موضوعية بهدفها النهائي .وبغض النظر عن هذا الجزء من أعمال ما يُسمى "التحليل النفسي"،
أدى بناء مثل نظرية االستياء  theory of resentmentعند نيتشه ،على سبيل المثال ،الى
عقالنية موضوعية للسلوك الخارجي ،انطالقا ً من مصالح معينة .وبالمناسبة ،قامت المادية
االقتصادية قبل ذلك بعقود ببناء نظرية منهجية مشابهة .1من الواضح أن فيبر لم يستبعد مثل هذا
النهج ل ُمعالجة الظواهر االجتماعية ولكنه اعتبر أنه من الضروري االشارة الى طبيعته االشكالية
وبالتالي الحاجة الى تقييده واستخدامه كويسلة ثانوية .لقد رأى طبيعته االشكالية في أن الفعل
الموجه نحو الهدف ،والعقالني الموجه بشك ٍل شرعي ،لم يكونا ُمرتبطين معا ً بوضوح بشك ٍل
ذاتي.
كان فيبر يضع في اعتباره التعقيدات الخطيرة التالية الناتجة عن المقاربة النفسية .عندما يكون
الفرد نفسه ُمدركا ً للهدف بشك ٍل واضح ويحاول فقط اخفاؤه عن اآلخرين ،يكون هذا أمرا ً مفهوما ً
بسهولة .مثل هذا الموقف يمكن يتناسب تماما ً مع ُمخطط السلوك العقالني الموجه نحو الهدف.
ولكن عندما يتعلق األمر بفع ٍل ال يُدرك فيه الفرد أهدافه الخاصة (وهذه هي األفعال التي يبحث
فيها التحليل النفسي) ،فان السؤال الذي يطرح نفسه هو ما اذا كان لدى الباحث أسبابا ً كافية
لالدعاء بأنه يفهم الشخص الفاعل أكثر مما يفهم الفرد المعني ،نفسه .في الحقيقة ،ال ينبغي للمرء،
بعد كل شيء ،أن ينسى أن منهجية التحليل النفسي نشأت من ُممارسة عالج المرضى عقلياً،
الذين اعتبر الطبيب ،أنه يفهمهم أكثر مما يفهمون أنفسهم .لقد كان شخصا ً "سليماً" وكانوا
مرضى .ولكن على أي أساس يمكنه تطبيق هذه المنهجية على األشخاص "األصحاء" اآلخرين؟
ال يمكن أن يكون هناك اال أساس واحد ،وهو االقتناع بأنهم هم ايضا ً "مرضى" .ولكن تم نقل
مفهوم "المرض"  Illnessهنا ،من مجال الطب ،الى المجال االجتماعي العام ،كمعالجة للمجتمع
ككل.
من الواضح ،أن مثل هذه االعتبارات هي التي أجبرت فيبر على تقييد مجال تطبيق مثل هذا
النوع من المناهج في البحث السوسيولوجي والتاريخي .لكن بعد كل شيء ،كيف أجاب هو نفسه
على مسألة الفهم؟ ما الذي نفهمه بالتحديد في حالة الفعل العقالني الموجه نحو الهدف؟ هل نفهم
بذلك معناه؟ ام الشخص الفاعل نفسه؟ لذلك اختار فيبر فعالً عقالنيا ً موجها ً نحو الهدف يتطابق فيه
كنموذج مثالي .من أجل فهم معنى الفعل ،يعني في هذه الحالة فهم المعنى الذي
هذان العُنصران،
ٍ
يريده الشخص ،وحينما نريد أن نفهم الشخص ،فان هذا يعني ،فهم معنى فعله .اعتبر فيبر هذا
التطابق ،الحالة المثالية التي يجب على السوسيولوجيا أن تنطلق منها .في الحقيقة ،لم يتطابق
- See Max Weber. Über einige Kategorien der verstehenden Soziologie. Op. cit., p.410

1

هذين العنصرين في العادة ،لكن العلم ،حسب فيبر ،ال يستطيع أن ينطلق من الحقيقة التجريبية،
وعليه أن يخلق مكانا ً مؤمثالً  ، Idealisedوهذا المكان ،بالنسبة للسوسيولوجيا هو الفعل العقالني
الموجه نحو الهدف.
 -5الفعل العقالني الموجه نحو الهدف ،كمقولة منهجية في سوسيولوجيا فيبر
بما أن فيبر ،اعتبر الفعل العقالني الموجه نحو الهدف نموذجا ً مثالياً ،فقد أعلن بحق بأن الطابع
"العقالني" لمنهجيته لم يفترض ُمسبقا ً ُمعالجةً عقالنيةً للواقع االجتماعي نفسه .كانت العقالنية
الموجهة نحو الهدف مجرد مبدأ منهجي للسوسيولوجيا ،حسب رأيه ،وليست مبدأ ً انطولولجياً .لقد
كانت وسيلةً لتحليل الواقع ،ولكنها لم تكن سمةً من سمات هذا الواقع نفسه .لقد شدد بشك ٍل خاص
على هذا العنصر.
ص على التفريق بين الفعل العقالني الموجه نحو الهدف كبناء نظري
على الرغم من أنه َح ِر َ
نموذجي مثالي من جهة ،والواقع التجريبي من جهة اُخرى ،اال ان ُمشكلة العالقة بين النموذج
المثالي والواقع التجريبي كانت بعيدة ً كل البعد عن البساطة التي يعتقدها فيبر ،حتى فيبر نفسه لم
يكن لديه اجابةً واضحةً حولها .بغض النظر عن مدى رغبته في تقسيم هذين العالمين مرة ً واحدة ً
والى األبد  ،فان حدة هذا التقسيم قد اختفت عند المحاولة األولى لتفعيل النماذج المثالية والعمل
بها .لقد سبق ورأينا ،بشك ٍل عام ،الصعوبات التي نشأت بالنسبة له في هذه المسألة.
ما هي ال ُمقدمات المهمة بالنسبة للنظرية السوسيولوجية التي احتواها (الفعل العقالني الموجه نحو
الهد ف)؟ باختياره لهذا األخير كأساس منهجي للسوسيولوجيا ،نأى فيبر بنفسه عن النظريات
السوسيولوجية التي اتخذت "الكُليات"  Totalitiesكحقيقة أولية ،أي "الشعب"" ،ال ُمجتمع"،
"الدولة"" ،االقتصاد" .في هذا الصدد ،انتقد بشدة "السوسيولوجيا العضوية"  Organicالتي
اعتبرت الفرد كجزء "خلية" لعضوية اجتماعية ُمعينة .لقد اعترض بحزم على ُمعالجة المجتمع
على أساس نموذج بيولوجي .بالنسبة له ،ال يجب لمفهوم العضوية ،فيما يتعلق بال ُمجتمع ،اال أن
يكون استعارة ً مجازية ،ال أكثر" .من ال ُممكن أن يكون ُمفيدا ً أو ضروريا ً ألغراض معرفية
أُخرى أن ننظر الى الفرد على سبيل المثال على أنه تكوين متفاعل من (خاليا) أو تركيب ُمعقد
من ردود فعل حيوية كيميائية أو النظر الى حياته (النفسية) على أنها تتكون من عناصر ُمفردة
(متساوية ومتكافئة) ،من خالل ذلك يُمكننا بال شك التوصل الى معارف قيّمة (قواعد سببية)...
وبالنسبة لعلم االجتماع (بالمعنى ال ُمستخدم هنا وكذلك بالنسبة للتاريخ) فان ارتباط معنى الفعل
صلت ال ُمقاربة العضوية لدراسة ال ُمجتمع نفسها ،عن حقيقة أن
تحديدا ً هو موضوع البحث" .1فَ َ
االنسان يسلك سلوكا ً واعيا .كانت ال ُمشابهة بين الفرد وخلية الجسد (او العضوية) ُممكنة فقط
وقائمة على شرط االعتراف بعامل الوعي على انه غير جوهري .اعترض فيبر على ذلك،
وطرح نموذجا ً للفعل االجتماعي يعترف بهذا العامل على أنه أساسي .وبما أن فيبر أعلن انه ،اي
هذا العاملُ ،مهمة ضرورية للسوسيولوجيا ،فقد انطلق في أبحاثة من الفرد بدالً من "الكُل"
االجتماعي.
يقول فيبر" :يُمكن أن نلمس الفعل ،بمعنى توجيه معى للسلوك الخاص بطريقة (مفهومة)-حيثما
يُمثل سلوك شخص أو عديد من فرادى األشخاص".2
كان مبدأ (الفهم) بذلك ،هو معيارا ً لفصل المجال الخاص بالسوسيولوجيا عما ال يُمكنه أن يكون
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موضوعا ً للدراسة السوسيولوجية .بالنسبة لفيبر ،نحن نفهم سلوك الفرد ،ولكن ليس سلوك الخلية،
كما أننا ال "نفهم" (حسب مفهوم فيبر للمصطلح) فعل األمة أو االقتصاد القومي ،على الرغم من
أنه يُمكننا أن نفهم تماما ً تصرفات األفراد الذي يشكلون أمةً (أو الذين ينخرطون في االقتصاد).
لهذا قال فيبر أن مفاهيما ً مثل "الدولة" و"الجمعية" و"االقطاعية" وما شابه ذلك ،تُشير الى فئات
ُمعينة من التفاعل االنساني .ومن ثم فان مهمة السوسيولوجيا هي قصر هذه المفاهيم على الفعل
"المفهوم" ،أي ليس حصراً ،على أفعال األفراد ال ُمنخرطين فيها (أي في الدولة ،أو االقطاعية،
الخ).1
كان مثل هذا النهج الزاميا ً بالنسبة الى السوسيولوجيا ،حسب قوله ،لكنه لم يكن كذلك ،بالنسبة
للعلوم االنسانية بشك ٍل عام .يُمكن لعلم التشريع ،على سبيل المثال ،أن يعتبر الدولة ،او جماعةً ما،
في ظروفٍ ُمعينة "شخصا ً قانونياً" ،ولكن ال يحق للسوسيولوجيا القيام بذلك .يفترض نهج
السوسيولوجيا ُمسبقا ً ُمعالجة هذه التشكيالت كقانون فقط في الشكل الذي تنعكس فيه من خالل
فعل الفرد ال ُمنفصل العقالني الموجه نحو الهدف (وبالتالي من خالل الوعي) .وبقدر ما يُصبح
القانون (التشريعي) موضوعا ً لبحث السوسيولوجيا ،فان هذه األخيرة ال تهتم بال ُمحتوى
الموضوعي للمبادئ الحقوقية ،ولكن تهتم فقط بفعل الفرد في وسط ال ُمحددات والنتائج التي تلعب
فيها أفكار الشخص حول "معنى" المبادئ الحقوقية دورا ً ُمهما ً .2يجب على السوسيولوجيا أن
تدرس المؤسسات االجتماعية (القانون ،الدين ،الدولة ،الخ) ،وفقا ً لفيبر ،بالشكل التي تُصبح ُمهمةً
فيه لألفراد الفرادى ،والتي تكون رسالتها (اي رسالة المؤسسات) موجهة حقا ً في أفعالهم .وهذا
يعني أن وصمة "الميتافيزيقيا" التي كانت دائما ً حا ضرة في المذاهب السوسيولوجية التي اتخذت
هذه المؤسسات كنقطة انطالق لها "باعتبارها كُالً بشك ٍل عام" تُزال تماماً .يُمكن ايجاد هذه
الوصمة ال محالة في النظريات السوسيولوجية التي نشأت من االفتراضات المنهجية للواقعية
بالمعنى القروسطي .عارض فيبر وجهة النظر هذه بمتطلب انطالق السوسيولوجيا في دراستها
من األفراد ال ُمنفصلين .يُمكن وصف موقفه على هذه األسس بأنه اسمي  ،Nominalistلكن لن
يكون وصفا ً كهذا ُمناسبا ً تماماً .لقد طرح مطلب االنطالق من الفعل الفردي كمبدأ للمعرفة والفهم،
وبسبب توجهه الكانطي الجديد ،لم تكن خاصية مبدأه للمعرفة بأي حا ٍل من األحوال الواقع
االجتماعي نفسه .ان الواقع طيّع بمعنى أنه يمكن ايضا ً دراسته بطرق أُخرى ،والتي يُمكن أن
تكون نتائجها علما ً ُمختلفا ً عن السوسيولوجيا ،على سبيل المثال علم القانون او االقتصاد
السياسي .وبالتالي ،لم يزعم فيبر ،عند الحديث عن فعل عقالني فردي موجه نحو الهدف ،بأن هذا
الفعل هو سمة من سمات واقع الحياة االجتماعية نفسها ،لقد استخدمه كنموذج مثالي نادرا ً ما يجده
المرء في شكل نقي في الواقع .لذلك سيكون من األفضل التحدث عن اسمية فيبر المنهجية ،أو
منهجيته الفردانية .لكن هذه المنهجية الفردانية ،بالطبع ،لها اثارها االنطولوجية .من خالل
افتراض الفعل العقالني الموجه نحو الهدف كنطقة انطالق له ،عارض فيبر ُمعالجة الوعي
كظاهرة قَبلية .3يُمكن صياغة نقطة انطالقه المنهجية األساسية على النحو التالي :يعرف الشخص
نفسه ما يريده .في الواقع ،بالطبع ،فانه ال يعرف ما يريده دائماً ،الن الفعل العقالني الموجه نحو
الهدف هو حالة مثالية  .Idealلكن يجب على السوسيولوجيا أن تبدأ تحديدا ً من هذه الحالة المثالية
- See Hans Gerth and C. Wright Mills (Eds.) From Max Weber: Essays in Sociology (OUP, New York,
1946), p 55. Cited from Lewis A. Coser. Op. cit, p 218
2
- Ibid., p 219
3
ى للمبادئ المنهجية لالنسانية الكالسيكية .كتب:
 وولفغانغ مومسن ،وهو مرجع في دراسة فيبر ،اعتبر بحق أن هذا الموقف هو صد ً"ان سوسيولوجيا فيبر لم تكن خاليةً من القيم على االطالق .حتى نقطة انطالقها الفردية الجذرية ي ُمكن اعتبارها مفهومة فقط اذا انطلقنا
من التقليد االنساني االوروبي واحترامه للفرد" See Wolfgang J. Mommsen. Max Weber und die deutsche Politik.
1890-1920. J. С. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen, 1959, p 69
1

كمقدمة نظرية منهجية .يُمكن للمرء أن يستنتج أن مبادئ فيبر ُمرتبطة ارتباطا ً وثيقا ً بفهمه
للتاريخ .ان الحياة االجتما عية بالنسبة له ،هي تفاعل لألفراد ،وعلى الرغم من أنه هو نفسه شدد
باستمرار على األهمية المنهجية االستثنائية لتراكيب النماذج المثالية ،اال أننا يجب أن نذكر أن
فرديته المنهجية ُمرتبطة بشدة بنظرته العامة ذات النزعة الفردية ،و ُمعالجته للمجتمع كتفاعل
لألفراد ،اي ُمرتبطة باالسمية السوسيولوجية.
 -6الفعل االجتماعي و"التوجه نحو اآلخر" -التوقع
اعتبر فيبر توجه فعل الشخص الى فر ٍد آخر (أو أفرا ٍد آخرين) هو العنصر االلزامي الثاني للفعل
االجتماعي .كتب ،موضحا ً بالضبط ،ما هو التوجه ال ُمتضمن هنا" :الفعل االجتماعي (بما في ذلك
الترك أو التحمل) يمكن توجيهه تبعا ً للسلوك الماضي أو الحاضر أو ال ُمستقبلي المتوقع من
اآلخرين (االنتقام لحاالت هجوم سابقة او الدفاع في حال وقوع هجوم راهن او اتخاذ اجراءات
دفاعية تجاه هجمات ُمستقبلية) .وهؤالء (اآلخرون) يُمكن أن يكونوا فُرادى ومعارف أو عديدا ً
من األشخاص غير ُمحددي العدد وغير معروفين تماما ً (يُمكن أن يعني (المال) على سبيل المثال
تاجر عند التبادل النه يوجه فعله تبعا ً لتوقع أن كثيرين جداً ،غير معروفين
سلعةً تبادليةً ،يقبلها ال ُم ِ
له وبعد ٍد غير محدود سيكونون من جانبهم ُمستعدين في ال ُمستقبل لقبوله)" .1كان تقديمه لمفهوم
"التوجه نحو اآلخر" في السوسيولوجيا ُمحاولةً اليجاد شيء شامل وعالمي في المنهجية
الفردانية ،واالهتمام بجوهر ما هو "اجتماعي" (اذا كان يُمكن للمرء ان يُقول عنه هذا) ،والتي
بدونها ستصير منهجيته مثاالً كالسيكيا ً على الكروزوية .لم يكن ُممثلي الكروزوية (أو
الروبنسونيين ،كما أسماهم ماركس) يتصورون أي "توجه نحو األخر" في تصرفات األفراد.
بالنسبة لهم ،استند فعل الفرد على "المصالح الفردية" (لم يكن من قبيل المصادفة أن روبنسون
كروزو هو الذي خدم بمثابة النموذج لالنسان االقتصادي  .)homo economicusتنطلق
سط للغاية من
السوسيولوجيا ،حسب فيبر ،من حيث تجد أن االنسان االقتصادي هو نموذج ُمب ّ
الكائن االنساني.
ُطرح السؤال هنا ،لماذا احتاج فيبر الى مثل هذا الطريق ال ُملتوي لالعتراف
ولكن يُمكن أن ي َ
بوجود ما هو "عالمي" وشامل .النقطة ال ُمهمة هي أنه بهذه الطريقة فقط يُمكنه اظهار الشكل الذي
يعمل به "العالمي" في السوسيولوجيا .ال يجب على السوسيولوجيا أن تُعالج "ما هو اجتماعي"
بمعزل عن األفراد ،ال يجب أن يكون هنالك حتى آثار الثبات االجتماعي .يوجد "العالمي"
والشامل فقط الى ذلك الحد والمدى الذي يُدركه األفراد الفُرادى ويوجهون أفعالهم من خالله.
أوضح فيبر أن وجود مثل هذه الجماعيات كـ"الدولة" أو "النقابة" من وجهة نظر السوسيولوجيا،
تعن شيئا ً آخر اال كونها احتماالً يأخذها الفرد بعين االعتبار في أفعاله ،بهذا القدر أو ذاك.
لم ِ
يصير وجود مثل هذه المؤسسة أكثر اشكاليةً ،عندما تقل هذه االحتمالية .ان تقلّص هذه االحتمالية
حتى الصفر يعني نهاية المؤسسة المعنية (الدولة ،القانون ،الخ).
ت َدين مقولة فيبر "التوجه نحو اآلخرين" في أصلها ،بال شك ،الى مجال القانون  ،Lawوهي
تفسير سوسيولوجي لـ"القبول"*  Admissionواالعتراف  ،Confessionوهي مفاهيم رئيسية
 - 1مفاهيم أساسية في علم االجتماع ،ماكس فيبر ،ترجمة صالح هالل ،المركز القومي للترجمة  ،1111ص91
* القبول ليس ُمماثالً لالعتراف في المفاهيم الحقوقية البرجوازية .هذا األخير يعني االقرار بالذنب .أما القبول ،فهو االقرار الطوعي
من قِبَل طرفٍ في دعوى قضائية أو جنائية بأن بعض الحقائق التي تتعارض مع مزاعمه ،صحيحة .فهو عادةً ما ينطبق على المسائل
المدنية ،وفي القضايا الجنائية ينطبق على الوقائع التي ال تنطوي على نية اجرامية .مثالً ،في دعوى قضائية حول ما اذا كان ال ُمدّعى
عليه قد قاد سيارةً باهمال نحو ال ُمشاة ،فان اعتذار ال ُمدّعى عليه لل ُمدّعي ودفع فواتيره الطبية هي قبوالت أو اقرارات يُمكن تقديمها
كدليل ضد ال ُمدّعي عليه.

في الحقوق وفلسفة القانون.
وهكذا ليست سوسيولوجيا القانون واحدة ً من األقسام الخاصة في سوسيولوجيا فيبر وحسب :انه
عنصر ُمكون ألي فعل
يوضح" :القبول" ،الذي يُشكل مبدأ ً هاما ً للغاية من مبادئ الحقوق ،هو ُ
اجتماعي بشك ٍل عام.
*
ً
تكتسب مسألة أشكال الهيمنة في نظرية فيبر أهمية خاصة ،وهي تخرج في شكل سؤا ٍل عن
سلطة" وبشك ٍل عام على شكل مسألة "الشرعية" .ولكن يجب على المرء أن يُالحظ أن
"شرعية ال ُ
مسألة "الشرعية" ،لم تحصل على ح ٍل ثاب ٍ
بس فيه .لقد كانت هذه المسألة ُمرتبطةً دائماً ،في
ت ال لُ َ
الحقوق والفلسفة االجتماعية بقكرة "القانون الطبيعي" .أما بالنسبة لفيبر ،فقد اعتبر "القانون
الطبيعي" افتراضا ً ِق َيميا ً ال مكان له في السوسيولوجيا ،الن األخيرة تهدف ألن تكون علما ً
تجريبيا ً وبالتالي يجب أن تكون خاليةً من ال ِقيَم .لقد ظلت مهمة االثبات النظري لمقوالت مثل
"التوقع" و"الشرعية" دون حل حتى النهاية.1
وبالتالي ،فان (المعنى الذاتي) و(التوجه نحو اآلخرين) ،هما سمتان ضروريتان للفعل
االجتماعي .ال يُمكن ،حسب فيبر ،تسمية كل فعل ،بانه اجتماعي وفقا ً لهذا التعريف .اذا كان فعل
الفرد موجهاً ،على سبيل المثال ،الى توقع "سلوك" معين من شيءٍ مادي (آلة ،او ظاهرة طبيعية،
الخ) ،بدالً من كونه متوجها ً نحو فر ٍد أو أفرا ٍد آخرين ،فانه ال يمكننا أن نُطلق على هذا الفعل
ُقره فيبر .وبنفس الطريقة ،ليس الفعل الديني الذي يُستسلم
حينها فعالً (اجتماعياً) بالمعنى الذي ي ّ
فيه الفرد للتأمل والصالة االنفرادية ،وما الى ذلك ،فعالً اجتماعياً .يُصبح النشاط االقتصادي للفرد
فعالً اجتماعيا ً فقط عندما يتوجه أو يهتم بفر ٍد آخر (أو أفراد) أثناء توزيع ِسلَ ٍع اقتصادي ٍة ُمعينة أو
يتخلص منها .ال يُمكن اعتبار عمل العديد من األفراد ،اجتماعياً ،على سبيل المثال ،اذا ،تحدد من
خالل طبيعة و ُمحتوى التوجه نحو الظواهر الطبيعية.
لم يعتبر فيبر أن الفعل ال ُمقلّد الصرف الذي يقوم به الفرد كذرةٍ من الحشد أو الجماهير الذي
وصفه غوستاف لوبون على وجه التحديد ،بأنه فعل اجتماعي .لقد اعتبره موضوعا ً لدراسة علم
النفس الجماهيري وليس السوسيولوجيا ،على الرغم من أنه يمكن لألخيرة ،وفقا ً له ،أن تُعالج
أفعال األفراد الفُرادى وليس فردا ً واحداً ،وان كانت ستفعل هذا (أفعال األفراد الفُرادى) فيجب
عليها أن تعالجها على نمط الفرد الواحد ،بحيث تُبرز المعنى الشخصي المقصود ألفعال األفراد
الذين يُشكلون الجماعية ،وتوجههم ال ُمتبادل تجاه بعضهم البعض.
أدركَ فيبر بالطبع ،كسوسيولوجي ومؤرخ ،أن األفعال الجماعية هي موضوع ُمهم للدراسة من
َ
قِبَل السوسيولوجيين ،ولكن زاويته المحددة تفترض الكشف عن معنى العالقة بين سلوك الفرد
وحقيقة أنه جزء من الجمهور ،أي ببساطة أكثر ،كان على السوسيولوجيا أن تفهم ما هو المعنى
ا لذاتي المقصود الذي يربط الفرد باآلخرين ،وعلى أي أساس يتحد الناس كجمهور .ان الفعل الذي
يتأثر مساره بحقيقة الجمهور ،والذي يتحدد بشكل تفاعلي فقط من خالل هذه الحقيقة ،هو ليس
"فعالً اجتماعياً" بالمعنى الذي يتحدث فيه فيبر .زَ ِع َم فيبر ،بالتالي ،أنه بمجرد أن يُدرك الفرد أنه
"ذرة" وجزء من الجمهور ،تظهر الفجوة بينه وبين "انتمائه للجمهور" ،هذا الظرف سيكون
ّ
ايضا ً ُمحددا ً لبُنية الجمهور نفسها .اختلفت ُمقاربة فيبر السوسيولوجية تجاه الحركات الجماهيرية
ب هذا
قار َ
بشك ٍل اساسي حول هذه النقطة عن النهج االجتماعي-السيكولوجي الذي اقترحه لوبونَ .
* في كتاب فيبر (االقتصاد وال ُمجتمع-االقتصاد واألنظمة االجتماعية والقوى المخلفات ،ال ُمنظمة العربية للترجمة  )1119يُترجم محمد
التركي مفهوم فيبر  Dominationبأنها (السيادة) .وأنا اترجمها (الهيمنة) .قد ال يكون هناك فرق ،الن ما هو سائد هو ُمهيمن .ولكن
قد يختلط مفهوم السيادة بمعنى الهيمنة ،بمفهوم السيادة  Sovereigntyبمعنى الحكم ،لذلك أفضل االلتزام بالترجمة التي اقترحتها أنا.
 - 1حول هذه النقطة ،انظر النقاش ال ُمثير لالهتمام بين وولفغانغ مومسن ويوهانس وينكلمان  Johannes Winckelmannفي كتاب
مومسن Max Weber und die deutsche Politik. 1890-1920, pp 414-419

األخير مسألة الحشد او الجماهير من زاويته كسيكولوجي .لقد حاول أن يُميّز ما كان عاما ً في اي
حشد ،سواءا ً كان ذلك الجماهير الثورية في شوارع باريس ،او مجموعةً من الجنود الرومان ،أو
حشد من المتفرجين على مسرحية ،أو مجموعة من الصليبيين .في الواقع ،يُمكن ُمالحظة
مجموعة معينة من السلوكيات في أي "حشد" بغض النظر عن التكوين االجتماعي لألفراد الذين
يُشكلونه ،ومهما كان مستواهم الفكري .ما يشترك فيه الحشد مع أي حش ٍد آخر هو انه في جزءٍ
من سلوكه يتحدد بشك ٍل عفوي ٍ ونَشِطٍ بشك ٍل صرف .لكن ما يُميز نوعا ً من الحشود عن اآلخر،
وما يجب على السوسيولوجي وليس السيكولوجي أن يدرسه ،وفقا ً لفيبر ،يقع خارج نطاق
السيكولوجيا االجتماعية .ال ينبغي أن يكون موضوع السوسيولوجيا في هذه النقطة السلوك
ال ُمباشر للجماهير بقدر ما يجب دراسة نتيجته الهادفة .تؤثر طبيعة الحركات الجماهيرية التي
تُحددها بشك ٍل كبير التوجهات ذات المعنى التي تُوجه األفراد الذين يُشكلون الجمهور( -بانحرافا ٍ
ت
أقل أو أكثر) -على طبيعة المؤسسات الدينية والسياسية واالقتصادية وغيرها من المؤسسات التي
تُنشؤها هذه الحركات .حاول فيبر أن يُطبّق منهجيته في تحليل الحركات الجماهيرية في
سوسيولوجيته عن الدين والقانون والسياسة.
 -7أنماط الفعل االجتماعي
يُمكننا ،من خالل فحص تمييز فيبر ألنماط الفعل ،أن نفهم كيفية تطبيق "النموذج المثالي" للفعل
العقالني الموجه نحو الهدف .لقد أشار الى اربعة أنماط من الفعل :العقالني الموجه نحو الهدف،
العقالني الموجه نحو القيمة ،واالنفعالي ،والتقليدي.
" -9عقالني موجه نحو الهدف* :من خالل توقعات سلوك األشياء في العالم الخارجي وسلوك
األشخاص اآلخرين ،وباستخدام تلك التوقعات بوصفها (شروطاً) أو (وسيلة) لغايات عقالنية
مرجوة ومتوقعة النجا ٌح صاحبها -2 .عقالني قِيَمي :من خالل االعتقاد الواعي في قِيَم أصيلة
أخالقية أو جمالية أو دينية ،أو ذات تفسير آخر ،ال غنى عنها ألي سلوك ُمعيّن بحت وال عالقة
لها بالنجاح -3 .انفعالي :شعوري خاصةً ،وذلك بفعل تأثيرات راهنة وحاالت شعورية-8 .
تقليدي :من خالل العادة التي دَ َر َج عليها الشخص" .1يجب على المرء أن يلفت االنتباه على الفور
الى النقطة التي مفادها أن النمطين األخيرين من الفعل-االنفعالي والتقليدي -ليسا أفعاالً اجتماعية
معنى واعٍ .الحظ فيبر نفسه أن "السلوك
بالمعنى الدقيق حسب فيبر ،الننا ال نتعامل هنا مع
ً
ً
ً
التقليدي البحت ،مثل التقليد الذي يأتي كرد فعل ...يقف تماما على حدود -ما يمكن اساسا تسميته
معنى) بل أنه كثيرا ً ما يقعل خارج تلك الحدود .ذلك أنه ال يعدو أن يكون في
بالفعل الذي (يوجهه
ً
كثير جدا ً من الحاالت ُمجرد رد فعل عميق على ُمثيرات ُمعتادة في اتجاه التصور الداخلي الذي
ٍ
2
حدث تأقلم عليه"  .أول نمطين فقط هما فقط األفعال "االجتماعية" في معنى فيبر لل ُمصطلح.
"فالفرد الذي يقوم بفعل عقالني ِق َيمي بحت هو من يقوم بالفعل بغض النظر عن نتائجه المتوقعة
لخدمة ما يعتقد فيه ويبدو له على أنه واجب أو كرامة أو جمال أو تعاليم دينية أو شفقة أو أهمية
(لشيء) ايا ً كان نوع هذه األهمية .اذ دائما ً ما يكون الفعل العقالني ال ِقيَمي (وفقا ً لمفاهيمنا
ال ُمستخدمة هنا) فعالً يتوجه تبعا ً (ألوامر) أو وفقا ً (لطلبات) يعتقد القائم بالفعل أنها مفروضة
* يُترجم صالح هالل  ،goal-oriented rationalوالذي نُترجمه نحن (العقالني الموجه نحو الهدف) ،يُترجمه (عقالني غائي) .قد
يصح هذا .ولكن فيبر يتحدث عن (المعنى) و(الهدف) بشك ٍل واضح ،لذلك نعتقد أن ترجمتها كما هي ستكون مفيدة ً أكثر ،خصوصاً ،أن
معنى ُمعين آخر في السوسيولوجيا والفلسفة ،ال ن ُريد أن نخلطه بالمعنى الذي يُريده فيبر .لذلك سألتزم
مفهوم (الغائي) و(الغائية) لها
ً
بترجمتي الخاصة
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عليه .لهذا ال يُمكن أن نتحدث عن عقالنية قِيَمية اال عندما يستجيب الفعل البشري لتلك الطلبات...
ومن هنا تكتسب هذه العقالنية ال ِقيَمية-كما سنرى -من األهمية ما يكفي البرازها بوصفها نمطا ً
خاصاً" . 1في حالة األفعال العقالنية الموجهة نحو القيمة واألفعال االنفعالية فان هدف الفعل ،هو
نفسه وليس شيئا ً آخر (نتيجة ،نجاح ،الخ) .والنتائج الثانوية في كلتا الحالتين ال تؤخذ بعين
االعتبار .على عكس الفعل العقالني الموجه نحو القيمة ،فان النمط األخير من الفعل العقالني
غير قابل للتقسيم من جميع نواحيه .اعتبر فيبر أن الفعل متوجه عقالنيا ً نحو الهدف "عندما يوجه
فعله تحقيقا ً
لغرض ُمعين وباالستعانة بوسيلة محددة وأمالً في بلوغ نتائج ايجابية بعينها ،ويقوم
ٍ
في ذلك بالموازنة بصورة عقالنية ما بين الوسيلة والغاية ،وكذلك بين الغايات والنتائج
ال ُمصاحبة ،وأخيرا ً بين الغايات ال ُمختلفة ال ُممكنة فيما بينها" .2كما سنرى ،صنّف فيبر هذه
األنماط األربعة من األفعال حسب ازدياد عقالنيتها :في حين يمكن تسمية األفعال التقليدية
واالنفعالية بأنها العقالنية ذاتية (يُمكن أن يكون كالهما عقالنيين اذا أُخذا بشك ٍل موضوعي) ،فان
عنصر ذاتي عقالني ،حيث أن الفاعل يربط
الفعل العقالني الموجه نحو القيمة يحتوي بالفعل على ُ
بوعي بين فعله بقيمة ُمحددة كهدف لها ،لكن هذا النوع من الفعل ،هو فعل عقالني نسبيا ً فقط ،الن
القيمة نفسها تؤخذ بدون المزيد من التوسطات واالثبات وال يتم ايالء االهتمام في النتيجة آلثار
وعواقب الفعل الثانوية .فقط ذلك الفعل العقالني الموجه نحو الهدف وحده هو العقالني تماما ً
بالمعنى الذي يُريده فيبر ،عندما يحدث في شك ٍل نقي.
يقول فيبر ،ان سلوك الفرد المؤدي حقاً ،كان موجهاً ،كقاعدة عامة ،وفقا ً لشكلين من الفعل،
وهناك عناصر عقالنية موجهة نحو الهدف وعناصر موجهة نحو القيمة فيه ،باالضافة الى
عناصر انفعالية وتقليدية .يسود في أنواعٍ ُمختلفة من ال ُمجتمعات هذا الشكل أو ذاك من أشكال
الفعل .تسود األشكال التقليدية واالنفعالية في ال ُمجتمعات التقليدية ،ويسود الفعالن العقالنيين
الموجهان نحو الهدف والقيمة في ال ُمجتمعات الصناعية ،مع الميل نحو االطاحة بالنمط الثاني.
عند التقدم بمقولة الفعل االجتماعي ،لم يستطع فيبر حل الصعوبات التي تنشأ فيما يتعلق بتطبيقه.
كانت هذه " -9صعوبة تحديد المعنى الذاتي الضمني للفعل .في محاولة تعريف ما الذي كان يُشير
اليه مفهوم "المعنى" ،أجهد فيبر نفسه لسنوا ٍ
ت طويلة في تطوير مقولة (الفهم السوسيولوجي)،
3
لكنه لم ينجح أبدا ً في التخلص تماما ً من النزعة السيكولوجية  -2 .لم تستطع مقولة الفعل
االجتماعي ،كـ"خلية" أولية للحياة االجتماعية ،ان تُساعد على فهم نتائج العمليات االجتماعية
التي ال تتطابق مع اتجاه األفعال الفردية .لم يكن فيبر قادرا ً على اعادة البناء النظري التاريخي
سم الكُل االجتماعي الى مكوناته النفسية الفردية ،وتعامل مع كل فرد على ِحدَة.
العام ،النه ق ّ
 -8العقالنية الشكلية كمقولة في سوسيولوجيا فيبر
لم يكن من ال ُمصادفة أن يضع فيبر أنماط الفعل األربعة للغعل االجتماعي التي وصفها حسب
عقالنيتها ،هذا الترتيب لم يكن ُمجرد تكنيك منهجي ُمناسب للتفسير .لقد كان ُمقتنعا ً بأن عقلنة
 Rationalisationالفعل االجتماعي هو اتجاه التاريخ نفسه .وعلى الرغم من أن التاريخ لم يَسِر
بدون "عوائق" و"انحرافات" ،فان التاريخ األوروبي في القرون األخيرة ،و"اندراج" حضارات
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غير اوروبية أُخرى على طريق التصنيع الذي يحدث في الغرب ،كان ،حسب فيبر ،دليالً ،على
أن العقلنة هي عملية تاريخية عالمية شاملة.
يقول فيبر ان احدى جوانب عملية "عقلنة" الفعل هو "استبدال االرتباط الداخلي للفعل بتقليد
معيش بتكيف ُمنظم مع أوضاع المصالح القائمة ...ولكننا نُالحظ بالطبع أن هذه العملية ال ت ُ ّ
غطي
مفهوم (عقالنية) الفعل بصورة وافية .حيث أنه عالوة ً على ذلك يُمكن لتلك العقالنية أن تسير
بصورة ايجابية في اتجاه العقالنية ال ِق َيمية الواعية ،ولكنها يُمكن أن تسير أيضا ً على حساب
التقليد ،فضالً عن سيرها على حساب الفعل االنفعالي ،وأخيرا ً لصالح فع ٍل عقالني ٍ بحث ال يؤمن
بال ِقيَم".1
ماذا يعني الدور ال ُمتنامي للعمل العقالني الموجه نحو الهدف من وجهة نظر ال ُمجتمع ككل؟ يتم
عقلنة طُ ُرق ادارة االقتصاد ،واالدارة سواءا ً في االقتصاد والسياسية والعلوم والثقافة ،أي في
جميع مجاالت الشؤون العامة ،ويتم عقلنة طريقة تفكير الناس ،وكذلك مشاعرهم ونمط حياتهم
ككل .يترافق كل هذا مع نمو الدور االجتماعي للعلم ،والذي هو ،حسب فيبر ،أنقى تجسيد لمبدأ
العقلنة .تغلغل العلم أوالً في االنتاج (الصناعة) ،ثم االدارة ،وأخيرا ً في الحياة اليومية أيضاً،
ورأى فيبر في ذلك دليالً على العقلنة الشاملة لل ُمجتمع الحديث.
ان العقلنة ،حسب قوله ،هي نتيجة التحاد عدد من العوامل التاريخية التي حددت ُمسبقا ً تطور
اوروبا على مدى  311أو  811عاما ً الماضية .لم يدرس مجموعة هذه العوامل كشيء ُمحدد
ُمسبقاً ،لقد كانت بالنسبة له نوعا ً من الصدفة التاريخية ،لذا ،لم تكن العقلنة ،من وجهة نظره
ضرورة ً للتطور التاريخي بقدر ما كانت قدرا ً ومصيراً .لقد حدثت العقلنة ،النه ،في وق ٍ
ت ُمعين،
وفي منطق ٍة ُمعينةً من العالم ،يمكن ايجاد عدة ظواهر تضمنت مبدأ ً عقالنياً ،تم استكمال علم
العصور القديمة وال سيما الرياضيات في عصر النهضة ،بالتجربة التي اكتسبت (منذ زمن
غاليليو) طابع العلم التجريبي الجديد ال ُمرتبط داخليا ً بالتقنية .القانون الروماني العقالني ،الذي لم
تكن أنماط ال ُمجتمع السابقة عليه تعرفه ،والذي تطور على األرض األوروبية في العصور
الوسطى .النمط العقالني الدارة االقتصاد الذي نشأ من خالل فصل العمل عن وسائل االنتاج،
على أرضية ما أطلق عليه ماركس "العمل ال ُمجرد" ،أي العمل القابل للقياس الكمي .حسب فيبر،
كان العامل الذي جعل من ال ُممكن تولي كل هذه العناصر ،هو البروتستانتية التي خلقت الشروط
االيديولوجية ال ُمسبقة لتحقيق اسلوب عقالني لمواصلة األعمال (بشك ٍل اساسي من خالل استدخال
تقدم العلوم الى االقتصاد وتحولها الى قوة ُمنتجة)،حيث قامت األخالق البروتستانتية هُنا ،بتحويل
النجاح االقتصادي الى دعوة دينية.
نشأ نتيجةً لذلك ،نمط جديد من ال ُمجتمع لم يكن موجودا ً من قبل في أوروبا ،وبالتالي ،لم يكن لهذا
النمط أي مثيل ،أي ال ُمجتمع الذي يُسميه سوسيولوجيي اليوم ُمجتمعا ً صناعياً .وصف فيبر جميع
أنماط ال ُمجتمعات السابقة عليه بأنها تقليدية ،على عكس الحديث .كانت سمتها األكثر أهميةً هي
أن مبدأ العقالنية الشكلية لم يكن سائدا ً فيها .ما هو هذا المبدأ؟
ان العقالنية الشكلية هي القابلية للحساب في المقام األول ،والعقالنية الشكلية هي ما هو قابل
للحساب الكمي ،والذي يستنفد خاصية الكمي دون غيره .يقول فيبر "سيتم استخدام ُمصطلع
(العقالنية الشكلية) للفعل االقتصادي لتحديد مدى الحساب الكمي من أجل حساب ما هو ممكن
تكنيكيا ً وما يُمكن تطبيقه بالفعل .من ناحي ٍة أُخرى ،فان العقالنية الجوهرية هي الدرجة التي يتم
بها تزويد مجموعة ُمعينة من األشخاص ،بغض النظر عن كيفية تحديدها ،بالسلع بشك ٍل ُمناسب
عن طريق فعل اجتماعي موجه اقتصادياً .سيتم تفسير مسار الفعل هذا انطالقا ً من مجموعة ُمعينة
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من ال ِقيم النهائية بغض النظر عن ماهيتها".1
بعبارةٍ أُخرى ،تم وصف االقتصاد الذي يسترشد بمعايير ُمعينة تقع خارج ما يُمكن حسابه ،أي
االقتصاد الذي يخدم غايات ال تتحدد من نفسه ،كاقتصاد ُمحدد ماديا ً (جوهرياً) .العقالنية
"الجوهرية" هي عقالنية ألجل (شيءٍ ما) ،أما العقالنية الشكلية هي عقالنية (ليس لشيءٍ ما)،
العقالنية بذاتها ،مأخوذة ً كغاي ٍة في حد ذاتها.لكن ال ينبغي أن ننسى أن مفهوم العقالنية الشكلية هي
خالص في الواقع التجريبي .ومع ذلك ،فان
نموذج مثالي ،ونادرا ً ما يُمكن مالقاته في شك ٍل
ٍ
الحركة نحو العقالنية الشكلية ،كما أظهر فيبر في العديد من أعماله ،هي حركة من التاريخ نفسه.
لقد سادت "العقالنية الجوهرية" في أنماط ال ُمجتمع السابقة ،ولكن في المجتمعات الحديثة تسود
العقالنية الشكلية التي تتوافق مع هيمنة نمط الفعل العقالني الموجه نحو الهدف على جميع األفعال
األُخرى.
لم يكن فيبر أصيالً في نظريته حول العقالنية الشكلية وحول اختالف نمط ال ُمجتمع الحديث عن
ال ُمجتمع التقليدي في هذا الصدد تحديداً .ما قال عنه أنه عقالنية شكلية اكتشفه ماركس قبله،
ب المفهوم دورا ً ُمختلفا ً في بُنية فكر ماركس
وصوره في أعماله في مفهوم "العمل ال ُم ّ
جرد" .2لَ ِع َ
عن الدور الذي لعبه عقالنية فيبر الشكلية ،لكن ال يوجد شك في تأثير ماركس عليه في هذه
النقطة .3بالنسبة لماركس ،فقد كان أهم مؤشر على العمل ال ُمجرد هو أنه "ليست له صفات خاصة
ومن ثم ال يمكن قياسه اال بالكمية وحدها" .4حسب ماركس ،صارت الصفة الكمية للعمل ُممكنة
فقط في ال ُمجتمع الرأسمالي ،الذي خلق "العمل البرجوازي ،ال ُمتعارض مع العمل االقطاعي".5
كانت خصوصية هذا العمل قبل كل شيء ،شموليته ال ُمجردة ،اي عدم تعلقه بشكل السلعة ال ُمحدد
الذي يخلقه ،وال يتعلق بالحاجات التي تُشبعها هذه السلعة .يُسجل تعريف ماركس للعمل ال ُمجرد
بشكل عام .وهكذا يُصبح االنسان واحتياجاته،
الشامل ،حقيقة تحول العمل الى وسيلة لخلق الثروة
ٍ
كما أوضح هو ذلكُ ،مجرد وسيلة ،وعنصرا ً ضروريا ً للمسار الطبيعي لالنتاج.
كانت السمة األكثر جوهريةً لعقالنية فيبر الشكلية ،حسب ما يؤكد الفيلسوف األلماني كارل لوفيث
 ،Karl Löwithبأن نمط االدارة أصبح ُمستقالً لدرجة أنه لم يعد له اي عالقة واضحة
باحتياجات االنسان على هذا النحو.6
لم تكن العقالنية الشكلية مبدأ ً يخضع له االقتصاد الحديث وحسب ،بل كان يخضع له أيضا ً ُمجمل
اتجاهات المجتمع الحديث.
كانت نظرية العقالنية الشكلية ،في جوهرها ،هي نظرية فيبر عن الرأسمالية .من الضروري
ُمالحظة االرتباط الوثيق بين منهجيته ،وال سيما نظرية الفعل االجتماعي وتمييزه بين أنماط
الفعل من جهة ،ونظريته حول نشوء الرأسمالية ،من جه ٍة أُخرى .في الواقع ،شدّد على أنه عندما
ابتكر مبدأ النموذج المثالي ،كان يسترشد ،في التحليل األخير بـ"مصلحة العصر" التي حددت
اتجاه الرؤية بالنسبة له .هذا العصر ،هو الذي جعل فيبر يُحدد مسائل من مثل (ما هو ال ُمجتمع
الرأسمالي الحديث ،وما هو أصله ومسار تطوره وما هو نصيب الفرد في هذا ال ُمجتمع ،وكيف
1
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سيُحقق ال ُمثُل العليا التي أعلن عنها ايديولوجيوها في القرنين السابع عشر والثامن عشر كـ"مبادئ
للعقل") -كمبادئ مركزية بالنسبة له .حددت طبيعة هذه المسائل مجموعة تقنيات فيبر المنهجية
ُمسبقاً .تم انشاء نمط "الفعل االجتماعي" وخاصةً الفعل العقالني الموجه نحو الهدف ،كنقطة
مرجعية للتنظير حول أنماط الفعل األُخرى .ما هو ُمميز هنا ،اعتبار فيبر نفسه ،سلوك الفرد في
المجال االقتصادي كأكثر مثال تجريبي نقي للفعل العقالني الموجه نحو الهدف .ولم يكن من باب
الصدفة أن يستشهد ،كقاع ٍد عامة ،على الفعل العقالني الموجه نحو الهدف بأمثل ٍة من السلوك
االقتصادي :اما تبادل ال ِسلَع ،أو الصراع التنافسي في السوق ،أو البورصة وما الى ذلك .في
المقابل ،عندما كان يُشير الى ال ُمجتمعات التقليدية ،فانه كان يقول بأن النمط العقالني الموجه نحو
الهدف قد تم تحقيقه بشكل رئيسي في المجال االقتصادي.
وهكذا ،اشترطت مسألة مصير الرأسمالية ،منهجيته الفردانية .لذلك كان لديه موقف اجتماعي
ُمحدد تماماً ،ظهر في سوسيولوجيته الخاصة به ،كنصير اليديولوجيا ومصالح الطبقة الرأسمالية.
 -9نظرية فيبر حول أنماط الهيمنة
ارتبطت نظرية فيبر عن "العقلنة" ارتباطا ً وثيقا ً بفهمه للفعل االجتماعي .لم تكن سوسيولوجيا
السُلطة الخاصة به أقل ارتباطا ً بمقولة الفعل االجتماعي .واعتبر "التوجه نحو اآلخر" عنصرا ً ال
ينفصل عن الفعل االجتماعي .عندما نُحرر مقولة "القبول" ال ُمميزة للقانون ،من األهمية المعيارية
التي تحوزها في علم القانون ،ومن معناها الميتافيزيقي التي تأخذه في نظريات "القانون
الطبيعي" فاننا نحصل على وجه التحديد على مفهوم "التوقع" الذي يعتقد فيبر أنه ضروري
للدراسة السوسيولوجية للمجتمع .هذا المفهوم ُمهم جدا ً في نظريته حول أنماط الهيمنة الشرعية،
اي الهيمنة التي يعترف بها األفراد المحكومون .الهيمنة بالنسبة له هي :فرصة اطاعة مجموعة
من األشخاص لنظام أو أوامر معينة .1وبالتالي فهي تفترض توقعا ً ُمتبادالً :من قِبَل من أمر بتنفيذ
أمره ،ومن قِ َبل اولئك الذين أطاعوا األمر وبالتالي يعترفون به .بدأ فيبر تحليله ألنواع الهيمنة
الشرعية ،بما يتوافق تماما ً مع منهجيته ،بدراسة "دوافع الطاعة" (النموذجية ال ُممكنة) .2لقد وجد
ثالثةً من هذه الدوافع ،وبالتالي ميّز ثالثة أنواع نقية من الهيمنة.
ألمر ُمعين ،على حوافز مختلفة من القيادة:
"يُمكن أن تقوم الهيمنة ،اي فرصة االمتثالهالطاعة ٍ
فيمكن أن تحصل من أجل مصالح بحتة ،اي انطالقا ً من اعتبارات عملية ُمعقلنة سلبا ً اوايجاياً،
من طرف ال ُمطيع ،أو ان تقوم من جه ٍة أُخرى على (العادة) البسيطة ،اي على ُمجرد التعود على
الفعل المعهود ،أو أن تكون خاضعة النفعا ٍل بحت ،أي أن تجد ما يسوغها في الميل الشخصي
البسيط لدى المحكوم نفسه".3
معنى مصلحي باعباره
أطلق فيبر على النمط األول من الهيمنة اسم (القانوني) ،وهذا النمط
ً
"دافعا ً للطاعة" ،وهو مبني على الفعل العقالني الموجه نحو الهدف .لقد صنّف البلدان الرأسمالية
الحديثة (بريطانيا العُظمى ،فرنسا ،الواليات المتحدة ،الخ) في هذا النمط .وشدد على أن هناك
فيها طاعةً ليس لشخصية فردية ولكن للقوانين المعمول بها ،وال يخضع لها المحكومون فحسب،
بل والح ّكام أيضاً .يتألف جهاز االدراة من موظفين مدربين تدريبا ً خاصا ً والذين يُطلب منهم
التصرف "بغض النظر عن الشخصيات" ،اي وفقا ً لقواعد شكلية وعقالنية صارمة .ان المبدأ
1
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القانوني الشكلي هو األساس الوحيد لـ"الهيمنة القانونية" ،وهذا المبدأ ،حسب فيبر ،هو أحد
الشروط ال ُمسبقة الضرورية لتطور الرأسمالية الحدثة كنظام للعقالنية الشكلية.
البيروقراطية ،حسب فيبر ،هي "النموذج الخالص تقنيا ً للسيادة القانونية .لكن ليس هناك سيادة
بيروقراطية فقط ،اي ُمسيّرة من قِبَل موظفين ملتزمين بعقد ومعينين فحسب ،فهذا النمط ليس
ُممكنا ً قطعاً .فالدوائر العُليا من الروابط السياسية يحتلها اما ملوك (سادة كاريزماتيون بالوراثة)
واما (رؤساء) ُمنتخبون من ِق َبل الشعب (اي شكل ال ُمبايعة الكاريزماتية ...الخ) أو (رؤساء)
ُمنتخبون من طرف مجموعة برلمانية" .1لكن العمل اليومي المتواصل يقوم به موطفي السلك
االداري ،والذي ال يمكن لعمل اآللة االجتماعية أن يستمر اذا ما توقف هذا النشاط.
ان على الموظف الذي يتطابق مع نمط الدولة "العقالنية" أن يكون حاصالً على تدري ٍ
ب قانوني ٍ
خاص ،لكي يؤدي مطلب الكفاءة .اليكم كيف وصف فيبر النموذج الخالص لالدارة البيروقراطية
العقالنية:
"يتألف الطاقم االداري تحت السلطة العُليا ،في أنقى نموذج ،من موظفين أفراد يتم تعيينهم
ويعملون وفقا ً للمعايير التالية:
 -9هم أحرار على الصعيد الشخصي وال يخضعون للسلطة اال فيما يتعلق بالتزاماتهم الرسمية
غير الشخصية.
 -2هم ُمنظمون في تسلس ٍل هرمي للوظائف واضح المعالم.
 -3لكل وظيف ٍة مجا ٌل متخصص محدد بوضوح بالمعنى القانوني.
ى تعاقدي ٍ حر .وبالتالي ،من حيث المبدأ ،هناك اختيار حر.
 -8تمتل كل وظيفة بمحتو ً
 -7يتم اختيار المرشحين على أساس مؤهالتهم الفنية ...يتم تعيينهم وليس انتخابهم.
 -1يتقاضون رواتبهم المالية الثابتة ،ويحق لهم في الغالب معاشا ٍ
ت تقاعدية.
 -9يتم التعامل مع الوظيفة باعتبارها المهنة الوحيدة ،أو األساسية على األقل ،للموظف.
 -9هذه الوظيفة هي حرفة ،أي مهنة .هناك نظام للترقية حسب األقدمية او االنجاز او كليهما.
تعتمد الترقية على حكم المدراء.
 -1األعمال الرسمية منفصلة كليا ً عن ُملكية وسائل االدارة وبدون استحواذ على المنصب.
 -91يخضع الموظف النضباط ورقابة صارمين في تسيير الوظيفة".2
حسب رأيه ،يتوافق هذا النمط من الهيمنة بشك ٍل وثيق مع البُنية العقالنية الشكلية لالقتصاد التي
أصبحت راسخةً في أوروبا الغربية والوال يات المتحدة في نهاية القرن التاسع عشر .صار هناك
نفس التخصص والتقسيم للعمل ،كما في الصناعة .انفصل الموظف عن "وسائل االدارة" ،كما
انفصل ال ُمن ِتج عن وسائل االنتاج" .ان االدارة البيروقراطية تعني في األساسُ ،ممارسة التحكم
بأساس المعرفة .هذه هي ميزتها التي تجعلها عقالنية بشك ٍل خاص" .3كان النموذج المثالي
لالدراة البيروقراطية العقالنية الذي وصفه فيبر ،بال شك ،أمثَلةً للحالة الفعلية لألمور ،ولم تكن
هذه الحالة متحققة تجريبيا ً في أي دولة رأسمالية حديثة .كان يقصد هنا آلة االدارة (اآللة
 machineryبالمعنى الحرفي) ،التي ال يُمكن أن يكون لها في الواقع اي مصالح باستثناء
"مصلحة الوظيفة" ولم تكن عُرضةً للفساد .لقد اعتبر أنه ال توجد أي آلة في العالم يُمكنها العمل
بدقة وبتكلفة زهيدة مثل هذه اآللة البشرية .4لكن اآللة االدارية ،مثل اي آل ٍة أُخرى ،تحتاج الى
 - 1االقتصاد وال ُمجتمع-االقتصاد واألنظمة االجتماعية والقوى المخلفات ،ماكس فيبر ،ترجمة محمد التركي ال ُمنظمة العربية للترجمة
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برنامج .وفقط الزعيم السياسي (أو القادة) هم الذين يستطيعون وضع أهدافها ويمنحونها برنامجاً،
بعبارة أُخرى ،شخص يضع اآللية الشكلية لالدراة في خدمة قِيَم سياسية ُمحددة .وهنا وجد مبدأ
الفصل بين "العلم" و"القيم" ،النموذجي لمنهجية فيبر تطبيقا ً آخر في سوسيولوجيته عن الهيمنة.
النمط اآل خر من الهيمنة الشرعية ،هي التي تحكمها "األخالق" والتعود على طاعة معينة ،والتي
دعاها فيبر التقليدية" .فرابطة السيادة هنا هي الجمعنة ويُمثل السيدهرب البيت نموذج األمر ،في
حين أن ال ُممتثلين له هم (الرعية) ويتكون جهاز االدارة من (خدم) .أما الطاعة فتعود الى
الشخص بحكم المكانة الذاتية ال ُمقدسة عن طريق األصل :أي بمقتضى البر واالحسان ،فمضمون
األوامر مقيد بالتقليد الذي يُهدد تجاوزه ال ُمفرط من قبل الحاكم مشروعية سيادته الذاتية القائمة
باختصار على قداسته" .1وشدد على أن "الرابطة المنزلية" هي "الخلية األولى لعالقات
السيادةهالسلطة التقليدية( ،2كان هذا الظرف هو الذي جعل هذا النوع من الشرعية ال ُمميز لهذا
النوق من الهمينة ،ثابت و ُمستقر بشك ٍل خاص).3
يتألف الجهاز االداري في هذا النوع من السلطة من خدم المنازل واألقارب واألصدقاء
الشخصيين الذين يعتمدون على اللورد أو التابعين له .في جميع الحاالت ،يكون االخالص
الشخصي هو األساس للتعيين في الوظيفة وفي التقية داخل السلم الهرمي ،وليس االنضباط في
الخدمة أو الكفاءة كما هو الحال في نمط الهيمنة الذي فحصناه أعاله .نظرا ً لعدم وجود حدود
الرادة وسلطة اللورد ،غالبا ً ما يتم كسر السلسلة الهرمية من خالل االمتيازات.
ميّز فيبر شكلين من أشكال الهيمنة التقليدية :االدارة ذات البُنية األبوية الخالصة ،والبُنية الطبقية.
في األول ،يتم جلب الخدم الذين هم في تبعية شخصية تامة للسيد أوالحاكم اما حسب نظام األعيان
الخالص كعبيد ،أي من طبقات ال يشملها القانون باطالق المقربين وعامة الناسُ ،و ِجدَ مثل هذا
النوع من السلطة التقليدية في الدولة البيزنطية .في النمط الثاني ،ال يكون "الخدم" تابعين شخصيا ً
للسيد أو الحاكم وانما هم مستقلون بحكم تقلدهم الوظيفة كأشخاص ذوي مكانة اجتماعية مرموقة
ليس كما هو الحال في البُنية األبوية الخالصة ،فهؤالء قد أُعيرت لهم امتيازات أو تنازالت من
قبل السيد او الحاكم مع وظيفتهم وطبقا ً لذلك تكون ادارتهم مستقل .كانت الدول االقطاعية في
اوروبا الغربية هي األقرب الى هذا النوع .كانت االدارة من قِبَل العبيد واألقنان كما في آسيا
الصغرى وفي مصر حتى عصر المماليك ،نوعا ً طرفيا ً وغير ُمتسق من االدارة.كانت االدارة من
قِ َبل األعوام األحرار أقرب الى البيروقراطية العقالنية .يُمكن أن يكون لالدارة التي قام بها األُدباء
والكُتّاب طاب ٌع مختلف ،ولكنها تكون دائما ً أقرب الى النوع الطبقي :البراهمانيين والماندرين
والبوذيين وقساوسة المسيحية.4
كان غياب القانون الرسمي ،وبالتالي متطلب العمل بغض النظر عن األشخاص ،من سمات أنواع
السلطة التقليدية .كانت طبيعة العالقات في أي مجال شخصية بحتة ،ولكن ،كما أكد فيبر ،تمتع
بقدر ُمعين ،وان كان نسبياً ،من هذا المبدأ الشخصي البحت في جميع أنماط
مجال التجارة ٍ
ال ُمجتمع التقليدي .5كان هناك دائما ً شكل تقليدي للتجارة الى جانب التجارة الحرة.
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الشكل الثالث البحت للهيمنة بالنسبة الى فيبر ،كان ما أسماه بالسلطة الكاريزماتية .لعب مفهوم
الكاريزما أو هبة هللا (من الكلمة اليونانية  ،Kharismaاظهار االحسان) دورا ً مهما ً في
سوسيولوجيته .الكاريزما ،على األقل وفقا ً ألصل الكلمة ،هي نوع من القُدرة االستثنائية التي تُميز
الفرد عن اآلخرين والتي لم يكتسبها هو نفسه (أعطاها له هللا أو الطبيعة أو القَدَر) .يعتبر فيبر من
الصفات الكاريزماتية "القدرات السحرية ،تنبؤات أو بطولة ،طالقة الروح أو اللسان .يبدو الجديد
األبدي وما هو خارق للعادة هنا وما لم يحدث بعد او االنبهار العاطفي عن طريق الكاريزما
بمنزلة المنابع للوالء الشخصي .وتُمثل سيادة النبي (بوذا ،اليسوعُ ،مح ّمد) وبطل الحرب
والديماغوجي الكبير (سولون وليكورغوس والكسندر العظيم والقيصر ونابلييون) ،النماذج
الخالصة له .1ان النمط الكاريزماتي للهيمنة الشرعية هي النقيض ال ُمباشر للهيمنة التقليدية .في
راسخ ولمرةٍ واحدة ،فان
حين أن النمط التقليدي مدغوم بالعادات ويرتبط بالعُرف الراسخ بشك ٍل
ٍ
ُدرك من قَبل.
النمط الكاريزماتي ،على العكس من ذلك ،يعتمد على شيء غير اعتيادي ،شيء لم ي َ
*
لم يكن من قبيل الصدفة ،وفقا ً لفيبر أن تكون كلمة "وأما أنا فأقول لكم" ، but I say unto you
ُمميزة ً للنبي .2ان نمط الفعل االنفعالي هو األساس الرئيسي للسلطة الكاريزماتية .كتب" :في
الفترات التقليدية النمطية ،تُصبح الكارزما قوة ً ثوريةً عظيمة" ،3قادرة على احداث تغييرات في
بُنية ال ُمجتمعات التي تفتقر الى الديناميكية .ولكن على الرغم من جميع االختالفات وحتى الطبيعة
ال ُمتناقضة لنمطي الهيمنة الكاريزماتية والتقليدية ،فقد كان هناك الكثير من القواسم ال ُمشتركة
بينهما ،فقد كان كالهما قائما ً على العالقات الشخصية بين ال ُح ّكام والمحكومين .قي هذا الجانب،
تعارض كال النمطين من النمط العقالني الشكلي بوصفه الشخصياً .لم تكن التقاليد وال االعتراف
بالحق الشكلي للسيد ،مصدرا ً للتفاني الشخصي له ،بل كان التفاني العاطفي له وااليمان بجاذبيته.
لهذا السبب ،شدد فيبر ،أنه كان على القائد الكاريزماتي أن يُظهر حضوره باستمرار .كان اتحاد
الشعب ال ُمسيطر ،كما في الحالة السابقة ،هو ال ُمجتمع  ،Communityحيث يتوحد ال ُمعلم
وتالميذه ،والقائد وأتباعه وأنصاره ،وفقا ً لطابع الكاريزما .كان مفهوم "التنافس" العقالني،
ومفهوم "االمتياز" غائبين في الجهاز االداري الذي تش ّكل على أساس حضور الكاريزما (في
المسؤول) والتفاني للقائد .اختلفت الهيمنة الكاريزماتية عن األنماط العقالنية الشكلية والتقليدية في
عدم وجود قواعد فيها (سواءا ً أكانت عقالنيةً أم تقليدية) :فقد تم اتخاذ القرار بشأن جميع األمور
بطريقة غير عقالنية ،من خالل قرارات الوحي أو ...االبداع او الفعل او المثال من حال ٍة الى
أُخرى .4كان مبدأ الشرعية الكاريزماتية استبداديا ً على عكس المبدأ العقالني الشكلي .استندت
سُلطة القائد الكاريزماتي بشكل أساسي على قوة موهبته وليس القوة الجسدية الفظة (والتي
بالمناسبة ،لم تكن ُمستبعدة ً بأي حا ٍل من األحوال).
يجب على المرء أن يُالحظ ايضا ً أن فيبر اعتبر الكاريزما ال عالقة لها تماما ً بمحتوى وصحة ما
أعلنه أو دافع عنه أو طبقه الشخص الكاريزماتي ،الن على السوسيولوجيا أن تكون علما ً خاليا ً
من ال ِق َيم .لقد كان فيبر غير ُمباليا ً بشك ٍل قاطع بال ِق َيم التي تقدم بها الشخص الكاريزماتي الى العالم:
كان كليون  ،Kleonنابليون ،يسوع او جنكيز خان كلهم قادرة كاريزماتيين ُمتطابقين من وجهة
نظر فيبر كسوسيولوجي ،حيث كانت الدول وال ُمجتمعات الدينية التي أنشأها هؤالء تنويعات
للهيمنة الكاريزماتية.
Ibid., p 104 - 1
* هذه آية من االنجيل "وأما أنا فأقول لكم :أحبوا أعدائكم ،باركوا ألعنيكم ،أحسنوا الى ُمبغضيكم ،وصلّوا ألجل الذين يسيئون اليكم
ويطردونكم"
2
- Max Weber. The Theory of Social and Economic Organization, p 361
3
- Ibid., p 363
4
- Max Weber. Staatssoziologie, p 105

استبعدت مبادئ فيبر المنهجية امكانية التفريق بين سياسيين على سبيل المثال من مثل السياسي
اليوناني بيريقليس  ، Periclesوالسياسي الديمغوجي من مثل هتلر ،الذي اعتمد على اشكال
سياسية ايحائية للتأثير على الجماهير وبالتالي تناسب مع تعريف فيبر للشخص الكاريزماتي.
نظرا ً الن السوسيولوجي ،وفقا ً لفيبر ،يجب أن يهتم بالنتيجة الموضوعية ألفعال الشخص
التاريخي وليس باختالفه الذاتي (مثالً تدينه الحقيقي أم نفاقه) ،فقد تضمنت سوسيولوجيته على
بعض الغموض .لعب هذا الغموض دورا ً سلبياً ،بغض النظر عن تحيزه السياسي ،في الوضع
االجتماعي والسياسي ال ُمعقد الذي نشأ في ألمانيا بعد الحرب العالمية األولى خالل فترة جمهورية
فايمار.
 -11الطبيعة ال ُمتناقضة لموقف فيبر السياسي
لقد سبق وأشرت الى أنه كان للهيمنة القانونية ،بالنسبة الى فيبر ،قوة ً شرعيةً أضعف من
الهيمنتان التقليدية والكاريزماتية .لقد علّق نمط الهيمنة القانونية على الفعل العقالني الموجه نحو
الهدف ،أي على المصالح .وبالتالي ،فان الهيمنة القانونية في شكلها البحت ليس لها أي أساس
ِق َيمي ،ولذلك فان البيروقرطية الشكلية والعقالنية التي تُمارس هذا النوع من الهيمنة يجب أن
تخدم حصريا ً "مصلح ة القضية" ،ويتوافق طابعها الالشخصي مع "مبادئه الالقيمية" Extra-
 Value Maximsال ُمقترحة.
تعامل فيبر مع عالقات الهيمنة في الدولة "العقالنية" على غرار تلك الموجودة في المشاريع
الخاصة (كان نموذج الفعل االقتصادي الموجه نحو الهدف ،بعد كل شيء ،هو الفعل
االقتصادي) .العالقات في المجال االقتصادي ،حسب قوله هي "الخلية" التي نشأ منها نمط
الهيمنة القانوني وتطور .ما الذي كانته هذه الخلية؟
ً
كان الشرط ال ُمسبق األكثر عموميةً لنشوء االقتصاد العقالني للرأسمالية الحديثة ،وفقا لفيبر ،هو
الحساب العقالني لرأس المال باعتباره المعيار لجميع المؤسسات الصناعية الكُبرى التي تعمل
على تلبية االحتياجات اليومية .كانت امكانية ال ُمحاسبة الصارمة ،والسيطرة على حسابات
تحصيالت المشاريع عن طريق جدولة األرصدة والتي ظهرت فقط من عد ٍد من الشروط ال ُمسبقة
التي لم تكن موجودة ً من قبل ،هي التي فتحت الطريق أمام تطوير اقتصا ٍد "قومي" .ما هي هذه
الشروط ال ُمسبقة؟ كانت  -9حيازة الصناعيين ال ُمستقلين لل ُملكية الحرة لوسائل االنتاج المادية
(األرض ،األجهزة ،اآلالت ،األدوات ،الخ) -2 .السوق ال ُح ّرة ،اي حرية السوق من القيود غير
المنطقية على التبادل ،على سبيل المثال قيود النقابات -3 .التكنيك العقالني ،اي المحسوب بدقة،
لالنتاج والتبادل -8 .قانون عقالني راسخ (يجب على النظام الرأسمالي أن يقوم على قواعد
قانونية ادارية وقضائية ثابتة ،من أجل ان يقوم بتشغيل اقتصاد عقالني) -7 .العمالة ال ُح ّرة ،أي
وجود اشخاص ليس لديهم الحق في بيع قوة عملهم في السوق وحسب ،بل و ُمجبرون اقتصاديا ً
على القيام بذلك أيضاً -1 .منظمة تجارية لالقتصاد ،والتي يتم من خاللها تثبيت حقوق ال ُمشاركة
في المشاريع وحقوق ال ُملكية ،وباختصار ،امكانية توجيه النشاط حصريا ً لتغطية االحتياجات عن
طريق معرفة متطلبات السوق ومدخوالت المشاريع.
كان ل ُمعظم الشروط ال ُمسبقة لنشوء الرأسمالية ،التي ذكرها فيبر عنصرا ً ُمشتركاً ،وصفه
بـ(تحرير الشيء من شيء آخر) :تحرير السوق من قيود النقابات ،وتحرير القانون من األخالق
والعادات ،1وتحرير ال ُمنتج من وسائل االنتاج .سوف نفهم بسهولة لماذا كانت هذه الشروط
 - 1كانت األخالق والعادات ،كما أظهر فيبر نفسه ،هي التي أعطت للقانون شرعيته!

ال ُمسبقة ضرورية حتى يمكن أن تكون هناك ُمحاسبة عقالنية لرأس لمال ،اذا فهمنا ان ال ُمحاسبة
افترضت امكانية تحويل جميع الخصائص النوعية الى خصائص كمية ،وكل ما لم يكن قابالً لمثل
هذا التحويل ،فانه يُعتبر عقبةً في طريق تطور اقتصاد رأسمالي عقالني.
في فهم فيبر للعقالنية ،فانها ذات طابع شكلي رسمي وظيفي .تطلّب تطورها الكامل ظهور نفس
معنى (قِيَمي) ،واعتبر الهيمنة القانونية مثل هذا
نمط االدارة الوظيفية ،خاليا ً من أي عناصر ذات
ً
النمط .ولكن بما أن العقالنية الشكلية ،مثل نوع الفعل العقالني البحت الموجه نحو الهدف ال ُمقابل
لها ،فانها لم تكن غايةً في حد ذاتها ،ولكن وسيلةً لتحقيق غاي ٍة أُخرى .لم يكن للسلطة القانونية
شرعيةً كافيةً ،وكان يجب تعزيزها بشيءٍ آخر ،اما بالتقاليد أو بالكاريزما .عندما نُترجم هذه
االطروحة الى لغة سياسية ،فانها ستكون كما يلي :لم يكن للديمقراطية البرلمانية ،ال ُمعترف بها
من قبل الليبرالية باعتبارها الهيئة (الشرعية) الوحيدة في النمط القانوني األوروبي لدول أوروبا
الغربية الرأسمالية ،لم يكن لديها قوة ً شرعيةً كافيةً في نظر الجماهير ،وكان ال بد من تكميلها اما
ب َملكٍ وراثي (يتم الحد من حقوقه في البرلمان) ،أو زعيم سياسي ُمنتَخَب عبر االستفتاء .1في
الحالة األولى ،يتم تعزيز شرعية السُلطة القانونية عن طريق التقاليد ،وفي الحالة الثانية عن
صل فيبر نفسه في السنوات األخيرة من حياته الى استنتاج مفاده أنه من
طريق الكاريزما .تو ّ
الضروري استكمال الشرعية البرلمانية على وجه التحديد بالشرعية االستفتائية ،أي سياسي
ُمنتَخَب بشكل ُمباشر من قِبَل الشعب كله وليس من قِبَل البرلمان ،وله الحق في ُمخاطبة الشعب
ُمباشرة ً على رأس البرلمان .وزَ عم أن االستفتاء وحده هو الذي يُمكن أن يمنح هذا الزعيم
السياسي الشرعية التي تسمح له باتباع سياسة ُمحددة التوجه ،أي وضع آلية الدولة البيروقراطية
في خدمة أهداف ُمعينة.
تفسير ذي مغزى في سوسيولوجيا
عندما نتذكر أن الكاريزما ،من حيث المبدأ ،لم تحصل على اي
ٍ
فيبر ،فمن المفهوم أن موقفه السياسي يبدو غامضا ً للغاية في ضوء األحداث التي وقعت في ألمانيا
بعد  93عاما ً من وفاته .وبينما يرى بعض طُالب أعماله الغربيين أنه توقّع وسبق نظريا ً تطور
األنظمة الشمولية في أوروبا وحذّر من امكانية قيامها ،يميل آخرون الى القاء اللوم عليه النه
ساعد بشك ٍل غير ُمباشر ،على صعود تلك األنظمة.
قدّم فيبر أُسسا ً حقيقيةً لمثل هذه التقييمات األخيرة .كان موقفه السياسي ،وكذلك نظريته في
الهمينة ،انفصاالً جوهريا ً عن موقف الليبرالية الكالسيكية ،الذي كانت الكانطية الجديدة على وجه
الخصوص ،هي التي تُمثله نظريا ً في ألمانيا .يظهر هذا االنفصال بشك ٍل أكثر وضوحاً ،من
الناحية النظرية ،في ُمعالجة الدولة الرأسمالية القانونية كتشكيل وظيفي بحت يحتاج الى اضفاء
الشرعية عليه من خالل ( ِق َيم) ليست من داخله.
ارتبط غموض موقفه ،بموقفه ال ُمتناقض من التقليد العقالني  .Rationalist Traditionمن
كنصير للعقالنية ،وقد أظهر ذلك في منهجيته الموجة نحو الفعل الفردي ذو المعنى
ناحية ،خرج
ٍ
الموجه ذاتيا ً بالدافع ،وأظهر ذلك ايضا ً في ارائه السياسية .منذ تسعينيات القرن التاسع عشر،
كانت مقاالته و ُخ َ
طبه السياسية موجهة ضد ال ُمحافظين الزراعيين وايديولوجيا اليونكرز األلمان
الذين عارضهم بموقفٍ ليبرالي برجوازي .كان نقده لالعقالنية فلسفة الحياة الرومانسية يتوافق
تماما ً مع نقده لليونكرز ال ُمحافظين في السياسة ،وتوافق الدفاع الواعي عن العقالنية كمبدأ رئيسي
لالقتصاد الرأسمالي مع عقالنيته في المنهجية .ظهر موقف فيبر القيّم حول العقالنية كمبدأ
أخالقي ،بشك ٍل واضح ،في تفضيله ألخالقيات المسؤولية  Verantwortungsethikوأخالقيات
 - 1من أجل تجنب أُحادية الجانب عند فحص آراء فيبر السياسية ،يجب أن نضع في اعتبارنا أنه لم يشك أبدا ً في الحاجة الى برلمان
يمكن أن يحد من سُلطة القائد ال ُمنتخب عن طريق االستفتاء ،وأن ي ُمارس (اي البرلمان) وظيفة السيطرة فيما يتعلق بالقائد وبالجهاز
االداري

االقتناع  .Gesinnungsethikافترضت األولى ُمسبقا ً تقديرا ً رصينا ً للوضع ،وصياغةً عقالنيةً
للبدائل ال ُمحتملة ،واالختيار الواعي والتنفيذ الثابت الحدى االحتماالت وكذلك المسؤولية
الشخصية عن هذا االختيار .لقد طالب بأن يسترشد المرء بهذا المبدأ على وجه التحديد سواءا ً في
العلم (كانت نماذجه المثالية تهدف أساسا ً الى اعطاء صياغة عقالنية صارمة للبدائل ال ُمحتملة)،
وفي السياسة حيث ،يجب على "أخالق المسؤولية" ،في رأيه ،أن تكون صفةً الزاميةً للقائد
السياسي .في جداالته ضد روشر وكنيس وماير ،اشار فيبر نفسه الى العالقة بين مفهومي
العقالنية والحرية ،وهي "القيمة" األكثر أهميةً بالنسبة له .يكون المرء ُحراً ،حسب فيبر ،عندما
يكون نشاطه عقالنياً ،أي عندما يكون المرء ُمدركا ً للهدف المنشود بوضوح ،وعندما يختار
الوسائل ال ُمناسبة للوصول اليه .كلما اتخذ الفاعل قرارا ً "بحري ٍة أكبر" ،أي كلما زاد اعتماده على
"اعتباراته" الشخصية التي ال تشوبها أي شائبة اكراهات ومؤثرات "خارجية" ،وكلما يكون
الدافع أكثر خضوعا ً لمقوالت "الغاية" و"الوسيلة" ،وكلما كان تحليله العقالني أكثر اكتماالً،
يُمكن حينا أن نُدرج نشاطه في ال ُمخطط العقالني.
ومع ذلك ،لم يُشارك فيبر بالكامل مبادئ التقليد العقالني .لم يعترف بالقيمة األنطولوجية
للعقالنية ،لكنه قَ ِب َل فقط أه ميتها المنهجية .كان ميله الى فصل المنهجية واالنطولوجيا من جهة،
وفصله بين المنهجية وااليديولوجيا من جه ٍة أُخرى ،يرجع في حد ذاته الى النأي بنفسه عن مبدأ
العقالنية .ظهر هذا على ال ُمستوى السياسي في انفصاله عن الليبرالية الكالسيكية ،والذي ظهر في
المقام األول عندما كان يدرس مسائل االقتصاد السياسي .فقد كتب أن األخيرة ال يُمكن أن تُوجه
سواءا ً الى األخالق ،أو االنتاج التقني أو الى "األفكار" .يُمكن ويجب عليها أن تتوجه نحو ال ُمثل
العُليا "القومية" ،وينبغي أن يكون هدفها تعزيز االقتصاد وازدهار األمة .كما برز مفهوم
"القومية" على أنه أعلى قيمة سياسية .وصحيح أن "قوميته" لم يكن لها نفس طابع قومية
ال ُمحافظين األلمان .لم يعتبر أنه من ال ُممكن التضحية بحرية الفرد السياسية من أجل "األمة" .كان
مثاله األعلى مزيجا ً من الحرية السياسية والمجد القومي .كان المزيج من الليبرالية السياسية
والنزعات القومية من سمات ألمانيا بشك ٍل عام ،وربما لم يكن فيبر استثناءا ً من ذلك ،لكنه أعطى
ألفكار "القومية" جوهرا ً ُمختلفا ً عن القومية التي كانت تتحدث عنها ليبرالية القرن التاسع عشر
األلمانية .كانت نفس هذا النوع من االزدواجية نموذجيا ً لموقف فيبر من العقالنية الشكلية .حاول
السوسيولوجي األمريكي آرثر ميتزمان أن يوضح في كتابه (القفص الحديد)  ،Iron Cageأن
موقف فيبر من العقالنية الشكلية تغير كثيرا ً اثناء تطوره .واعتبر أنه في حين كان فيبر ُملتزما ً
ونصيرا ً للعقالنية في الفترة األولى من عمله ،فانه ،بعد ذلك ،وخاصةً خالل الحرب العالمية
األولى وما بعدها ،كان يميل الى أن ينتقد بشدة مبدأ العقالنيةُ ،معارضا ً الالعقالنية الكاريزماتية
سط
لها .1يبدو لي أنه ال يُمكن اثبات مثل هذا التطور الحاد ألعمال فيبر ،وأن نهج ميتزمان يُب ّ
الصورة الحقيقية .عندما نُقارن أعمال فيبر مثل (األخالق البروتستانتية وروح الرأسمالية)-التي
تنتمي الى الفترة األولى -و(العلم كدعوة) -Science as a Callingمن العام األخير من حياته-
يُمكن للمرء أن يجد في كليهما موقفا ً متناقضا ً من مبدأ العقالنية .2يمكن للمرء أن يقول بحق (كان
يوجد هنا تغيرا ً في اللهجة) .كان مزاج "التشاؤم البطولي" أضعف عند فيبر الشاب ،وأصبح
أقوى عاما ً بعد عام في حياته الالحقة.
لم يكن لدى فيبر موقفا ً ُمزدوجا ً تجاه العقالنية وحسب ،بل كان له ايضا ً موقف ُمماثل تجاه نقيضها
1

- Arthur Mitzman. Iron Cage: An Historical Interpretation of Max Weber (Alfred A. Knopf, New York,
1970), pp 168-185
2
- In this connection see the appendix to a German edition of this work Max Weber. Die
protestantische Ethik, München, Hamburg, 1965

الكاريزما ،وايضا ً تجاه "التقليدية" ،األكثر بُعدا ً عنها .كان ذلك الظرف يشله دائما ً كسياسي .كانت
هذه االزدواجية تؤثر عليه في كل مرة يريد أن بشك ٍل ال لُبس فيه على بعض المواقف السياسية:
بدا له كل مخرج يتم اكتشافه اليوم كأنه سيكون طريقا ً مسدودا ً غداً .اولئك الذين كانوا يعرفون
مزاجه السياسي كانوا ُمقتنعين بأنه يفضل النشاط السياسي ال ُمحترف على العمل األكاديمي ،ولكن
كانت مأساته الخاصة ،أشار وولفغانغ مومسن بحق ،أنه على الرغم من أنه كان مولودا ً
كـ"فاعل" ،اال أن نشاطه كان دائما ً مشلوالً بسبب العقل.1
 -11سوسيولوجيا الدين
نموذج مثالي (العقالني ،الكاريزمي ،التقليدي)
أثّر الغموض الملحوظ في موقف فيبر تجاه أي
ٍ
على سوسيولوجيته عن الدين.
بدأت دراساته في هذا المجال بكتابه (األخالق البرونتستانتية وروح الرأسمالية) ،9118
واستكملها بدراسات تاريخية وسوسويولوجية رئيسية تُحلل أديان العالم (الهندوسية ،البوذية،
الكونفوشيوسية ،الطاوية ،اليهودية ،الخ) .يمكن تمييز مرحلتين في عمله حول مسائل الدين،
تختلف ليس فقط في موضوعها ،ولكن ايضا ً جزئيا ً في اتجاه اهتماماته البحثية .في المرحلة
األولى ،عندما كان يعمل على كتاب (األخالق البروتستنانتية) ،كان اهتمامه بالدين مقصورا ً
بشكل أساسي على المسائل ال ُمتعلقة بالدور الذي لعبته في تشكيل الرأسمالية الحديثة من خالل
ق أوسع ،في تحقيق مبدأ
التغير في األخالق الدينية بسبب صعود وتطور البروتستانتية ،وعلى نطا ٍ
العقالنية .لذلك أصبح موضوع دراسته هو الرابط بين المبادئ األخالقية الدينية وأشكال النشاط
االقتصادي ،حيث كان جداله هنا يتركز ضد مفهوم ماركس حول الدين باعتباره نتاجا ً للعالقات
االقتصادية .كان موضوع جداله في حقيقة األمر-وبغض النظر عما كان يُريده-،من حيث
موضوعه ،موجه ضد االثبات االقتصادي ال ُمبتذل للدين ،وليس الماركسية ،الن الماركسية قد
اعترفت تماما ً بتأثير العوامل الروحية على البُنية االقتصادية للمجتمع .احتفظ الموضوع الذي
ش في (األخالق البروتستانتية) ،اي العالقة والتأثير ال ُمتبادل بين الدين واالقتصاد ،احتفظ
نوقِ َ
ً
بأهميته في دراسات فيبر الالحقة عن الدين أيضا .كانت احدى الموضوعات الرئيسية في دراساته
عن األديات العالمية هي كيف أثرت المبادئ الدينية واألخالقية على طابع وطريقة تحقيق النشاط
االقتصادي ،وبشك ٍل أساسي أشكال دوافعه ،وكيف "شوه"  Deformedهذا النشاط االقتصادي
المبادئ الدينية واألخالقية .كانت وسيلته الرئيسية في التحليل هي ال ُمقارنة ،والتي دعت اليه
منهجيته في النمذجة المثالية .كانت الدرجة التي سمحت بها هذه األخالق الدينية أو تلك لعقلنة
النشاط االقتصادي ،هي موضوع مقارنته األساسية ،ان لم تكن الوحيدة .أوضح أن درجة العقلنة،
تتناسب عكسيا ً مع قوة العنصر السحري الموجود بدرجات متفاوتة في أي دين .كانت ثُنائية
األضداد "العقالني" و"السحري" احدى أدوات التحليل في كتابه (األخالق االقتصادية ألديان
العالم)  .2Economic Ethic of World Religionsعندما انتقل فيبر من تشكل الرأسمالية
الحديثة وتطورها الى انشاء السوسيولوجيا باعتبارها علما ً تجريبيا ً عن ال ُمجتمع ،وبينما كان
يتأمل في مكان ودور العامل الديني في بُنية التشكيل االجتماعي ،فقد نصب لنسفه هدفا ً جديد،
جنبا ً الى جنب مع الهدف السابق .لقد حاول ،بوسائل سوسيولوجيا الدين ،الكشف عن ُمحتوى
1

- Wolfgang J. Mommsen. Max Weber und die deutsche Politik. 1890-1920. J. С. B. Mohr (Paul
Siebeck), Tübingen, 1959, p 35
2
- Weber published a series of papers on the sociology of world religions between 1916 and 1919 in
)Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik (1916, 41; 1916-17, 42; 1917-18, 44; 1918-19, 46

معنى ذاتيا ً كما موضوعه الخاص .في حين
مقولة الفعل االجتماعي :تضمنت سوسيولوجيا الدين
ً
انه في سوسيولوجيا القانون والدولة قام بتحليل أشكال "التوجه نحو اآلخر" ،حاول في
سوسيولوجيا الدين تقديم تصنيفٍ لألنواع الرئيسية للمعنى كما ظهرت في التاريخ .ونتيجةً لذلك،
أصبحت سوسيولوجيا الدين قسما ً مركزيا ً للسوسيولوجيا ككل.
مثلما كان من الصعب فصل العناصر في فع ٍل اجتماعي ٍ حقيقي ٍ بعضها عن بعض" ،المعنى
ال ُمتضمن ذاتياً" ،كذلك كان من الصعب أيضا ً فصل التشكيالت الدينية-األخالقية عن تشكيالت
الحقوقية ال ُمرتبطة ارتباطا ً وثيقا ً في التاريخ .ولكن ألغراض التحليل ،قام فيبر بتقسيمهما عند
عمد لتوضيح "آلية" ارتباطهما .لذلك لم يعد األمر في هذه السلسلة من الدراسات يتعلق فقط
سلطة ،والدين والفن والعلم
بعالقة الدين باالقتصاد ،بل يتعلق أيضا ً يعالقة الدين بأشكال ال ُ
والفلسفة ،الخ.
على الرغم من توسع وتعمق الموضوع ،اال أن الوسائل المنهجية لتحليله ظلت كما كانت من قبل،
وظل معيار ال ُمقارنة هو نفسه هنا كما هو الحال في أقسام السوسيولوجيا األُخرى ،أي الفعل
نموذج له-الفعل االقتصادي .ظل اثبات ارتباط أخالق الدين
العقالني الموجه نحو الهدف ،وأنقى
ٍ
باألخالق االقتصادية ،كما كان من قبل ،أهم وسيلة لتحليل فيبر لك ٍل من الدين نفسه ،وعالقته
بالقانون والدولة والعلم والفن ،الخ .لم يُجر فيبر ال ُمقارنة على أساس عناصر خارحية ثابتة للفعل
الديني .هذا النهج لم يُسفر اال عن القليل فيما يتعلق بالظواهر الدينية .فقط فهم معنى األفعال التي
يتم تنفيذها ،أي دوافع األفراد الذي يفعلون ،جعل التحليل السوسيولوجي للدين ُممكناً .كان من
الضروري ،قبل ُمقارنة جميع أنواع السلوك الديني وتصنيفها ،رؤية الشيء الذي يجب مقارنته
وتصنيفه .كان دور منهجية (الفهم) ُمهما ً بشك ٍل خاص في سوسيولوجيا الدين .في حين أن بناء
النموذج المثالي جعل فيبر قريبا ً من الوضعية واالسمية ،فقد تطلّب مبدأه في "الفهم" ،على العكس
من ذلك ،التأمل و"التجربة ال ُمشتركة" ( Co-Experiencingمما يُعطي اساسا ً للتفريق بين
سوسيولوجيته في الدين وفينومينولوجيا ادموند هوسرل) .1كان ذلك هو الذي جعل بيتريم
سوروكين يدّعي أن سوسيولوجيا الدين عند فيبر كانت أساسا ً لسوسيولوجيا الثقافة ككل .اختلف
منهج فيبر في دراسة الدين عن منهج المدرسة الفرنسية (دوركهايم وليفي برول وآخرون) من
جهة ،وعن التقليد االنجليزي (ال ُممتد من تايلور الى فريزر) من جه ٍة أُخرى .كانت دراسة نشأة
لكل من المدرستين الفرنسية والبريطانية:
الدين ،وأشكاله ال ُمبكرة ،في المقام األول ،سمةً ُمميزة ً ٍ
لم يكن من قبيل الصدفة أن كلتا المدرستين اجتذبتا لدراسة المفاهيم الدينية لل ُمجتمعات البدائية،
وانطالقا ً من ذلك ،تم فحص بُنية الوعي الديني على هذا النحو .لم يفكر علماء االثنوغرافيا
وطالب الدين البريطانيونُ ،مسترشدين بمبدأ التطورية  ،Evolutionismبأي طريق ٍة أُخرى
لدراسة الدين غير دراسته من حيث نشأته (تطوره) .حلل دوركهايم ،الذي اعتبر الدين وال ُمجتمع
ُمتطابقين بشك ٍل عام ،حلل مسألة أصل وجوهر الدين كشيئين ُمتطابقين مع أصل وجوهر
أمر
ال ُمجتمع ،لذا فان األهمية التي كان دوركهايم يُعقلها على دراسة سوسيولوجيا الدين هو ٌ
مفهوم.
في حين أن فيبر لم يجعل مسألة أصل الدين مشكلته المركزية ،اال أنه ايضا ً لم يدرس بشك ٍل
خاص جوهره .كما الحظ ارنست كاسيرير  Ernst Cassirerبشك ٍل صحيح ،فان فيبر في
سوسيولوجيته قد طرح مسألة التكوين البحت  Pure Compositionللدين ،وليس أصله
التجريبي أو النظري.2
1

- See Maurice Merleau-Ponty. Les aventures de la dialectique (Gallimard, Paris, 1955); Max Scheler.
)Die Wissensformen und die Gesellschaft (Francke, Bern, 1960
2
)- Ernst Cassirer. Philosophie der symbolischen Formen, Vol. 2 (Cassirer, Berlin, 1925

تتنوع السياقات الخارجية للسلوك الديني لدرجة يصعب معها فهم هذا السلوك اال من وجهة نظر
الخبرات واألفكار واألغراض الذاتية لألفراد المعنيين-باختصار ،من وجهة نظر (معنى) السلوك
الديني .1استرشد فيبر ايضا ً في دراسة الدين ب ُمتطلب االنطالق من الفرد ال ُمنفصل ودوافعه
وخبراته وأهدافه .لذلك من المفهوم ،انه على عكس دوركهايم ،شدد فيبر على عُنصر ُمختلف
تماما ً في أي دين ،بما في ذلك (وحتى قبل كل شيء) الدين البدائي ،أي األفعال السحرية
والعقائدية التي كانت دائماً ،وفقا ً له ،هدفا ً له .كتب "ان أبسط أشكال السلوك التي تُحركها العوامل
الدينية أو السحرية ،موجهة الى هذا العالم" ،2في المقام األول للسيطرة على الطقس (الستدعاء
المطر ،لوقف العاصفة ومال الى ذلك) لعالج المرض (بما في ذلك طرد األرواح الشريرة من
جسد الشخص المريض) والتنبؤ باألحداث ال ُمستقبلية ،كان ذلك على وجه التحديد الن العمل
السحري كان هدفه ،في قناعة فيبر تحقيق بعض النتائج الدنيوية (وبهذا المعنى عقالنية) ،واعتبر
أنه من ال ُممكن تصنيف هذا النوع من الفعل على أنه "سلوك عقالني نسبياً".3
يتمثل الجانب الثاني األكثر أهميةً في سوسيولوجيا الدين عند فيبر في تركيزه على دور قدرات
الفرد غير العادية والخارقة للطبيعة والتي بفضلها يمكن أن يكون ساحرا ً أو شامانا ً أو نبيا ً او
لدين جديد .كانت هذه القدرات (الكاريزما الفردية) ،حسب قوله ،قوة ً اجتماعيةً هائلة،
مؤسسا ً ٍ
لكنها قوة العقالنية وضعها في ُمقابل العوامل العقالنية .وهكذا تعامل مع الكاريزما مرة ً أُخرى
كعامل يُشير الى الفرد ويتطلب االنتباه الى السلوك الفردي على وجه التحديد باعتباره خلية
العملية االجتماعية.
اختار فيبر ايضا ً موضوع الدراسة وفقا ً الهتماماته ووفقا ً للمنهجية .درس بشكل أساسي أديان
ى عا ٍل من التمايز االجتماعي والتطور
ال ُمجتمعات ال ُمتقدمة ،أي أديان العالم التي تقع على مستو ً
الفكري الكبير وظهور شحصية تتمتع بوعي ذاتي واضح .على الرغم من أن عنصر الطقوس
والعبادة له مكانة في األديان العالمية ،فقد نمت أهمية العناصر العقائدية واألخالقية مقارنةً
بالعناصر الطقوسية الى ذلك الحد الذي ضعف فيه مبدأ الجماعة وبدأ فيه تمايز الفرد .وفي هذا
الصدد ،وجدت منهجيته ،التي تطلبت تحليل دوافع األشخاص الذين يتصرفون ،موضوع دراستها
المناسب.
ً
درس فيبر ،انطالقا من بيانات هائلة عن أشكا ٍل متطورة للغاية من الحياة الدينية ،مكان وماهية
الظروف االجتماعية والطبقات االجتماعية والجماعات المهنية التي سادت فيها الطقوس الدينية،
ودرس مكانة المبدأ التقشفي الفعال والمبدأ التأملي الصوفي والعقائدي الفكري .وهكذا حسب فيبر،
كانت العناصر السحرية هي أكثر ما كان يُميز أديان الشعوب الزراعية ،والفالحين-في سياق
الثقافات المتطورة للغاية .ش ّكل االيمان بالقدَر والمصير سمةً لدين ال ُمجتمعات والفئات العسكرية.
وكان لدين المناطق الحضرية وخاصةً الحرفيين طاب ٌع عقالني ،وتعتمد هذه الجماعات أقل من
الفالحين على الظروف الخارجية والطبيعية ،وأكثر على العمليات األكثر ايقاعيةً وانتظاما ً
وعقالنيةً .ولكن ُو ِجدَ عدد كامل من العناصر المتنوعة في كل فئ ٍة اجتماعيةٍ ،منذ نشأت أديان
العالم وانتشرت ،كقاعدة عامة ،في أكثر من منطق ٍة واحدة .عند فحص الصورة الفردية لألنظمة
الدينية واألخالقية العالمية ،صنفها فيبر وفقا ً للطبقات االجتماعية التي كانت حاضنةً لها على وجه
التحديد :كان حاضن الكونفوشيوسية هو البيروقراطي الذي يضع العالم في نظام ،والهندوسية
يحتضنها الساحر الذي يُنظم العالم ،والبوذية للراهب التأملي المتجول في العالم ،واالسالم يعتنقه
1

- Max Weber. Economy and Society. An Outline of Interpretive Sociology, Vol. 1 (Univ. of California
Press, Berkeley, 1978), p 399
2
- Ibid
3
- Ibid., p 400

الرحال .أولى فيبر اهتماما ً خاصا ً لمسألة
للح َرفي
ّ
ال ُمقاتل الذي يغزو العالم ،والمسيحية كانت ِ
المنبوذين ،أي المجموعات التي كانت تحتل أدنى درجات التسلسل الهرمي ،أو التي تقع خارجه.
في حين توجه اهتمام الكونفوشيوسية لوضع العالم في نظام ،والهندوسية لتنظيمه ،والكاثوليكية
واألرثذوكسية لتنويره وتطهيره ،والتي كانت تُميز الطبقات األرستقراطية الحاصلة على أفضل
االمتيازات ،فقد ظهرت الدوافع اآلخروية والسعي أو التوجه الى العالم اآلخر ،كقاعدة ،وليس
بشك ٍل حصري ،في ُمقدمة "أديان المنبوذين".
أظهر فيبر ،عند تحليله لـ"أ خالق المنبوذين الدينية" من البيانات التي جمعها حول اليهود،
وخاصةً أديان األنبياء وكذلك من التيارات والطوائف المسيحية ال ُمختلفة ،أن َح َملَة "دين
المنبوذين" لم يكونوا عبيدا ً أبدا ً أو عماالً أحراراً ،الذين لم يكونوا نشطين دينياً ،وفقا ً له .كما أنه ال
يعتقد أن البروليتاريا ال ُمعاصرة له ،كانت استثناءا ً في هذا الصدد .1كان األكثر نشاطا ً دينيا ً من
بين المحرومين ،تبعا ً له ،الحرفيون والحرفيون الصغار وأبناء وبنات الطبقات األكثر امتيازا ً
والذين تم نبذهم (على سبيل المثال ،المثقفون الروس من الطبقة المتوسطة ،الذين ألهمته كثيرا ً
نظرتهم الى العالم) .ولكن ال ينبغي االعتقاد أن النزعة االخروية والتوجه الى العالم اآلخر قد
استبعدت وجود ال ُمثقفين .ناقش فيبر هذا الموضوع بشك ٍل خاص وتوصل الى استنتاج مفاده أن
المنبوذين ال ُمثقفين و"المثقفين الشعبيين" (على سبيل المثال ،الحاخامات) كانت ظاهرة ً شائعةً مثل
وجود مفكرين كموظفين حكوميين كبار (على سبيل المثال ،الماندرين الصينيين) أو رجال الدين
(في الهندوسية أو اليهودية) وهكذا.
يصنف فيبر األديان أيضا ً وفقا ً لمواقفها ال ُمختلفة تجاه العالم .ميّز قبول العالم الدين
الكونفوشيوسي ،أما البوذية فاتخذت موقف رفض العالم .كتب "األديان الهندية ...هي مهد
األخالق الدينية التي تنازلت عن العالم (نظريا ً وعملياً) .2قَ ِبلَت بعض األديان العالم بشرط تحسينه
وتصحيحه :مثل االسالم والمسيحية والزرادشتية .كان موقف األخالق الدينية من مجال السياسة،
وبشك ٍل عام من السُلطة واالكراه ،يعتمد على ما اذا كان العالم مقبوالً والى أي مدى .كان الدين
الذي يرفض العالم غير سياسيا ً كقاعدة ويستبعد االكراه .كانت البوذية هي األكثر اتساقا ً في هذا
الصدد ،على الرغم من أن أفكار الالعنف كانت ايضا ً من سمات المسيحية .أشار فيبر ،الى ان
الدين الذي قَبِ َل العالم نسق آراءه بسهولة مع عالم السياسة ،أما األديان السحرية فلم تتعارض مع
السياسة بشك ٍل عام.
كان ألديان العالم طابعا ً خالصيا ً كقاعدةٍ عامة .كانت مسألة الخالص مركزيةً في األخالق الدينية.
حلل فيبر التعاليم الدينية األخالقية وفقا ً لطريق الخالص الذي اقترحته .كان هناك نوعان ُمختلفان
في المقام األول :الخالص من خالل السلوك الشخصي ،على سبيل المثال في البوذية .والخالص
خلص (اليهودية واالسالم والمسيحية) .كانت طُ ُرق الخالص في الحالة
من خالل
شفيع أو ُم ٍ
ٍ
ُ
األولى تتم من خالل أفعال طقُسية أو احتفاالت أو أفعال اجتماعية (حب األقرباء ،العمل الخيري،
رعاية الجيران في الكونفوشيوسية) ،أو ،أخيراً ،الكمال الذاتي .كان هناك في الحالة الثانية
(الخالص من خالل شفيع) العديد من االختالفات -9 :من خالل اضفاء الطابع المؤسسي على
الفرد (االنتماء الى الكنيسة كشرطٍ للخالص في الكاثوليكية) -2من خالل االيمان (اليهودية
واللوثرية)  -3من خالل رحمة األقدار (االسالم والكالفينية).
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أخيرا ً ميّز فيبر طُ ُرق الخالص التي لم تعتمد كثيرا ً على تنفيذ الوصايا ،وعلى أداء المؤمنين
ألعمال الطقوس ،كما على حالتهم الداخلية .هنا اكتشف ايضا ً نوعين ُمختلفين :الخالص من خالل
السلوك األخالقي االيجابي ،والخالص من خالل التأمل الصوفي .في الحالة األولى كان المؤمن
يُدرك نفسه كأداة لالرادة االلهية .كان الشرط الضروري للطابع األخالقي لسلوكه هو الزهد .هنا
بدوره (أي في الزهد) ،يوجد حالتين ُممكنتان :اما أن يكون الهدف هو الهروب من العالم (ثم
يكون الزهد وسيلةً للتحرر من جميع الروابط التي تربط الشخص بالعالم) أو يكون الهدف هو
تحويل العالم (الكالفينية) -ويكون الزهد فيها وسيلةً تخدم الغايات الداخلية أو االقتصادية أو العلمية
أو اي نشاطٍ آخر) .كان الهدف من الطريق الثاني ،أي التأملي الصوفي ،هو تحقيق حالة من
الصفاء أو التنوير الصوفي ،اتحاد صوفي مع االله (االلوهية) .تكون الوسيلة هنا الزهد ،كما في
الفعل االيجابي ،والذي يمتلك طابعا ً عقالنياً .كان السلوك العقالني الزاهد موجهاً ،مع ذلك ،الى
نبذ هذا العالم واالنصهار في الالنهائي.
كما سنرى ،فان طريقة ال ُمقارنة والتصنيف التي لجأ اليها فيبر باستمرار دعت الى التمايز
ال ُمستمر ومعارضة ظواهر الوعي الديني في مقابل بعضها البعض .كان اساس التفريق الذي لجأ
اليه فيبر هو النماذج المثالية ،التي برزت كمبدأ عقالني ،ومبدأ كاريزمي ،وأخيرا ً المبدأ التقليدي.
وقفت وراء هذه النماذج المثالية "قيمته النهائية" -9 :أخالق الحب األخوي (الخير)" -2 .العقل"
ُمتحررا ً من ال ِقيَم وصائرا ً الى الوظيفية البحتة ،أي العقالنية الشكلية -3 .المبدأ الزاهد العفوي،
الكاريزما ،أساس األديان السحرية (القوة الالعقالنية ،القوة األولية" ،الجمال" الذي هو أكثر قوة
العقالنية حيوية ،الحب الجنسي) .كانت هذه "المبادئ" الثالثة بال شك نماذجا ً مثالية ،ولم تظهر،
خالص في الواقع التجريبي .ومع ذلك ،ليس هناك شك في أنها كانت
كقاعدة عامة ،في شك ٍل
ٍ
جميعها "قيماً" أساسية تتعارض وتنجذب الى بعضها البعض ،تماما ً مثل النماذج المثالية التي تم
انشاؤها على أساسها.
ُ
ً
ً
يقول فيبر "نحن نُدرك مرة ً أخرى اليوم أن شيئا ما يُمكن أن يكون ُمقدسا ،ليس فقط على الرغم
وبقدر ما ،ليس جميالً .ستجد هذا موثقا ً في الفصل الثالث والخمسين
من أنه ليس جميالً ،بل والنه
ٍ
من سفر اشعياء وفي المزمور الحادي والعشرين .ومنذ نيتشه ،نُدرك أن شيئا ً ما يُمكن أن يكون
جميالً ،ليس فقط بغض النظر عن الجانب الذي ال يكون خيرا ً فيه ،بل يكون جميالً في ذلك
الجانب غير الخيّر .ستجد هذا ُمعبرا ً عنه سابقا ً في (أزهار الشر)  Fleurs du malحيث دعا
شارل بولديير مجلّد قصائده .من الشائع ُمالحظة أن بعض األشياء تكون حقيقية بالرغم من عدم
جمالها وال قداستها وحتى شرها".1
بوضوح
كان تعدد اآللهة (صراع اآللهة األبدي) ،هو األساس االيديولوجي لتفكير فيبر ،وقد ظهر
ٍ
خاص في سوسيولوجيا الدين ،النه هو نفسه تعامل مع الدين باعتباره األساس ال ُمطلق لل ِقيَم ،على
الرغم من عدم اقتصارها عليه .رأى فيبر أنه كان من المستحيل التوفيق بين "ال ِقيَم" المتصارعة.
ال يوجد تفكير علمي وال تأمل فلسفي يمكنه أن يجد أسسا ً كافية لتفضيل مجموع ٍة من القيم على
مجموع ٍة أُخرى .كتب يقول "ال أعرف كيف يُمكن للمرء أن يُقرر (علمياً) قيمة الثقافة الفرنسية
أو األلمانية ،الن هناك ايضا ً آلهةً ُمختلفةً تتصارع مع بعضها البعض ،اآلن وفي كل العصور
القادمة.
انسان ذاك ،سيأخذ على عاتقه
 ...القَدَر ،وبالتأكيد ،ليس "العلم" ،يسيطر على هذه اآللهة ...اي
ٍ
محاولة "الدحض العلمي" ألخالق الموعظة على الجبل ( Sermon on the Mountتعاليم
يسوع األخالقية في انجيل متّى-ال ُمترجم)؟ على سبيل المثال ُجملة (ال تُقاوم الشر) ،أو صورة
- Max Weber. Science as a Vocation. In: From Max Weber, Op. cit., pp 147-148
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قلب الخد للعدو؟ ومع ذلك ،من الواضح ،من منظور دنيوي ،أن هذه أخالق سلوك ال ُمهانين .على
المرء أن يختار بين الكرامة الدينية التي تمنحها هذه األخالق ،وكرامة السلوك االنساني التي
شر قاهر .من وجهة نظرنا
تُبشر بشيءٍ ُمختلفٍ تماماً :قاوموا الشر لئال تكونوا مسؤولي عن ٍ
1
النهائية ،احدهما شيطان واآلخر اله ،ويجب على المرء أن يُقرر أيهما هو الهه وأيهما شيطانه .
يمكن العثور على التعددية االلهية هذه على مستوى "القيم النهائية" عند فيبر أكثر كمفكر قريب
في نظرته الى تعاليم هوبز وميكافيلي ونيتشه ،وليس كأحد أتباع كانط او الكنطيين الجدد .لقد
ورث عن الثالثة السابقين سعيه الجاد لفهم الحقيقة مهما كانت ،ومن تقاليدهم نشأت قناعاته
العميقة بأن الحقيقة فظيعة وقاسية وليست مواساة وطمأنة .كما ورث عن نيتشه "حبه للقدر" مهما
كان قاسياً.
تضمنت سوسيولوجيا فيبر جميع التناقضات التي تُميز ال ُمجتمع الرأسمالي الحديث ،وفجرت
تفكيره من داخله .كان عليه ،من أجل التغلب عليها ،أن يُغير افتراضات تفكيره وأن يتغلب على
حدود النظرة البرجوازية الليبرالية للعالم ،وهو ما لم يستطع فعله بوعي ومبدأية ،ولم يكن يُريد أن
يفعله .أعلن فيبر عام  9997بشك ٍل ال لُبس فيه أنه عضو في الطبقة البرجوازية وشعر بنفسه أنه
كذلك ،وأنه نشأ في أحضان ارائها و ُمثُلها.2
 -12ماكس فيبر من المنظور التاريخي
توافق موقف فيبر النظري المتناقض مع موقفه االجتماعي-السياسي المتناقض وغير ال ُمتسق
لليبرالية القومية األلمانية .اضطرت الطبقة الرأسمالية في ألمانيا في مطلع القرن العشرين الى
القتال ليس فقط ضد القوى اليمينية ال ُمحافظة ،كما كانت تفعل سابقاً ،ولكن أيضا ً ضد القوى
اليسارية ،والقوى األكثر راديكالي ٍة منها .وجد االطار الذهني للطبقات الوسطى األلمانية،
المحصورة بين اليونكرز التي لم تُغادر المشهد بعد ،والبروليتاريا ،وجد تعبيره في توجه فيبر
السياسي.
يُفسر موقعه ايضاً ،موقفه ال ُمتناقض تجاه ماركس .من ناحية،ـ اعترف بماركس باعتباره باحثا ً
ش ِهد عامالً قويا ً للتطور التقدمي فيها ُمقارنةً بنمط
بارزا ً وضع األسس لدراسة الرأسمالية و َ
االقتصاد االقطاعي .من ناحي ٍة أُخرى ،اعتبر فيبر أن االستنتاجات التي استخلصها ماركس من
تحليل الرأسمالية طوباوية .لم يقبل طريق التحويل الثوري للرأسمالية الذي اقترحه ماركس،
واعتبر أنه من ال ُمستحيل بناء نمط جديد من ال ُمجتمع ،ال ُمجتمع االشتراكي.
يظهر تأثير ماركس ،كما أشرت سابقاً ،في تشكيل أحد أهم مفاهيم سوسيولوجيا فيبر ،أي مفهوم
العقالنية .لكن فيبر شن حربا ً ضد مفهوم الماركسية لهُ ،محاوالً اظهار أن العقالنية الشكلية كمبدأ
لالقتصاد الرأسمالي الحديث لم تكن نتيجةً لالنتاج الرأسمالي ولكنها نشأت من عدد كامل من
العوامل ال ُمتعددة في لحظ ٍة تاريخي ٍة ُمعينة .العقالنية الشكلية وفقا ً له ،كانت مصير أوروبا (واآلن
االنسانية جمعاء) والتي كان من ال ُمستحيل تجنبها .اعتبر فيبر ان رغبة الماركسية للتغلب على
الرأسمالية وبناء ُمجتمع اشتراكي جديد ،هي أمر طوباوي .لم يكن يميل الى اعتبار الرأسمالية
نظاما ً كامالً بدون مشاكل ،ولكنه لم ير بديالً له .وجدت العقالنية الشكلية الصرف والتي تفتقر الى
ى قِيَمي في فيبر نصيرا ً لها ،على هذا األساس استمرا في اعتبار نفسه ليبراليا ً من الطبقة
أي محتو ً
الوسطى ،دون أوهام .نقّب فيبر عن العقالنية الشكلية ليس فقط في االقتصاد ولكن ايضا ً في العلم
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والقانون واألخالق الدينية ،وذلك الثبات أنه ال يُمكن أن تُحقق اعادة بناء اقتصاد ال ُمجتمع النتيجة
المرجوة .نشأت مبادئه المنهجية ايضا ً من خالل جدله ضد الماركسية .كان مطلب التحرر من
ال ِق َيم ،على سبيل المثال ،موجها ً بوضوح ضد مبدأ التحزب في العلوم االجتماعية .وضع فيبر حدا ً
فاصالً حادا ً بين المعرفة العلمية كمعرفة موضوعية ال تعتمد على موقف العالم االيديولوجي،
والنشاط السياسي حتى للعالم نفسه كمجالين ُمختلفين تماما ً يجب على ك ٍل منهما أن يكون ُمستقالً
عن اآلخر .لكن كما أوضحت بالفعل ،لم يستطع فيبر نفسه أن يُدرك على يُحقق هذا التقسيم
الصارم.
كان بناء النماذج المثالية ،بمفهوم فيبر ،بمثابة وسيلة للبحث "ال ُمستقل عن ال ِقيَم" .لقد طور منهجية
النمذجة المثالية من خالل الصراع المباشر ضد المدرسة التاريخية ،وبشك ٍل غير مباشر ضد
ماركس .في الواقع ،سعى األخير في أعماله الى فهم ال ُمجتمع كك ٍل ُمحدد ،مستخدما ً لهذا الغرض
جرد الى الملوس ،والذي يُمكن من خالله اعادة انتاج الكُل ،في مفهوم .كان
طريقة الصعود من ال ًم ّ
ُنى كُلية ،وكان
فيبر يُصارع طوال حياته ضد السوسيولوجيين والمؤرخين الذين اعتمدوا على ب ً
بال شك يُحارب ماركس ايضاً .كان ابتكاره لنظرية الفعل االجتماعي ،الذي كان من ال ُمفترض أن
يبدأ من التأمل بالفرد والذات في سلوكها ،نتيجة جدا ٍل ليس فقط ضد العضويين (ليبون
ودوركهايم) ولكن ايضا ً ضد الماركسية ،والتي عزا اليها ،دون أسس ،التقليل من دور الوعي
االنساني والدافع الفردي في ديناميكيات العمليات االجتماعية-التاريخية.
كان تأثير فيبر على السوسيولوجيا الماركسية هائالً ،لكنه ُملت َبس .بَذ َل بارسونز ،الذي قام بالكثير
للترويج له في الواليات المتحدة ،جهدا ً هائالً لتركيب أفكار فيبر مع أفكار باريتو ودوركهايم في
سياق نظري ٍة موحدة حول الفعل االجتماعي .تم انتزاع مقوالت فيبر النظرية من سياقها التاريخي
ى خالد .في الوقت نفسه ،تم استخدام فيبر كراية
لهذا الغرض وتحويلها الى مفاهيم ذات محتو ً
للتوجه السوسيولوجي ال ُمعادي للطبيعانية .عززت أزمة البنيوية الوظيفية في الستينيات االهتمام
بأفكاره ال ُمناهضة للوضعية والتاريخية ،لكنها (أي األزمة) أثارت في الوقت نفسه انتقادات حادة-
من جهة اليسار -لموضوعيته المنهجية ،ومبدأ "التحرر من ال ِق َيم" (الفين غولدنر وآخرين).
أصبح الموقف من فيبر في السوسيولوجيا األلمانية الغربية ،أو باألحرى ،تفسيره ،خطا ً فاصالً
في نفس الفترة بين التوجهات العلمية الوضعية والتوجهات اليسارية (خاصةً مدرسة
فرانكفورت) .ظهر هذا الصراع ،الذي غطى مجموعةً واسعةً من المواضيع ،بشك ٍل واضح في
كرس لمئوية فيبر .1في ورقة
مؤتمر السوسيولوجيين في ألمانيا الغربية في عام  9118ال ُم ّ
ماركوز ،كما في (جدل التنوير)  Dialectics of Enlightenmentلهوركهايمر وأدورنو
 ، 9189تمت ازالة الغموض الذي ارتبط بمفهوم العقالنية الشكلية عند فيبر ،وتم تفسير موقفه من
*
بس فيه.
هذه النقطة على أنه سلبي  Negativeبشك ٍل ال لُ َ
تغير الوضع في منتصف السبعينيات ،تمر السوسيولوجيا األلمانية الغربية اليوم بنوعٍ من "احياء
معاكس تماما ً لالهتمام به في السوسيولوجيا اليسارية الراديكالية في الستينيات.
فيبر" في اتجا ٍه
ٍ
وجد هذا االتجاه الجديد تعبيرا ً له في أعمال كونستانس سيفارث  Constans Seyfarthوجيرت
شميت  Gert Schmidtو وولفغانغ شلوشتر  Wolfgang Schluchterوآخرين .2ان كُتّاب
- See Eduard Baumgarten. Op. cit.; Ernst Cassirer. Op. cit 1
* أراد هوركهايمر وأدورنو من خالل مفهومهما حول السلبية  Negativeأن ي ُعارضا به المفهوم الماركسي للنفي وحتى المفهوم
الهيغيلي له .تحتوي كل ظاهرة من الظواهر على نقيضها ،وعندما يتطور الصراع بين األضداد ينفي احدى الضدين أحدهما اآلخر
فتتضمن الظاهرة كل ما هو ثمين أو مفيد الخ ،مما هو منفي ،وتتطور الى ظاهرة جديدة على هذا األساس .عند أدورنو وهوركهايمر،
يحصل النفي للقديم بشكل كلي
2
- See Constans Seyfarth. Gesellschaftliche Rationalisierung und die Entwicklung der
Intellektuellenschichten. Zur Weiterführung eines zentralen Themas Max Webers. In: Walter M.

 يقترحون، ومن ناحية أُخرى، يُبرزون الجذور األخالقية لمبدأ العقالنية، من ناحية،هذا االتجاه
 الظهار ما هي الطبقات االجتماعية التي كانت تحتضنه خالل تاريخ،تفسيرا ً اجتماعيا ً ملموسا ً له
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الفصل الثاني عشر
نظام فيلفريدو باريتو السوسيولوجي
ايلينا فالديميروفونا أوسيبوفا
 -1باريتو وعصره
في مطلع القرن العشرين ،هيمنت الوضعية في ايطاليا ،التي تميزت بالأصالتها وتنوعها .كان
الفكر السوسيولوجي الوضعي انتقائيا ً أيضاً ،حيث جمع بين عناصر النزعة الميكانيكية
والتطورية والبيلجة ال ُمبتذلة واتجاها ٍ
ت أُخرى .هذه كانت مفاهيم سيزارو لومبروسو Cesare
 ،9111-9931 Lombrosoوانريكو فيري  9121-9971 Enrico Ferriوآخرين .صارت
أفكار أنصار المدرسة االيطالية للسوسيولوجيا السياسية مثل غايتانو موسكا Gaetano Mosca
 9189-9979وروبرت ميشيلز  9131-9991معروفةً جيداً .كانت آراء فيلفريدو باريتو -9989
 9123قريبةً جدا ً منهم ُمباشرةً.
كمهندس وبدأ العمل في
ب سياسية،
ٍ
تدرب باريتو ،وهو نجل ارستقراطي هاجر الى فرنسا ألسبا ٍ
شركة روما للسكك الحديدية .بعد أن انخرط في وق ٍ
بكر في النضال السياسي ،بدأ يكتب في
ت ُم ٍ
الصحافة في نقد السياسة االقتصادية الحكومية ،داعيا ً الى حرية التجارة وعدم تدخل الدولة في
المشاريع التجارية الخاصة.
ش ّكل اهتماماته العلمية باالقتصادي االيطالي الرائد ماتيو بانتاليوني Matteo Pantaleoni
تأثر ت َ َ
وليون والراس  Léon Walrasبروفسور االقتصاد السياسي في جامعة لوزان .Lausanne
أصبحت نظرية التوازن االقتصادي التي طورها والراس ،والتي نقلها باريتو الى مجال المفاهيم
النظرية العامة عن ال ُمجتمع ،األساس التي بنى عليها نظامه السوسيولوجي .نَش ََر باريتو عددا ً من
تولّى منصبه.
المقاالت ال ُم ّ
كرسة لنظرية والراس ،وبعد تقاعد األخير عام َ ،9913
استند أول منشور رئيسي لباريتو (محاضرات في االقتصاد السياسي) Cours d’économie
 politiqueعلى محاضراته الجامعية .في وق ٍ
ت الحق ،انتقد سياسة الحكومة ،وكان صديقا ً لعد ٍد
من االشتراكيين ،ودافع عن الفريد دريفوس .*Alfred Dreyfus
حوالي عام  9111حدث تغير في مزاجه وقناعاته ،بسبب انهيار أوهامه الليبرالية السابقة .اتخذ
موقفا ً ُمعاديا ً للديمقراطية والليبرالية بشك ٍل علنيُ ،مقتنعا ً بأن عصر الليبرالية انتهى ،وأن ال ُمجتمع
دخل مرحلة ركود ،وأن االكراه ضروري لضمان استقرار الحياة االجتماعية .وجدت آراءه
الجديدة انعكاسا ً لها في كتابه (األنظمة االشتراكية) ،9119 Les systèmes socialistes
و(دليل االقتصاد السياسي)  ،9111 Manual of Political Economyوكذلك في عد ٍد من
المقاالت.
أجبر مرض القلب ،باريتو ،على التخلي عن نشاطه األستاذي ،وفي عام  9119تخلى عن منصبه
في الجامعة ،وظل يقرأ ال ُمحاضرات حتى عام  .9199أكمل عمله الرئيسي عام  9192بعنوان
(رسالة في السوسيولوجيا العامة)  ،Trattato di sociologia generaleولم يظهر هذا العمل
اال في عام  9191بسبب اندالع الحرب.
----------------* قضية الفريد دريفوس :هذه قضية معروفة في التاريخ األوروبي .انه نقيب في الجيش الفرنسي ،اتّ ِه َم أواخر عام  9918بتسليم وثائق
سرية الى جيش االمبراطورية األلمانيةُ .حك َِم عليه ،بعد محاكم ٍة ُمغلقة ،بالسجن مدى الحياة.

عندما وصل الفاشيون الى السلطة في ايطاليا ،امطروا باريتو بامتيازات المديح والتشريف .تم
تعيينه سيناتورا ً لمملكة ايطاليا ،وبدأ بال ُمساهمة في مجلة جيرارشيا الفاشية ،وما الى ذلك .توفي
في غضون عام من وصول الفاشيين الى السلطة ،دون أن يُحدد موقفه من النظام الجديد ،والذي،
على الرغم من تطبيقه ألساليب االكراه التي أوصى بها ،لم يحل أيا ً من التناقضات االجتماعية-
االقتصادية.
من الناحية الفلسفية ،كانت سوسيولوجيته جمعا ً وتركيبا ً للوضعية والالعقالنية االرادية .كان ِل ُمثُل
السوسيولوجي الفرنسي و ُمنظر الالسلطوية جورج سوريل  9122-9989تأثيرا ً كبيرا ً عليه ،ال
سيما نظرية سوريل عن العنف و ُمطابقة المبادئ الثورية باألساطير الدينية ،وكذلك أثرت عليه
مفاهيم غايتانو موسكا حول عالمية االنقسام الطبقي للمجتمع الى طبقتين-الطبقة الحاكمة ال ُمحتكرة
للسلطة ،والطبقة الخاضعة التي تحكمها األولى.
 -2المنهجية
أراد باريتو من منظومته السوسيولوجية أن تضع حدا ً للتنظير الميتافيزيقي والتأملي عن ال ُمجتمع،
الذي كان له موقع ُمهيمن في الفكر السوسيولوجي والسياسي في القرن التاسع عشر .كانت الفكرة
الرئيسية التي ألهمته هي وضع مبادئ بُنية المعرفة السوسيولوجية التي من شأنها ضمان
موثوقيتها وفعاليتها وتثبيتها .بينما تمسك ،على وجه العموم ،بمفهوم العلوم االجتماعية التي
طورها مؤسسو الوضعية كونت وجون ستيوارت ميل وسبنسر ،انتقدهم باريتو بحق ،بسبب عدم
اتساقهم في اتباع منهج االثبات التجريبي للمعرفة.
لقد اعتبر السوسيولوجيا توليفةً من ُمختلف التخصصات االجتماعية الخاصة (القانون ،االقتصاد
1
السياسي ،التاريخ السياسي ،تاريخ الدين) ،والتي كان الهدف منها دراسة ال ُمجتمع االنساني ككل .
اتبع باريتو المنهجية التي يهدف من خاللها الكشف عن المبادئ الشاملة لبُنية ووظائف
ال ُمجتمعات .في ُمحاولة لجعل السوسيولوجيا علما ً دقيقا ً مثل الفيزياء والكيمياء وعلم الفلك ،اقترح
استخدام عبارات وصفية ُمثبتة تجريبياً ،مع ُمراعاة القواعد المنطقية في العبور من ال ُمالحظة الى
التعميم ،بصرامة .تقود العناصر األخالقية ،أي بشك ٍل عام ذات القيمة ،في رأيه ،الى تشويه
الحقائق وتزييفها ،وبالتالي يجب ازالتها.
برأيه ،يُمكن ُمعالجة أي نظرية من ثالثة جوانب-9 :الجانب االيجابي-ال ُمستقل عن المؤلف
و ُمتلقي النظرية -2 ،ذاتي ،تمشيا ً مع المؤلف وال ُمتلقي ،عندها يتضح لماذا ابتكر المؤلف نظريته
وفهمها فرد ٌ ُمعين -3 ،النفعي ،أي من زاوية فائدتها الفردية أو االجتماعية .في رأي باريتو ،ال
تعتمد الفائدة على موضوعية أو ذاتية النظرية .ان الحقيقة في حد ذاتها ُمحايدة ،وال يتم اكتشاف
ميزتها االجتماعية اال من خالل تطبيقها لتحقيق أهداف ُمعينة .اذا كانت النتائج ُمفيدة للمجتمع،
2
فان النظرية تكون حينها ُمفيدة ً ايضاً .اذا كانت النتائج ضارة ،فان هذا يعني أن النظرية ضارة .
عالوة ً على ذلك ،اعتبر أن جميع النظريات السوسيولوجية خاطئة ومحدودة ومشوهة في محتواها
على ح ٍد سواء ،النه لم يكن هناك اي سوسيولوجي قبله اتبع منهجية التجريبية المنطقية .حملت
ُمعالجة باريتو لمسائل السببية واالنتظام والحقائق االجتماعية وبعض المسائل المنهجية الثانوية
طابع تأثير الماخية .مثل ُمعظم الوضعيين ،دعا الى نبذ مفاهيم "ال ُمطلق" و"الضرورة" حيث
1

- Vilfredo Pareto. The Mind and Society. Vol. I. Translated by Andrew Bongiorno and Arthur
Livingstone (Harcourt, Brance, New York 1935), p 3
 - 2قد تكون نظرية صحيحة من الناحية التجريبية ُمفيدةً للمجتمع ،ينطبق هذا على النظرية الخاطئة تجريبيا ً والتي قد تكون ضارةً،
الناس يُنكرون هذا" Ibid., p 171

ى قبلي  a prioriوتحمل السمة التي تُميز الميتافيزيقيا والالهوت .اقترح
زَ ِع َم أنها تتضمن محتو ً
تصوير التبعيات بين الحقائق االجتماعية في شكل مؤشرات كمية .زعم أن على السوسيولوجي
أن يهتم بكثافة وقوة ووزن الظروف والحقائق االجتماعية المتنوعة ،وليس بالطابع الضروري
والجوهري للعالقة بينها .بدا مفهوم "الجوهر" وبالمثل مفهوم "الضرورة" كبقايا قديم ٍة بالنسبة
سر القانون العلمي على أنه َحدَث
له .كتب يقول "ان الجواهر ...كينونات غريبة عن العلم" ،1وف ّ
عنصر الضرورة .ان القانون ،كما يفهمه هو،
قابل للتكرار له طابع احتمالي وال يحتوي على ُ
2
يفتقر أيضا ً الى طابع الشمولي ة ويعمل فقط "في حدود الزمان والتجربة المعروفة لنا"  .تم التعبير
عن اقترابه من التفسير االتفاقي  Conventionalistللقانون ليس فقط في تأكيده طابعه
االفتراضي واالحتمالي وحسب ،ولكن أيضا ً في ادعاءه بأنه يعتمد على وجهة نظر الباحث ،أي
على اختيار األخير الشخصي لزاوية بحث صالت الظواهر .لم يرسم باريتو خطا ً حادا ً بين
القوانين الموضوعية التي تُعبّر عن العالقات الضرورية والموضوعية ال ُمستقلة عن االنسان في
الطبيعة وال ُمجتمع ،والقوانين التي صاغها الناس بهدفٍ ُمحدد وفقا ً لمهام الباحث ،أي
االفتراضات .كان عدم وجود حدود واضحة بين الموضوعي والذاتي سمةً من سمات تفسيره
لمفهوم "الحقيقة االجتماعية" .لم يَ َر أي فرق بين الحقائق من زاوية طبيعتها االبستمولوجية أو
المادية أو المثالية ،ومن وجهة نظر صحتها أو خطأها .كان هذا النهج محفوفا ً بالتناقضات العميقة
وأدى الى عدم فهم الطبيعة الخاصة لمختلف الظواهر االيديولوجية (على سبيل المثال ،الدين).
أدى ذلك ،على المستوى النظري والمنهجي ،اما الى تفسير وظيفي للحقيقة ( Truthكل ما هو
موجود هو صحيح) ،او الى استبعاد مسائل الحقيقة من العلم (-مثل ُمطابقة المعرفة بالواقع)-
باعتبارها ال عالقة لها(-أي مسائل الحقيقة)-بالمنهجية.
نظرا ً الن مفهوم السببية عبّر عن عالقة ال يُمكن ُمراقبتها أو مالحظتها ،فقد ألقى باريتو بظال ٍل
ص الى أنه يجب استبدال
من الشك عليهاُ .منتقدا ً مبدأ السببية األُحادية َ Monocausualityخلُ َ
العالقة السببية ككل ،بعالقة الترابط والتفاعل .في انكاره لألولوية السببية ألي ظاهرة واحدة ،دعا
الى استبدال العالقة الترابطية بالعالقة الوظيفية ،والتفسير السببي بالتفسير الوظيفي .بما أنه كانت
كل ظاهرة اجتماعية وظيفةً للعديد من ال ُمتغيرات ،فان على النظرية االجتماعية أن تُعير االنتباه
الى جميع العوامل التي تعمل في ال ُمجتمع وتتبع عالقات التبعيات الدائمة بينها.
على هذه األسس ،رفض مفهوم التطور  Evolutionالخطي قائالً بأن "التطور ال يحدث على
طول خطٍ ُمستمر".3
أولى باريتو أهميةً كبيرة ً لدقة المصطلحات العلمية .لكنه لم يُقدم تعريفا ً دقيقا ً وصارما ً للمفاهيم
األساسية التي وظفها في نظامه السوسيولوجي .وظلت نيته في أن يُعطي كتابه (رسالة في
السوسيولوجيا العامة) شكالً رياضياًُ ،مجرد اعالن .لم يذهب أبعد من الرسوم التوضيحية
والصيغ والرسوم البيانية الهندسية والجبرية.
ومن خالل تعريفه للجانب ال ِق َيمي للنظرية بأنها كذبة ُمضافة الى البُنية التجريبية-المنطقية ،فانه قد
اتخذ موقف التحرر من ال ِقيَم .لكن انفصال النظرية عن ال ُممارسة ،واختزال الحقيقة  Truthالى
صحة المنطق الشكلي ،ورفضه للحتمية كمبدأ لدراسة وتفسيؤر الظاهرة االجتماعية ،حرمت
باريتو من فُرصة ليس فقط تفسير حقائق الحياة االجتماعية التي كانت ذات أهمية بالنسبة له،
ولكن ايضا ً حرمته من فهم أصل وجوهر النظريات االجتماعية التي كان يُحاول أن يفصل نفسه
نواح عديدة.
عنها ،والتي انتقدها بحق من
ٍ
1

- Ibid., p 16
- Ibid.,p 35
3
- Ibid., p 307
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 -3ال ُمجتمع كنظام من تفاعالت األفراد
كانت احدى أفكار باريتو المركزية هي اعتبار ال ُمجتمع كنظام في حالة اضطراب تدريجي
بطابع
واستعادة للتوازن .لقد أخذ هذا المفهوم من نظرية والراس االقتصادية ،والتي طبعها باريتو
ٍ
ميكانيكيُ ،معتبرا ً ال ُمجتمع كنموذج بدئي على شكل موديل تتوازن فيه كل األجزاء التي ترتبط
ببعضها البعض بشك ٍل صارم وتتأثر ببعضها بشك ٍل ميكانيكي .يؤدي التغير في احد األجزاء الى
انتقال هذا التغير على الفور الى أجزاءٍ أُخرى ،ويتحرك بالتالي النظام بأكمله ويصير قيد العمل،
حتى تتم استعادة التوازن الديناميكي مرة ً أُخرى.
كنظام فرعي ٍ في المنظومة االجتماعية .برأيه ،يتألف النظام
تعامل باريتو مع االقتصاد،
ٍ
ُ
االقتصادي من جزيئات فردية-أناس -يتحركون من خالل االحتياجات والمصالح العقالنية
ويواجهون عقبات في طريقهم لتحقيق ما هو مرغوب اقتصاديا ً بالنسبة له .النظام االجتماعي أكثر
تعقيداً .يُشارك األفراد في العمل االجتماعي .ان المشاعر التي يحكمها الطابع النفسي لألفراد هي
ال ُمحرك الرئي سي الذي يجعل النظام بأكمله قيد التشغيل .كان فهم هذه المشاعر أصعب بكثير من
فهم أي اعتبارات عقالنية.
قام باريتو بتقسيم األفعال االجتماعية الى منطقية وغير منطقية ،ومن أجل ايجاد معيار للتمييز
بينهما ،قام بتقسيم األفعال الى أجزاءها ال ُمكونة ،أي الفعل الذي يُمكن مالحظته خارجيا ً وأساسه
العقالني ،والحالة الذهنية للشخص الفاعل .لقد اعتبر أن هذا الجزء األخير ،هو الثابت الذي يقع
في أساس الفعل ويُحدد طابعه .اعتبر أن الحالة الذهنية للفرد األساس الموضوعي للظاهرة
االجتماعية ،على عكس أساسها الذاتي ،الذي فهمه على أنه ال ُحجج التي يُقدمها الفاعل لتبرير
فعله.1
يقول باريتو أن خطأ جميع السوسيولوجيين السابقين هو أنهم تجاهلوا الجانب الموضوعي للمسألة
ودرسوا فقط المفاهيم النظرية الناشئة عنها ،أي قصروا أنفسهم على دراسة الجانب الذاتي من
الواقع .يجب على البحث السوسيولوجي "الموضوعي" أن يدرس التوجهات الذهنية واألفعال
(غير المنطقية) التي تحكمها ،والتي-هذه األخيرة -تُشكل الجزء األكبر من جميع األفعال البشرية
بشك ٍل عام .األفعال "غير المنطقية" ،وفقا ً لباريتو ،تحكمها مشاعر منطقية خاصة .على النقيض
من تلك "المنطقية" ،فهي نابعة من الحالة العاطفية للشخص ،ولعملية ذهنية العقالنية ،وليس
ُحجج واعتبارات واعية.
تتميز األفعال (غير المنطقية) بأن فاعليها ال يعرفون الروابط الموضوعية الحقيقية بين الظواهر،
وبالتالي يستخدمون وسائل غير ُمناسبة لتحقيق غايات ،رابطين الوسائل والغايات بطريقة "غير
منطقية" .كانت روابط الغايات والوسائل وهمية في هذه الحالة ولم تكن موجودة ً اال في أفكار
الفاعل .هذه هي ،على سبيل المثال ،القرابين واألُضحيات والطقوس الدينية األُخرى التي كان
هدفها تهدئة اآللهة وبالتالي تحقيق الغاية المرجوة .لم تكن الوسائل من هذا النوع ُمرتبطة بشكل
موضوعي بالغاية وبالتالي لم تؤد الى تحقيقه.
تسترشد األفعال (المنطقية) بالعقل بدالً من المشاعر ،وتُنظمها القواعد والمعايير .ان هذه األفعال
تُميز مجال النشاط االقتصادي والعلم و(الى ح ٍد ما) السياسة .في تلك الحالة ،يتم ربط الوسائل
والغايات معا ً من خالل منطق موضوعي قائم على الروابط الموجودة فعالً ،وبالتالي تؤدي الى
تحقيق الغايات .بعبار ٍة أُخرى ،تكون الوسائل مناسبة من أجل الوصول الى الغاية .أشار باريتو
- Ibid., p 76
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الى أهمية هذا العنصر األخير ،الن جميع األفعال ،تبدو من وجهة النظر الذاتية ،منطقيةً لمن
قاموا بها.
ى آخر ،اقترح
في ُمحاول ٍة اليجاد أسس موضوعية للتعامل مع األفعال "غير المنطقية" على مستو ً
1
باريتو اتخاذ "وجهة نظر اآلخرين الذين لديهم معرفة أكثر شموالً ،كمعيار للموضوعية" .
كانت دراسة بُنية وعناصر الفعل االجتماعي ،وكذلك تصنيفها وفقا ً لدرجة الوعي أو نوع الدافع
ال ُمهيمن ،أمرا ً مشروعا ً في حد ذاته .لكن مفهوم الفعل االجتماعي عند باريتو كان له عنده طاب ٌع
فردي والعقالني ،يُشدد بشكل وحيد الجانب على الطبيعة العاطفية للدوافع البشرية ،والتي لم يجد
لها أي تفسير آخر غير تفسير يُشير الى أصلها الطبيعي  .Naturalال يُمكن تفسير األسباب
ال ُمحفزة لألفعال االجتماعية للجماعات االجتماعية الكبيرة والطبقات انطالقا ً من مثل هذه
المواقف .بالنسبة للطبقة التي توحد األفراد الذين لديهم سمات ذهنية متنوعة تماماً ،فان هذا ال
يمنع هؤالء األفراد من العمل معا ً في لحظ ٍة ما من التاريخ.
عين عن االنسان .بتأكيده على
استند مفهوم الفعل االجتماعي الذي طوره باريتو الى
ٍ
مفهوم ُم ٍ
الطبيعة غير المنطقية والالعقالنية للفرد ،ادعى أن أفعاله ال تكون أبدا ً كما تبدو لنفسه .ان ما هو
انساني بالضبط ،يتألف على وجه التحديد من القدرة على توظيف العقل الخفاء أفعال المرء "غير
المنطقية" بوسائل تبدو منطقيةً .يكتب باريتو" :ان االنسان ،على عكس الحيوان يُريد أن يُفكر،
ويشعر أيضا ً بأنه ُمضطر الخفاء غرائزه ومشاعره عن األنظار" .2وألن جميع الناس يشعرون
أنفسهم بأنهم مخلوقات ،فضالً عن شعورهم بأنهم مخلوقات معقولة ،فان مسألة العالقة بين
المشاعر والعقل والمشاعر وااليديولوجيا تنهض على الفور .أعطى باريتو األولوية للمشاعر
دون ترددُ ،معتبرا ً اياها القوى الدافعة الحقيقية لتاريخ البشرية .اختزل أنماط التاريخ في انتظامات
حياة األفراد الفُرادى الذهنية الالعقالنية ،ودعا االيديولوجيات بأنها لغات المشاعر.
وضع باريتو ،من خالل اعتباره العواطف أساسا ً لديناميكية النظام االجتماعي ،أعمدة أساس
بيولوجية ليقف عليها النظام االجتماعي ،النه فسر نفسية االنسان وميزاته وخصائصه خارج
السياق االجتماعي-االقتصادي ،وباالنفصال عنه .على الرغم من أن مقاربته حول ال ُمجتمع
كمنظومة ،مشروعة في حد ذاتها ،اال أن مبدأ التوازن الميكانيكي والعالقة الميكانيكية لعناصر
رض.
الكل لم تستطع أن تُفسر أداء ال ُمجتمع ككل ،بشك ٍل ُم ٍ
كشفت فكرة االعتمادية الوظيفية ال ُمنفصلة عن مبدأ الحتمية االجتماعية والتي كان يجب عليها
(أي االعتمادية الوظيفية) أن تستبدلها ،كشفت عدم صحتها النظرية كمبدأ تفسيري .اضطر
باريتو ،من أجل العثور على مصدر حركة النظام ،الى اتخاذ موقفٍ من النزعتين البيولوجية
والسيكولوجية ،أي البحث عن مصدر الحياة االجتماعية في الميول النفسية للناس ،عالوة ً على
ذلك ،تلك المصادر التي لم يكن لها صالت باالنتاج والنشاط االقتصادي ،وقام باختيارها بشك ٍل
تعسفي.
 -4االختزالية السيكولوجية
بعد أن جعل المجال العاطفي للنشاط البشري الرابط الرئيسي في نظامه السوسيولوجي ،أبدى
باريتو تحفظاً ،على أن تلك المشاعر التي تستحق اهتمام السوسيولوجي ،هي فقط تلك المشاعر
التي تظهر في أفعا ٍل من نوعٍ ُمعيّن والتي يُمكن تصنيفها بدقة .انها غير ُمتغيرة وثابتة ،وبالتالي
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كانت عناصرا ً للنظام االجتماعي التي "تُحدد التوازن االجتماعي" .1أعطاها اسما ً غير ُمعتادا ً
سب  sedimentationأو
يصعب تفسيره  ،Residuesوالذي يُشير في لغة الكيمياء الى التر ّ
الرواسب  residualsراغبا ً بالتالي في التأكيد على استقرارها ،والقدرة على أن "تبقى" بعد
تجريد الفعل االجتماعي من كل االعتبارات العقالنية.
وفقا ً لباريتو ،تكون الرواسب ،باعتبارها أُسس المشاعر والعواطف والغرائز والحاالت النفسية،
فطريةً وطبيعية ،وال تخضع للظروف ذات الطابع الخارجي .انها الدوافع الداخلية والبيولوجية
التي تُحدد السلوك االجتماعي للشخص .لقد حاول تفسير جميع أنواع السلوك االنساني العديدة من
سم ك ٌل منها الى مجموعا ٍ
ت فرعية .بعد أن نَظ َمنَ
خالل ثالث أصناف أساسية من "الرواسب" ،تُقَ ّ
األفعال التاريخية الى ابعد من ذلك  ،شدد على الدور الرئيسي ألول صنفين من "الرواسب".
أطلق على الصنف األول "غريزة التجميع" ،2والتي ادعى أنها تكمن وراء جميع التغيرات
االجتماعية .كا ن هذا هو الميل النفسي الداخلي لالنسان لجمع األشياء واعادة ترتيبها ودمجها
ق ُمختلفة ،أحيانا ً من أجل القيام بذلك وحسب ،وأحيانا ً النه كان من الصعب عليه االمتناع
بطر ٍ
عن الجمع .يتألف الصنف الثاني من "دوام المجموع" (أو دوام الكُل) ،3والتي تُعبر عن الميل الى
الحفاظ على الروابط بمجرد تكوينها .هذا الشعور ال ُمحافظ هو األساس خلف العداء ألي تغييرات
أو تعديالت ،وض ّمن باريتو في هذا الصنف "حاجة الشخص للتعبير عن المشاعر عبر األفعال
الخارجية" ،أي "ال ُمجتمع" و"االندماج" .وأخيراً ،غريزة الجنس ،كصنف ثالث من "الرواسب".
حاول ،في األجزاء األخيرة من كتابه (رسالة في السوسيولوجيا العامة) ،أن يُطبق نظرية
"الرواسب" لتفسير التاريخ األوروبي وتصويره على أنه صراع بين الصنفين األول والثاني من
"الرواسب" ،أي غريزتي التغيير وال ُمحافظة  ،Conservatismاالبتكار واالنحالل .لقد تعامل
مع األفعال "غير المنطقية" التي تتم على أساس "الرواسب" باعتبارها الخلية الرئيسية للحياة
االجتماعية التي تُحدد مسار التغيرات الدورية في التاريخ وتراجعاته.
أدى عدم وضوح مفهوم "الرواسب" وتعقيده ،ومجموعة ال ُمصطلحات التي تضمنها (على سبيل
المثال ،المشاعر ،الغرائز ،تمظهرات المشاعر في األفعال) وطبيعة االزدواجية الذاتية-
الموضوعية للمفهوم (سيكولوجيا ً واجتماعياً) ،أدى كل ذلك ،الى عدم انتقال مفهوماته
السوسيولجية هذه الى مفردات السوسيولوجيا الغربية.
ان لدى العقالنية مفهوم باريتو جذور ابستمولوجية واجتماعية عميقة ،تكمن في أزمة الفهم
العق الني والوضعي لالنسان .في الوقت نفسه ،ارتبط تأكيده على الدور الحاسم للقوى النفسية
الالعقالنية بتشاؤم اجتماعي عميق ،وفقدان االيمان بالعقل البشري ،في عصر األزمة
االجتماعية .بدالً من فكرة عقالنية كل الوجود ،تقدمت فكرة الالعقالنية والالمنطقية لتحل محلها،
تلوين بيولوجي .كان مفهوم باريتو السوسيولوجي
وحلت محل فكرة العقالنية ،العقالنية ذات
ٍ
دليالً واضحا ً على استحالة بناء نظرية علمية عن الشخصية والفعل االجتماعي بدون االعتماد
فهم صحيح عن ال ُمجتمع .غذّى االيمان بدور "الرواسب" الحاسم ،النزعة الميكافيلية الجديدة
على ٍ
لسي اسة باريتو" :يكمن فن الحكومة في ايجاد طرق لالستفادة من هذه المشاعر ،وليس في اهدار
الطاقات في تدميرها .ان المهم هو تقويتها" .4بعد أن أكد الدور األساسي للمجاالت العاطفية
للنفسية االنسانية ،استنتج باريتو منها ،نظرياته الالحقة عن االيديولوجيا والطبقات االجتماعية
والتغيرات في النخبة.
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 -5مفهوم االيديولوجيا
لم يكن مصادفةً ،اهتمام باريتو بنظرية االيديولوجيا ،التي كانت جزءا ً ال يتجزأ من نظامه
السوسيولوجي .أثارت خيبة أمله من األحزاب الليبرالية من الطبقة الوسطى ،والتي كانت غير
قادرة على العمل الف ّعال وكانت غارقة في المؤامرات وصراعات السلطة ،أثارت عنده موقفا ً
الحيَل والمراوغات الديماغوجية للجماعات االجتماعية السياسية
سلبيا ً بشك ٍل خاص تجاه ِ
ال ُمهيمنة ،والتي رأى جوهرها في سعيهم الخفاء أهدافهم السياسية القذرة .في الوقت نفسه ،أقنعه
نهوض الماركسية العارم في ايطاليا بقوة االيديولوجيا وأهميتها االجتماعية ،وحفزه على البحث
عن األسباب الكامنة وراء انتشارها ،وتأثيرها على الحياة االجتماعية .مع االحتفاظ بموقف الدفاع
عن النظام الرأسمالي ،سعى باريتو لشرح الطبيعة الخاصة ووظائف االيديولوجيا في العالم
الحديث.
يقول" :ان الحجج المنطقية الزائفة ،والتمسك الفارغ بالحجج الكاذبة والتبريرات واألعذار
الزائفة ،هي تمظهرات لجوع االنسان للتفكير".1
تم التعبير عن الحاجة الى نظريات منطقية زائفة تُبرر السلوك االجتماعي ،حيث ال يتم ربط
الوسائل ال ُمقترحة لتحقيق الغايات بالمنطق الموضوعي ،في انشاء العقائد الالهوتية واألخالقية
والسياسية والتي تحجب الجوهر الحقيقي للدين واألخالق والسياسة .لذلك على العلوم االجتماعية
أن تُبرز أساس هذه العقائد ،أي المشاعر التي تحكمها .بالنسبة الى باريتو ،االيديولوجيات هي
عطيَت شكالً نظريا ً الخفاء طابعها غير المنطقي
وحيَل ديماغوجية بارعة أ ُ ِ
صرف ِ
أغلفة لفظية َ
أصالً .أُنشِئت االيديولوجيات الخفاء الدوافع الحقيقية لألفعال التي تكمن جذورها في الطبقات
 Layersالالعقالنية في العقل االنساني .لقد أطلق على االيديولوجيات والمعتقدات والنظريات
االيديولوجية " ُمشتقات" ،من أجل أن يُشدد على طابعها الثانوي المأخوذ من العواطف .وقام
بتطوير تصنيفٍ لها وقسمها الى أربعة فئات.2
تتكون الفئة األولى من تأكيدات ُمقدمة كحقائق ُمطلقة أو بديهيات أو عقائد .تحتوي الفئة الثانية
على أحكام ضعيفة تُبررها السُلطة .الفئة الثالثة تتكون من مبادئ ومشاعر ُمتفق عليها بشك ٍل عام،
غالبا ً ما تقوم مشاعر الشخص الفاعل الذي لديه بعض "الرواسب" بتبرير هذه الفئة ،ويصورها
على أنها تتفق مع مشاعر "جميع البشر وأغلبية البشر وجميع الناس األخيار ،وما الى ذلك".3
تتشكل الفئة الرابعة من االشتقاقات من خالل ال ُحجج المنطقية البحتة "البراهين الشفهية"
والتعبيرات التي ليس لديها أي ُمعادل موضوعي ،مثل مغالطات المنطق الصوري المعروفة .ان
هذه االشتقاقات من هذا النوع ،التي يستخدمها ال ُخطباء عادةً ،نشطة بشك ٍل خاص الن المشاعر
المطلوبة تُثار عند ال ُمستمعين عن طريق الخطابة البارعة ،عالوة ً على ذلك ،ال يُالحظ ال ُمستمعين
ذلك .مثل هذه االشتقاقات هي ذات قيمة كبيرة في السياسة واجراءات المحكمة ،وتتضمن ايضا ً
التالعب بالكلمات واستخدام الكلمات الشائعة وال ُمختارة جيدا ً وتحريفات العبارات .4اعتبر باريتو
أن العبارات اللفظية الكاذبة والمشتقات االيديولوجية واألديان ترفض التحليل العلمي الدقيق .لكنه
حاول ايجاد طريقة لتفسير الظواهر االجتماعية .يقول ،انه من الخطأ اعتبار هذه البُنى المنطقية
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الزائفة ُمجرد عبث أو مرض ،وأنه ال يجب التعامل معها على أنها ثمار خيا ٍل خلقتها طائفة
كهنوتية لتخدير الجماهير .لدن ُمعارضته االشتقاقات (االيديولوجيات) ووضعها ُمقابل الحقيقة،
شدد في نفس الوقت على أن عدم اتساقها المنطقي ال يُقلل بأي حا ٍل من أهميتها االجتماعية ،أو
قيمتها بالنسبة للمجتمع ككل وللفاعلين الفُرادى" .تُظهر الحقائق بوضوح أن األساطير ليس لها
واقع ،وفي نفس الوقت فان لها أهمية اجتماعية عظيمة.1
يجب ُمالحظة دقة بعض ُمالحظات باريتو .أكد ،على سبيل المثال ،على الدور الفعال
لاليديولوجيات وقوتها الحشدية" :بشك ٍل عام ،يتم قبول االشتقاق ليس النه يُقنع أي شخص بقدر ما
النه يُعبر بوضوح عن األفكار التي يمتلكها الناس بطريقة ُمشوشة-هذه الحقيقة األخيرة هي عادة ً
العُنصر الرئيسي في الموقف .بمجرد قبول االشتقاق ،فانه يُضفي قوة ً وعدوانيةً على المشاعر
ال ُمعارضة ،والتي تجد اآلن طريقةً للتعبير عن نفسها.2
ٌ
اشتقاق بسيط،
كتب عند توضيحه آلية تطويع وعي الجماهير" :الشيء ال ُمهم هو أن يكون لديك
ويستوعبه الجميع بسهولة ،حتى أكثر الناس جهالةً ،ثُم تُكرره مرارا ً وتكراراً".3
شدد على العناصر الالواعية في العقل البشري ،وصاغ أفكارا ً ُمعينة عن سيكولوجيا العقل
الباطن ،على الرغم من أنه لم يكن على دراي ٍة بأعمال فرويد.
ولكن بعد أن قام بفصل مسألة الفعل غير المنطقي عن الممارسة االجتماعية ،اتخذ باريتو موقف
النسبوية .في رأيه ،لم تكن هناك اختالفات من حيث المبدأ ،بين الحجج التي استخدمها الوثنيون
والمسيحيون ،وال ُحجج التي استخدمها أنصار التقدم واالنسانية والتضامن االجتماعي
والديمقراطية ،الخ .اتسمت كل هذه النظريات بنفس الفدر بهيمنة المشاعر على الحقائق ،ولم يكن
لها أي قيمة من وجهة النظر العلمية ،ونفى أن االيديولوجيات تختلف بشك ٍل أساسي عن بعضها
ب ُمختلفة من
س ٍ
البعض عندما تنهض في مراحل ُمختلف ٍة من تطور ال ُمجتمع ،واحتوت على نِ َ
الحقيقة واألساطير .وبالطبع ،لم يعتبر أن األشكال ال ُمختلفة للوعي االجتماعي تعكس جوانب
ُمختلفة من الوجود االجتماعي .ووفقا ً له ،فان االيديولوجيات تغيرت فقط بالشكل ،واستبدلت
نظاما ً من ال ُحجج بآخر ،وصياغةً لفظيةً بأُخرى أكثر مرونةً واتقاناً.
في الواقع ،قام بحصر مشكلة االيديولوجيا في الحدود الضيقة للعقل الفردي ،وفصلها عن التاريخ
الحقيقي وصراع الطبقات الذي أخذ في خضمه تطور االيديولوجيا مكانه .كانت النتيجة المنطقية
ل ُحجج باريتو هي فرضية وجود أفراد ُمختلفين يُمكنهم أن يُحرروا أنفسهم من المشاعر التي تُشوه
صورة الواقع" .تُظهر التجربة أن الشخص يُمكن أن يقسم نفسه الى قسمين ،والى ح ٍد ما ،على
األقل ،أن يُنحي جانبا ً مشاعره ومفاهيمه ال ُمسبقة وعاداته و ُمعتقداته ،عندما ينخرط في المسعى
العلمي ،وأن يعود اليها بعد ذلك" .4هؤالء الناس في رأيه ،عباقرة .لقد كان مصير "الكُتّاب العوام
من ذوي المواهب المتوسطة" أن يستسلموا للمشاعر واألفكار ال ُمسبقة ،أما العباقرة العُظماء
"بحكم صفاتهم الخاصة ،يرتقون فوق العامة ويقفون بعيدا ً عن جماهير العوام .وبالتالي فهم
يعكسون بشكل أقل ،األفكار وال ُمعتقدات والمشاعر السائدة" .5هذا االقتباس ،دليل على أن باريتو
كان بعيدا ً عن كونه قد انعتق من أوهام العقالنية الوضعية بالرغم من العقالنية نظريته .وفقا ً
لمفاهيمه ،فان العباقرة والقادة والشخصيات البارزة هم أصحاب العقل ،في حين أن الجماهير
ليست قادرة اال على االسترشاد بالمشاعر والعواطف الالواعية.
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كان يُميز باريتو أنه حاول تحديد مهام عا ِلم المنطق والسوسيولوجي" .يكون عالم المنطق قد أنجز
عمله عندما يكتشف الخطأ في المناقشة ،وعندما يستطيع أن يضع اصبعه على ال ُمغالطة فيها.
ولكن هذا هو المكان الذي يبدأ فيه عمل السوسيولوجي ،النه يجب أن يكتشف سبب قبول الحجة
الزائفة .لماذا تكون السفسطة ُمقنعة ،هذا من اختصاص المنطق ،أما السوسيولوجيا فشغلها هو
تفسير لما هي مقبولة بشك ٍل واسع" .1ولكن اجابته على هذا ليست سوسيولوجية بأي حا ٍل من
األحوال" :يتم قبول التأكيد ويكتسب هيبة من خالل المشاعر المختلفة التي تُثيرها عند اولئك الذين
يسمعونها ،وبذلك تكتسب المشاعر مكانةً (البرهان) .انها ُمقنعة النها تُقال بنبرة تأكيدية كبيرة
وواعية وبلغة أدبية".2
ان ال ُمشتقات ُمستمدة وتعتمد بشك ٍل عام على توازن العوامل االجتماعية .كان باريتو يميل الى
اعتبار مجموع "الرواسب" والمصالح ،والالتجانس االجتماعي ال ُمرتبط بها ،كاألساس
االجتماعي الرئيسي ،وليس العالقات االجتماعية-االقتصادية .كشف بحماسة وأزال الغموض عن
االشتقاقات ال ُمختلفة .قال ،ان النظريات القانونية ليست دليالً على التطبيق الفعلي للقوانين ،ولكنها
تُستخدم ك ُحجج زائفة وفق غايا ٍ
ت أنانية .عملت االشتقاقات األخالقية على تغطية األهداف
الالأخالقية ،واالشتقاقات الدينية الخفاء المشاعر الدنيئة التي تشترك فيها جميع العصور واألمم،
كما يزعم.
يُمكن للمرء أن يشعر بتأثير صراع ماركس ضد المفاهيم االيديولوجية المثالية التي شوهت الواقع
في حماسة باريتو في قتاله ضد االيديولوجيات .لكن الحل االيجابي الماركسي لمسألة الوعي
االجتماعي كان غير مقبوالً بالنسبة له .كان من ال ُمستحيل بوج ٍه عام تفسير سبب تشويه
ملموس وتاريخي ،أي
االيديولوجيات غير العلمية للواقع االجتماعي ،وتحليل محتواها بشك ٍل
ٍ
الكشف عن جذورها االبستمولوجية والطبقية من المواقف النظرية التي كان باريتو ينطلق منها.
ق ال يمكن تذليله ،اذ لم يكن فيه أكثر من المشاعر التي التي
كشف مفهوم االشتقاقات عن ضي ٍ
كانت تُعبر عن نفسها .ولم يستطع مفهوم "الرواسب" الجامد ،تفسير التغيرات في االيديولوجيات،
ولم يستطع كشف محتواها .ان تفسير االيديولوجيات على أنها اثبات منطقي زائف للفعل تم ُمسبقا ً
سر باريتو الفعل االجتماعي
او يتم تنفيذه-كخلية أولى للحياة االجتماعية -لم يُنقذ الوضع أيضاً .ف ّ
نفسه بطريقة سيكولوجية بحتة على أنه العقالني بطبيعته .ان كانت االيديولوجيات ذات طابع
العقالني ،وكانت الدوافع التي صيغت من خاللها خارج العقل ،فما هي العوامل التي يُمكن عندئ ٍذ
تسميتها سببية؟ في أي مجال يجب البحث عنها؟ لقد بحث ماركس وآنجلز عنها في الظروف
االجتماعية للفردُ ،مظهرين أن األفعال تُحفزها في كل حالة أسباب مادية وليس ما يُقال عنها ،بل
ب
على العكس من ذلك ،فان العبارات السياسية والقانونية ،مثل األفعال ونتائجها ،تنشأ عن أسبا ٍ
مادية" .3ومع ذلك ،سعى باريتو الى البحث عن مصدر الظواهر االيديولوجية في عقل الفرد
ال ُمنعزل بشك ٍل ُمنفصل ،وتعامل معها بشك ٍل غير تاريخي وتجريدي .لم تُهمه القوى االجتماعية
الحقيقية التي حددت مكانة الفرد في الحركات االجتماعية الجماهيرية ،وأفعال الجماعير بشك ٍل
عام .كانت البُنية الطبقية للمجتمع ،ومصالح وتطلعات القوى االجتماعية ال ُمختلفة التي كانت
تؤسس نفسها على العلم في أفعالها ،بحكم وضعها االجتماعي الموضوعي ،كانت خارج مجال
نظره .أدى رفضه للمقاربة الطبقية التاريخية للظواهر االيديولوجية الى التوصل الى مالحظات
محدودة وأُحادية الجانب .في النهاية ،أثبت هو نفسه أنه يسير في متاهات "الوعي الزائف" الذي
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أعتبر انه من مهامه دراسته .الى جانب ُمتطلبات منهج ابستمولوجي-منطقي تحدث عنه هو،
تضمنت النظرية العلمية ومنهجية العلوم االجتماعية بالضرورة تحليالً سوسيولوجيا للواقع
االجتماعي من وجهة نظر مصالح طبقية ُمعينة .أدت أُحادية الجانب لمنهجيته الشكلية ،واختزاليته
السيكولوجية ،الى وقوعه في أخطاء كبيرة لدن ُمعالجته للمفاهيم حول االيديولوجيا.
 -6فكرة تداول النُ َخب
وفقا ً لباريتو ،كان الالتجانس االجتماعي ،الذي افترض ُمسبقا ً الالومساواة النفسية لألفراد،
عنصرا ً اساسيا ً في النظام االجتماعي .تعتمد فردية أي مجموعة اجتماعية على القدرات
ُ
والمواهب الطبيعية ألعضائها ،وهذا بدوره يُحدد موقع المجموعة على درجة ُمعينة في السلم
االجتماعي .بالنسبة الى الطبقة التي لديها "أعلى المؤشرات في نشاطها" فقد أطلق عليها اسم
سكان ،والتي تتبعها بقية السكان" .2تنقسم النُخبة بدورها
النُخبة .1ان النخبة ،هي جزء ُمختار من ال ُ
الى ُجزئين :أحدهما يُشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في حكومة ال ُمجتمع ،أي "النُخبة
الحاكمة ،أو الطبقة الحاكمة ،والجزء اآلخر غير ُمشارك في الحكومة ويمتهن العلم أو الفن" أي
"النُخبة غير الحاكمة" .3ش ّكلت "النخبة" و"غير النخبة" بالمقابل الفئات العُليا والد ُنيا من
ال ُمجتمع .ان األعضاء األكثر موهبةً من الفئة الد ُنيا "تُجدد صفوف النُخبة الحاكمة ،واألعضاء
األقل موهبةً ينحلون في الجماهير .يتم بشك ٍل ُمستمر تداول النُ ُخب أو "تجديد الطبقة" ،أي تفاعل
كهرم تكون النخبة في أعلى قمته).
بين أعضاء ال ُمجتمع غير ال ُمتجانس (الذي مثّله باريتو
ٍ
تتميز النُخبة بدرجة عالية من الثقة بالنفس والحصافة والقدرة على رؤية أماكن ضعف وحساسية
اآلخرين واستغاللها لمصلحتها الخاصة ،بينما تكون الجماهير عادة ً ُمرتبكةً وعالقةً في شبك ٍة من
ُبرر"وجود ُمجتمع ُمنقسم الى قسمين ،األول تسود فيه المعرفة
المشاعر واألحكام ال ُمسبقة ،وهذا ي
ُ
4
ً
ً
ويقوم بحكم الثاني الذي تسود فيه المشاعر ،بحيث يكون الفعل قويا وموجها بحكمة"  .أشار
باريتو الى ميزتين يتمتع بهما ال ُح ّكام ،وهما القدرة على االقناع بالتالعب بالمشاعر االنسانية
والقدرة على استخدام القوة عند الضرورة .هاتين الميزتين ُمتناقضتين وال يتم استخدام احدهما اذا
استُخ ِد َمت األُخرى .تقوم الحكومات بالحكم اما باستخدام القوة ،او بوسائل التسوية واالتفاق .ان
طور باريتو فكرة ُحكم الجماهير
القوة واالكراه ،برأيه ،هي وسائل تم استخدامها طوال التاريخّ .5
بتطويع مشاعرهم بوسائل األفكار التي تُخضهم لمصالح الطبقة الحاكمة .يقول" :ان أعمال
الحكومة ستكون أسهل بكثير كلما تمكنت من االستفادة من الرواسب بشك ٍل أفضل" .6ووفقا ً له،
سرعان ما اكتشف الناس أن
فان التطبيق الماهر لهذا المبدأ هو تفسير أي نجاح سياسي .تاريخياًُ ،
أساليب االقناع وحدها لم تكن كافيةً للحفاظ على سُلطة الطبقة الحاكمة .يجب على هذه األخيرة،
أن تعرف كيف تلجأ الى القوة في الوقت المناسب .لذلك كان نقد باريتو االتهامي موجه ضد
االيديولوجيات "العاطفية" مثل الليبرالية واالنسانية ،الخ .حالما ال تستطيع النُخبة الحاكمة
استخدام القوة فانها سُرعان ما تتحلل وتضطر الى التنازل عن الحكم لنُخب ٍة أُخرى أكثر حسما ً
وقُدرة ً على اللجوء الى استخدام القوة .كتب" :التاريخ مقبرة األرستقراطيات" .7يكمن مفتاح
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تفسير صعود وسقوط النُخَب الحاكمة ونهوضها وانحطاطها ،في كون أن كال نوعي النُخب
يستثني أحدهما اآلخر.
ان اآللية التي تتجدد بها النُخبة الحاكمة في في وقت السلم هي الحراك االجتماعي .كلما كانت
الطبقة الحاكمة أكثر "انفتاحاً" تكون أقوى وذات صحة أفضل وتزداد قدرتها على الحفاظ على
هيمنتها .كلما كانت الطبقة الحاكمة أكثر انغالقاً ،كان الميل نحو االنحالل أقوى" .ال تتجدد الطبقة
الحاكمة باألعداد وحسب-وهذا هو الشيء األكثر أهميةً-بل بالنوع ،من خالل عائال ٍ
ت تنهض من
الطبقات الد ُنيا وتحمل معها حيويتها ونِ َسب الرواسب الالزمة للبقاء في السلطة .كما تتجدد عن
طريق خروج أعضاءها األكثر انحالالً منها" .1باستثناء النُخبة ال ُمغلقة تماماً ،والتي أصبحت
تحول بطيء و ُمستمر .عندما يسير تداول النُخبة
طبقة ،تكون النُخبة الحاكمة عادة ً في حالة ّ
ببطيءٍ شديد ،تتراكم في فئتها العُليا بالتدريج ،العناصر التي تتميز بالعجز واالنحالل .تفقد هذه
الفئة صفاتها الذهنية التي ضمنت لها موقعها النخبوي وال يعود باستطاعتها التعامل مع الحاجة
الى استخدام القوة .ينهض من بين الطبقات الد ُنيا عدد من األفراد الذين لديهم الصفات الالزمة
لحكم ال ُمجتمع .يكونون قادرين على االستيالء على السلطة بالقوة .لكن الطبقة الحاكمة الجديدة
تتحول بدورها الى طبقة ضعيفة و ُمتحللة وتفقد القدرة على الحكم .يُمكنها حينها أن تُجدد نفسها اما
عن طريق استقطاب القوة من الطبقات الد ُنيا أو من خالل القضاء جسديا ً على األعضاء الذين لم
يعودوا ضروريين للنخبة .في الطبقات الد ُنيا ،اذا تراكم األفراد الذين يتجاوزون الطبقات العُليا في
االنجاز فسيبدأ عصر الثورة ،والتي تعني ،عند باريتو ،فترة تجديد النُخبة الحاكمة والقوى الذهينة
الالزمة للحكم ،وبالتالي استعادة التوازن االجتماعي.
ً
كان باريتو ُمقتنعا ً بأن دورات النهوض واالنحدار ،من صعود وسقوط النُخبة ،ضرورية وحتمية.
ان تناوب النُخب وتقلبها وتعاقبها هو قانون لوجود ال ُمجتمع البشري .على ماذا استند هذا القانون؟
انطلقت نظرية باريتو من اقتناعه بأن تداول النُخَب كان نتيجةً لتناوب "رواسب" الطبقتين األولى
والثانية .كان لكل نُخبة أسلوب ُمحدد ُمناظر له في الحكم .تحكم غريزة "التجميعات" استخدام
االقناع والخداع والوسائل الماكرة لخداع الجماهير وتضليلهم.
ان ال ُح ّكام هم عُدوانيين وسلطويين ويميلون الى استخدام القوة ويبرعون في استخدام التالعب
وال ُمناورة والتسويات .في حين يعيش النوع األول من ال ُحكام في الوقت الحاضر ،فان النوع
الثاني يتطلع الى ال ُمستقبل .اختلق ال ُح ّكام ال ُمثل العُليا سواءا ً منها العلمانية والدينية ،وتطلعوا
لتحقيق أهدافهم في ال ُمستقبل .ان تفاني الفرد في خدمة ال ُمجتمع ،واخضاع المصالح الفردية
للمصالح االجتماعية والشجاعة والثبات في السعي لتحقيق هذه األهداف هي السمات ال ُمميزة لهذا
النوع من ال ُحكام.
دعا باريتو ال ُح ّكام الذين غلبت عليهم "رواسب التجميع" بالثعالب ،أما اولئك الذين تغلب عندهم
"رواسب الثبات الكُلي" باألسود .ان الثعالب هي رمز للمكر والخيانة والغدر .أما األسود فهي
رمز للقوة والمثابرة والشجاعة .تتوافق الثعالب واألسود مع أنماط "ال ُمراقب" ،Speculator
والمؤجر  ،Rentierفي النشاط المالي والتجاري .ان ال ُمراقب ،هو النموذج األولي لرجل
األعمال وال ُمخطط االستراتيجي ال ُمخاطر الذي يسعى جاهدا ً لتحقيق الربح .انه غارق في أعمال
محفوفة بالمخاطر وليس لديه أي تأنيب في ضميره ،ويسعى للربح بأي ثمن .أما المؤجر فهو
نقيضه التام .انه خجول ويسعى لالعتياش على دخ ٍل ثابت ويخشى اتخاذ خطوات من شأنها
االضرار برأس ماله وال يُزعج نفسه .كان ُرجحان "المؤجرين" في ال ُمجتمع دليل على استقراره،
ومن ثم ينتقل الحقا ً الى مرحلة االضمحالل واالنحالل .تعني غلبة "ال ُمراقبين" نموا ً في الشؤون
- Ibid., pp 1430-1431
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االجتماعية واالقتصادية للمجتمع.
ارتبط مفهوم تناوب األعمال والدورات السياسية بمفهومه عن التوازن ،بدورات االنتاج الروحي
(الفكري والديني وما الى ذلك) .يحدث تعاقب ايقاعي بين فترات االيمان والشك في ال ُمجتمع،
حيث تستقر الرواسب من الصنف 9ومن الصنف ،2في نهاية المطاف .عندما تتقوى الرواسب
من الصنف األول في أذهان األفراد ،وتضعف رواسب الصنف الثاني ،يحدث تغيير في نسبة
"الرواسب" عند مجموعات اجتماعية ُمعينة .تكون هذه المجموعات غير راضية عن الواقع من
حولها ،وتنتقد النظام القائم والقيم السائدة .في محاولة النشاء نظرياتهم وبرامجهم ال ُمستندة الى
العلم والمنطق ،فانهم يعتبرون ذلك تمهيدا ً للطريق الى العقل والتحرر من األحكام ال ُمسبقة .ولكن
عندما تكتسب هذه النظريات الفكرية الزائفة اليد العُليا في ال ُمجتمع ،ينشأ اتجاه ُمضاد جديد للحياة
الروحية ال محالة .ينتقد األفراد الذين تعززت لديهم مشاعر "الثبات الكُلي" ،ينتقدون منطق
النظريات الزائفة وعقالنيتها ،بحثا ً عن األخطاء والتناقضات فيها .لذلك تنشأ النظريات ال ُمعادية
للفكر والحدس وتنهض النظريات الصوفية التي تحل تدريجيا ً محل الوضعية والعقالنية.
بنى باريتو نظرية "تداول النُخب" مثلما بنى نظرية "النشاط االجتماعي" ،بناءا ً على البحث في
الخصائص البيولوجية السيكولوجية لألفراد وليس على تحليل العالقات االجتماعية والمؤسسات
االجتماعية .ان السمات الشخصية لل ُح ّكام التي كانوا يمتلكونها بالفعل قبل أن يكونوا في موقع
النُخبة أساسيةً في مفهومه حول السلطة .عند ُمحاولته طرح مسألة العالقة بين التمايز البيولوجي
واالجتماعي ،اعتبر أن االقتصاد الرأسمالي يوفر نطاقاً ،في ظروفٍ مواتي ٍة من تطوره ،لتحرك
أفضل اعضاءه الى قمة ال ُمجتمع ،والعادة انتاج بُنيته بالتوافق مع الصفات البيولوجية النفسية
لألفراد .لم يقل بأن امتالك الصفات الشخصية الالزمة للحكم كان ُمجرد شرط من شروط صعود
مؤسسة الهيمنة ،وهو ليس ،فضالً عن ذلك ،شرطا ً رئيسيا ً وحاسماً .في الواقع ،كانت مؤسسة
ال ُملكية الخاصة الرأسمالية تُسيطر على ال ُمنافسة الرأسمالية .كان األفراد الذين انخرطوا في
النضال موجودين بالفعل في مصفوفة ُمعينة من العالقات االجتماعية وكانت لديهم مزايا بسب
المكانة التي يشغلونها في ال ُمجتمع .كان العامل الرئيسي في النجاح السياسي واختيار "األفضل"
من ال ُمتنافسين على السُلطة هو قوة الطبقات والجماعات السياسية التي كانت تقف ورائهم .ان
التغيرات السياسية وااليديولوجية واالقتصادية في ال ُمجتمع ليست نتيجةً بسيطةً للتغيرات في
تكوين األقلية الحاكمة ،كما اعتبر باريتو .في الواقع ،عبّر "تداول النُخَب" عن عمليات عميقة
الجذور ذات طابع اجتماعي-اقتصادي في المقام األول .تحدث التغيرات السياسية عندما ال تتمكن
المجموعات الحاكمة من التعامل مع المشاكل االجتماعية واالقتصادية الناشئة في سياق ال ُممارسة
االجتماعية ،وتضطر الى اللجوء الى المناورات السياسية .لم تكن ُحججه حول أداء النُخَب مبنيةً
على تحليل القوى االجتماعية الجماهيرية الحقيقية ،ولم ي ُحللها وفقا ً للفترات التاريخية ال ُمختلفة،
ولكنه شدد االهتمام على أوجه التشابه الشكلي ألنواع الحكومات المتنوعة التي أدخلها في ُمخطط
سلطة النُخبة في
عام واحد .بينما كان باريتو يُضفي صفة االطالق على الصفات العامة لعمل ُ
ى ُمختلفة كذلك ،كان لها
ال ُمجتمع التناحري ،لم يعتبر أن الفترات التاريخية ال ُمختلفة أبرزت قو ً
مطالب وقيم ُمختلفة وتشكلت على أساس معايير ُمتغيرة تاريخياً .ال يُمكن تفسير سبب هذه
التغيرات واالختالفات اال من وجهة نظر التحليل المادي الدياليكتيكي لالنقسام الطبقي في
ال ُمجتمع الذي يُحدد الخصائص ال ُمقابلة لها في سمات أشكال الدولة وآلياتها.
س َم باريتو صورة ً بغيضةً للتاريخ ،حيث جمعت في تالوينها أشكاالً من العنف والخداع والجرائم
َر َ
ومكائد القصور ومعارك وشجارات ال ُمتنافسين على السلطة .في تلك الظروف لم تكن االنسانية
أكثر من تحي ٍّز وايديوجيا اهانة الذات .كان ال ُمستقبل ُملكا ً للسياسيين الذين ال ضمير لهم ،والذين لم
يُفكروا في العواقب االجتماعية ألفعالهم طالما أنها تؤدي الى غاياتهم المنشودة .فقط تلك النُخبة

يُمكن أن تضمن التوازن االجتماعي ،والتي عرفت كيف تستفيد من السُلطة ولم تكن حريصةً على
انتقاء الوسائلُ ،مهتمةً فقط بمصالحها الخاصة .قال باريتو ُمكررا ً قول مكيافيلي "الغاية تُبرر
الوسيلة"(-لقد كان يحترم ميكيافيلي أكثر من كل الكُتّاب الحديثين).
كان المفهوم االجتماعي التاريخي لباريتو ُمتشائما ً للغاية .في فكرته حوله ،كان محكومٌ عليه أن
يسير في دورا ٍ
ت ُمتكررةٍ والى األبد ،في تتابع ،دون أن يكون هناك اي تقدم ملحوظ ،يكون الجزء
الصاعد من ال ُمنحنى "سبباً" أو شرطا ً ل ُمنحناه الهابط ،ليس أكثر .وكما الحظ فرانز بوركينو
 Franz Borkenauبحق ،فان "تشاؤوم باريتو ال يُمكن تفسيره بمزاجه الكئيب" ،1وانما يُمكن
تفسيره بحقيقة انهيار ال ُمثُل السياسية لجزء ُمعين من الطبقة الرأسمالية ،وكراهيته ل ُمثُل التقدم
والديمقراطية .جعل باريتو ،من تشاؤومه التاريخي ،الذي نما ليصبح ايديولوجيا سياسية
للمحافظين الذين يجعلون من ُمثُل القوة العنف قيما ً عظيمةً ،توجها ً برنامجيا ً له.
 -7باريتو في المنظور التاريخي
صدر كتاب (رسالة في السوسيولوجيا العامة) خالل الحرب العالمية االمبريالية األولى ولم يجد
ٌ
مركز ُمهيمن ،مدافعةً عن
قارئا ً سوسيولوجيا ً له في ايطاليا .في فرنسا ،كان لمدرسة دوركهايم
موقفٍ نظري ٍ ُمختلفٍ تماماً .في وق ٍ
ت الحق ،أدت حقيقة أن الفاشيين أعلنوا باريتو أباهم الروحي،
الى انعزال الدوائر ذات التفكير الليبرالي عنه.
جاء االعتراف به في أمريكا .عقد عالم الكيماء الحيوية البارز لورانس جوزيف هندرسون في
بداية الثالثينيات ندوة ً في جامعة هارفارد لدراسة مفاهيم باريتو ،شارك فيها سوسيولوجيون
بارزون مثل تالكوت بارسونز وروبرت ميرتون وكاليد كلوكوهن .نُش َِر كتابه المعني ،باللغة
االنجليزية عام  ،9137وكما الحظ لويس كوسر " Lewis Coserتمت قراءه أعمال باريتو على
أنها نوع من الرد البرجوازي على ماركس ،أو كُمكاف وظيفي ُمحافظ ،له" .2انتقد
السوسيولوجيين الذين ينتمون الى وجهات نظر أكثر يساريةً وجهات نظر باريتو بسبب
ميكيا فيليته وفاشيته السياسية ،واسلوب تفكيره القديم .يقول كوسر "كتب ايموري بوغاردوس
وفلويد هاوس تفنيدات ُمطولة حاولوا فيها اظهار أن ما كان صحيحا ً عند باريتو قد قاله االنجليز
واألمريكيين مثل داروين وجيمس وسومنر منذ وق ٍ
ت طويل بشك ٍل أفضل ،وأن بقية ما كتبه ،لم
يكن جيدا ً على االطالق" .3لكن الدراسات حول باريتو التي كتبها هندرسون ،وقبل شيء تلك التي
كتبها بارسونز ،قامت بدور كبير في ابراز باريتو واالعتراف به .اعتبر بارسونز رائد مدرسة
البنيوية الوظيفية ،أن باريتو هو أحد أساتذة السوسيولوجيا البارزينُ ،معلنا ً أنه "ال يوجد اي شيء
في كتاب (الرسالة) سواءا ً على المستوى المنهجي أو النظري ...يجب التخلص منه" .4قَبِ َل
البنيويون الوظيفيون نظرية باريتو في الفعل االجتماعي وطوروها ،وكذلك تصوره عن ال ُمجتمع
كنظام في حالة توازن .احتل مفهوم التوازن الذي قدمه باريتو مكانةً رائدة ً في التحليل البنيوي
الوظيفي كأحد مفاهيمه األساسية ونقطة انطالق للبحث .عززت ُمقاربة باريتو المنظومية لل ُمجتمع
اتجاه تطوير التقليد السوسيولوجي الذي اعتبر مسألة استقرار النظام االجتماعي كمسألة أساسية.
اعتبر البنيويون الوظيفيون أيضا ً أنكار باريتو للعالقات السببية البسيطة واستعاضته عنها بأخذ
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مجموعة من ال ُمتغيرات في منظومة من التفاعل الوظيفي ،أعتبروا ذلك ميزة ً ُمهمةً عند باريتو.
و ّجه باريتو فكرة (التفاعل) ضد مفهوم الحتمية االجتماعية ،ووضعها في سياق األسئلة النظرية
للفكر السوسيولوجي الغربي .قدّر االقتصاديون الرأسماليون مساهمته االقتصادية بالقدر نفسه،
ُمعتبرينه أحد مؤسسي االقتصاد السياسي الحديث.1
اعتبر باريتو نفسه أن نظريته عن "الرواسب" و"ال ُمشتقات" هي أكبر ُمساهمة له في الفكر
االجتماعي .صار المفهوم الالعقالني عن الشخصية ،ال ُمدمج في مفهوم الفعل "غير المنطقي"،
موضوعا ً لسيكولوجيا الالوعي بشك ٍل عام .وجد هذا انعكاسا ً له في السيكولوجيا االجتماعية
الغربية ال ُمعاصرة ،وفي ُمعالجة ظواهر مثل الوعي المشوه وآلية العقلنة ووظيفة التحيز
والشخصية السلطوية.
يحظى مفهوم باريتو حول االيديولوجيا بشعبي ٍة كبيرةٍ بين علماء السياسة الغربيين ال ُمعاصرين .ان
فهم االيديولوجيات باعتبارها بُنيات نظرية تعسفية تهدف الى اخفاء وعقلنة التحيزات والمشاعر،
يؤكد الدور ال ُمهم لمنظومات العقائد .ان االطروحة القائلة بأن االنسان يسترشد بمعتقدات ملونة
واسع في نظرية
ق
عاطفياً ،بدون الخوض في النقاش حول صحتها من عدمه ،تُستخدم على نطا ٍ
ٍ
وأساليب الدعاية الرأسمالية.
ُربما جذبت نظرية النُخب ُمعظم االهتمام الى نظام باريتو السوسيولوجي ،وكانت نُقطة انطالق
للعديد من الدراسات حول آلية السلطة من وجهات نظر ُمتنوعة .هذه النظرية ،المأخوذة في سياق
آراء باريتو النظرية ،هي أساس العتباره نبي أنظمة سياسية من النمط الفاشي .عكست أعمال
باريتو ،سواءا ً أراد ذلك أم لم ي ُِرد ،اتجاهات األزمة في األوضاع السياسية في أوروبا الغربية،
والتي أدى تطورها (أي األزمة) الى صعود الفاشية .ان تركيز اهتمامه على مسائل الصراع
السياسي للنُخب وفكرة االنتقاء البيولوجي للنخبة الحاكمة ،وتبريره الستخدام القوة الغاشمة
والدوس على الشرعية وانتقاده للنهج السياسي العقالني والتأكيد على أهمية الالعقالنية ،تشابكت
مع األفكار التي تقوم عليها كتابات ال ُمنظرين الفاشيين الرسميين .كان الهدف المقصود من كتابه
(رسالة في السوسيولوجيا العامة) أن يكون "دحضا ً هائ ً
ال" لماركس .بينما رفض ُمساهمة
ماركس في االقتصاد السياسي ،اهتم باريتو بكتاباته كسوسيولوجي شدد على دور الصراع
الطبقي في التاريخ .لكنه كان خصما ً شديدا ً لالشتراكية العلمية وانتقد المادية التاريخية بشدة ،التي
اعتبرها عن خطأ "ماديةً اقتصادية" ،والتي يكمن خطأها برأيه "في تمثيل العالقة بين الترابطات
كعالقة سبب-نتيجة".2
عندما يُعمم المرء وسائل "دحض" الماركسية التي استخدمها باريتو ،يُمكن للمرء أن يقول أنه
كان يسعى الى تصوير الماركسية كحالة خاصة من مفهومه "األوسع" .كان من ال ُمقرر حل
نظرية االستغالل الطبقي في المفهوم "األوسع" حول تناوب النُخَب ،وجعل االختالفات الطبقية
كحالة ُجزئية من االختالفات النفسية "األوسع" ،الخ .عارض باريتو الحزبية الماركسية ب ُمتطلب
بوضع يخلو من األحكام القيمية .تغلغلت آراء باريتو
الحفاظ على التوجه التجريبي-المنطقي
ٍ
النظرية بروح اليأس التاريخي .من الواضح أنه رأى أن البرجوازية كانت في حالة انحطاط.
كتب ،بأنه لم يكن لديه دواء لعالج المرض الذي أصاب ال ُمجتمع .لقد أعلن هو نفسه بوضوح،
على العكس من ذلك ،انه اذا كان هناك أي دواء (وهو ال يعتقد انه موجود) ،فهو غير معروف
ب يعرف أن مريضه ُمصابٌ بالسل وهو على
تماما ً بالنسبة له .كان يعتقد أنه كان في منزلة طبي ٍ
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الفصل الثالث عشر
السوسيولوجيا في روسيا ما قبل ثورة اكتوبر

الكاتب ايغور اناتولييفيتش غولوسينكو

*

كعلم ُمستق ٍل عن أنماط تطور وعمل النُظُم االجتماعية بعد اصالح
نشأت السوسيولوجيا في روسيا ٍ
عام  ،9919عندما تم أخيرا ً رفع بعض الحظر الرسمي عن دراسة المشاكل االجتماعية التي
كانت موجودة ً سابقاً .حتى أنه كان ممنوعا ً استخدام ُمصطلح "ال ُمجتمع" و"التقدم" في األوراق
والوثائق الرسمية في روسيا ما قبل االصالح .على الرغم من كل التناقضات الرهيبة لتحرر
الفالحين من القنانة ،حدثت تغيرات كبيرة في االقتصاد والشؤون العامة بعد االصالح ،وقطعت
روسيا خطوات هائلة على طريق التطور الرأسمالي .أصبح انحالل النظام االقطاعي ونشأة
الرأسماللية الصناعية "القضية النظرية الرئيسية" للدراسات االجتماعية الروسية في ذلك الوقت،
كما الحظ لينين .1كان لهذه المسألة ،بسبب السمات التاريخية ال ُمحددة للبلد (اقتصاد ُمختلط،
مجموعة بقايا على قيد الحياة من آثار العبودية ومشاعات الفالحين ،الخ) ،كان لها طابع نقاشي،
حول ضرورة وامكانية ،او الرغبة وعدم الرغبة في التطور الرأسمالي .كان المثقفون
الديمقراطيون الليبراليون الذين عكسوا مصالح الديمقراطية الفالحية (السالفيين ال ُجدد
والشعبويين) ضد الرأسمالية ،على الرغم من أنهم انطلقوا من ُحجج ومناهج ايديولوجية ُمختلفة
تماماً .عارضت هذه االنتلجنسيا بقايا القنانة والتطور الرأسمالي لروسيا ،من خالل جمعهم بين
برنامج راديكالي وديمقراطي من الطبقة الوسطى وبرنامج ُمناهض لالقطاع بأفكار االشتراكية
الطوباوية.
* ايغور اناتولييفيتش غولوسينكو  ،1111-1721سوسيولوجي ماركسي سوفييتي ،وأحد أوائل مؤرخي السوسيولوجيا في روسيا.
التحق عام  1797بجامعة لينينغراد الحكومية ،معهد الفلسفة ،وتخرج عام  ،1712وقُ ِبل ك ُمساعد باحث في قسم الفسلفة في معهد
لينينغراد .دافع عن اطروحته في الدكتوراة عام  1711بعنوان (نقد المفاهيم الفلسفية والتاريخية والسوسيولوجية لبيتريم سوروكين)،
وعمل كباحث في معهد الفلسفة في أكاديمية العلوم السوفييتية في لينينغراد ،وبروفسور ُمساعد عام  .1791وصار منذ بداية
الثمانينيات ُمختصا ً في معهد السوسيولوجيا في أكاديمية العلوم السوفييتية في فرع لينينغراد .في عام  ،1711دافع عن اطروحته في
الد كتوراة (السوسيولوجيا البرجوازية في روسيا في بداية القرن العشرين) .وكتب عشرات المقاالت العلمية فيما يخص السيوسيولوجيا
والفلسفة.
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دافع الماركسيون و"الماركسيون الشرعيون" وبعض سوسيولوجيي البرجوازية الصغيرة عن
تطور الرأسمالية في روسيا .كان هناك تمايز أكثر عُمقا ً ارتبط بمسائل وجهات النظر لسياسية
حول التطور الرأسمالي لروسيا بقدر تطور الرأسمالية ونمو الحركة العُمالية ونضج الثورة
االشتراكية.
حدد الطابع ال ُمتناقض لموقف سوسيولوجيي البرجوازية الصغيرة ،غموض اجاباتهم النظرية
والمنهجية ودراساتهم الخاصة .من ناحية ،ال سيما في العقود األولى بعد االصالح ،أتاح االتجاه
ال ُمناهض لالقطاع في الدراسات االجتماعية الروسية اجراء عمليات بحث ُمتخصصة في مجال
النظرية البحتة .ان بعض نتائجها جعل من ال ُممكن صياغة أفكار علمية تقدمية ،على سبيل المثال،
تبرير اتحاد السوسيولوجيا والتاريخ في دراسة الرأي العام ،والتشديد على أهمية االقتصاد في
تطور ال ُمجتمع ،وتطوير منهج تاريخي ُمقارن بناءا ً على بيانات وقائعية واسعة ،وما الى ذلك .لم
يكن من قبيل الصدفة أن حظيت الدراسات من هذا النوع التي أجراها مكسيم كوفاليفسكي
بتقدير كبير من ِق َبل مؤسسي الماركسية .من ناحي ٍة أُخرى ،حددت المثالية،
ونيكوالس كاريف
ٍ
كأساس لوجهات نظرهم ،ودفاعهم عن ال ُملكية الخاصة ،والميل الى الذاتية في النظرية
والممارسة االجتماعية ،والعداء للماركسية ،االفالس النهائي للسوسيولوجيا البرجوازية الروسية.
تنامى وضع يُشبه ال ُمفارقة في الدراسات االجتماعية الروسية في أوائل عام  .9911أحرزت
بعض العلوم االجتماعية الملموسة (التاريخ ،القانون ،االحصاءات االجتماعية ،الخ) بعض التقدم،
لكن تطلّب تطورها الالحق دراسةً منهجيةً شاملةً للمواد ال ُمتجمعة .في الوقت نفسه ،أثبتت فلسفة
التاريخ في أربعينيات وخمسينيات القرن التاسع عشر بالفعل أنها مشلولة بفعل تناقضاتها الداخلية
(النزاع بين مؤيدي الغرب والسالفيين ،واالنثروبولوجيا الفلسفية) .نشأت في هذه الظروف حاجة
أكاديمية لعلم اجتماعي تعميمي جديد.
طرح فاليريان مايكوف هذه الفكرة ألول مرة عام  ، 9987وهو سوسيولوجي موهوب ،في مقال
بعنوان (العلوم االجتماعية في روسيا)  .The Social Sciences in Russiaأطلق على هذا
العلم الجديد أسماء ُمختلفة" :فلسفة" و"فسيولوجيا" ال ُمجتمع و"سوسيولوجيا" .لكنه حدد
موضوعه ووظيفته بشك ٍل واضح :يجب عليه أن يدرس النظام أو "االزدهار" االجتماعي ،الذي
مزيج من ثالثة أنواع :اقتصادي ،وسياسي (يتطلب ُمساواة دستورية وحقوقا ً وتوافقا ً
يتألف من
ٍ
بين المصالح الشخصية والمصالح العامة) ،وروحي أو أخالقي .تُحدد ك ٍل من هذه األنواع الثالثة
بعضها البعض وتتفاعل وتتطور .تدرس العلوم الخاصة (القانون ،اقتصاد ،سياسة ،الخ) هذه
األنواع بشك ٍل ُمنفصل ،لكن تدرسها السوسيولوجيا جميعا ً وتدرس الروابط بينها ،آخذت نتائج
تلك العلوم الخاصة باالعتبار ،وتبحث في تناغم تلك األنواع بشك ٍل متكامل ،وتساعد
السوسيولوجيا العلوم الخاصة على التغلب على أُحادية جانبها وستُساعدها على أن تُصبح
تخصصا ٍ
ت عملية تُحقق نتائج ملموسةً في دراسة الواقع االجتماعي ككل.
أوضح مايكوف موقفه من خالل المثال التالي :اذا كانت تجارة الرقيق قد تم تبريرها باعتبارات
المكاسب االقتصادية ،فان "النظام" االجتماعي الذي نشأ على هذا األساس لن يُلبي ُمتطلبات
التطور األخالقي ،تماما ً مثلما أن التغلب النسبي على الحاجة المادية لن تُسفر عن بأي حا ٍل من
سلطة السياسية .ان االستخفاف
األحوال عن
تناغم في الوقت الذي يغترب فيه الناس عن ال ُ
نظام ُم ٍ
ٍ
انهيار ال يرحم للكل .يقول مايكوف،
ب من جوانب النظام  Orderمن شأنه أن يتسبب في
بأي جان ٍ
ٍ
أن "الفكرة الحية للعلوم االجتماعية" تتمثل في انشاء فلسفة جديدة لل ُمجتمع تُحدد الرخاء
االجتماعي ال ُمتكامل.
يقول مايكوف" :ال ُمجتمع ليس سوى شكل من أشكال االنسان .لذلك ال يُمكن فصل فكرة ازدهار
ال ُمجتمع بالطبع ،عن فكرة ازدهار الفرد او تطوره .يُمكن للمرء حتى أن يقول أن تطور ال ُمجتمع

هو أحد شروط تطور الفرد".1
وفقا ً لمايكوف ،يفترض ُمستقبل "السوسيولوجيا الروسية" ُمعالجة العديد من األمور ،واعتبر أن
أهمها " ُمراجعة نقدية صارمة للعلوم االجتماعية في الغرب" ،والتغلب على "اقطاعية" عدد من
العلوم االجتماعية الخاصة ،هذه "االقطاعية" المنهجية ،وتوحيد ما تُقدمه في تركيب ايديولوجي
عام يضمن نجاحها العلمي والتغلب على تجريدية وذاتية فلسفة التاريخ القديمة الميتة على أُسس
الواقعية  Realismالعلمية .هذا العلم الجديد سينشأ بدافع الضرورة وليس بسبب نزوة أو ارادة
بعض ال ُمنظرين التعسفية ،وسيحكمه نفس قوانين العلوم االنسانية الخاصة .كانت استنتاجات
مايكوف ذكيةً للغاية.
مرت السوسيولوجيا الروسية بأربعة مراحل في تطورها ،عقب بعضها البعض اآلخر ،بينما
ّ
تعايش بعضها مع البعض اآلخر وتفاعل معه.
اتسمت المرحلة األولى ،أي مرحلة صعود "العلم الجديد" (من نهاية الستينيات الى نهاية
الثمانينيات) بشغف بحثي ُمتحمس .كانت الحدود بين المعرفة االجتماعية اليومية والمعرفة
االجتماعية العلمية تتغير طوال الوقت .تمت صياغة أهداف الدراسات بشكل تجريدي للغاية ولم
تأن منهجي .احتوت األعمال السوسيولوجية لهذه المرحلة على
يكن يُصاحب جمع المواد أي ٍ
حقائق وتعميمات ُمختلفة األنواع من ُمختلف مجاالت المعرفة-القانون وعلم الحيوان واألدب
والفسيولوجيا والسيكولوجيا االجتماعية والطب وما الى ذلك .كان أول شخص عمل بهذه الطريقة
هو السوسيولوجي نيكوالس ميخائيلوفيسكي ،أحد مؤسسي السوسيولوجيا الذاتية.
اعتبر جورج زيميل أن ظهور نوع من "ال ُمغامرة العلمية" في المرحلة األولى من تش ّكل العلم
ع ِلقَت تسمية "السوسيولوجيا" كموضة ،في أي شيءٍ يمكن أن يخطر
الجديد هو ٌ
أمر ال مفر منهَ .
على البال .وظهرت عالقات متوترة وعدائية بين أتباع "العلم الجديد" والمتحدثين باسم العلوم
االنسانية األخرى (القانون ،التاريخ ،االقتصاد السياسي ،الخ).
كانت السوسيولوجيا الروسية في مراحلها األولى أسيرة ً للمذهب الطبيعاني ،والذي كان يهدف الى
تقرير جميع المسائل االجتماعية من خالل االعتماد على البيولوجيا .كانت المدرسة الذاتية
بتوجهها الى السيكولوجيا االجتماعية ،رائجةً بشك ٍل خاص في نهاية الستينيات وأوائل السبعينيات.
كانت السوسيولوجيا الروسية في تلك الفترة تتمثل بشك ٍل عام من خالل المجموعات الوضعية
ال ُمتنافسة ،وهي الطبيعانية (العضوية  ،)Organicismوالحتمية ال ُجغرافية ،والنزعة السكلجية
( Psychologismالمدرسة الذاتية) ،والنزعة االجتماعية-السكلجية .Sociopsychologism
فقدت الطبيعانية رونقها بسرعة كبيرة في األوساط العلمية الروسية ،رغم أن المحاوالت
ال ُمنفصلة وغير الناجحة الحياء السوسيولوجيا على تربة القوانين العامة للحياة العضوية قد
استمرت طوال فترة تطور السوسيولوجيا غير الماركسية في روسيا.
كانت الوضعية هي االتجاه ا لسائد .على الرغم من عيوبها الواضحة ،كان للسوسيولوجيا الوضعية
تحول اهتمام الباحثين الى ال ُمجتمع ككل ،بدالً من الصورة النمطية للتاريخ التقليدي
نتائج ايجابيةّ .
("الرجل العظيم" وأفعاله) والى تفاعل ُمختلف جوانب هذا ال ُمجتمع ككل (االقتصادي والسياسي
واليومي والمؤ سسات الثقافية) .ساعدت وجهة النظر هذه في صياغة فرضيات جديدة و"قراءة"
الحقائق المعروفة ُمسبقا ً بطريقة جديدة .لذلك تم اعتبار السوسيولوجيا الوضعية في هذه المرحلة
على انه "العلم الطبيعي عن االنسانية" ،والذي تعامل مع جميع العلوم األُخرى كـ"مخزن"
للحقائق والتعميمات التجريبية من أجل تطوير قوانين الثبات االجتماعي ال ُمجردة الخاصة به.
ولكن هذا التوجه المنهجي لم يُساعد على وضع العلم الجديد في مسار التطور السريع وتعزيز
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وعيه الذاتي .الحظ ال ُمعاصرون لهذا العلم الجديد" :ان السوسيولوجيا في شكلها الحالي عبارة عن
كومة من المواد الوصفية ،تم العمل عليها ُجزئياً ،ولم يتأثر جزء آخر بالنقد ،وكومة أُخرى من
الكلمات والفرضيات والنظريات التي تهدف الى ُمعالجة هذه المواد واستنتاج نظام من التعميمات
المنطقية منها".1
يُمكن أن تُسمى المرحلة الثانية في تطور السوسيولوجيا الروسية ،مرحلة "النقد النظري
المنهجي" .تم النقد ،في سياق اتجاهات والمدارس الصاعدة من أجل تعزيزها ،ولكن تم ايضا ً
واستمر فيما بينها نفسها .في الثمانينيات ،في ظروف ارهاب الدولة غير المسبوق (بعد اغتيال
الكسندر الثاني في آذار عام  )9999انخفض الكم االجمالي للمنشورات السوسيولوجية الى ح ٍد
تختف تماماً .في الفترة من تسعينيات القرن التاسع عشر الى العقد العاشر منه ،كان
ما ،لكنها لم
ِ
هناك احياء فكري ملحوظ وانتشار واسع للماركسية من جهة ،والنظريات ال ُمعادية للوضعية من
جه ٍة أُخرى .كان من الواضح أن هناك تصورا ً يُمكن تتبعه في النزاعات النظرية والمنهجية في
ذلك الوقت بأن محاوالت الوضعيين األوائل النشاء علم جديد لم تكن سوى سذاجة ابستمولوجية،
وأن العلم السوسيولوجي كان ال يزال في "مرحلة جنينية" .تم تقييم مفاهيم مثل "الشعب"
و"األفكار" و"االنتلجنسيا" والتي بدت كأنها واضحة جداً ،ومفهومة في المرحلة األولى ،بشك ٍل
نقدي .اُعيد النظر في العالقات بين السوسيولوجيا والعلوم االنسانية األُخرى ،وبدأ بعض ُممثلي
هذه األخيرة يُدركون أهمية وجهة النظر السوسيولوجية .وتم انتقاد االختزال الطبيعاني بحدة.
كان المناهضون للوضعية ،الذين انضووا تحت شعار الدفاع عن المبادئ المنهجية ،والذين سُ ّمي
اتجاههم فيما بعد بـ"التاريخانية" (الكسندر البودانيليفسكي ،بول نوفغوروتسيف وآخرين) ،كانوا
من أنصار الكانطية الجديدة .أدى صراعهم ضد الوضعيين من جميع األشكال الى بدء نشوء
تمايز واضح بين التيارات ال ُمختلفة للسوسيولوجيا الروسية في العقد األول من القرن العشرين.
ٍ
ً
ً
نمت الوضعية الكالسيكية تدريجيا الى الوضعية الجديدة ،متوجهة الى الدراسات التجريبية
والوظيفية والعلموية .اشتد الصراع بين العديد من النظريات المتنافسة داخل السوسيولوجيا
البرجوازية من جهة ،وصراعهم ال ُمشترك ضد السوسيولوجيا الماركسية .كان يُمكن ألسماء مثل
كونت وسبنسر وكيتيليه وزيميل ودوركهايم أن تخرج من اطار االنتباه ،اعتمادا ً على التعاطف او
الكراهية النظرية التي يوليها السوسيولوجيين الروس لهم ،ولكن ليس ماركس .كان الجدل بين
السوسيولوجيين من ُمختلف االتجاهات ،حتى عندما كان في بعض األحيان وحيد الجانب وغير
عادلُ ،مفيدا ً في النهاية النه ساعدهم على توضيح التحوالت االيديولوجية في ال ُمجتمع وفهم
أخطائهم ووجهات النظر ال ُمعارضة لهم .تبلورت المواقف النظرية والمنهجية وتطورت أفكار
عدد من السوسيولوجيين البارزين في نيران النقد.
يُمكن تسمية المرحلة الثالثة من تطور السوسيولوجيا الروسية بمرحلة "الرسوخ المنهجي" .ازداد
حينها المستوى النظري والتجريبي للمعرفة .خالل العقد األول من القرن العشرين ،تضاعف عدد
المنشورات السوسيولوجية ثالث مرا ٍ
ت تقريبا ً ُمقارنةً بالعقد األخير من القرن التاسع عشر .يُمكن
تتبع تصنيفٍ ُمعين في كل اتجا ٍه من اتجاهات السوسيولوجيا الروسية وفقا ً لألنطولوجيا (مسائل
الواقع االجتماعي وقوانين تطوره ووظائفه) ،ووفقا ً لالبستمولوجيا االجتماعية (امكانية معرفة
الواقع االجتماعي بهذه المنهجية أو تلك) .يُمكننا أن نجد ُمعالجتين ُمختلفتين للواقع االجتماعي-
الواقعية  Realismواالسمية  ،Nominalismومجموعات تلفيقية بينهما -في تاريخ
السوسيولوجيا الروسية من كونت وحتى آنذاك .وفقا ً للتفسير الواقعي ،ال ُمجتمع هو كيان عضوي
حقيقي ،وأولي فيما يتعلق بالفرد .ان مكونات هذا الكيان هي نتاج عمل القوى التاريخية التي لها
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جذور عميقة وطبيعية في الماضي .لم يكن الفرد أبدا ً موجودا ً خارج هذه القوى ووحدة
تمظهراتها .يُصبح الفرد شخصية فقط من خالل ال ُمجتمع ،أو كما يقول السوسيولوجييين من خالل
"الجتمعة" .كان للواقعية السوسيولوجية في روسيا مؤيدون بين الوضعيين وبين بعض
ُمناهضيها.
كانت االسمية نقيضا ً للواقعية .وقد تعاملت مع الواقع االجتماعي باعتباره تفاعالً لألفراد ومجموع
هذه التفاعالت والشخصيات .ارتبطت عبادة النزعة الفردية والسيكولوجية والذاتية ارتباطا ً وثيقا ً
بهذه ال ُمقاربة .كان بعض الوضعيين وبعض المعادين لها من أنصار االسمية ،على الرغم من
أنهم استخدموا ُحججا ً ُمختلفةً بالطبع.
في االبستمولوجيا االجتماعية ،ممن ناحية ،كانت هناك موضوعانية منهجية (الوضعية والوضعية
الجديدة) توجهت في العادة نحو مناهج العلوم الطبيعية واالجراءات الك ّمية .حاول بعض ُمناهضي
الوضعية ،الذين اتخذوا موقفا ً من الموضوعانية ،اعطاء العلوم االجتماعية النظرية شكل الفلسفة
االجتماعية األحدث التي ستزيل ال ُمعضلة القديمة لفلسفة التاريخ والسوسيولوجيا حول معرفة
الواقع االجتماعي .من ناحية أُخرى ،كان للذاتوية المنهجية مؤيدين ليس فقط بين ُمناهضي
الوضعية ،ولكن أيضا ً بين بعض الوضعيين (االختزالية السيكولوجية).
يُمكن الحصول على فكرة عن االتجاهات في السوسيولوجيا الروسية من الجدول التالي:

المناهضين للوضعية الوضعية
الوضعية الجديدة
االنطولوجيا
جـ -الكُليانية ال ُمعادية الوضعية الكُليانية
هـ -االعتراف
( Holismالعضوية ،االجتماعية
للوضعية (الفلسفة
بالحاجة الى توليفٍ
الحتمية ال ُجغرافية
االجتماعية لسيمون
للكليانية
والديمغرافية) يوجين
فرانك وليو
بالمونادولوجية،
كراسافين ،والهيغيلية دي روبيرتي
ولكن الذهاب
وآخرين -القوانين
الجديدة والسالفية
موضوعيا ً باتجاه
الجديدة مثل نيكوالس الطبيعية للمادة
المونادولوجية
االجتماعية
دينيليفسكي
(بيتريم سوروكين
(التطورية) .ب-
وتاختاريف)-القوانين وقسطنطين
ليونتيف)) -قانون من المونادولوجية
الوظيفية
الوضعية (المدرسة
نوع عضوي
الذاتية ،علماء النفس:
Organismic
نيكوالس كوركونوف
بتفسير فلسفي .د-
واخرين) -.قوانين
المونادولوجية
طبيعية بعقوبات
ال ُمعادية للوضعية
أخالقية
(الكانطية الجديدة)-
القانون الطبيعي.
الضرورة والواجب.
واالبستمولوجيا
و -الموضوعانية
حـ -الموضوعانية
الذاتوية المنهجية
االجتماعية
المنهجية الوضعية
المنهجية ال ُمعادية
الوضعية الجديدة
(كل أصناف
للوضعية (الهيغيلية
(العلموية ونقد
االختزال الطبيعاني،
الجديدة والسالفية
االستبطان)
الجديدة) .ط -الذاتوية التعددي مثل
كوفالوفسكي،
المنهجية ال ُمعادية
والواحدي مثل دي
للوضعية (الكانطية
روبرتي) .ز-
الجديدة).
الذاتوية المنهجية
الوضعية (المدرسة
الذاتية وكل أشكال
االختزال
السيكولوجي في
الوضعية :ل .فرانك
في أعماله األولى
واوبولونسكي
وآخرين)

يُم ّكنُنا عرض هذا الجدول من ُمالحظة ما يلي:

 -9من الواضح تماما ً أن السوسيولوجيا الروسية كانت جزءا ً من التيار السوسيولوجي العالمي،
وأن العلماء الروس كانوا يالحظون هذه الحقيقة باستمرار .من الواضح أيضا ً أن الوضعية كانت
االتجاه الرئيسي في السوسيولوجيا الروسية .على الصعيد الك ّمي ،ساهم الوضعيون بالجزء األكبر
من األدب السوسيولوجي الروسي واكتسب عدد ٌ منهم شُهرة ً عالمية (ب .ليلينفيلد ،م .كوفاليفسكي،
ن .كاريف ،دي روبرتي ،بيتريم سوروكين).
 -2كانت السمة التي تُميز السوسيولوجيا الروسية هي ظهور المونادولوجية والذاتوية المنهجية
(المدرسة الذاتية) ،قبل أي سوسيولوجيا في أي بل ٍد آخر .ميزة أُخرى ،هي ُمحاولة الوضعية
الجديدة (السلوكية في المقام األول) لتوليف الكُلية والمونادولوجية ،في وق ٍ
ت اتخذ فيه ُمعظم
أنصار هذا االتجاه في الغرب موقفهم من المونادولوجية واالبتدائية .Elementarism
 -3علّق السوسيولوجيين الروس أهميةً مبدأية على خالفاتهم النظرية (الوضعية ،المناهضة
للوضعية ،والوضعية الجديدة) .فيما يتعلق باالنطولوجيا االجتماعية ،فقد اعترفوا جميعا ً بوجود
قوانين ثبات اجتماعي وحركية اجتماعية ،على الرغم من اختالفهم الكبير في تفسيرهم لجوهر
هذه القوانين وامكانية دمجها مع التقييم األخالقي .ولكن كان من سمات جميع االتجاهات ،أن
لديهم ،الى ح ٍد ما ،أساس منهجي ُمشترك .كانت هذه سمة خاصة ،على وجه الضبط ،للمدرسة
الذاتية والكانطية الجديدة .اعتمد كال االتجاهين ،اللذين كانا يخوضان جداال ٍ
ت ضد بعضهما
البعض ،على االختزالية السكيولوجية عند معالجتهما ل ُمعظم المسائل ،على الرغم من أنهم لجأوا
ايضا ً الى ُحجج ُمختلفة ،وكان لديهم تقاليد فلسفية ُمختلفة.
 -8لم يكن يوجد أي اتجاه في السوسيولوجيا الروسية في شك ٍل نقي ٍ تماماً .أدى منطق تطور
األفكار الى انتقال بعض السوسيولوجيين من مدرسة الى أُخرى .فرانك ،على سبيل المثال ،الذي
كان ُممثالً للمدرسة الذاتية ،بدأ في تبني وجهات نظر الموضوعانية المنهجية ال ُمناهضة
للوضعية .أدرك بعض السوسيولوجيين الروس الحاجة الى جمع واسع لالتجاهات ال ُمختلفة في
السوسيولوجيا .حاول كاريف ،على سبيل المثال ،جمع كُل مبادئ المدرسة الذاتية ،وحاول ف.
خفو ستوف توليف جميع مبادئ الكانطية الجديدة .استمر كوفاليفسكي ودي روبرتي في الدمج
ال ُمتبادل لالتجاهات الوضعية في أوائل القرن العشرين ،وظل فرانك يدمج المبادئ ال ُمناهضة
للوضعية في عشرينيات القرن العشرين .أخيراً ،أراد سوروكين ،في نهاية الثالثينيات من القرن
العشرين ،انشاء سوسيولوجيا تكاملية  Iintegralistمن خالل الجمع بين أفكار المدارس
الوضعية والمدارس ال ُمنهاضة لها .وال يُمكن فهم ماهية هذه ال ُمحاولة بشك ٍل صحيح اال في سياق
تاريخ السوسيولوجيا الروسية بأكملها.
ما هي الموضوعات الرئيسية التي كان األدب السوسيولوجي الروسي يحتويها في ذلك الوقت؟
كعلم ُمستقل ،وللنقاش حول مجاالت
كُ ّرست ُمعظم المواضيع للحديث حول انشاء السوسيولوجيا ٍ
البحث ومناهجه ،والمبادئ النظرية والمنهجية الرئيسية (الواحدية  Monismوالتعددية
 ، Pluralismالواقعية واالسمية ،التطورية والوظيفية ،وما الى ذلك) ،وحول المفاهيم .تكثّفت
طور العلم الجديد أُسسه التجريبية ومناهجه
الميول لترسيم الحدود بين الفلسفة والسوسيولوجياّ .
الكمية وتقنيات عمله.
ُ
كان احد مواضيع األدب السوسيولوجي الروسي الهامة األخرى هو مناقشة مسائل الديناميكيات
االجتماعية (التطور  ،Evolutionالتقدم) ،ومراحل التطور وتسلسلها وصيغ التقدم ومناهج
ال ُمقارنة التاريخية .اقترح السوسيولوجيين التطوريين ،بالرغم من بعض التحفظات ،أن هنالك
عملية خطية عالمية للتطور االجتماعية تمر عبرها األمم من خالل نفس مراحل التطور .تولّد
الظروف االجتماعية والطبيعية والثقافة والعادات مؤسسات ُمتطابقة الى هذا الحد أو ذاك ،بحيث
يتم اختزال تنوع الظواهر االجتماعية والثقافية -مع التقيد الصارم بأساليب البحث الوضعية -الى

سلسسلة نشوئية واحدة .ومن هنا جاء التفسير الشائع للسوسيولوجيا على أنها "نشوئية" .من ناحي ٍة
أُخرى ،يواجه مثل هذا التفسير للتطور  Evolutionاالجتماعي تناقضات داخلية ال يُمكن حلها.
جتمع
هل ينبغي للمرءُ ،متبعا ً خط الفلسفة االجتماعية القديمة ،أن يتحدث حول تطور عالمي ل ُم
ٍ
واحد ("العضويون" ،أنصار الحتمية ال ُجغرافية" والداروينيين االجتماعيين وما الى ذلك) ،أم انه
من الضروري التركيز على دراسة دورات التطور ال ُمكتملة نسبيا ً لمجاالت ال ُمجتمع ،أي
االقتصاد والمؤسسات السياسية والثقافة (كوفاليفسكي وغيره)؟ كيف يُمكن دمج مبدأ التغير
الشامل بفكرة وحدة النظام االجتماعي ،الذي كانت جميع عناصره تسعى للحفاظ على التوازن
الوظيفي ("العضويون" ودي روبرتي وآخرين)؟ بذل سوسيولوجيي النصف الثاني من القرن
التاسع عشر جهودا ً كبيرة في ُمحاولة االجابة على هذه األسئلة.
استنتج الوضعيون العديد من "قوانين" التطور  Evolutionومراحل تطور ال ُمجتمع بشكل
ميكانيكي من بعض المبادئ الفلسفية العامة ،بدالً من البيانات التجريبية .ومن هذا الوضع ،نشأ
سر السوسيولوجيين الوضعيين مبدأ التطور
اتجاه لموائمة الحقائق مع ال ُمخططات ال ُمبسطة .وقد ف ّ
نفسه على أنه نشوء ّ
خطي  ، orthogenesisبدون رؤية أي شيء في التاريخ السابق باستثناء
"االعداد" للحضارة الرأسمالية .لقد حاولوا ،بالطبع ،اما أن ال يالحظوا التناقضات االجتماعية
للحضارة الرأسمالية ،أو أن يُخضعوها لنقد طوباوي (المدرسة الذاتية والسالفيون ال ُجدد).
انها حقيقة ُمثيرة لالهتمام أنه ظهر في روسيا أول مقال نقدي ضد المفهوم التطوري الخطي
للتاريخ .طرح مؤلفها نيكوالس دانيلفسكي فكرته ال ُمعادية للتطور  Anti-Evolutionistفي
روسيا وأوروبا عام  . 9911استند مذهبه السوسيولوجي على فكرة انعزال االنماط الثقافية-
التاريخية (الحضارات) .لقد نفى وجود تفاعل وتأثير ُمتبادل بين الشعوب خالل التاريخ ،وأضفى
وتفردها ،وذهب ،دون وعي الى التطرف ال ُمقابل ال ُمتمثل في تجاهل
صفة االطالق على فرديتها
ّ
الخطوط الرئيسية للتطور العالمي .أدى االعتماد التدريجي على بيانات االثنولوجيا والدراسة
ال ُمقارنة للثقافات الماضية الى كسر ال ُمخططات التطورية القديمة .صار اتجاه العداء للتطورية في
أوقات ُمتعددة رائجا ً (روبرت ويبر ،سيرجيوس بولغاكوف ووكثيرين غيرهم) ،الى حد
اال عتراف بأهمية "القوانين االجتماعية" باعتبارها وظيفية فقط (بيتريم سوروكين).
كان الموضوع الثالث األكثر أهميةً في السوسيولوجيا الروسية هو البُنية االجتماعية (النظام)
 Orderوالسلوك االجتماعي .اعتبر سوروكين وكاريف وآخرين "التفاعل االجتماعي" على أنه
الظاهرة االجتماعية األساسية وال ُمنطلق األول للتحليلُ ،متبعين ُخطى زيميل .يولد التفاعل
ال ُمستمر "العالقات االجتماعية" و"الحياة االجتماعية" ،في حين تتولد الروابط االجتماعية من
ال ُمشاركة الشخصية في ذلك التفاعل .ولكن كان تعامل السوسيولوجيين من ُمختلف االتجاهات مع
موضوع "التفاعل" يختلف من سوسيولوجي الى آخر .بالنسبة الى كاريف ،كان التفاعل نوعا ً من
األساس الذي بُنيت عليه األجزاء األخرى من البُنية االجتماعية ،اي المجموعات وال ُمنظمات
والمؤسسات .كان ب .كيستياكوفسكي ،وفقا ً للتوجه الكانطي الجديد ُمهتما ً بالمحتوى السيكولوجي
س سوروكين البُنية والتفاعل على مستوى السلوك االجتماعي.
(التحفيزي ،المعياري) للتفاعل .دَ َر َ
كانت "المجموعة االجتماعية" هي الموضوع الرئيسي للسوسيولوجيا الروسية .اهتم سوروكين
(أحد مؤسسي نظريات التحرك االجتماعي) بمسائل تصنيف المجموعات االجتماعية ،والمبادئ
النظرية والمنهجية للتصنيف .أثارة ُمشكلة ُمقارنة "المجموعات االجتماعية ال ُمنظمة" والتجمعات
الخاصة (المجموعات والجمهور والجماعيات) اهتماما ً كبيرا ً جداً .تم طرح مسألة االنتلجنسيا
وو ِجدَت عدة مفاهيم عن طبيعة الطبقات االجتماعية واالنتلجنسيا عند
والطبقات االجتماعية بشدةُ ،
السوسيولوجيين .ليست االنتلجنسيا ،وفقا ً للمفهوم "االجتماعي-األخالقي" مجموعةً اجتماعيةً
متجانسة ،ولم تكن فوق الطبقات .ووفقا ً
لمفهوم آخر ،فان االنتلجنسيا هي "طبقة اجتماعية"
ٍ

ُمستقلة .درس آخرون االنتلجنسيا من مواقع دينية وثقافية.
تم تطوير وتوضيح الطرح العام لمسائل النفسية االجتماعية لمجموعات ُمتنوعة من خالل دراسة
عدد من ال ُمشكالت ال ُمحددة ،على سبيل المثال ،النفسية العسكرية ،والطبيعة االجتماعية للشغب
والتخريب والنفسية التي تكمن وراءها ،وما الى ذلك .تم استخدام مفاهيم  StatusوSubscriber
و  Positionلتحديد مكان الفرد في المجموعة .تم تحديد األفعال التنظيمية للفرد بمفهوم
"المعيار" .أدرك كُ ٌل من الوضعيين والكانطيين ال ُجدد أهمية الدراسة المعيارية لحياة المجموعة.
كانت موضوعات السُلطة والحكومة (القانون ،البيروقراطية وطبيعة الدولة الخ) من ال ُمكونات
األخرى للبُنية االجتماعية التي جذبت اهتمام السوسيولوجيين.
تم ايالء اهتمام خاص لمسائل النظام االجتماعي-ال ُمساعدة ال ُمتبادلة والتعاون والتضامن ،واندماج
المجموعات االجتماعية والصراع بينها .نبعت ُمشكلة السالم والحرب من تلك المسائل .تبلورت
واحدة من أشهر المفهومات حول السالم الدائم ،والتي تُسمى اآلن "الحكومة العالمية" ،في وق ٍ
ت
بكر من ظهور السوسيولوجيا الروسية.
ُم ٍ
اجتذب تطوير وتطبيق ال ُمحتوى النظري لمفهوم "النظام االجتماعي" انتباه عدد من
السوسيولوجيين .كان االقتصادي والفيلسوف الكسندر بوغدانوف هو أول من استخدم هذا المفهوم
لوصف الحالة العامة لل ُمجتمع .اعتبر بوغدانوف أن ال ُمجتمع اتحادا ً لعد ٍد من العناصر .كانت
العناصر الخارجية هي البيئة الطبيعية (المناخ والحيوانات والنباتات) والتفاعل مع ال ُمجتمعات
األُخرى ،اما العناصر الداخلية فهي في األساس مجموعات بوظائف حكومية وادارية،
وايديولوجيتها.
ً
عرف سوروكين "النظام االجتماعي" في أوائل العشرينيات بأنه "نظام األنظمة" .وفقا لذلك ،ميز
ّ
عدة أنواع من النظام االجتماعي :التفاعل بين األشخاص في المجموعة ،تش ّكل المجموعات،
وال ُمجتمع ككل .وفقا ً له ،تهتم السوسيولوجيا في المقام األول بالحقائق االجتماعية .اقترح أن
الشيء الرئيسي لوحدة النظام االجتماعي هو وجود عالقات سببية وظيفية بين المكونات الداخلية
الثالثة للتفاعل :األفراد ،أفعال التفاعل ،وكذلك وجود روابط ُمشابهة بين األفعال نفسها في سياق
أوسع .ال يكون هنالك وحدة بنيوية بدون رابط وظيفي وثيق ودائم بين ال ُمكونات ،ولكن فقط
تعايشا ً مكانيا ً او ميكانيكياً .نظر سوروكين الى مفهوم النظام االجتماعي في نهاية الثالثينيات
بشك ٍل ُمختلف ،بروح "التكامل االجتماعي والثقافي" ،وشدد على أولوية التكامل الروحي بدالً من
الروابط الوظيفية للرموز والقوانين والمعايير .كتب الحقا ً ان اعادة التقييم هذه كانت تطويرا ً
اضافيا ً لتقاليد ماكس فيبر وفيلهلم ديلتاي السوسيولوجية من جهة من جهة ،ولتقاليد الكانطيين
ال ُجدد الروس.
كانت الشخصية ،موضوعا ً ُمهما ً آخر للسوسيولوجيا الروسية .يجب على المرء أن يُالحظ مع
ذلك أنه لم يكن هناك حتى تلك اللحظة تطورا ً كبيرا ً لنظرية الشخصية في السوسيولوجيا .لم تكن
نظريات نيكوالس ميخائيلوفيسكي وبيتر الفروف حول الشخصية كفردية ُمستقلة ،سوسيولوجية،
بالمعنى الدقيق للكلمة .كان تصور ميخائيلوفسكي انسانوياً ،اي انه اعتبر الشخصية مقياسا ً للتقدم.
تنوع وتطور الشخصية الشامل .كانت هذه الفكرة ،في ظل وجود نزعة اختزالية
كان هدفه هو ّ
بيولوجية اختزلت الشخصية الى "خلية" و"وظيفة" للعضوية االجتماعية ،وظروف االستبداد
االوتوقراطي ،فكرة ً تقدميةً بال شك .أما بالنسبة لألهمية النظرية وااليديولوجية لنظرية الفروف
تطور من وعي االنتلجنسيا الذاتي في روسيا.
عن "الفرد ال ُمفكر نقدياً" ،فقد كانت أول شك ٍل ُم
ٍ
اعتبر الفروف أن جوهر التاريخ هو تطور الثقافة لتُصبح حضارة ً (حيث تتحقق الحركة
التاريخية الواعية من خالل "التفكير النقدي) ،أما األشكال االجتماعية التقليدية ،فانها تميل الى
الركود .نظرا ً الن الفكر ،وفقا ً له ،يكون حقيقيا ً فقط في الشخص الفرد ،فان القوة الدافعة الرئيسية

للتاريخ هي "األفراد الذين يُفكرون بشك ٍل نقدي" ،اي االنتلجنسيا التقدمية.
استخدم السوسيولوجي الذاتي كاريف ُمصطلح "الدور االجتماعي" عند الحديث عن الشخصية،
ولكن بشك ٍل مجازي ٍ للغاية ،وتوصل تدريجيا ً الى االقتناع بأن النهج ال ُمثمر الوحيد هو ُمعالجة
الشخصية في نفس الوقت على أنها نتاج للعالقات االجتماعية .بينما لم يلجأ سوروكين الى
ُمصطلح "الدور" فقد قد ّم تفسيرا ً نظريا ً ُمشابها فيما يتعلق بالفرد (الشخصية كعضو ُمشت َِرك في
مجموعات ُمختلفة).
مسألة أُخرى كانت ُمهمة للسوسيولوجيا الروسية ،باالضافة الى ال ُمجتمع والشخصية ،كانت هناك
ايضا ً مسألة الثقافة .اهتمت الفلسفة االجتماعية بشكل رئيسي بهذه المشكلة .أثار علم الثقافة
 Culturologyلدانيلوفسكي نزاعات مريرة وطويلة .حتى عندما لم يُوافق الباحثون عليها ،فقد
تأثروا بها الى ح ٍد كبير (على سبيل المثال سوروكين) .اما بالنسبة للدراسات السوسيولوجية
األضيق حول الثقافة ،فقد اعتَبَ َرتها ،اي اعتبرت الثقافة ،نتيجةً و ُمحددا ً لألفعال والتفاعالت
االجتماعية (سيرجيوس يوزاكوف ،يوجين دي روبرتي وسوسيولوجيين آخرين) .اقترح دي
روبرتي وميخائيل توجان بارانوفسكي وبيتر ستروف أن عناصر الثقافة ال ُمتنوعة تتفاعل في
تتابع ُمختلف بطريقة غير ُمتزامنة ومتأخرة (النُسخة الروسية من نظرية "التأخر الثقافي").
أثارت مسألة تكامل عناصر وأنظمة الثقافة ،سوروكين (في فتر ٍة متأخرة من أعماله).
يجب على المرء أن يُالحظ بشك ٍل خاص أن السوسيولوجيين الروس استجابوا بطريق ٍة حية
كرسوا الكثير من الجهود لترجمة و ُمراجعة األدبيات
ألعمال زمالئهم الغربيين .لقد ّ
السوسيولوجية األجنبية .تمت ترجمة جميع أعمال السوسيولوجيين المعروفين في الغرب الى
اللغة الروسية (ليستر وارد ،جيدنغز ،غابرييل تارد ،غومبلوفيتش ،هربرت سبنسر ،فيرديناند
تونيز ،جورج زيميل ،ماكس فيبر ،اميل دوركهايم) .حافظ الروس على اتصاالت شخصية
واسعة النظام معهم .كان كوفاليفسكي ،على سبيل المثال ،على معرفة جيدة بجميع
السوسيولوجيين البارزين تقريبا ً في مطلع القرن العشرين .لم يكن السوسيولوجيين الروس ُمجرد
تالميذ و ُمشجعين للعلماء األجانب ،ولكن قاموا ،في العديد من الحاالت ،بتطوير وتطبيق العديد
ومهام أُخرى ،وأخذوها أبعد مما كانت عليه .ومن األمثلة
من أفكارهم بشك ٍل نقدي على شروطٍ
ٍ
ً
على ذلك ،علم الثقافة لدانيلوفسكي الذي ذكرناه آنفا ،والذي قَبِلَهُ فيما بعد اوزفالد شبنغلر وارنولد
توينبي .وضع ميخائيلوفسكي أسس النزعة السيكولوجية (وصف ظاهرة التقليد  )Imitationقبل
تارد .كان لعمل بيختيريف وبافلوف تأثير كبير على ارساء اسس االتجاه السلوكي .ابتكر
سوروكين نظرية التحركية والتصنيف االجتماعي.
لن تكون صورة النشاط السوسيولوجي في روسيا كاملةً اذا لم نذكر الدراسات االجتماعية
التجريبية (وقبل كل شيء االحصائية) ،والتي نشأت في وق ٍ
ت أبكر بكثير من السوسيولوجيا
نفسها ،وبالمناسبة ،قبل نشوء الدراسات التجريبية في جميع الدول األوروبية .الى جانب
االحصاءات القومية الحكومية ،كانت هناك احصاءات ال هيئة المحلية (زيمتسفو ،)Zemstvo
وهي مؤسسة لم يكن لها مثيل في الدول األُخرى( .كانت الزيمتسفو هيئة حكومية محلية تم
انشاؤها في عدد من ُمقاطعات روسيا األوروبية بموجب االصالح الزراعي لعام  .)9918تم
اجراء هذه االحصاءات األخيرة بشكل أساسي لدراسة حالة الزراعة ومسار تطورها االجتماعي
واالقتصادي .اكتسبت االنتلجنسيا الحكومية نفوذا ً كبيرا ً في الزيمتسفو في نهاية القرن التاسع
عشر ،وجمعت هذه االحصاءات بيانا ٍ
ت هائلة عن حالة وتطور الزراعة الفالحية في روسيا.
تمت ،في بداية القرن العشرين ُمتابعة وتوسيع خدمات زيمتسفو االحصائية من ِق َبل العديد من
األفراد (ال ُمعلمين واألطباء واالقتصاديين وال ُمهندسين) والجمعيات العلمية .بدأ هؤالء في اجراء
الدراسات السوسيولوجية التجريبية على مسؤوليتهم الخاصة .كتبت مجلة روسكايا ميسل

 Russkaya myslان االستبيانات اكتسبت بشك ٍل ُمتزايد تعاطف األفراد وال ُمنظامت بأكملها من،
وتم عملها من أجل دراسة الحياة االجتماعية.1
كانت المسائل التي درستها السوسيولوجيا والخدمات االحصائية تتعلق في األساس بحياة الفقراء
ووضعهم ،مثالً السُكُر ،االنتحار ،وما الى ذلك .كانت هذه هي "الموضوعات الموجعة" في
روسيا القيصرية .في بعض حاالت االحصاءات ،كانت العينات قليلة ،وكانت المعايير الكمية
للقياس غير دقيقة ،وكانت األسئلة في بعض األحيان غامضة وامكانية مقارنة البيانات التي تم
الحصول عليها ضعيفة ،وما الى ذلك .ولكن كانت هناك ايضا ً دراسات ُمثيرة لالهتمام تتميز
ببيانات دقيقة ،والتي ال يزال تمت لك قيمتها بالنسبة للمؤرخين والسوسيولوجيين حتى اليوم.
عندما تم استيعاب جوهر هذه الدراسات ،ظهرت األعمال المنهجية أكثر فأكثر ،وحاولت أيضا ً
استخالص النتائج من ال ُممارسة العلمية التجريبية والقضاء على أوجه القصور فيها .نما االقتناع
في العقود األولى من القرن العشرين بالحاجة الى اشتراك السوسيولوجيين في عم ٍل نظري
وتجريبي ُمشترك .بدأ اضفاء الطابع المؤسسي على السوسيولوجيا في بداية القرن .كانت الفكرة
االيديولوجية الحافزة على ذلك في روسيا القيصرية هي االعتراف بالحاجة الى اصالحات
رأسمالية ،األمر الذي جعل العلماء الروس في صراع مع اآللية البيروقراطية .كانت السلطات
تفكير حر أو اي بحث علمي ،وهذا شوه مأسسة السوسيولوجيا .استمرت
بدورها تشتبه بأي
ٍ
نشاطات تأسيس المؤسسات ال ُمتخصصة في السوسيولوجيا ونشر المقاالت في المجالت
والدورات على مدى عقود .تم شق طريق السوسيولوجيا الى الجامعات بصعوبة .لذلك ،لم يكن
لدى السوسيولوجيين الروس ،في غالبيتهم ،تأهيل سوسيولوجي متخصص و ُمحترف .اشتغل
المؤرخون واالقتصاديون وخريجو المدارس العسكرية وكليات العلوم والصحفيون ورجال الدين
والموظفين المدنيين وما الى ذلك ،اشتغلوا جميعا ً في السوسيولوجيا .ازداد اهتمام الباحثين
بالجوانب النظرية والتجريبية لهذا العلم بشك ٍل حاد منذ منتصف تسعينيات القرن التاسع عشر.
ظهرت أعمال ُمنفصلة و"ارشادات برامجية" خاصة لتنوع األدب السوسيولوجي ،وتم تجميع
البيبلوغرافيات األولى التي ميزت تلك السنوات .2كانت مهمة كتاب كاريف (مقدمة في دراسة
السوسيولوجيا)  ،9991 Introduction to the Study of Sociologyعلى سبيل المثال ،أن
يكون منهاجا ً مدرسيا ً لتدريس السوسيولوجيا ودراسة أصيلة وتاريخية ونقدية لالتجاهات الرئيسية
في السوسيولوجيا في تلك السنوات ،والذي ،أي كتاب كاريف ،افتتح "التقليد الروسي" في تأريخ
السوسيولوجيا ،والذي تض ّمن في ذلك الوقت أعمال كبار السوسيولوجيين (كوفاليفسكي،
سوروكين وآخرين).
ولكن بما أن تدريس السوسيولوجيا كان ال يزال محظورا ً في المؤسسات التعليمية الروسية ،فان
كوفاليفسكي ودي روبرتي ونوفيكو وغيرهم من السوسيولوجيين الروس شاركوا في أعمال
الندوات السوسيولوجية في جامعات فرنسا والواليات ال ُمتحدة األمريكية وألمانيا وبلجيكا.
في عام  ، 9119أسس كوفاليفسكي ودي روبرتي "المدرسة الروسية للعلوم االجتماعية" في
باريس ،وقامت الصحافة في ذلك الوقت بتقييمها بشك ٍل عادل باعتبارها "النموذج األول لكُلية
السوسيولوجيا" التي لم يكن لها مثيل في أي نظام تعليم عالي في العالم .كان الهدف الرئيسي لهذه
المدرسة هو تطوير السوسيولوجيا وتطبيقها على "المسائل االقتصادية والسياسية والثقافية
لروسيا" .اعتبر كوفاليفسكي أن النظرية السوسيولوجية لم تتأسس بعد ،لكن ال ُمقاربة
1
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السوسيولوجية أحرزت بالفعل تقدما ً في العلوم االجتماعية الملموسة (االثنوغرافيا ،تاريخ الدين،
الخ) .لذلك يجب تدريس السوسيولوجيا "من وجهة نظر منهجها ومهامها العلمية" ،ويجب أن ال
تشرح اي مذهب ُمعين بشكل دوغمائي .تم تكريس الدورات المنهجية ،لألسس الفلسفية للعلوم
الطبيعية واالجتماعية ،وتاريخ السوسيولوجيا .تم تقديم عدد من الدورات وال ُمحاضرات الخاصة
حول كل نوع ُممكن من المسائل السوسيولوجية (مشاكل األسرة ،الحكومة والسُلطة ،الدولة،
صت الدورات العملية للمواضيع التالية-9 :التقدم الصناعي والتقني
الدين ،وما الى ذلك)ُ .خ ّ
ص َ
لروسيا -2 .الزيمتسفو -3 .الصحافة واالتجاهات السياسية والجماعات -8 .الطبقة العاملة
والفالحين .يُمكن لطالب هذه المدرسة أن يكتب رسالته العلمية ويُدافع عنها بعد  3سنوات من
الدراسة .حددت المدرسة لنفسها مهاما ً أُخرى ،مثل تعريف الباحثين األجانب بأهم مشاكل
ال ُمجتمع الروسي وعلومه االجتماعية ،وتحديد درجة انطباق االستنتاجات العلمية الغربية على
الواقع الروسي .من بين ال ُمتعاونين األجانب مع المدرسة ،الفرنسي الفريد فويلي ،ولوسيان ليفي
برول ،وتارد ودي غريف وغيرهم الكثير .كانت المدرسة ومؤسسوها من أنصار التجديد
الرأسمالي لروسيا.
على الرغم من اغالق المدرسة بناءا ً على طلب الحكومة القيصرية ،اال أنها لعبت دورا ً ُمهما ً في
تأسيس السوسيولوجيا الروسية .أصبحت ُمحاضراتها ودوراتها العديدة موضوعات لدراسات
علمية أُخرى من قِبَل الدارسين وال ُمحاضرين .ساعدت المدرسة في اثارة االهتمام بالسوسيولوجيا
تخرج منها 2111
في ُمختلف أوساط ال ُمجتمع الروسي .خالل السنوات الخمس من وجودها ّ
طالب ،ووصلت التقارير حول أعمالها الى الصحافة المحلية الفرعية وكذلك صحافة سانت
بطرسبورغ .أخيرا ً استندت العديد من ال ُمنظمات االجتماعية (الحلقات الطُ ّالبية ،والجمعيات،
والحلقات) التي نشأت بعد ثورة  ،9117الى خبرتها العلمية والتدريسية.
في عام  9119تم تأسيس معهد علم النفس العصبي والذي تضمن قسما ً للسوسيولوجيا تابع
برنامج مدرسة باريس .قام القسم بتجميع دورات في السوسيولوجيا ،وأعد أربعة أعداد من مجلة
(أفكار جديدة في السوسيولوجيا)  .New Ideas in Sociologyقام ك .تاختاريف وبيتريم
سوروكين عام  9191اللذي ن كانا يعمالن في القسم ،بتنظيم جمعية كوفاليفسكي للسوسيولوجيا،
وفي عام  9121بتأسيس معهد في جامعة بيتروغراد.
كتب ُم ّ
نظروا االتجاهات األكثر تنوعا ً عن الحاجة الى ال ُمالحظة ال ُمباشرة ،واالستبيانات
واالستطالعات والتجارب واألساليب الكمية في السوسيولوجيا  ،وحول الحاجة الى تأسيس
المؤسسات والمعاهد التي سيجريها في البحث من قِبَل مجموعات العلماء حسب ُخطة ُمحددة.
الحظ أحد السوسيولوجيين أن "مثل هذه ال ُمختبرات السوسيولوجية ُو ِلدت في عصرنا فقط ،لكن
كبير على نجاحها" .1عندما تم أخيرا ً تأسيس معهد علم
ُمستقبل السوسيولوجيا كله يعتمد الى ح ٍد ٍ
النفس االجتماعي ومختبرات علم االنعكاس  Reflexologyومعهد السوسيولوجيا ،قاموا بجمع
الكثير من المواد التجريبية حول التنظيم العلمي للعمل ،واعادة التجميع السكاني لقاطني
بيتروغراد والتغيرات في "مستوى معيشة" طبقات ُمختلفة خالل الحرب والثورة( .في وق ٍ
ت
الحق استندت نظرية سوروكين حول التصنيف الطبقي ،والتحركية االجتماعية ،والثورة ،على
هذه المادة).
وهكذا ،بلغت السوسيولوجيا درجةً ُمعينةً من النضج في روسيا أوائل عشرينيات القرن العشرين.
كانت معاييرها ،السعي للتكامل النظري والمنهجي ،وتطوير ال ُمستوى التجريبي للبحث،
والمأسسة (تنظيم التدريس والبحث) .كانت احدى سماتها ال ُمميزة جدا ً لها هي االقتناع بأنها يجب
- V. Khvostov. Osnovy sotsiologii (The Fundamentals of Sociology) (Moscow, 1920), p 69

1

أن تخدم الناس .كتب أحد االخصائيين االجتماعيين في بيان وضعي ُمبكر (علمنا وباحثونا):
"يجب على العلم الحقيقي أن يكون ديمقراطياً ،دون أن يكون يخدم السلطة بشكل مهني .ال ينبغي
أن يكون الغرض منه المنفعة الشخصية للعلماء أنفسهم .بل تحقيق المثل االنساني وحل ال ُمشكالت
االجتماعية .ال ينبغي عليه أن يكون علما ً من أجل العلم ،ولكن علما ً من أجل الناس .ان السعي
لتحقيق هذه المبادئ هو الواجب األخالقي للسوسيولوجيا"( .أطلق مؤلف البيان على
السوسيولوجيا ،فسيولوجيا ال ُمجتمع).
ولكن ،تغيّر الوضع باكتساب الماركسية والحركة البروليتارية قوة ً وزخما ً كبيرين .أظهرت ثورة
الوسطى .انتصرت فكرة تقاسم
 9117الهشاشة الكاملة وضيق األُفق الطبقي لليبرالية الطبقة ُ
سلطة مع النُبالء في العلوم االجتماعية .كانت السوسيولوجيا الرأسمالية جاهزةً ،في ظل
ال ُ
الظروف ال ُمتغيرة ،لتقديم ُمساعدة نظرية لتفسير الحاجة الى مثل هذا التحالف .أدت ثورة اكتوبر
عام  9199أخيراً ،الى انزالق سوسيولوجيا الطبقة الوسطى الروسية الى ُمعسكر الثورة
شخص قاتم" .اتضحت
ال ُمضادة .عندها قال بيتريم سوروكين عبارته سيئة الصيت" :الثورة هي
ٌ
األزمة الداخلية العميقة للدراسات السوسيولوجية الروسية بعد ثورة اكتوبر :لم يكن هناك موقف
نظري ُمتكامل ،وغرق الباحثين في تلفيقية مبدأية .فقد السوسيولجيين من وجهات نظر بعيدة عن
هذا ،آمالهم في سوسيولوجيا ال تستطيع التنبؤ باألحداث الدرامية وتفسيرها ،مثل الحرب العالمية
عام  9198والثورة االشتراكية عام  . 9199ارتبطت مرحلة جديدة في تطور السوسيولوجيا في
روسيا بأسماء فالديمير لينين وجورجي بليخانوف .كانت ُمساهمة لينين ذات أهمية خاصة ،حيث
طور هذا العلم في أعماله سواءا ً من الناحية النظرية ،ام من جوانبه الملموسة ،وهكذا ،أرسى
ّ
أسس السوسيولوجيا الماركسية.
وعرف مفهوم الطبقة ،وابتكر نظرية
طور لينين مسألة دور العامل الذاتي في التاريخ بالتفصيل،
ّ
ّ
االمبريالية ،وأثرى النظرية الماركسية حول الدولة (االمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية ،الدولة
والثورة) .ان نقده للمفاهيم الفلسفية والسوسيولوجية للماخيين والكانطيين ال ُجدد (المادية ومذهب
النقد التجريبي) له أهمية منهجية كبيرة .قدّم مذهبه حول النزعتين في المسألة القومية ال ُمفتاح
لمشاكل تطور األمم في المرحلة ال ُمعاصرة (المسألة القومية في برنامجنا ،الطبقة العاملة والمسألة
القومية ،مالحظات نقدية على المسألة القومية ،الخ) .ان مقاالته (تطور الرأسمالية في روسيا)،
و(علم االجتماع واالحصاءات) وأعمال أُخرى ،هي أمثلة على التحليل الماركسي للعمليات
االجتماعية.
ً
فتحت ثورة اكتوبر صفحة جديدة ً في تاريخ علم االجتماع الروسي .لكن هذا موضوع لكتاب آخر
ُمنفصل.

االستنتاجات أو (الخاتمة)
ايغور سيميونوفيتش كون
بتطور ُمعقد في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وأوائل القرن
مرت السوسيولوجيا الغربية
ّ
ٍ
ً
غامض تماما ،مثل تصورات كونت ،أصبحت أحد الفروع الرائدة
برنامج
العشرين .من
ٍ
ٍ
للدراسات االجتماعية مع بداية القرن العشرين ،مع ُمطالباتها بمكانة ثابتة في الجامعات ،وشغلت
هذه المكانة بالفعل في بعض الدول .أفسحت النظريات االختزالية البدائية الطريق لمفاهيم أكثر
تعقيدا ً وتمايزاً .طورت السوسيولوجيا جهازها المفاهيمي الخاص ،وبدأ التطوير المنهجي للمسائل
المنهجية وتقنيات البحث .تم توسيع نطاق المشاكل المدروسة .تال التطور المتوازي للنظرية
تحول جوهري
العامة والدراسات االجتماعية التجريبية توجها ً نحو الدمج بينهما ،مما تسبب في ّ
في توجهات ك ٍل من النظريين والتجريبيين .كل ذلك أدى الى زيادة تطور احترافية ومأسسة
السوسيولوجيا خاصةً منذ عشرينيات القرن العشرين .بالنسبة للنظرية ،تستلهم السوسيولوجيا غير
الماركسية اليوم من مؤلفي الحقبة "الكالسيكية" مثل ماكس فيبر ودوركهايم وزيميل وباريتو.
كانت عالقة هؤالء السوسيولوجيين ببعضهم البعض ُمعقدة للغاية ،كما رأينا .ان زيميل ال ُمه ّمش
1
ق
وغير ال ُمعترف به رسميا ،حظي بأكبر شعبية خالل حياته  .كان عمله معروف على نطا ٍ
واسع ،ليس فقط في ألمانيا ،ولكن ايضا ً في فرنسا والمملكة ال ُمتحدة وايطاليا وروسيا والواليات
ال ُمتحدة األمريكية ،حيث كان سمول داعيةً نشطا ً له هناك .في استطالع للرأي شمل 279
سوسيولوجيا ً أمريكيا ً عام  ، 9129احتل زيميل المرتبة الثانية من حيث الشعبية بعد سبنسر بين
تصور زيميل ككل ،فقد اعترف بدقة
السوسيولوجيين األوروبيين .2في حين رفض دوركهايم
ّ
فكره النظري و"حسه بخصوصية الحقائق االجتماعية" .3كان تأثير زيميل على صديقه ماكس
فيبر قويا ً جداً ،رأى األخير عند زيميل فرطا ً من األفكار النظرية الجديدة ال ُمهمة والمالحظات
الدقيقة واالستثنائية في أعماله .4من وجهة نظر كوسر ،فان "األشكال" االجتماعية لزيميل ،على
سبيل المثال" ،لديها الكثير من القواسم ال ُمشتركة مع أنماط فيبر المثالية .ان اصرار فيبر على
نظام اقتصادي ٍ عقالني يرجع كثيرا ً الى كتاب (فلسفة النقود)
األهمية الحاسمة للنقود في نشوء
ٍ
لزيميل".5
هذا لم يستبعد بالطبع الخالفات العميقة بين هؤالء ال ُمفكرين .في عام  ،9119بدأ فيبر بكتابة مقال
عن زيميل ،لكنه لم يُكمله أو ينشره ،لكي ال يُقلل من فُ َرص زيميل في الحصول على درجة
األستاذية في جامعة هايدلبرغ بسبب انتقاداته (نُش َِرت مخوطة المقال الموجودة في أرشيفه في
ميونخ ،في أوائل السبعينيات) .أشار فيبر في هذا المقال ،الى عدم مقبولية المبادئ الرئيسية
لمنهجية زيميل ،وانتقدها بسبب غموض وشكلية مفهوم "التفاعل" ،وبسبب خلطه بين النوايا
الذاتية والمعنى االجتماعي الموضوعي ،والنجذابه للمشاكل الميتافيزيقية.6
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آخرين .تونيز ،على سبيل
نظرين َ
كانت هناك أيضا ً خالفات خطيرة في تلك السنوات بين ُم َ
المثال ،الذي كانت شهرته خارج ألمانيا أقل بكثير من شُهرة زيميل (تمت ترجمة عمله الرئيسي
الى االنجليزية فقط في عام  9181والى الفرنسية عام  ،)9188دخل في نزاعٍ حاد مع دوركهايم.
سر دوركهايم مفهوم تونيز عن ال ُمجتمع
في ُمراجعة ُمطولة لكتاب تونيز عام  ،9911ف ّ
 Gemeinschaftعلى أنه ُمجتمع عضوي ،والجماعة  Gesellschaftعلى أنه ُمجتمع
ميكانيكي ،مؤنبا ً تونيز العتبار النوع الثاني من التنظيم االجتماعي ُمصطنعاً ،وعدم رؤيته
المراحل االنتقالية من نوعٍ الى آخر .بطبيعة الحال ،تونيز لم يوافق على مثل هذا التفسير لوجهة
النظر هذه وفي المقابل ،عند مراجعته لكتاب (تقسيم العمل)  ،9911كتب أن سوسيولوجيا
دوركهايم برمتها هي تعديل وتنويعة لسوسيولوجيا سبنسر .وهذا التفسير لم يكن عادالً أيضاً.
لم يذكر باريتو ،ال زيميل وال تونيز ،وال دوركهايم أو فيبر.
كان هناك تجاهل ُمتبادل ُمماثل بين دوركهايم وفيبر .لم يذكر دوركهايم فيبر اال مرة ً واحدة ،في
مالحظة على المؤتمر السوسيولوجي األلماني األول .لم يذكر فيبر أيضا ً دوركهايم بشك ٍل عام.
ُلدان أُخرى قبل عام .19198
برأي بينديكس وروث ،لم يكن فيبر شخصيةً بارزة ً في ألمانيا وفي ب ٍ
كان أُستاذ السوسيولوجيا الفرنسي دوركهايم معروف بشكل أفضل في أوروبا .على الرغم من أن
جميع كُتبه الرئيسية ،بما في ذلك (األشكال األولية للحياة الدينية) الذي ظهر عام  ،9192قد
تأثير واس ٌع جدا ً بالفعل في بداية القرن .لكن
رجمت فقط في روسيا خالل حياته ،2كان ألفكاره
ٌ
تُ ِ
شعبية دوركهايم في الواليات ال ُمتحدة تراجعت خلف شعبية خصمه القديم تارد حتى الثالثينيات.
كانت كُتُب تارد الرئيسية ُمترجمة الى االنجليزية بالفعل في مطلع القرن.
كان السوسيولوجيين األمريكيين األكثر شهرة ً في الربع األول من القرن هم كولي وجيدنغز
وروس وسومنر ووارد.3
يجب أن نتذكر ،عند ُمناقشة عالقة السوسيولوجيين في مطلع القرن ،وتجاهلهم ال ُجزئي لبعضهم
البعض ،أن ك ٌل منهم كانت لديه مجموعته الخاصة من الخبراء وال ُمستشارين .غالبا ً لم يكن لهذه
المجموعات عالقة ُمباشرة بالسوسيولوجيات ،عالوة ً على ذلك ،فان نشاطها لم يتداخل مع
بعضها .في دائرة المراجع الفكرية لدوركهايم كان المؤرخ فوستل دي كوالج Fustel de
 Coulangesوالفيلسوفين ايمل بوترو  Emile Boutrouxوتشارلز رينوفيير Charles
.Renouvier
كان زيميل ُمرتبطا ً شخصيا ً بالشخصيات الثقافية البارزة في عصره ،من بين أصدقائه و ُمراسليه
اوغست رودين  Auguste Rodinورينر ماريا ريكله  Rainer Maria Rilkeوادموند
هوسرل ومارتن بوبر  Martin Buberوالبيرت شويتزر  Albert Schweitzerوارنست
ترويلتش  .Ernst Troeltschمن ال ُمستحيل فهم أعمال زيميل خارج سياق الفلسفة األلمانية في
ذلك الوقت.
أحصى تونيز من بين ُملهميه رادولف ايرينغ  Rudolf Iheringواواتو جيرك Otto Gierke
وهنري مين  Henry Maineواالقتصاديين كارل رودبيرتوس  Karl Rodbertusوأدولف
فاغنر  ،Adolf Wagnerواالثنولوجيين يوهان ياكوب باخوفن Johann Jakob Bachofen
وهنري لويس مورغان ،ولكن بشك ٍل خاص كارل ماركس ،وهو كان يقصد أعماله الفلسفية.
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ارتبط تطور أفكار فيبر بعد ٍد من المؤرخين األلمان البارزين هنريك فون زيبيل Heinrich
 von Sybelوتيودور م ومسن ،واالقتصاديين وليام روتشر وكارل كنيس وغوستاف شوملر
وأدولف فاغنر ولويو بيرنتانو وفيرنر سومبارت ،والفالسفة فيلهلم ديلتاي وفيلهلم فيندلباند
وهنريك ريكرت .نُ ِظ َر الى أهم أعماله في البداية على أنها اقتصادية أو تاريخية.
كان السياق الفكري الذي عمل فيه باريتو أكثر تخصصاً.
أدت المصادر ال ُمختلفة لألفكار والتوجهات الفكرية بطبيعة الحال الى ظهور أنماط ُمختلفة من
التفكير السوسيولوجي.
ولكن مهما كانت االصطدامات التي حدثت بين أنصار االتجاهات ال ُمختلفة للسوسيولوجيا غير
الماركسية في مطلع القرن العشرين ُمعقدة ،فقد كان الموضوع الرئيسي لهجومهم هو الماركسية.
كما الحظ مؤرخ السوسيولوجيا االنجليزي جون مادج " :John Madgeكان العلماء األوروبيين
في القرن الماضي يجادلون الماركسية باستمرار ،وحتى عندما لم يكونوا يُحددوا خصمهم ،فانه
كان يُمكن للمرء أن يرصد أجزاءا ً من الجدال الموجه ضد الماركسية" .1هناك عدد قليل في
الوقت الحاضر ممن قد يُنازعون وجهة نظر المؤرخ األمريكي ستيوارت هيوز Stuart
 Hughesبأن ماركس كان "مركز صراع الفكر االجتماعي في القرن العشرين".2
كيف كانت ردة فعل العلم األكاديمي على تطور السوسيولوجيا الماركسية؟ قبل ثمانينيات
وتسعينيات القرن التاسع عشر ،كانت المنهجية األساسية لكُتّاب البرجوازية في نقد الماركسية هي
تجاهلها واعتبارها غير ُمهمة .صحيح أن العلماء األفراد الذين ارتبطوا بطريق ٍة ما بالديمقراطية
االجتماعية أو كانوا ُمهتمين بحالة الطبقة العاملة قد قرأوا ماركس في وق ٍ
ت ُمبكر .كان تونيز،
الذي انجذب الى االشتراكية في شبابه ،قد قرأ الجزء األول من رأس المال بعناية ،وتأثر به
كثيراً .اطلع لوبالي على ماركس واستشهد به ،رغم أنه استخلص استنتاجا ٍ
ت تتناقض مع
ال ُمقدّمات نفسها .كما الحظ أحد ُمراسليه النمساويين ،اقترح ماركس بناء ُمجتمع جديد بينما أراد
لوبالي اصالح ال ُمجتمع القديم .لكن اسم ماركس كان نادرا ً جدا ً بين أساتذة الجامعات في تلك
السنوات.
تغيّر الموقف في نهاية القرن التاسع عشر .كانت نظرية ماركس بالفعل محور االهتمام في
المؤتمر األول للمعهد الدولي للسوسيولوجيا في اكتوبر من عام  ،9918وذلك بفضل خطابات
ماكسيم كوفاليفسكي  Makism Kovalevskyواينريكو فيري Enrico Ferri,
وتونيز وليلينفيلد وآخرين .لم يشك أحد في أن المادية التاريخية كانت نظريةً سوسيولوجية .حتى
أن فيري أعلن أن السوسيولوجيا "اما ان تكون اشتراكيةً أو ال تكون بالمرة" .3كان لدى العديد من
السوسيولوجيين في بداية هذا القرن تقديرا ً عاليا ً لمساهمة ماركس العلمية .كتب سمول على سبيل
المثال " :كان ماركس أحد المفكرين القالئل العُظماء في تاريخ العلوم االجتماعية ...أتوقع بثقة
أنه في الحكم النهائي للتاريخ ،سيكون لماركس مكان في العلوم االجتماعية يُماثل مكانة غاليليو
في العلوم الفيزيائية.4
يُمكن ايجاد اآلراء التي تُقدر ماركس ايضا ً بين خصومه ،مثل فيبر ودوركهايم وباريتو.
النقطة ليست اعترافا ً شكليا ً بمساهمته .هناك العديد من العناصر ال ُمهمة جدا ً من محتوى مفاهيم
تونيز ودوركهايم وفيبر وآخرين من سوسيولوجيي مطلع القرن العشرين ،والتي ،ان لم يتم
1

- John Madge. The Origins of Scientific Sociology (Tavistock Publications, London, 1970), pp 559-560
2- H. Stuart Hughes. Consciousness and Society (Vintage Books, New York, 1961), p 74
3
- Cahiers internationaux de sociologie, 1961, 31, 2:177
4
- Albion W. Small. Socialism in the Light of Social Science. The American Journal of Sociology, 1912,
17, 6:809-810

باشر من المادية التاريخية ،فهي على األقل قريبة منها ،خاصةً عندما يكون في
استعارتها بشك ٍل ُم ٍ
ذهن المرء ليس الحلول واالجابات ،بل طرح المسائل .ال يُمكن فهم سوسيولجيا دوركهايم
المعرفية ،وال نظرية فيبر عن الرأسمالية ،وال تقسيم تونيز لل ُمجتمع والجماعية ،وال نظرية
باريتو عن االيديولوجيا ،بدون أن نفهم االستعارة أو التأثر الذي أحدثه ماركس في هذه المفاهيم
عندهم .ولكن عالقة "السوسيولوجيا األكاديمية" بنظرية ماركس ،كانت ،على وجه العموم ُمسبقة
وغير موضوعية.
من ناحية ،حاول المؤلفون ال غربيون (على سبيل المثال فيبر) اثبات عدم وجود اي رابط عضوي
بين نظرية ماركس عن الرأسمالية وبرنامجه االشتراكي .من ناحي ٍة أُخرى ،كان هناك رأي عام
مفاده أن السوسيولوجيا "تُزيل" االشتراكية على هذا النحو جدلياً .كتب سمول وفينسينت في
كتابهما المدرسي حول السوسيولوج يا ،أن هذا العلم يجب فصله عن االشتراكية ،وأن االشتراكية
ُمرتبطة بالسوسيولوجيا بنفس طريقة ارتباط التنجيم بالمراحل األولى لعلم الفلك ،والخيمياء
بالكيمياء .وهكذا ،كانت سوسيولوجيا ماركس ،مثل نظريته االشتراكية ،تنتمي الى عصور ما قبل
تاريخ العلوم.
كانت االختالفات النظرية ُمرتبطة ارتباطا ً وثيقا ً باالختالفات االيديولوجية .جمعت نظرية
ماركس السوسيولوجية بين فهم ال ُمجتمع كنظام (مفهوم التشكيلة ونمط االنتاج كأساس للبنية
االجتماعية ومبدأ الحتمية) ،بالتاريخية الدياليكتيكية (التطور كصراع لألضداد والصراع الطبقي
كطريقة لحل ا لتناقضات المتناحرة ،الخ) .يتم تحويل المادية التاريخية ،عندما يتم استئصال
الدياليكتيك-الغريب عن التفكير الوضعي -من الماركسية ،يتم تحويلها الى نُسخة من "نظرية
العوامل" االنتقائية أو الى "مادية اقتصادية" ُمبتذلة .هذا هو ما فعله السوسيولوجيون الوضعيون
الذين لم تكن معرفتهم بالماركسية نابعة من مؤلفاتها األصلية ،ولكن من مختلف االبتذاالت التي
تحدثت عنها ،والتي نأى ماركس بنفسه عنها.
يجب على المرء أن يأخذ في االعتبار أن العديد من أهم األعمال التي نشرت وفسرت دياليكتيك
فلسفة ماركس االجتماعية (االيديولوجية األلمانية ،المخطوطات الفلسفية االقتصادية ،وما الى
ذلك) قد تم نشرها بعد عدة عقود فقط ،في حين أن رسائل آنجلز حول المادية الدياليكتيكية ،التي
انتقد فيها الفهم ال ُمبسط ألفكاره وأفكار ماركس ،كانت عمليا ً غير معروفة خارج دوائر الحزب
االشتراكي الديمقراطي.
في نهاية القرن التاسع عشر ،أصبحت النظرية السوسيولوجية الماركسية معروفة للعلم
"األكاديمي" ،في الغالب بشك ٍل ُمبسط و ُمبتذل .وقد تم تصويرها كنظرية اختزالية بدائية تقوم على
فهم أُحادي السببية للحتمية التي تنفي أهمية نشاط الناس الواعي ،وما الى ذلك .لم تصمد تلك
"الماركسية الكاريكاتورية" بالطبع ،في وجه أي نوعٍ من النقد الفلسفي الجاد .وكان كل تفنيد جديد
يُعزز تلك الصورة النمطية السلبية ،بحيث ان السوسيولوجيين الذين تلقوا تعليمهم في عشرينيات
الى أربعينيات القرن العشرين ،باستثناءا ٍ
ت نادرة ،قد عرفوا الماركسية بصورتها ال ُمبتذلة ،أكثر
من الجيل السابق لهم.
ال يوجد أي شيء ُمشترك بين الماركسية التاريخية الحقيقية والصورة النمطية ال ُمبتذلة عنها .نجد
في أعمال ماركس وانجلز وصفا ً شامالً للنظريات االجتماعية للنفعية االنجليزية والرومانسيين
التقليديين ،ونقدا ً عميقا ً لوجهات نظر كونت وسبنسر والمدرسة الطبيعانية في السوسيولوجيا .كان
للتحليل النقدي للنظريات السوسيولوجية في مطلع القرن العشرين مكانةً ُمتزايدة ً في األدب
الماركسي .يكفي أن نتذكر أعمال فرانز ميهرينغ ضد التزييف الكانطي الجديد للماركسية ،وضد
سومبارت والماركسية األكاديمية ،وجدل البريوال وكروتشه ،وتحليل بليخانوف النقدي ألعمال
ريكرت وكروتشه وتارد وآخرين.

أظهر نقد لينين لـ"السوسيولوجيا الذاتية" للنارودنيين الروس ،عدم صحة اختزال االجتماعي الى
النفسي .أوضح في (المادية ومذهب النقد التجريبي) عدم جدوى التفسيرات البيولوجية والطاقية
لحياة ال ُمجتمع ،وكشف الجذور اال جتماعية واالبستمولوجية للنظريات الكانطية الجديدة والوضعية
الجديدة لل ُمجتمع .أصبح النزاع بين ال ُمنظرين السوسيولوجيين الماركسيين وغير الماركسيين
أوسع في العقود األخيرة ،وصار له تأثير أعمق على تطور الفكر السوسيولوجي في الغرب،
وكذلك في الشرق.

