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حـول المشاركيـن

: (Michael Asch) مايكل آش

جامعة في األنثروبولوجيا قسم أستاذ ًا أيض وهو ألبرتا، جامعة في األنثروبولوجيا قسم في فخري أستاذ

ُنشرت أبحاثه التي أجراها حول العالقة بين شعوب األمم األولى وكندا في: فكتوريا. وقد 

Kinship and the Drum Dance in a Northern Dene Community (University

of Alberta Press, 1988); Home and Native Land: Aboriginal Rights and the

Canadian Constitution (Methuen, 1984), and Aboriginal and Treaty Rights

.(in Canada (editor, University of British Columbia Press, 1998

. (Royal Society of Canada) وهو زميل للجمعية الملكية بكندا

: (Richard Bellamy) ريتشارد بيالمي

السياسية للبحوث األوروبي باالتحاد أكاديمي ومدير الجامعية، لندن كلية في العامة السياسة كلية مدير

European Consortium of Political Research (ECPR))) ، ومحرر مشارك في:

.Critical Review of International Social and Political Philosophy

وتتضمن أعماله الرئيسة:

Modern Italian Social Theory: Ideology and Politics from Pareto to the

Present (Stanford University Press, 1987), Liberalism and Modern Society:



An Historical Argument (Pennsylvania State University Press, 1992), and

Liberalism and Pluralism: Towards a Politics of Compromise (Routledge,

.(1999

وهو محرر كتاب:

The Cambridge History of Twentieth Century Political Thought (with Ter-

ence Ball, Cambridge University

.(Press, 2003

: (Robin Blackburn) روبن بالكبيرن

وجامعة االقتصادية للعلوم لندن مدرسة في َّرس ود درس وقد إسكس، جامعة في االجتماع علم أستاذ

ًا في لجنة التحرير في صحيفة اليسار الجديد أكسفورد في فترة الستينيات، كما كان عضو

.1999 العام إلى 1981 العام من لها ًا محرر وكان ،1962 عام منذ ( New Left Review )

اهتماماته تناولت وقد .1970 عام منذ (Verso) للنشر فيرسو دار في ًا استشاري ًا محرر وعمل

ًا حول العبودية والمؤسسات المالية المعاصرة، ومن منشوراته: ًا مقارن البحثية تحقيق

The Making of New World SlavFrom the Baroque to the Modern (Verso,

1997); The Overthrow of Colonial Slavery (Verso, 1988), and Banking on

Death. Or, Investing in Life: The History and Future of Pensions (Verso,

.(2002



: (Martin Bulmer) مارتن بولمر

البحث لمجلس التابع االجتماعي المسح بنك ومدير سوّري، جامعة في االجتماع علم أستاذ

Ethnic and ) واإلثنية العرقية الدراسات صحيفة في ًا محرر يعمل كما واالجتماعي. االقتصادي

منهجية على الرئيسة اهتماماته وتنصّب للنشر. روتلدج دار تصدرها التي ( Racial Studies

العرق ودراسة االجتماعي، والبحث االجتماع علم وتاريخ والنوعي، الكّمي االجتماعي البحث

واإلثنية.

: (Eamonn Carrabine) إيمون كارابين

َلي مجا في ودراساته البحثية اهتماماته وتكمن إسكس. جامعة في االجتماع علم قسم محاضري كبير

علم الجريمة والدراسات الثقافية. ومن مؤلفاته:

Crime in Modern Britain (with Pamela Cox, Maggy Lee and Nigel South,

Oxford University Press, 2002); Criminology: A Sociological Introduction

(with Paul Iganski, Maggy Lee, Ken Plummer and Nigel South, Routledge,

2004), and Power, Discourse and ResisA Genealogy of the Strangeways

.(Prison Riot (Ashgate, 2004

ويعكف اآلن على تأليف كتاب:

Crime and the Media: Interrogating Representations of Transgression in

. Popular Culture



: (David Chalcraft) دايفد شالكرافت

من العديد له النكستر. جامعة في زائر وزميل ديربي، جامعة في الكالسيكي االجتماع علم أستاذ

، (Weber Studies) المؤلفات الصادرة في مجال دراسات فيبر

وهو محرر كتاب

The Protestant Ethic Debate: Weber's Replies to His Critics, 1907-1910

.((with Austin Harrington, Liverpool University Press, 2001

وهو مؤسس مشارك للصحيفة العالمية «دراسات ماكس فيبر»، ومحرر سلسلة:

.(Rethinking Classical Sociology (Ashgate Press

: (James J. Chriss) جيمس ج. كريس

النظرية اهتماماته: مجاالت أهم وتشمل كليفالند. جامعة في االجتماع لعلم مساعد أستاذ هو ًا حالي

القادم كتابه ُينشر وس الطبي. االجتماع وعلم الشرطة اجتماع وعلم والجنوح، والجريمة االجتماعية،

Polity) بوليتي مطبعة ِقبل من Social Control: History and Current Controversies

. (Press

: (Mary Jo Deegan) ماري جو ديغان



أستاذة علم االجتماع ودراسات المرأة في جامعة نبراسكا، لينكولن. وهي مؤلفة:

Jane Addams and the Men of the Chicago School, 1892-1918 (Transaction,

1988); Race, Hull-House, and the University of Chicago: A New Consci-

ence against Ancient Evils (Praeger, 2002), and The New Woman of Color:

The ColWritings of Fannie Barrier Williams, 1893-1918 (editor, Northern

.(Illinois University Press, 2002

ًا لـ «مقاالت في علم االجتماع» لجورج هربرت ميد: كما حررت الطبعة المكتشفة حديث

.(Essays in Sociology (Transaction, 2001

: (Karl Figlio) كارل فيغليو

مهتم النفسي. التحليل وممارس إسكس، جامعة في النفسية التحليلية الدراسات مركز في وأستاذ مدير

وأساليبه. االجتماع علم تفكير وأساليب النفسي التحليل إلى يستند الذي العيادي التفكير بين باالرتباط

ومن مؤلفاته:

.(Psychoanalysis, Science and Masculinity (Whurr Publishers, 2000

: (Marcel Fournier) مارسيل فورنييه

Killam Fellow-) كيالم زمالة على وحاصل كندا، مونتريال، جامعة في االجتماع علم أستاذ

كل مؤلف وهو .2003 ـ 2001 بين الفترة في برينستون جامعة في باثي كرسي ورئاسة (ship

من:



CultiDifferences (with D. White, University of Chicago Press, 1992); Que-

bec Society (Prentice Hall, 1996); Emile Durkheim, Lettres à Marcel

Mauss (Presses universitaires de France, 1998), and Marcel Mauss: A Bio-

.(graphy (Princeton University Press, 2005

: (Robert L. A. Hancock) روبرت هانكوك

دراسة في متخصص وهو البريطانية، كولومبيا فيكتوريا، جامعة في التاريخ قسم في دكتوراه طالب

الشعوب األصلية.

: (Johs. Hjellbrekke) جوهانس جيلبريك

أستاذ مشارك في قسم السوسيولوجيا في جامعة بيرغن في النرويج، من مؤلفاته األخيرة:

Innfi Korrespondanseanalyse (Fagbokforl, 1999); Educational Mobility

Trajectories and Mobility Barriers in the Norwegian Social Space (with

Olav Korsnes, International Journal of Contemporary Sociology , 2004);

Social Capital Structures in Norwegian Elites (with Olav Korsnes,

Tidsskrift for samfunnsforskning , 2005), and The Norwegian Field of

.(Power (with others, European Societies , in press

: (Susan Hoecker-Drysdale) سوزان هوكر درايسديل



في متقاعدة زائرة وأستاذة مونتريال، كونكورديا، جامعة السوسيولوجيا، لمادة فخرية أستاذة

لندن، جامعة التاريخية، البحوث معهد في زائرة زميلة كانت وقد أيوا، جامعة السوسيولوجيا،

وزميلة زائرة في كلية الدراسات المتقدمة، جامعة لندن، ومن منشوراتها:

Harriet Martineau: First Woman Sociologist (Berg, 1992); Harriet

Martineau: Theoretical and Methodological Perspectives (co-edited with

Michael R. Hill, Routledge, 2001), and Harriet Martineau: Studies of

.(America 1831-68 (8 vols., Thoemmes, 2004

لعلم األمريكية الجمعية من السوسيولوجيا في المتميز العلمي اإلنجاز جائزة نالت 2005 عام وفي

االجتماع.

: (John Hoffman) جون هوفمان

ّلف العديد من األعمال، منها: أستاذ فخري في النظرية السياسية. أ

The Gramscian Challenge: Coercion and Consent in Marxist Political The-

ory (Blackwell, 1984); Beyond The State (Polity Press, 1995); Gender and

Sovereignty: Feminism, the State and International Relations (Macmillan,

2001), and Citizenship Beyond the State

.(Sage, 2004)

: (Alan How) أالن هاو



أستاذ مخضرم في السوسيولوجيا في جامعة وورسستر، المملكة المتحدة، تشمل مؤلفاته السابقة:

The Habermas-Godamer Debate and the Nature of the Social (Avebury,

.(1995), and Traditions in Social Theory: Critical Theory (Palgrave, 2003

ًا على تأليف كتاب عن دور النصوص الكالسيكية في السوسيولوجيا. يعمل حالي

: (David Howarth) دايفد هوارث

والحركات أفريقيا، جنوب وسياسات الخطاب، نظرية في متخصص إسكس. جامعة محاضري كبير

االجتماعية. وتشمل مؤلفاته:

Discourse (Open University Press, 2000); South Africa in Transition (co-

edited with Aletta Norval, Macmillan, 1998), and Discourse Theory in

European Politics: Identity, Policy and Governance (co-edited

.(with Jacob Torling, Palgrave, 2005

: (Christopher T. Husbands) كريستوفر ت. هاسباندز

في المقاالت من العديد له نشرت وقد لالقتصاد، لندن مدرسة في السوسيولوجيا في محاضر

فيرنر كتاب ومحرر مترجم إنه كما والمعاجم، الذاتية السير في ودراسات السياسي السوسيولوجيا

: (Werner Sombart) سومبارت

.(Why is there no Socialism in the United States (Macmillan, 1976



: (Wendy James) ويندي جيمس

البريطانية. األكاديمية في وزميلة أوكسفورد، جامعة في السوسيولوجية األنثروبولوجيا أستاذة

والجوانب السياسة بين بالعالقة النظرية اهتماماتها وعنيت وأثيوبيا، السودان في بأبحاث قامت

الدينية الثابتة، واألنظمة الثقافية واألخالقية. من كتبها الحديثة:

Marcel Mauss: A Centenary Tribute (co-edited with Nicholas J. Allen,

Berghahn, 1998); Anthropologists in a Wider World: Essays on Field Re-

search (co-edited with Paul Dresch and David Parkin, Berghahn, 2000);

The Ceremonial Animal: A New Portrait of Anthropology (Oxford

University Press, 2003), and The Qualities of Time: Anthropological Ap-

.(proaches (co-edited with David Mills, Berghahn, 2005

: (Barry V. Johnston) باري ف. جونستون

أستاذ السوسيولوجيا في جامعة إنديانا في نورث ويست، وهو مؤلف:

Pitirim A. Sorokin: An Intellectual Biography (University Press of Kansas,

.(1995

السوسيولوجيا أقسام وعن (Pitirim A. Sorokin) سوروكين بيتيريم عن أعماله فازت وقد

ًا جديد ًال عم بدأ كما واإلقليمية. العالمية الجمعيات من الجوائز من بالعديد هارفرد جامعة في البدائية

بعنوان:

.One Hundred Years of Sociology at Harvard University



: (Douglas Kellner) دوغالس كيلنر

أستاذ في كلية الدراسات العليا في التربية واإلعالم

(Graduate School of Education and Information Stuadies)

والنظرية واإلعالم الثقافة في الكتب من العديد ألف وقد أنجلوس، لوس كاليفورنيا، جامعة في

االجتماعية بما في ذلك:

Jean Baudrillard: From Marxism to Postmodernism and Beyond (Stanford

University Press, 1990); Postmodern Theory: Critical Interrogations (with

Steven Best, Guilford Press, 1991), and The Postmodern Turn (with

,( Steven Best, Guilford Press, 1997

وحرر كتاب:

.(The Collected Works of Herbert Marcuse (Routledge, 2004 onwards

: (David Kettler) دايفد كيتلر

في بما االجتماعية، النظرية حول األعمال من العديد ّلف أ نيويورك. بارد، جامعة في باحث أستاذ

ذلك:

Karl Mannheim (with Volker Meja and Nico Stehr, Ellis Horwood, 1984),

and Adam Ferguson: Social and Political Thought (expanded edition,

.(Transaction, 2005



كما قام بتحرير بعض أعمال كارل مانهايم بمشاركة كل من فولكر ميجا ونيكو ستير، وأبرزها:

Structures of Thinking (Routledge and Kegan Paul, 1982), and Conservat-

,(ism (Routledge and Kegan Paul, 1986

كما حرر بمشاركة كولن لودر (Colin Loader) كتاب:

.(Sociology as Political Education (Transaction Publishers, 2001

: (Adam Kuper) آدم كوبر

أستاذ األنثروبولوجيا في جامعة برونيل، وزميل في األكاديمية البريطانية، وتشمل مؤلفاته:

The Invention of Primitive Society: Transformations of an Illusion (Rout-

ledge, 1988); The Chosen Primate: Human Nature and Cultural Diversity

(Harvard University Press, 1994); Anthropology and Anthropologists: The

Modern British School (3 rd ed., Routledge, 1998), and Culture: The An-

.(thropologists' Account (Harvard University Press, 1998

: (Donald N. Levine) دونالد ن. ليفين

وتشمل شيكاغو، جامعة في السوسيولوجيا أستاذ ؛ (Peter B. Ritzma) ريتزما ب. بيتر هو

ونظرية األثيوبية، والدراسات التحديث، ونظرية الكالسيكية، االجتماعية النظرية اهتماماته

الصراع واأليكيدو، وفلسفات التعليم الليبرالي. له العديد من المؤلفات، منها:



Greater Ethiopia: The Evolution of a Multiethnic Society (revised edition,

University of Chicago Press, 2000); Visions of the Sociological Tradition

(University of Chicago Press, 1995); The Flight from Ambiguity: Essays

in Social and Cultural Theory (University of Chicago Press, 1985), and

Powers of the Mind: The Reinvention of Liberal Learning in America

.((University of Chicago Press, 2006

التي ، The Heritage of Sociology لسلسلة 1978 عام منذ التحرير رئيس منصب وشغل

The HOS مجلدات: سلسلة حرر ،1970 عام وفي University of Chicago Press نشرتها

.Georg Simmel on Individuality and Social Forms

: (Thomas Luckmann) توماس لوكمان

وتولى شوتز، ألفرد مع وثيق بشكل عمل كونستانز. جامعة في السوسيولوجيا في متقاعد أستاذ

.Structures of the Lifeworld تحرير:

من كتبه:

The Invisible Religion (Macmillan, 1967 [originally 1963]); The Social

Construction of Reality (with Peter Berger, Anchor Books, 1966); The So-

ciology of Language (Bobbs-Merrill, 1975), and Life-World and Social

Realities (Heinemann, 1983). إ.

: (E. Stina Lyon) ستينا ليون



في واألنثروبولوجيا اآلداب كلية في أستاذة وعميدة السوسيولوجية، التربوية التنمية في أستاذة

بحثها: اهتمامات وتتناول . (London South Bank University) بانك ساوث لندن جامعة

الرفاه، دولة وأيديولوجي والساللة والعرق والجنس التعليمية، والسوسيولوجيا الميثودولوجيا،

Gunnar and Alva) ميردال وألفا لغونار الفكرية المساهمات على الحالي بحثها ويتركز

) . شاركت في تحرير: Myrdal

Methodological Imaginations (with Joan Busfield, Macmillan, 1996), and

Gender Relations in Public and Private (with Lydia Morris, Macmillan,

.(1996

: (Volker Meja) فولكر ميجا

David) كتلر دايفد مع منشوراته ومن نيوفاوندالند، في ميمولاير جامعة في السوسيولوجيا أستاذ

: (Nico Stehr) ونيكو ستير ( Kettler

كارل أعمال من مجموعتين بتحرير وقام ,(Karl Mannheim (Ellis Horwood, 1984

مانهايم:

Structures of Thinking (Routledge and Kegan Paul, 1982), and Conservat-

,ism (Routledge and Kegan Paul

.(1986

: (Ann Nilsen) آن نيلسن



عميد نائب كذلك تعمل حيث النرويج، بيرغن، بجامعة السوسيولوجيا بمعهد السوسيولوجيا أستاذة

ّلفاتها: كلية السوسيولوجيا. اشتركت في البحث المقارن عن النوع، واألبوة، والتوظيف، ومن مؤ

Young EurWork and Family: Futures in Transition (co-edited with Julia

Brannen, Suzan Lewis and Janet Smithson, Routledge, 2001), Individual-

isation, Choice and Structure: A Discussion of Current Trends in Sociolo-

,gical Analysis (with Julia Brannen

.(Sociological Review 53 (3), 2005

: (Mary Pickering) ماري بيكرينغ

في للتاريخ أستاذة ًا حالي تعمل .1988 عام في هارفرد جامعة من الدكتوراه درجة على حصلت

جامعة والية سان خوسيه. وسيصدر لها عمل بعنوان:

. Auguste Comte: An Intellectual Biography

: (Lucinda Platt) لوسيندا بالت

محاضرة مادة السوسيولوجيا في جامعة إسكس، ومؤلفة كتاب:

Parallel Lives? Poverty among Ethnic Minority Groups in Britain (CPAG,

على بحثها ويرتكز ,(2002), and Discovering Child Poverty (Policy Press, 2005

مساوئ األقليات العرقية وعلى فقر األطفال.



: (Colin Samson) كولن سامسون

وعلم الطبي االجتماع علم مجال في عمل إسكس. جامعة في السوسيولوجيا في محاضر أستاذ

مع كثب من ويعمل الشمالية، أمريكا في األصليين السكان دراسة على اآلن يعمل الثقافي. االجتماع

ُنشر له: شعب إينو في شبه جزيرة البرادور ـ كيبيك. 

Canada's Tibet: The Killing of the Innu (with James Wilson and Jonathan

Mazower, Survival 1999), and A Way of Life that Does Not Exist: Canada

.(and the Extinguishment of the Innu (Verso, 2003

: (John Scott) جون سكوت

المجتمع طبقات في متخصص ليستر. جامعة في سابق وأستاذ إسكس، بجامعة السوسيولوجيا أستاذ

ًا: والسوسيولوجيا االقتصادية، باإلضافة إلى النظرية االجتماعية. صدر له مؤخر

Power (Polity Press, 2001), Sociology (with James Fulcher, 3 rd ed., Ox-

ford University Press, 2007), and Social Theory: Central Issues in Soci-

.(ology (Sage, 2006

: (Susie Scott) سوزي سكوت

والتفاعل األداء حول البحثية اهتماماتها جانب إلى ساسكس. جامعة في السوسيولوجيا محاضرة

والحياة اليومية. صدر لها مواد متنوعة تتناول موضوع «الخجل»، منها:

.(Shyness and Society (Palgrave, 2007



: (Catherine B. Silver) كاثرين ب. سيلفر

نيويورك. في سيتي جامعة في العليا الدراسات مركز وفي بروكلين كلية في السوسيولوجيا أستاذة

النوع، حول ومنشورات بأبحاث (Frédéric Le Play) لوبالي فريدريك حول كتابها ُألحق

والعمل، باإلضافة إلى الشيخوخة من منظور ما بين الثقافات ومن المنظور االجتماعي والنفسي.

: (Stephen Small) ستيفن سمول

في ًا سابق دّرس ولقد بيركلي. كاليفورنيا، جامعة في األفريقية األمريكية الدراسات في مساعد أستاذ

جامعة ماساتشوستس، في كلية أمهيرست، وفي جامعات وارويك وليسستر. من مؤلفاته األخيرة:

Representations of Slavery. Race and Ideology in Southern Plantation Mu-

seums (with Jennifer Eichstedt, Smithsonian Institution Press, 2002), and

Race and Power. Global Racism in the Twenty-First Century (with Gargi

.(Bhattacharyya and John Gabriel, Routledge, 2004

: (Kenneth Thompson) كينيث طومبسون

ييل، جامعة في وزميل ، (Open University) المفتوحة الجامعة في للسوسيولوجيا فخري أستاذ

االجتماعية النظرية حول العديدة منشوراته من أنجلوس. لوس في كاليفورنيا جامعة في زائر وأستاذ

وعلم اجتماع الثقافة:



Moral Panics (Routledge, 1998), Emile Durkheim (Routledge, 2002), and

.(The Uses of Sociology (co-edited with Peter Hamilton, Blackwell, 2002



مقدمـة

على تنطبق التي الشائعة المصطلحات أكثر من و«الحداثة» «الكالسيكية» مصطلحا يكون قد

حول النقاشات أدت فقد مضللين. يعتبران المصطلحين كال أن إال السوسيولوجيين، الباحثين

ليدل ُيستخدم «حديث» مصطلح بأن القائلة الفكرة إشكالية خلق إلى والتحديث الحداثة مصطلحي

والفن الموسيقى ففي «الكالسيكية». مصطلح على كذلك ذاتها اإلشكالية وتنطبق «المعاصر»، على

لم حين في األخرى، واألنماط الرومانسية مع يتعارض قد معنى الكالسيكية لألنماط أن نجد والعمارة

إلى لإلشارة واحدة مرة ُتخدم اس قد المصطلح أن من الرغم فعلى االجتماع. علم في كذلك الحال يكن

لإلشارة اآلن تستخدم ما ًا غالب أنها إال ـ كنماذج استخدمت «كالسيكية» كأعمال ـ بعينها إنشائية جمل

إلى الترتيب الزمني: ونظرية «الكالسيكية» نظرية سبقت نظرية «المعاصرة».

بوصفه االجتماعية الكالسيكية النظرية كتب عن يختلف بأنه الكتاب هذا ُوصف األسباب، تلك لكل

أصحاب إلى لإلشارة هنا «تكويني» مصطلح واستخدم االجتماعي. التكوين نظرية حول يدور ًا كتاب

السوسيولوجي والبحث النظرية فيها تتطور التي المميزة البنية تكوين في ساهموا الذين النظريات

إلى تخصصات ممأسسة متميزة كما هي عليه اآلن.

وهذا العشرين. القرن من األول والنصف عشر التاسع القرن من األكبر الجزء الفترة هذه وتضم

ـ بعضهم مع متفقون المرحلة هذه في السوسيولوجية النظريات أصحاب كل بأن القول يعني ال

الصارمة األطر تأسيس أجل من المشترك االهتمام هو المرحلة هذه يميز فما العكس؛ على بل

أنشأ ولقد الفكرية. الخالفات حل عن ًال فض نظري، نقاش أي ضمنها يحصل أن يمكن التي

لكل األساس شّكلت متفاوتة، بطريقة فيها ساهموا العامة المواضيع من مجموعة التكوينيون ُّتاب الُك

التنظيرات االجتماعية التالية.

كما ـ السوسيولوجيا في فالتركيز (السوسيولوجيا). االجتماع علم عن االجتماعية النظرية تختلف

االجتماعية. للنظريات العامة الصياغات معظم وضع على ينصب إنما ـ التكوينية الحقبة في يظهر



والسياسة، الجغرافيا، في ـ ًا تخصص األكثر االجتماعية العلوم في تطورت النظرية األفكار إن كما

أصحاب لتمثيل يسعون الذين الرئيسين االجتماع علماء يتناول ِكتاب شأن ومن النفس؛ وعلم

ولذلك، ذاته. االجتماع علم خارج من النظريات واضعي بعض يتضمن أن االجتماعية النظريات

من أصغر ومجموعة االجتماع علماء من أساسية مجموعة بين الجمع إلى الكتاب هذا في عمدت

جوهري بشكل ساهموا ممن وآخرين األنثروبولوجيا، وعلماء السياسة، وعلماء النفسيين، المحللين

المحلل فرويد سيغموند المثال: سبيل على السوسيولوجيا؛ منها انبثقت التي التكوينية النقاشات في

عالم مورغان ولويس االقتصاد، عالم ميردال وغونار اللغوي، سوسور دو وفرديناند النفسي،

لعلماء دقيقة قائمة أي في ثابتة مكانة ًا جميع لهؤالء إن إذ مالينوفسكي، وبرونسلو األنثروبولوجيا،

االجتماع األساسيين.

االجتماع علماء اشترك فقد بسيطة. اجتماعية نظرية مجرد كونها السوسيولوجيا وتتجاوز

آدامز فجين االجتماعي؛ التنظير وكذلك االجتماعي واإلصالح اإلمبريقي البحث في التكوينيون

في باحثان هما راونتري، وسيبوم بوث وتشارلز شيكاغو، في االستيطان بيت حركة مؤسسة هي

مساهمات ديبوا األسود الناشط ساهم فيما اجتماعية، حالة باحثة بوزانكيت وهيلين الفقر، موضوع

التي االجتماعي النشاط مجاالت أحد وهناك األساسية. واهتماماته السوسيولوجيا، تأسيس في مهمة

ذاته ماركس من ًا بدء الماركسية: وهو أال االجتماعيين، المفكرين عرف ضمن اعتبارها ينبغي

وحتى جورج لوكاش، والعمل األكثر أكاديمية لـ ثيودور أدورنو وهربرت ماركوس.

مجموعة فكل بالجدل، يواَجه أن من بد ال أساسيين اجتماع علماء اختيار أي فإن الحال، وبطبيعة

لو المثال، سبيل فعلى لديها. المفضلة معاييرها ولها بها، الخاصة اختياراتها تقدم األشخاص من

قائمة خمسين إلى الحال بك فسينتهي ًا، أساسي ًا مفكر خمسين يختاروا أن ًا شخص خمسين من طلبَت

لهم ًا مكان سيجدون معنيون باحثون ثمة للسوسيولوجيا، الرئيس التيار وضمن ًا. تمام تختلف تكاد

المتنافسين أقوى يكونا قد ـ المثال سبيل على ـ دوركهايم وإميل فيبر ماكس من فكل قائمة؛ أي في

العديد يوافق قد إذ األساس، اإلدراج هذا بعد ًا تعقيد أكثر تصبح األمور أن إال القائمة. هذه في

مثل: األوائل النظريات واضعي بعض عن ًال فض ميد، هربرت وجورج سيميل جورج إدراج على

يرغب األساسية، الشخصيات يتجاوز فيما مدى، أي إلى ولكن سبنسر؛ وهربرت كونت أوغست



هذا عن ابتعدنا فكلما ًا»؟ «أساسي ًا مساهم باعتباره االجتماع علماء أحد إلى النظر في األفراد أغلبية

األساس، كلما عظمت الخالفات.

وهو الخاصة: ومخاوفي اهتماماتي يعكس إنما األساسيين االجتماع لعلماء الشخصي اختياري إن

اختياري أن من أتأكد كي المشورة بأخذ ذلك من الرغم على اهتممت ولكني منه. مفر ال حتمّي أمر

بجامعة الزمالء من لجنة إلى اخترتهم الذين ّتاب للُك المبدئية قائمتي فأحلت اإلمكان؛ قدر ًا تمثيلي كان

لمصلحة بأصواتهم يدلوا أن الزمالء من فطلبت بريطانيا. في الرائد السوسيولوجيا قسم وهو إسكس،

االقتراحات هذه من ّقحة من قائمة إعداد تم كما الكتاب. هذا في إدراجهم ضرورة يرون الذين أولئك

قائمتين إلى النهائية القائمة تقسيم تم النهاية، وفي فيها. النظر من لمزيد اللجنة أعضاء كل عليها ّطلع ا

الخمسين إلى ًال وصو لالختصار قائمة كل خضعت ثم معاصرون، وآخرون تكوينيون ّتاب ُك هما:

ًا األساسيين الذين بدا من المناسب أن تشملهم القائمة النهائية. مفّكر

أنهم إال والشكل األسلوب في يختلفون قد دوليون، خبراء أعّدها فقد الكتاب هذا في اإلدراجات أما

أصحاب من لكل والمهنية الحياتية األساسية الذاتية السيرة فتفاصيل نفسه. االتجاه في يسيرون

والدراسات األفكار تحديد إلى المساهمون يهدف كما والتاريخية. الفكرية سياقاتهم في النظريات

وتتطور. أفكارهم خاللها من ّلى تتج التي الطرق يوضح بما كاتب كل بها يضطلع التي الرئيسة

ما متى ولكن واللقب، االسم طريق عن قائمة ضمن منهم باحث كل أضع أن ببساطة حاولت وقد

قمت فقد ديبوا ب. إ. ودبليو ميد هربرت جورج مثل بديلة، بأسماء أكثر معروفين المعتاد في كانوا

عن ًال فض به، الخاصة العظيمة األعمال أهم من بقائمة مدرج كل وينتهي النحو. هذا على بإدراجهم

عبارة أضفت اآلخرين، النظريات بأصحاب يتعلق فيما أما القراءة. من لمزيد االقتراحات بعض

كتاب في المدرجين الالحقين ّتاب الُك إلى اإلشارات ذلك في بما المراجع، بتلك للتنويه ًا» أيض «انظر

. ًا: المنظرون المعاصرون ًا أساسي ًا اجتماعي خمسون عالم
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(Jane Addams) جين آدامز

كزعيمة ومعروفة نوبل، جائزة على وحائزة االجتماعية، التسوية ورائدة نسائية، براغماتية هي

عالمات أهم من واحدة آدامز جين ُتعد و ّالق. خ فكري وتراث جّذابة، وشخصية حاد، ذهن ذات عالمية

،1890 عام منذ السوسيولوجيا في اشتغلن ممن العشرات رئست حيث العصور، مر على االجتماع

إلى ،1920 عام أعقاب في اضطررن أغلبهن أن من الرغم على ،1935 عام في وفاتها وحتى

واالقتصاد االجتماعية، الخدمة مثل أخرى ميادين في والدخول السوسيولوجيا مجال في العمل ترك

المنزلي، وعلم النفس التطبيقي، وعلم أصول التربية، واإلدارة في مرحلة التعليم العالي.

صغيرة بلدة وهي سيدرفيل، بلدة في 1860 عام أيلول/سبتمبر من السادس في آدامز جين ولدت

أحد كان الذي ـ آدامز جون بوالدها ًا عميق ًا تأثر تأثرت وقد إلينوي. لوالية األوسط الغرب في تقع

إلى تتعرف لم أنها بيد ـ مطحنة ومالك الشيوخ، مجلس في ًا وعضو الهيكسايت جماعة أعضاء

،1877 عام وفي الثاني. ربيعها في آدامز جين كانت عندما المنية وافتها التي فيبر، سارة أمها

وبعد لإلناث. المخصصة الكليات أكبر من واحدة وهي للفتيات؛ روكفورد بمدرسة جين التحقت

من آب/أغسطس ففي واالكتئاب؛ بالحزن مفعمة طويلة بفترة جين مّرت ،1881 عام في تخرجها

للفتيات الطب بكلية ذلك بعد جين التحقت ثم واليأس. الحيرة وفاته فأورثتها والدها توفي ذاته، العام

مريضة جين كانت الفترة تلك في إلينوي. إلى عادت أن تلبث لم أنها إال الخريف، في فيالدلفيا بوالية

إلى تعود بدأت ما سرعان لكنها عام. لمدة حياتها في ًا قرار تعرف فلم األسرية، المشكالت بها وتحيط

عادت حتى التاليين العامين طوال الزمها اإلحباط أن إال ،1883 عام أوروبا إلى فسافرت الحياة،

بها قامت زيارة بعد لحياتها ًا اتجاه آدامز وجدت ستار، غيتس إيلين رفيقتها رفقة وفي أوروبا. إلى

المؤسسة هذه وكانت لندن. من الشرقي الطرف نهاية في تقع ـ هال توينبي ـ اجتماعية مؤسسة إلى

والعمل بالفن اهتماماتهم مزجوا الذين الحرفيين ودعم المستَغلة، العاملة الطبقات خدمة على تعمل

للمشاركة ستار، ورفيقتها آدامز لجين مثالي نموذج بمثابة هال توينبي مؤسسة كانت ولقد والمجتمع.

،1889 عام شيكاغو وفي . (Hull House) هاوس» «هول االجتماعية مؤسستهما تأسيس في



ونقطة السوسيولوجيا، في الجندري للفصل النسوي للعمل ًا مؤسساتي مرسًى هاوس هول أصبحت

اتصال بأهم مركز سوسيولوجي في تلك الحقبة؛ وهو جامعة شيكاغو.

يجتمع كان إذ هاوس؛ هول داخل للجدل مثيرة فترة القرن ذلك من التسعينيات فترة كانت لقد

فقد السوسيولوجية؛ النظريات وأصحاب والوحدويون، واالشتراكيون، والماركسيون، الفوضويون،

توماس، أي. وودبليو ميد، هربرت وجورج ديوي، جون من كل الدائمين الزائرين بين من كان

من شيكاغو براغماتية نشأت ولقد آدامز. من مقربين وأصدقاء محاضرين إلى إضافة وآخرين،

النص ُنشر ،1895 عام وفي آدامز. وبين بينهم الفكري والتبادل الجامعية االتصاالت خالل

ّا ممهد هاوس، بهول المقيمين ِقبل من (Hull House Maps and Papers) المؤثر االجتماعي

ًا االهتمامات الحضرية لعلماء االجتماع الرجال األوائل في والية شيكاغو. ومرسخ

خالل من التعليمية جهودها وواصلت المقاالت. مئات وكتبت ًا، كتاب عشر أحد آدامز جين ّلفت أ لقد

أجل من بحمالت وقامت االجتماعي، اإلصالح منظمات تزعمت كما البالد. أنحاء في محاضراتها

ممارستها عن ًال فض الحكومية؛ المنظمات من العديد تأسيس على كذلك وساعدت التقدمي. الحزب

المواطنة حقوق تتجاوز أن من للمساواة بد ال بأنه منادية الراديكالية»، «الديمقراطية إلى ودعوتها

األمريكيين تجاه ًا التزام ذلك تضمن وقد كافة. واالجتماعية االقتصادية الحياة مناحي تسود بحيث

الحلول عن بل فحسب، للمشكالت حلول عن تبحث آدامز جين تكن فلم الثقافية؛ والتعددية األفارقة

المثلى لمصالح الجميع، بما في ذلك الفقراء والمحرومين.

توحد أمريكية نظرية وهي النسائية»؛ «البراغماتية اسم آدامز جين وممارسات أفكار على ُيطلق

للذات والتحرر والتربية التعاون، ينشد نموذج ذي عقالني، شعب في واإليمان الليبرالية القيم

وتعنى المجتمع. وتحسين تنظيم أجل من مهمتان آليتان والديمقراطية فالتعليم وللمجتمع؛ ولآلخر

«دوافع» أو بغرائز يولد شخص كل بأن تؤمن االجتماعي»، «السلوك بدراسة النسائية البراغماتية

واالستجابة والتقليد المراقبة خالل من األطفال يتعلم األول، المقام ففي بالمرونة؛ تتسم بدائية

سيما وال اإليماءة، من المعنى استخالص بإمكانهم إذ ـ الوالدين وبخاصة ـ اآلخرين إليماءات

والمؤسسات». والمجتمع، والمجموعة، «اآلخر، بشأن بالتعميم يقومون ثم الصوتية، اإليماءات

دور أخذ على وقدرته وذاته، وذكاءه، عقله، يطّور أن للفرد تتيح أن «العملية» هذه شأن ومن



فهؤالء االجتماعية»؛ «المواقف تجاه «المجتمع» في المنظمة «التوجهات» تتعلم فالذات اآلخر؛

البشر)؛ لدى ما أفضل (وهي مشتركة خبرة لديهم تنمو الواحد، والمجتمع الحي في يعيشون الذين

«التعليم» فـ كذلك؛ تكون أن تتعلم لم ما معهم صراع في تدخل وال اآلخرين، من تبرز فالذات

يصبح ولكي الجماعية، القرارات في ليشارك وذلك المجتمع، بمعرفة المرء ليحيط رئيسة طريقة

ًا». «مواطن

يعملن وعندما األسرة». «مطالب يتبعن إنما واألسرة، البيت تدير التي القواعد يتبعن الالتي والنساء

هذه بين الصراعات تسفر وقد االجتماعية». «المطالب يتبعن بذلك فهن المنزل، خارج آخرين لدى

شرعية واحد موقف حيال المتضاربة والمواقف القيم فيه تكون اجتماعي»، «اختالل عن المطالب

لـ ًا مصدر المرأة تصبح ثم ومن المجتمع، في االستقرار عدم من ًا نوع يخلق ما نفسه، اآلن في

العالم تجاه التعاونية نظرتهم من يستفدن أن العامة الحياة في النساء وبوسع االجتماعي». «التغيير

المباشرة والتعامالت األنثوية، الذات وحدة على يقوم اإلناث فعالم الديمقراطية؛ غايات تحقيق في

ليشمل وتوسيعه النمط هذا اتباع للنساء ويمكن المجتمع. في الجيران ومع واألسرة، المنزل، في

الذي نموذجهن توسع فمتى واألدنى؛ األبسط المستويات مع التعامل على لقدرتهن اآلخرين، رعاية

ُيطلق عليه اسم «المنزلية المدنية». يتعلق باألسرة والبيت ليشمل الحالة االجتماعية األكبر، 

األحدث «المثل عبارة في يتضح جديد اجتماعي» «وعي ظل في قائدات يصبحن أن للنساء ويمكن

الوعي يقظة عالمات من الموضوعي)» (غير والذاتي الموضوعي بين «التكامل ُيعد و للسالم».

والمرأة». االجتماعية، والعلوم العمل، في االجتماعية «الحركات خالل من تنظيمه يتم ما وهو هذه،

وما المدينة الحديثة إال الموقع الجديد لهذه التغيرات االجتماعية.

أم أسطورة مثل النسائية، األساطير على تعتمد ثقافة ويتشاركن الشعبية»، «الحكمة النساء تتعلم

االختالفات تدعم بينما العرقية/العنصرية، الحدود الوحدة هذه وتتجاوز . (Corn Mother) الذرة

الجنسية والميول والتعليم واألديان واألعراق واألعمار الطبقات في التنوع ذلك في بما وتحترمها،

والتاريخ المنظورات تلك وتمثل المختلفة، المجموعات من الديمقراطية وتنشأ واإلعاقة.

ُيبرز أن االجتماعي التغير على وينبغي المتباينة. الذات بهيكل الخاصة والسمات والمجتمعات،

العجائز» «النساء وتتعلم المتباينة. المجموعات هذه في واالختالفات المشتركة للقواسم ويستجيب



ويشتركن المرأة»، «ذاكرة ويطّورن اآلخرين، في الكامن الخير ويقّدرن األساطير، وينقلن كذلك،

مثالي موقف في فهن الذكور، عالم في كامالت عضوات لسن النساء وألن الماضي». «إتقان في

وتحويل الحياة، مع والتفاعل الصناعة، ودمج االتفاقيات، وزعزعة الحرب، ِّدي «تح من يمّكنهن

حيث الغذائية، العالم إمدادات وتوزيع خلق على المساعدة في المرأة» «التزام ويكمن الماضي».

يستند مطلب أسرة المرأة الحديثة إلى «دور المستهلك» الذي يتعين عليه انتقاد الصناعة وتغييرها.

اتخاذ من المرأة يمّكن أن اقتصادية إنتاجية خالل من والمجتمع المرأة توحيد إعادة شأن من إن

خالل من للمرأة» جديدة «آفاق تتطور أن كذلك يمكن إذ السوق؛ وفي المنزل في أفضل خيارات

خاصة جديدة، اجتماعية وعلوم جديدة، اجتماعية وأوضاع بديلة، ومواقف عقالنية، حقائق استخدام

عمل» «فرضيات تطوير خالل من يحدث أن لهذا ويمكن متغيرة. واقتصاديات السوسيولوجيا؛

على ويطلق جديدة. عمل فرضيات ثم من وتخلق وتغيرها، بعينها اجتماعية حالة على تدخل جديدة

وللتوعية للتغيير آخر ًا مصدر المرأة نوادي عمل ويعتبر االجتماعي». البناء «إعادة اسم العملية هذه

االجتماعية.

(2) المدينة، (1) دراسة: ذلك في بما منفصلة، ًا آداب النسائية البراغماتية في التركيز مناطق تمثل

الطبقات (5) الحياة، دورة (4) والكيفية، الكمية (الميثودولوجيا) المنهجية استخدام (3) الجريمة،

التعليم، (8) اللعب، (7) بهما، واالستمتاع والجمال الفن صناعة (6) العمل، وعالقات االجتماعية

السياسية، واألجهزة العالمي الوعي تطوير (11) األخالقيات، (10) االجتماعية، الحراكات (9)

والبيئة النسائية القيم (14) العنصرية، والتفرقة األفريقية األمريكية الحياة (13) الهجرة، (12)

آدامز جين تعتبر حيث والناشطين، العلماء عشرات منطقة كل تتضمن األغلب، وفي الطبيعية.

شخصية محورية تعمل على توحيد تلك االهتمامات واألنشطة المختلفة.

آدامز تمجيد تم األولى، العالمية الحرب اندالع قبل والعنف الحرب ترفض مسالمة كانت وألنها

الحرب في أمريكا دخول وحتى 1914 عام منذ الوطني الشعور بناء ومع صالحة». «امرأة بوصفها

وبحلول اآلخرين. قبل من المتزايد الشخصي والهجوم للعداء ًا هدف آدامز أصبحت ،1917 عام في

شريرة؛ امرأة إلى قديسة امرأة كونها من وتحّولت ًا، وشعبي ًا اجتماعي منبوذة أصبحت ،1917 عام

مقدمتهم وفي وزمالؤها، أصدقاؤها عنها ّلى وتخ والمنابر، المنصات فوق من لالزدراء فتعرضت



بالنسبة ًا أليم ًا وقت ذاك كان لقد ًا. اجتماعي منبوذة آدامز أصبحت ثم ومن اآلخرين، االجتماع علماء

«األنثوية». المثاليات على المبنية مبادئها على هذا في معتمدة بهدوئها، احتفظت أنها بيد إليها،

باعتبارها األمريكية الحكومة استهدفتها عندما الذروة إلى ًا سياسي آدامز نبذ وصل ،1919 عام وفي

وقت وحتى سوسيولوجية. كعالمة األساس دورها تقلص وهنا أمريكا. في خطورة األكثر الشخصية

قريب كانت جين آدامز ال تزال منبوذة من ِقبل أجيال متعاقبة من علماء االجتماع.

إلى بالنسبة ًا كبير ًا انتصار ذاك وكان االنتخاب، حق أمريكا) (في المرأة ُمنحت ،1920 العام في

القوة خفوت العقد ذلك شهد المرأة، جانب من قوي تصويت بوجود لتوقعاتها ًا خالف أنه إال آدامز.

الليبرالية الرؤية وأصبحت التقدمية، القيادة نجم وخبا آدامز. فيهن بما النساء، للناشطات السابقة

ًا منظور يطبقون االجتماع علماء شرع فيما ًال. قبو أقل ًا علمي ًا وعقالني ًال، تفاؤ وأكثر متغير لمجتمع

ًا على تعريفهم للسوسيولوجيا. ًا متزايد ذكوري

التأثير إن إذ تدريجي؛ نحو على القوية زعامتها آدامز استأنفت الماضي، القرن عشرينيات وفي

اجتماعي. وتغير راديكالي اجتماعي تحليل إلى أخرى مرة دعا الكبير االقتصادي للركود المدمر

دعت ،1931 عام للسالم نوبل جائزة على وبحصولها متميزة. عالمية قائدة ًا مجدد آدامز وأصبحت

وبخاصة ، (New Deal) الجديد» «الميثاق في تبنيها تم التي والسياسات القيم من كثير إلى آدامز

عام وفي األمريكية. الرأسمالية غيرت التي األخرى الحكومية والبرامج القومي باألمن يتعلق فيما

األمريكي. الفكر ومفسرة العظيمة القائدة هذه لفقدان بأسره العالم وحزن آدامز، جين توفيت ،1935

في االجتماعية العلوم أعمال في آدامز انخرطت شيكاغو، براغماتية في مساهماتها إلى إضافة

االجتماعية، والمستوطنات االجتماعية، االستقصائية والدراسات اإلمبريقية، ذلك في بما بريطانيا،

آشبي تشارلز من كل بأعمال آدامز اهتمت وقد والحرف. الفنون وحركة فابيان، واشتراكية

Charles) بوث وتشارلز ، (Beatrice Webb) ويب وبيتريس ، (Charles Ashbee)

وكانون ، (John Ruskin) روسكين وجون ، (Patrick Geddes) غيديس وباتريك ، (Booth

عنفية وال مسالمة خاصة الروس، االجتماع بعلماء تأثرها عن ًال فض ؛ (Canon Barnett) بارنيت

Piotr Kro-) كروبوتكين بيوتر إليها دعا التي باألرض اإلنسان عالقة ودراسة وفنه، تولستوي ليو

نفسها كّرست أنها إال إنغلز، وفريدريش ماركس كارل أعمال بدراسة آدامز اهتمت كما . (potkin



التي البشري للسلوك الثالثة األسس إلى ًا واستناد التصادمي. النموذج من ًال بد التعاوني للنموذج

تتضمن اللعب، والفن، والعمل، فإن مقاربتهما لم تكن عملية بالنسبة إليها.

الذاتية سيرتها على أغلبيتها تركزت إذ آدامز؛ جين تناولت التي المؤلفات من كبيرة مجموعة هناك

في حاد نقص هناك أنه بيد األمريكي. المجتمع في الجماهيري ودورها االجتماعية، وأعمالها

واألدب والدراما والمهرجانات المسرح ذلك في بما الفنون، عن نظريتها الفكرية: أدواتها دراسة

وتأثيرها السياسية، بالنظرية حياتها طوال والتزامها الطبيعة؛ جمال وعلم الفخار وصناعة والنحت

واألمريكيين المكسيكيين واألمريكيين البيض بين سيما وال أمريكا، في العرقية العالقات في العظيم

فهمنا من الحد عن ألعمالها، الرئيسة المجاالت في الدراسية المنح ندرة أسفرت وقد األفارقة.

ألفكارها وإنجازاتها بصورة كبيرة.

البيض تنتقد التي النسائية الدراسات خاصة بصفة عديدة، مجاالت في مؤلفات عدة ًا أيض وهناك

اإلحسان وأصحاب واإلصالحيين، األوائل، االجتماعيين والمرشدين المتوسطة، الطبقة ونساء

لتلك رمزية قائدة باعتبارها آدامز إلى ُينظر ما ًا وغالب ومستبدين. ومستغلين، محافظين، بوصفهم

ثم ومن المتعمد. الشر أو ّير الخ الجهل لخسة معاصر كرمز ُتبَرز ًا وأحيان المختلفة، المجموعات

استيعابية، عنصرية، عنصرية المرأة نسخة بأنها وصفتها نصوص في سطحي بشكل ًا أحيان ُتذكر

أساسوية، ومتطفلة غير عملية.

قبل اجتماع عالمة بصفتها آدامز تناولت دارت التي األولى الدراسات مع الدراسة هذه تتناقض

لعلم األمريكية الجمعية أمام تحدثت ما ًا وكثير السوسيولوجيا، في مندمجة كانت عندما ،1920 عام

المتميزة آدامز قيادة انمحت وقد . للسوسيولوجيا األمريكية الدورية في أعمالها ُنشرت و االجتماع،

علم عن الصلة ذات المقاالت من وسلسلة (1988 عام ديغان ) كتاب ُنشر حتى السوسيولوجيا في

علم في وتأثيرها دورها اكتشاف إعادة فإن ولذا ألهمتها؛ التي النسوية والجماعات آدامز اجتماع

ًا في هذا العلم. ًا وفهم االجتماع جعالها أكثر وضوح

إحداث إلى دعت إذ ًا؛ مشّوش ًا وأحيان ًا قاتم أنثوية، كبراغماتية آلدامز، الفكري اإلرث كان ما ًا كثير

لمصلحة والعمل البشري، النمو إمكانات وتغيير األمريكية، والسياسة الحياة في جذرية تغييرات



جين كانت والنساء. السن، وكبار والشباب، والملونين، والمهاجرين، العاملة، والطبقات الفقراء،

كبيرة جماعات وقادت و1920، 1892 عامي بين التطبيقي االجتماع علم في ًا محوري ًا نموذج آدامز

آدامز مساهمات المعاصرون الدارسون ّثق يو ما ًا وغالب بشدة. بها تأثرن الالئي النساء من وقوية

اختفى وقد قدرها. حق َّدرت ُق ما ًا نادر مكانتها أن إال الذم، أو بالمدح سواء العامة، الحياة في المهمة

في العميق تأثيرها ُيذكر وال األدبية. األعمال تنظيم خضم في خاصة بصفة االجتماع علم في إرثها

وتجدر فحسب. ومقاالتها السوسيولوجيا كتب نصوص أغلب في إال وتنميتها السوسيولوجيا مسار

وتقاليده البديل، العظيم اإلرث هذا تحليل على يعكفون الذين الدارسين عدد ازدياد إلى اإلشارة

ًا. ًا وإنصاف المنغرسة في علم االجتماع األمريكي، متطلعين إلى أفق جديد لمجتمع أكثر تحرر

ًا: تشارلز بوث، جورج هربرت ميد. انظر أيض
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(Theodor Adorno) ثيودور أدورنو

بمعهد المرتبطين الناقدين المفكرين من لمجموعة ًا رائد ًال وممث المساومة، يقبل ال ًا مفكر أدورنو كان

ًال فض األلمانية، المثالية في ًا ضليع ًا عظيم ًا فيلسوف وكان فرانكفورت. جامعة في االجتماعية البحوث

مثيرة معقدة جمالية نظرية لتطوير ُه َل ّه أ بوضٍع أدورنو تفّرد وقد ًا؛ رائع ًا وملحن ًا موسيقي كونه عن

والثقافة البراغماتية المنطقية تدين تحليالت أدورنو كتب اجتماع، وكعالم الشعبي. الترفيه حول للجدل

شديد مبتكر إطار في وفرويد، فيبر ماكس من كل إلى استندت التي السلطوية والشخصية الحديثة

الموضوعات، من ّيرة مح مجموعة تناول أدورنو عمل أن من الرغم وعلى والحساسية. الخصوصية

فقد الزمن؛ مر على تفكيره في ملحوظ اتساق هناك كان أنه إال الفهم، على يستعصي بأسلوب وكتب

تصوراتنا عن القناع تكشف ال التي (Negative Dialectic) السلبية الجدلية تعريف إلى توصل

كيفية عن بالكثير والوهم الحقيقة بين التناقض ّبئ ين وكيف بل فحسب، االجتماعي الواقع بشأن اليومية

خوض الحياة الحديثة.

سائر على بظاللها الهيمنة مسألة ألقت إذ البشرية؛ بالمعاناة ًا معني األول، المقام أدورنو،في كان

قمع على يرتكز الحضارة تاريخ أن في عمله لب في الكائن المشترك الموضوع يتمثل فيما أعماله،

اليائسة أدورنو آراء مقابل وفي اإلنسان. حرية تلغي التي القمعية االجتماعية النظم وتوطيد الطبيعة

ًا حر العالم فيه تخيل واهن أمل لديه كان الثقافة، لشمولية التشاؤم شديد وفهمه العصرية الحياة حول

المعاصر، المجتمع لهذا المثالي البديل وصف رفضه من الرغم وعلى الضرورية. غير المعاناة من

ًا بقيمة المعتقدات الطوباوية، سواء أكانت واقعية أم لم تكن. إال أنه ظل مقتنع

التي الكاثوليكية وزوجته يهودي نبيذ لتاجر ًا وحيد ًا ابن فرانكفورت في ونشأ ،1903 عام أدورنو ولد

مواهبه تعزيز من والليبرالية، ًا، نسبي الثرية الخلفية هذه مّكنته وقد محترفة. أوبرالية مغنية كانت

الكالسيكية الفلسفة في يقرأ عمره من عشرة الخامسة في وهو وشرع الفذة. والموسيقية الفكرية

في المثقفين النقاد أشهر أحد بعد فيما أصبح والذي األسرة، صديق كراكوير، سيغموند مع األلمانية

وهو هوركهايمر، بماكس أدورنو التقى (العشرين)، القرن عشرينيات أوائل وفي فيمار. جمهورية



كان الذي الراديكالي المفكر بنيامين وفالتر الجمالية، اهتماماته من الكثير شاركه شاب فيلسوف

ألدورنو، العمر صديقي كالهما وأصبح اليهودي؛ بالتصوف الماركسية الفلسفة دمج إلى يسعى

أدورنو انتقل العشرين، القرن عشرينيات منتصف وبحلول مذهل. نحو على الفكري تطوره وشّكال

إلى فيينا لدراسة التلحين الموسيقي والتدرب على عزف البيانو في الحفالت الموسيقية.

والفلسفي، الموسيقي آن: في مهنيين نمطين بين الجمع على ًا قادر كان أدورنو أن الوقت لبعض بدا

معارفه دائرة لدى ًال إقبا الموسيقية النقدية مقاالته َظ تح فلم الصعيدين؛ على انتكاسات واجه أنه بيد

جهوده. جل األكاديمية الحياة أولى أنه إال حياته، بقية الموسيقي التأليف واصل وبينما فيينا. في

عودته بعد إذ ًا؛ جامعي ًا أستاذ يكون كي الالزمة المؤهالت الكتساب األولى محاولته بالفشل وباءت

ما للقلق، مثيرة مالحظات األطروحة على المشرف أستاذه أبدى ،1927 عام في فرانكفورت إلى

(Sren Kierkegaard) كيركيغارد لسورين الوجودية الفلسفة (نقد آخر موضوع تبني إلى اضطره

البحوث بمعهد اتصاله عن بدورها أسفرت والتي بهوركهايمر، عالقته توطدت األثناء هذه وفي .(

االجتماعية حديث التأسيس في جامعة فرانكفورت.

الدراسية للمنح كمركز 1923 عام ـ فرانكفورت بمدرسة ذلك بعد عرف كما أو ـ المعهد أنشئ

المعهد وعكس الماركسية. األرثوذوكسية نوع من األبحاث متابعة البداية في وتبنى االجتماع. لعلماء

ضوء في الماركسية النظرية تقييم إعادة إلى اليسار من الفكر أهل بها شعر التي الحاجة البداية منذ

أوروبا في الثورات هزيمة من تبعه وما ،1917 عام روسيا في للبلشفية المتوقع غير االنتصار

من بالقليل يتسم ًا ضخم ًا إمبريقي ًال عم المعهد أنتج ذلك، تلت التي السنوات مدى وعلى الوسطى.

المعهد إدارة هوركهايمر ّلي تو مع جذري بشكل اتجاهه المعهد ّير غ ذلك، ومع النظري. الخيال

االقتصاد من ًال بد الفلسفة، بروز مع المنهجية في الفروق اتضحت ما وسرعان .1930 العام في

مع الجدلية الماركسية لدمج العديدة المحاوالت مع أهمية تكتسب الثقافية المسائل وبدأت والتاريخ.

إبعاد إلى هوركهايمر سعى عمومية، أكثر بشكل هوركهايمر وسعى الفرويدي. النفسي التحليل

المعهد ومنح األرثوذوكسية الماركسية عن لالنفصال الجهد من مزيد في العمالية الحركة عن المعهد

من المنطلقة الجديدة المنهجية لتعريف النقدية» «النظرية بمصطلح أتى وقد أساسية. أكاديمية هوية



والمحلل ماركوس، هربرت الفيلسوف مثل بارزين ًا أشخاص الجديد االتجاه هذا تضمن وقد المعهد.

النفسي إريك فروم، وعالم االجتماع ليو لوفينتال، وآخرين.

«حقيقة بعنوان ،1931 عام فرانكفورت جامعة افتتاح في أدورنو ألقاها التي المحاضرة وفي

المميز الخاص مزجه أوضح وقد التالي. عمله شّكلت التي لفكره األساسية العناصر قّدم الفلسفة»،

تقول كما ذلك، ومع االجتماعية. الممارسات لتوضيح كوسيلة «المادي» والفكر «الجدلي» للفكر

عليه ُيطلق أن يمكن أنه حتى ماركس، إلى ينتسب ذلك أن من «بالرغم مورس: ـ بوك سوزان

من ماركس، عن جوهري بشكل حياته تختلف إذ ًا؛ ماركسي يكن لم أنه إال «الماركسية»، مصطلح

ّط». حيث إن فلسفته لم تشتمل على نظرية العمل السياسي ق

His- لوكاش، جورجي المجري عمل وهو لماركس، أدورنو فهم على مهم تأثير له كان عمل هناك

إلى تشير والتي «المادية»، بشأن لوكاش نظرية أسفرت إذ ، tory and Class Consciousness

عن أسفرت قد كافة، الرأسمالية المجتمعات في االجتماعية العالقات في السلعية للفتشية البالغ التأثير

للفتشية الوخيمة العواقب فهم أدورنو شاركه وقد الرأسمالي. المجتمع في األخالقي الضعف إدانة

هذه على يتغلب سوف الثورية العاملة الطبقة وعي بأن لوكاش بتفاؤل ّط ق يتأثر لم أنه إال السلعية،

المادية.

ًال مستقب ألماني كأكاديمي أدورنو مستقبل أصبح ،1933 عام السلطة إلى النازي الحزب وصول مع

باليهود حصري نحو على يعج ماركسية فكرية مؤسسة بوصفه ـ هوركهايمر معهد وكان ًا. مظلم

طريق عن أعضاؤه فهرب المنفى، إلى الذهاب على أرغمت التي الفكرية المجموعات أوائل من ـ

أدورنو، أما كولومبيا. جامعة مع واسعة اتصاالت هناك وأقاموا نيويورك، إلى وصلوا حتى جنيف

أكسفورد، في ميرتون، كلية في ًا» متقدم ًا «طالب أصبح حتى حاله، وتدهورت انكلترا إلى غادر فقد

عدة وكتابة هيسرل فلسفة دراسة هناك مشروعاته وتضمنت حياته. من سنوات أربع قضى حيث

باسم (كتبه (On Jazz) بعنوان مقالة له ُنشرت ،1936 العام وفي الموسيقى. فن حول مقاالت

On the Fetish Character of Music) الثاني عمله ظهر بينما روتفايلر)، هيكتور مستعار:

ّثرت أ كيف األعمال هذه أوضحت وقد بعامين. ذلك بعد (and the Regression of Hearing

واالستخدام بالحرية الوعد من ًال وبد الفن، شخصية في الرأسمالية أواخر في الهيكلية التغيرات



وهي للتبادل؛ معيارية سلعة بوصفه بالفن االهتمام أغلب تركز الناس، يمتع نحو على للقيمة الحقيقي

موضوعات تناولها في أعماله بعد ذلك.

بصحبة الراديو مستمعي إلى البحثي برنامجه ليوجه ،1938 العام في نيويورك إلى أدورنو وصل

الزارسفيلد إمبريقية بين الصدع رأب أن إال . (Paul Lazarsfeld) الزارسفيلد بول االجتماع عالم

ذلك ومع .1940 العام في المشروع في دوره انتهى و تحقيقه، يتعذر ًا أمر بات أدورنو وفلسفية

في إليه انضم ما وسرعان هوركهايمر. مع الفكرية روابطه ينّمي أن من أمريكا إلى انتقاله مّكنه

تحول نقطة بمثابة كان ًال عم فأنتجا وثيق، نحو على ًا مع الرجالن وعمل الجنوبية، كاليفورنيا

مرة ألول نشر ، ( The Dialectic of Enlightenment ) بعنوان وهو المشترك، لموقعهما

ظهر وقد والسيطرة. بالمنطق يتعلق فيما ونيتشه فيبر مع ماركس فهم دمج إذ 1947؛ العام في

عن ًا كاشف فرانكفورت، لمدرسة تعريفي بيان بمثابة وكان العشرين، القرن ستينيات في الكتاب هذا

ـ الذرائعية المنطقية حول األساس الجدل يدور حيث المعاصرة، للمجتمعات الذاتي التدمير ميول

العملية باألغراض الحصري االهتمام خالل من الحقائق يفصل الذي المنطق أشكال من شكل وهي

أدوات من الكثير الفاشية استخدمت المثال، سبيل على التنوير. على التحررية القدرة وتقويضها ـ

المنطقية الذرائعية والعلوم الحديثة في تدميرها الهمجي وقمعها الدموي.

ربما اإلنسانية؛ غير الميول من الكثير لديها ـ السلطوية الدول شأن شأنها ـ الديمقراطية الدول أن إال

في وهوركهايمر أدورنو من كل اختبره الذي االدعاء وهو ًا؛ تدمير أقل ليست لكنها رقة، أكثر كانت

من الصامت النقدي والفكر الفردية تلغي التي الثقافة وهي الثقافة»، «صناعة يسميانه لما تحليلهما

ليس ًا، وهم الثقافة «صناعة في الفرد اعتبار في األمر، وصفا فكما الجماهيري»؛ «الخداع خالل

نجوم إلى المعياري الجاز ارتجال من الفردي، الزيف انتشار اإلنتاج.. وسائل معيارية بسبب فقط

أثبتت متوقع، هو وكما اإلبداع». إلظهار أعينهم على شعورهم تنسدل الذين االستثنائيين األفالم

جماليات النخبة وإنكار المتجانسة للثقافة الوصف فهذا بعيد؛ حد إلى للجدل مثيرة أنها الحجج هذه

الناس انخداع مدى هو ًال جد واألكثر المستمر. الدوري للنقد جميعها تعرضت العام، االستمتاع

اإلعالني «االنتصار أن ًا تمام مدركين كانا وهوركهايمر، أدورنو أن إال الثقافة. صناعة بمنتجات



واستخدام شراء على مجبرون بأنهم يشعرون المستهلكين أن في يتمثل إنما الثقافة صناعة في

منتجاتها، حتى وهم يدركون حقيقتها».

في الفلكية األبراج عامود حول دراسة في هذه الحقيقة رؤية إمكانية تطوير إلى أدورنو يعمد

أواسط في ُكتبت والتي ، "The Stars Down to Earth " بعنوان ، تايمز أنجلوس لوس جريدة

تحليل إلى الدراسة هذه تهدف عام، وبشكل .1994 عام ُنشرت أنها بيد العشرين، القرن خمسينيات

خاصة». بطريقة منطقية غير عناصر تتضمن التي االنتشار واسعة الظواهر بعض «دوافع وفهم

لمجتمعات الذرائعية المنطقية إن أدورنو قال منطقي، غير ًا علم بوصفه الفلك علم رفض من ًال وبد

حياة، وسيلة بوصفها الصحيفة أعمدة إلى بالقراء يدفع التركيز من درجة الفلك تولي المال رأس

لتحاشي وسيلة الفلك علم ُيعد أدورنو، إلى وبالنسبة الفعلية. سيطرتهم تتجاوز ظروف خالل من

نهاية في ذلك أن من الرغم على باالختيار، مستمر بشكل ُينصحون األبراج أعمدة فقّراء القدرية؛

إن إذ طواعية؛ اجتماعية لمعايير وامتثال انصياع إلى تؤدي فارغة استقاللية سوى ليس األمر

تخاطب بينما النجوم، ألوامر القارئ امتثال ضرورة هو األعمدة هذه تمارسه الذي الضمني الدور

«مصادر خالل من ظروفه تغيير على ًا قادر ًا شخص بوصفه القارئ وتصور الفردية، النرجسية

هي والنتيجة بعينها). مواقف في و«الحدس» و«الفتنة» «الجاذبية» استخدام (مثل الشخصية» القوة

«انغماس الفردية في عملية تحويل الغايات إلى وسائل».

متقٍن عمل في البشر والمنطقية االجتماعي واالمتثال باالنصياع االهتمام هذا أدورنو عّزز لقد

دراسة وهي ، ( The Authoritarian Personality ) « السلطوية الشخصية » بـ سمي

الميزة كانت الثانية. العالمية الحرب نهاية في األمريكية المتحدة الواليات في أجريت واسعة إمبريقية

يعطى الذي المحتمل والدعم الشخصية تركيب بين ًا ترابط هناك أن هي الدراسة هذه في األساسية

أدورنو جادل النفسي، التحليل طبقات استخدام خالل ومن الفاشية. مثل الالمنطقية الشعبية للحركات

(مثل بها للتماهي قوية نماذج عن تبحث خاضعة «نرجسية» شخصيات تنتج المتأخرة الرأسمالية أن

دراسة سريع بشكل الدراسة أصبحت وقد السلطويين). السياسيين القادة أو الجذابين األفالم نجوم

كبير حد إلى ساخرة وكانت للفاشية، السيكولوجية األسباب بحث مسألة على سيطرت للجدل مثيرة



أنه على األمريكيين معظم عقول في أدورنو معرفة «تأثير لها كان إذ ؛ (Jay) جاي تعبير بحسب

نوع من البحوث العلمية االجتماعية التي كانت سطحية في أفضل موضوعاته األساسية».

المأثورة األقوال من مجموعة هي إنجازاته وأعظم الكلية أدورنو منهجية يمثل مما الكثير إن

Minima Moralia: Reflections from ) المدمرة الحياة من انعكاسات األخالق: دقائق في

أعمال بأنها المجموعة تلك أدورنو ووصف أمريكا. في منفاه في كتبها ، ( Damaged Life

العمل هذا ويقدم والهوليوودية. والستالينية الفاشية ظالل في كتبت إنها إذ السوداوية»؛ «العلوم

فرانكفورت إلى أدورنو عاد وقد صحيح». بشكل تعاش أن يمكن ال الخاطئة «الحياة أن ًا قوي ًا تحذير

البحوث معهد بناء إعادة في ساهم وكذلك رائد. ألماني كمفكر ًا سريع صيته وذاع ،1949 عام

سطع حتى بغزارة، الكتابة في أدورنو واستمر .1958 عام النهاية في له ًا مدير وأصبح االجتماعية،

للموسيقي نقد وهو ،( فاغنر عن البحث في ) In Search of Wagner في ،1952 عام في

مجموعة عن عبارة وهو سنوات، بثالث ذلك بعد نشره الذي Prism الـ ثم ومن فاغنر، ريتشارد

Dissonaces: Music in the Ad- عمله نشر سنوات بثالث ذلك وبعد الثقافي. النقد في مقاالت

. ministered World

األدبية الموضوعات تنوع سلسلة حيث من مذهلة بمعدالت أعماله بنشر أدورنو واستمر

ًا. مجلد 23 1969. وُجمعت أعماله في حوالى والموسيقية، حتى وافته المنية بغتة في العام

مما القليل سوى يقدم ال عنيد نخبوي بأنه ُتهم ا فلطالما وفاته؛ منذ ألدورنو الفكرية الثروات تقلبت

لفالتر ًال تفاؤ األكثر الفهم بسبب أدورنو نجم ذوى وبالتأكيد، عصرنا. عن ًا كثير مختلف فكر من لديه

االجتماع علماء أغلب قبل من ملخصة كتأمالت عمله ُرفض بينما الشعبية، الثقافة حول بنيامين

الحديث «بتفاهات (Karl Popper) بوبر كارل يتهمه المثال سبيل فعلى شابههم. ومن والماركسيين

من يقترب حد إلى أعماله قراءة تصعب قد أدورنو أن في شك هناك وليس بليغة». بلغة الساذج

مشوهة، لغة باعتبارها ذاتها اللغة انتقد فقد ما. حد إلى ًا متعمد كان منه األسلوب هذا لكن االستحالة،

إلى لالرتفاع الجهد من ًا قوي ًا تركيز القارئ من يطلب كان فكأنما المعقدة، أفكاره يبسط أن ورفض

مستوى أقواله التي «تنتشر في عينيك كأفضل نظارة مكبرة».



Jürgen Haber-) هابرماس يورغن تقييم في جاء أدورنو لمشروع البحثية االنتقادات أكثر أحد

طالب أحد وهو ـ هابرماس يجادل التنوير». «منطق Dialectic of Enlightment لـ (mas

ولكن أدورنو. يدعي كما شامل أو محدود غير ًا أمر ليس الذرائعي المنطق أن ـ السابقين أدورنو

دون ذلك يحول السياسية، الناحية ومن بذلك. بأس فال أدورنو، بمذهب االعتقاد من بد ال كان إذا

المنطقي أدورنو تحليل إمكانية يستثني الفلسفية الناحية ومن النقدية، النظرية أهداف إدراك إمكانية

يتوقع تناقض لكنه األدائي»، «التناقض في الوقت بقضاء أدورنو، هابرماس ويتهم الظروف. لهذه

وقد العشرين. القرن من الثاني النصف في االجتماعية للنظرية أساسية معضالت كبيرة بدرجة

النظريات أصحاب بينما التكوينية، بعد ما أدورنو لقراءات الطريق تمهيد في هابرماس نقد ساعد

الحركات عمدت فيما للمنفى، ًا واضح ًا سرد الدقيقة» «األخالقيات في رأوا الكولونيالية بعد ما

تصوير يسهل أنه فيه شك ال وما الذاتية. مذهب كشف في السلبي» «منطقه استخدام إلى النسوية

النظرية طليعة في بقاءه يضمنان تفكيره وعمق دقة أن إال كاريكاتيري، نحو على أدورنو أعمال

االجتماعية المعاصرة.
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(Edward Evans-Pritchard) إدوارد إيفانز ـ بريتشارد

وينشستر كلية في تعليمه وتلقى األنغليكانية، الكنيسة رجال ألحد 1902م، عام بريتشارد ـ إيفانز ولد

توحيان مما أقل كانتا ومهنته خلفيته فإن ذلك ومع التاريخ. درس حيث أكسفورد بجامعة يلتحق أن قبل

وبسبب ليفربول. من والدته عائلة كانت بينما ويلز، لهجة ويتحدث كارنارفون من والده كان فقد به،

األنثروبولوجيا في عمله مجال صاغ الذي التاريخ دراسة إلى اتجه فقد والمعارك، الملوك من استيائه

العلوم بمدرسة االلتحاق إلى هذا وقاده له. ًا جذب أكثر ومغامرة اكتشاف من تحتويه بما تبدو كانت التي

تشارلز الكبيرين األنثروبولوجيا عالمي من كل فيها بالتدريس يقوم كان التي لندن في االقتصادية

واقتفى .(1930 ـ 1920) العشرين القرن عشرينيات منتصف في مالينوفسكي وبرونسلو سيليغمان

1926 عامي بين السودان في الميداني العمل في لفترات نفسه فغمر سيليغمان، آثار بريتشارد ـ إيفانز

براون ألفريد خلف وقد البالد. لهذه البريطاني العسكري الحكم خالل (ليبيا) سيرينايكا وفى و1940م،

الدراسات بمعهد ودرس ،(1970 ـ 1945) أكسفورد جامعة في االجتماعية لألنثروبولوجيا كأستاذ

وكان المحترفين. العلم هذا مدّرسي من الكثير بتدريب قام كما عالمية، شهرة نال الذي والبحث العليا

االجتماعية العلوم في ليس االجتماعية األنثروبولوجيا ودارسي علماء قبل من كبير باحترام يحظى

ومات المقارن. واألدب واللغويات والفلسفة النفس علم مثل األخرى اإلنسانية العلوم في بل فحسب،

.1973 عام

عمله محيط وجودة أصالة على أساسي بشكل يعتمد باألنثروبولوجيا بريتشارد ـ إيفانز اهتمام كان

وقد الدارسين. من لكثير العالم من معروفة غير مناطق في األشخاص حياة على النظرية وانعكاساته

وطرق البدائية البشرية الطبائع عن النظرية والتقييمات المقاالت من مجموعة حياته، أواخر في قدم

تعتمد كانت شهرته، في ًا سبب كانت التي األولى، أعماله فإن ذلك ومع ًا. جد المهمة األساسية التفكير

وحتى ذلك، ونتيجة والثقافات). األعراق (أصول اإلثنوغرافية بحوثه من مشتقة تحليلية دراسات على

إيجاد مغزاه كان وقد األنثروبولوجيا، مجال في ًا مشهور ًا عالم بريتشارد ـ إيفانز أصبح موته، قبل



على (انظر وتجاربها. البشرية الحياة ألشكال المتميزة المشتركة االجتماعية للطبيعة مقارن فهم

.( Social Anthropology سبيل المثال كتابه

والممارسات والبؤس للشر البشرية بالموارد الخاصة أزاند قبيلة ألفكار تحليالته أصبحت لقد

االجتماعية األسس حول الفلسفة علم في تقوم التي للمناظرات واسع تأثير ذات بها، للتحكم المطلوبة

الساحرات هوية تحديد في الماهر وأسلوبها المميز بتفكيرها أزاند قبيلة أن والمدهش للمعرفة.

ماهية تعريف في ساعد قد القراء) من للكثير ًا تمام ًا عجيب ًا أمر يعد (الذي العرافين طريق عن

الثقافة أشكال مع وتقاربها أزاند جاذبية أن هو السخرية إلى يدعو وما الحديثة. األنثروبولوجيا

مع يتناسب دام ما السحر في األزانديون يعتقد ال «ولماذا يتساءلون الطالب جعل الجديدة، النسبية

من العكس فعلى بريتشارد. ـ إيفانز رأي ليس هذا ولكن ننتقدهم؟». حتى نحن نكون ومن حيواتهم..

أصحاب لكن السحر، لوجود مرتاحين غير العاديين األصليين السكان معظم أن يوضح فإنه ذلك،

بعضهم اتسم ممن واألمراء الملوك ويتحكم حولهم. من البسطاء على التهم يلقون من هم النفوذ

الدخول بحق يتمتعون الكبار الرجال فإن األسر، مستوى على وحتى بالعرافين. بالوحشية ًا أحيان

ـ إيفانز تحليل إن االتهامات. من األوفر الحظ على يحصلن النساء بينما واألمراء، الملوك على

من أكثر تفاصيل يعطي الذي والتاريخي السياسي المضمون على واضح بشكل يعتمد بريتشارد،

مجرد ذكر األمور األساسية، ويمكن إثبات أن العمق الزائد هو الذي يعطي للنص مميزات دائمة.

يدخل كتاب أول كان ـ النوير شعب عن بريتشارد ـ إيفانز كتبه الذي الكتاب وهو ـ ( Nuer ) النوير

البيئة علم اختيار فيها يتم مرة أول كانت إنها كما .1940 عام األكاديمية األنثروبولوجيا ولغة حياة

للنزاعات الظاهرة الفوضى وراء العقالنية للمبادئ إثبات أول ًا أيض وهو ميدانية. دراسة في للتحليل

زرع يتم المقاطعات: في األميال مئات عبر يتنقلون رعاة بين المتالئمة التجمع وإعادة الطائفية

لتشكيل والمسافة الوقت عن المنظومة المفاهيم أظهرت وقد أبوي. تسلسل عبر قوية بلغة المبادئ

ًا عن إطار أي دولة. السالالت وإنشاء إطار لفهم مشترك يتم داخله تحليل الفعل السياسي بعيد

فيه يشجع فإنه النوير، لقبيلة كرسه الذي بريتشارد، ـ إيفانز ثالثية من واألخير الثالث الجزء وأما

الالهوت علم لدارسي ٍّد كتح نوير) (ديانة Nuer Religion ُكتب وقد مجاور. ِعلم مع حوار إقامة

األكاديمي كي يتناولوا معتقدات تلك القبيلة وطقوسها بشكل جدي.



السماء»، «روح (Kwoth) كووث عن إلينا نقلها التي الصورة في بريتشارد ـ إيفانز اعتمد لقد

دينية لمحة في لنا يصور وهو ذاته. الوقت في مشاركة حية حقيقة لكنه منظمة، عقيدية شخصية وهو

من المقدسة وكتبها التاريخية األديان بين الفجوة إلى بالتعرف ويطالبنا واإلنسان، هللا بين المواجهة

كتحليل مقدم والعمل عمياء. وعادات خاطئة كجاهلية أخرى، جهة من تزدريها التي والعوالم جهة،

الذي نوير قبيلة مجتمع داخل النظر وجهات نسبية يعكس والتمثيل المفاهيم تنوع أن يؤكد اجتماعي

ذكره في كتابه األول.

وجامع أخيه بابن وربما دوركهايم. الفرنسي االجتماع عالم بمدرسة ًا كثير بريتشارد ـ إيفانز تأثر لقد

القديمة المقاالت من سلسلة ترجمة رعى وقد . (Marcel Mauss) موس مارسيل العلمية، مادته

«العطية» مارسيل مقالة من ًا بدء ( L'Année Sociologique ) سوسيولوجيك النيه لمجلة

الذي المشروع وكان األنثروبولوجيا. تدريس في ًا أساسي ًا نص ظل الذي ( The Gift ) «الهبة»

بجامعة األفريقي األدب مكتبة إلنشاء بداية (1970 ـ 1960) العشرين القرن ستينيات في ابتدأه

تطوير في الملحوظ تأثيرها لها وكان التاليين، العقدين في اشتهرت التي السلسلة وهي أكسفورد،

األنثروبولوجيا وقبولها للفن واألداء والسرد، واستخدامات مواد نصوص الشعوب األصلية.

ممن كغيره بريتشارد، ـ إيفانز أصبح ،(1970 ـ 1960) الماضي القرن ستينيات منتصف وفي

األهلية الحرب بسبب ًا ومصدوم ًا غاضب بأخرى، أو بطريقة السودان حياة في مندمجين أصبحوا

الموجه النقد عن اإلجابة بإمكانه يعد ولم ويعرفونه. الشعب من يعرفهم من في وأثرها السودان في

تلك بحماس وضع قد وكان الكثيرين. لدى مقبولة تزال ال كانت كتاباته ولكن األولى. كتاباته إلى

بين النسبية على مفيدة بطريقة ًا مركز الحديث الدارس يتأملها التي المتعددة للعالقات المتناقضات

صوغ بإعادة اليوم نقوم فيما الجماعية والهويات الشخصية الهويات صنع في واآلخر» «الذات

نفسه وبين نفسها، أزاند قبيلة بين ًا حوار بريتشارد ـ إيفانز وضع لقد القطعية. النظرية عالقة

احترامه أبدى وقد بينهم. فيما به قام الذي والمعرفي العقيدي التحليل صلب في القبيلة، من ومساعديه

معهم. عمله منذ ًا معروف ًا أمر عالمهم أصبح الذين نوير لقبيلة الداخلي الديني الوعي لخصوصية

تحليله في االعتبار في الكولونيالية النزعة أخذ في فشل بريتشارد ـ إيفانز أن واضحة لحقيقة وإنه

من كان بريتشارد ـ إيفانز أن نجد النظر، إعادة عند ذلك، ومع تاريخية. بتغيرات يسمح أن أو



مجال في عمله إن التاريخ. في وإدخالها األنثروبولوجيا توجيه إعادة على عملوا ممن األساسيين

المتعددة البحث طرائق أحد أهميته من الرغم على هو بل ذاته، حد في غاية يكن لم الميداني، البحث

في تحليل األنثروبولوجيا.

ًا: إميل دوركهايم ، مارسيل موس ، برونيسلو مالينوفسكي، ألفريد رادكليف ـ براون. انظر أيض

ًا: انظر أيض
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(Vilfredo Pareto) فيلفريدو باريتو

ويعتقد السياسي. االجتماع وعلم االقتصاد علم إلى بالذكر الجديرة المساهمات من الكثير باريتو قدم

اقتصاديات على العقالني االختيار نظرية تطبيق في ريادة وله كالسيكي ليبرالي بأنه االقتصاد علماء

وباألخص السياسي، االجتماع علم مؤسس كونه من الرغم فعلى ذلك، من العكس وعلى الرفاهية.

ويبحث للديمقراطية، والمناهض المتعصب ذلك أنه المجال، هذا في عنه ُعرف فقد النخبة، نظرية

عزى ولكنه القديمة، ُثله لُم ًا مخلص ما حد إلى باريتو ظل الحقيقة، وفي السياسة. في الالعقالنية في

عدم تحقيقها إلى فشل السياسات الديمقراطية.

سلك ًا. مؤقت منفي إيطالي راديكالي ألب الليبرالية الثورة عام وهو 1848م، عام باريس في باريتو ولد

الحديد، للسكك روما شركة في للعمل انتقل ثم ومن 1869م، عام وتخرج الهندسة، في والده درب

المتحمسين ومن السياسية المناقشات في ًا منغمس باريتو أصبح الفترة هذه وخالل فلورنسا. فرع

المعجبين من وأصبح السالح. ونزع الحرة، والتجارة الجمهوري، والحكم العام، القتراع لحق

اإلصالح أبطال أحد ، (J. S. Mill) ميل ستيوارت وجون (Herbert Spencer) سبينسر بهربرت

الصحافة في بانتظام ًال مجاد وبكونه الفاسد. اإليطالي السياسي للنظام المناهضين ومن الليبرالي،

الليبرالية باريتو واعتبر السوق. إلى يدعو سياسي كاقتصادي ُيشتهر باريتو بدأ والقومية، المحلية

باريتو وآمن البشرية. للقوة العقالني الفاعل لنموذج منطقية مستلزمات بمثابة والسياسية االقتصادية

تحقيق ضمان من بد فال العامة، المصلحة ضمن المحدودة والدولة الحرة السوق كانت طالما بأنه

الثمانينيات بين ما الحقبة خالل فأكثر أكثر ًا مربك التفاؤل ذلك بدا ذلك ومع لهما. النهائي النجاح

االشتراكية البرجوازية سّماه ما المتعاقبة الحكومات طبقت فقد عشر. التاسع القرن من والتسعينيات

باعتماد الحمائية واحتكار الدولة إلفادة بعض المؤيدين الصناعيين والزراعيين.

مع البداية في ًا متعاطف كان أنه رغم عملي، غير ًا يوتوبي ًا مذهب باعتبارها الماركسية باريتو انتقد

بأنه وأكد الحاكمة. الطبقة سلوك إزاء تفهمه ممكن فعل رد كانت أنها ورأى الشعبية، االشتراكية

تبنيهم عند العاملين انتقاد من يتمكنوا لن فإنهم االشتراكية، البرجوازية السياسة رجال اتبع طالما



فقط ويمكن فقط. القصير المدى على ذلك يكن وإن طبقتهم، مصالح تساند متشابهة نظر وجهات

للعاملين وتبين الحق، الليبرالية األساليب إلى البرجوازية عودة حالة في االشتراكية بروز وقف

الدولة رفاهية إلى اللجوء خالل من والئهم شراء ذلك من ًال بد حاولوا فقد ذلك ومع السوق. مزايا

االشتراكية، البرجوازية إلى ًا تدريجي الشعبية االشتراكية أضيفت لذلك، ونتيجة مماثلة. وإجراءات

الحين ذلك ومنذ الفساد. فرص وتزايد العجز من المزيد خلق في محلها الجوانب بعض في ّلت وح

من الفرضية هذه عن ًا مدافع االقتصادي، للنظام المثالي الحل قّدمت الحرة السوق أن فكرة يؤكد ظل

لوزان جامعة في السياسي االقتصاد لعلوم ًا جامعي ًا أستاذ تعيينه عقب المهمة األعمال من عدد خالل

في وال الرأسمالية طبيعة في التغييرات في ال التطور هذا تفسير يكمن ولم 1893م. عام بسويسرا

السيكولوجية الجاذبية في يكمن الجواب أن يؤمن باريتو وبدأ الليبرالي. السياسي االقتصاد عيوب

لألفكار غير المنطقية وغير العقالنية للعامة، وقدرة النخبة على استغاللهم للفوز بالسلطة.

هذا ببساطة العشرين، القرن من األول العقد في باريتو طّوره الذي السياسي، االجتماع علم يوضح

دراسته في نظريته على الضوء بإلقاء ًال أو قام إذ التحويلية، اإليطالية السياسات لطبيعة التشخيص

العمل هذا خالل ومن 1992م. عام نشرت والتي ، (Socialist Systems) االشتراكية األنظمة

النزاع استبدال تم وقد لجاذبيتها. وتفسير وكنقد للماركسية، كبديل السياسية النخبة نظرية تتضح

إذ وهم، هو هيمنة دون من مستقبل اعتبار وتم بالجماهير. والبروليتاريا النخبة، بتداول الطبقي

للقوة واحد مصدر هي ما الخاصة الملكية وأن األنظمة، كل في االستغاللي النخبة حكم يحدث

أكثر ًا عاطفي كونه حيث من السعيد: األلفي العصر بدين االشتراكية جذب قوة باريتو وربط والسلطة.

«السيادة حتى أو العام» و«الصالح العامة» «اإلرادة مثل المفاهيم بعض وكانت ًا. عقالني كونه من

الرأسماليين أحد الستبدال زائفة شرعية بساطة بكل قدمت فقد ذاتها؛ في مترابطة غير الشعبية»

بآخر من النخبة االشتراكية.

Treatise of ) العامة السوسيولوجيا بحث في أوجها بلغت والتي لذلك، الالحقة الكتابات ساهمت

االجتماعي النفس علم آليات على الضوء إلقاء في 1916م، العام في ( General Sociology

يمكن العواطف وهذه العاطفية. ُفضالت ال من العديد ُتحركهم البشر أن باريتو أكد فقد الصلة. ذات

الرغم وعلى «االشتقاق». سّماه ما وهو معينة، جدل أساليب خالل من بعد فيما بها التالعب



باريتو، وقسم التكاتف». و«مواصلة التآلف» «غريزة أهمها كان فضلة، 52 حوالى عّدد أنه من

لديهم. الفضلتين هاتين وجود على ًا معتمد وأسود ثعالب إلى السياسية النخب بميكيافيللي، ًال متمث

لديه كان فقد الثاني القسم وأما القبول، طريق عن الحكم من تمكنوا الذين «الدهاة» األوائل ففضل

على الحصول استطاعا السياسية النخب من االثنان وهذان القوة. الستخدام ونزعة محافظة، طبيعة

متجانسة غير واقتصادية اجتماعية مجموعات من ائتالف دعم من االستفادة طريق عن السلطة

هناك كان بأنه باريتو وأكد الدخل». و«أصحاب «مضاربين» بـ ومرتبطة متوازية بصفات تتمتع

إلى الثعالب يتودد وبالتالي واالقتصادية. االجتماعية الدورات مع تتناسب النخبة بين دوري تداول

صغار من مدخرين بجعلهم الدخل ذوي سلب في إيجابي بشكل بمساعدتهم أو ًا ضمني إما المضاربين

الرخاء يشكك المبدأ، حيث ومن األساسيين. (Shareholders) المساهمين من أو البرجوازية

ربقة في والشعب الحكومة من كل يقع أن يمكن ذلك ومع المستهلك. وازدهار المتوارثة باألخالق

ونقص المال رأس ندرة أن حين في الديون؛ على ًا اعتماد االستهالك في اإلفراط بسبب الديون

تكون أن المفترض ومن اقتصادي. انكماش حالة حدوث إلى يؤديا أن يمكن المنتجة االستثمارات

ذوي من بدعم الصدارة األسود حكومة تحتل وأن ًا، جلي ًا أمر والتوفير النفس ضبط إلى الحاجة

ومن ركود، حالة في الدخول االقتصاد سيبدأ النهاية ففي ذلك، من الرغم وعلى الدخل. أصحاب

حينها وتبدأ أخرى، مرة والمضاربين الثعالب بروز إلى يمهد ما األسود، نظام من الناس سيسأم ثم

دورة جديدة.

القديم التاريخ من استمدها أمثلة استخدم األغلب في لكنه عالمية، ظاهرة يصف بأنه باريتو ادعى

األهمية غاية في اإليطالي السياق ظهر ذلك كل من الرغم وعلى نظريته. موضوعية لتوضيح

المختلفة ومقاالته ، Treatise الـ من األخيرة الفصول من كل في الديمقراطية على تطبيقه حين

عام طبع الذي األخير كتابه في المقاالت تلك جمعت وقد األولى. العالمية الحرب عقب كتبها التي

وأكد . ( The Transformation of Democracy ) الديمقراطي التحول بعنوان وهو 1921

المثالية األداة البرلمانية الديمقراطية قدمت فقد بلوتقراطية. ـ ديمقراطية قبضة في تقع إيطاليا أن فيه

للعمال كان ما، ولدرجة المضاربين. من تتكون المحسوبين من شبكة إلنشاء الثعالب أشباه للساسة

رغب االجتماعية، واإلعانات األجور رفع في العمال رغب فإذا مشتركة. قضية والبلوتقراطيين

حاجة على زاد ما مصادرة في يرغب منهما فكل أكبر؛ حكومية وإعانات عالوات في اآلخرون



دربيهما افتراق من بد ال كان ذلك ومع الدولة. توسيع أجل من الضرائب ورفع الدخل، أصحاب

البلوتقراطية. على الديمقراطية سيطرة احتمال من خشيته باريتو أبدى ذلك وعند معينة. نقطة عند

وخلق الدولة، سلطة تشتت في يتسبب ما المركزي الجذب على يشجع المحسوبية نظام فإن وبرأيه

والفاشيين. المنظمة العمالة بين الصراع في ًال متمث المتصارعين، للنبالء الجديدة باإلقطاعية سماه ما

بالعودة المنادية المركزي الجذب قوى واالجتماعي االقتصادي االستقرار عدم يشجع ذلك، وفوق

ولكنه البلشفي، النموذج وفق السلطة على االشتراكيين استيالء البداية في توقع وقد السلطة. إلى

الدراسات «تنبؤات على رائع كبرهان موسوليني» «بينيتو حكم بروز بقبول نفسه بالقدر ًا سعيد كان

لنظرته رجعي بأثر ًا تفسير إال باريتو نظرية تكن لم الواقع وفي المقاالت». من والعديد االجتماعية

الخاصة المعايير ضوء في األحداث هذه تفصيل خاللها من أعاد والتي إيطاليا، في للوضع الجامحة

الرغم وعلى البشري. للسلوك كونية كقوانين الماضية األحداث خالل من سردها أعاد ثم بنظريته،

ولوال يديرها. لمن سلب وسيلة الدولة اعتبر فقد قط. ًا فاشي يكن لم فهو للديمقراطية، ًا مناهض كونه من

ديماغوجية. لبلوتقراطية ًا نموذج موسوليني نظام شك دون من اعتبر لكان 1923م، عام توفي أنه

يعتمد اقتصادي نظام وهو فيه، يرغب الذي النظام تحقيق إمكانية استبعاده في صعوبته تكمن وكانت

على السوق الحرة في ظل دولة ليبرالية.

ًا: جيتانو موسكا، ليستر وارد. انظر أيض
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(Charles Booth) تشارلز بوث

في وهو شحن شركة في ًا تدريب وتلقى ليفربول، في تجارية ألسرة ،1840 عام بوث تشارلز ولد

ًا مع وأّسسا ،1862 عام الجلود تجارة في ـ ألفريد ـ أخيه إلى انضم ثم عمره، من عشر السادسة

عام تقاعده حتى نشط نحو على الشركة هذه في يعمل تشارلز ظل وقد ناجحة. شحن شركة بعد فيما

والعادات لألعراف الممتثلة غير ليفربول أعمال رجال طبقة عن بنفسه نأى قد بوث وكان .1912

بالفلسفة ًا مبكر بوث تأثر وقد لندن. في استقر ماكوالي ماري من ،1871 عام زواجه وبعد فيها. التي

والعمل». «الحياة بعنوان للندن رئيسية استقصائية دراسة في 1886 عام في وعمل الوضعية.

مقياس وكان بريطانيا. في للفقر النظامية الدراسة بداية أنها عام بشكل تعتبر إذ بسببها، واشتهر

15 من أكثر إلى تحتاج فإنها متسلسل، بشكل تنشر النتائج كانت بينما أنه يعني االستقصائية، الدراسة

الفقراء بمشاكل واهتمامه الدراسة في عمله أدى وقد السابع. المجلد من الكاملة الطبعة نشر قبل ًا عام

العرضي. العمل من التخلص إلى والترويج السن كبار تقاعد معاشات أجل من حملة في مشاركته إلى

بسكتة دماغية. 1916 وقد توفي عام

بعد بوث ّين ع هامليتس. تاور في إرشادية دراسة مع االستقصائية والعمل» «الحياة دراسة بدأت

الدراسة تلك بحثت وقد بأسرها. للندن شاملة بدراسة القيام في للمساعدة الباحثين من العديد ذلك

عملوا الذين الباحثين بين ومن والدين. والمهن الفقر وهي أساسية، موضوعات ثالثة االستقصائية

هوبرت ويعتبر االجتماعية. األبحاث في اشتهروا ممن منهم الكثير هناك ويب، بياتريس مثل معه،

وتولى ًا، بارز ًا اجتماعي ًا باحث أصبح الذي األساسيين الباحثين هؤالء من آخر ًا نموذج سميث ليويلين

االستقصائية «دراسة باسم بوث لدراسة مكررة استقصائية دراسة على 1928 العام في اإلشراف

. (New Survey of London Life and Labour) «الجديدة لحياة وعمل لندن

لكنها فحسب، المختلفة المهن في والعاملين الفقر إلى التعرف إلى االستقصائية بوث دراسة تهدف لم

في أنواع إلى الفرعي والتقسيم التصنيف على التشديد مالحظة ويمكن تصنيفهم. إلى كذلك هدفت

مايهيو هنري أصدرها مفصلة دورية وفي بوزانكيت) هيلين (انظر الخيرية المنظمة جمعية عمل



فئات، ثماني إلى العمال بوث قّسم الفقر، قياس وبهدف ًا. جد مبكر وقت في (Henry Mayhew)

هذه ولخصت . H إلى A من بالحروف وعنونهم الظروف، في ًا تحسن األكثر إلى ًا فقر األكثر من

المجموعات يمثل " A " فحرف أخالقية، أبعاد لها كانت ًا أيض لكنها االقتصادية، الظروف الفئات

غير الفعالة أو الجماعات المنحرفة أو اإلجرامية.

وقد فقر. في يعيشون كانوا السكان من المئة في 30 حوالى أن بوث حّدد التصنيفات، هذه وباستخدام

االستقصائية الدراسة تلك لكن «الخمول»، أو اإلدارة أو القوي النمو افتقاد إلى الفقر هذا بعض نسب

مشكلة كشفت ذلك، من وأكثر ماهرة، غير العمل بوظائف ترتبط التي المتدنية األجور ًا أيض كشفت

«األكثر أنها على ّنفت ُص التي العرضية» «العمالة طبقة وهي عليه، يعتمد ال الذي المتقطع العمل

ظروف ظل في إليهم بالنسبة األمن وانعدام الفقراء وضع مع ًا متعاطف دراسته في بوث وكان ًا». فقر

المدى بحسب يميل، كان اآلخر، الجانب وفي عليها. السيطرة يمكنهم ال التي التجارية والدوائر السن

تحديد في واجهته التي الصعوبات ومن الشخصية. فشل في تكمن كانت الفقر أسباب أن إلى الزمني،

وإلى الرزق، اكتساب في االنتظام «عدم إلى المسؤولية نسب على ًا قادر يكن لم أنه الفقر، أسباب

كما ًال، كسو يكون عندما الخمرة معاقرة إلى يميل «المرء أن وإدراك السلوك»، في االنتظام عدم

ًا بسبب عادات إدمان الشرب». أنه يفقد عمله أيض

أبرز وأحد الفئات. تلك توزيع خريطة وضع من تمكن مختلفة، فئات إلى السكان بوث قسم أن بعد

تلك وفي لفئته. ًا طبق مناسب بلون شارع كل ّنفت ص التي الفقر خرائط كانت الدراسية النماذج

العوامل من جيرانك فإن ـ الفقر إلى بالنسبة المكان عنصر وجود مفهوم عن بوث أفصح الدراسة

وفي للفقر. البيئي اإلطار االهتمام أهمية ًا أيض الخرائط وتوضح الخاصة. ظروفك تحدد التي

المختلفة الوفيات معدالت بين بالربط ، (Edwin Chadwick) تشادويك إدوين قام ،1842 عام

البيئية التفسيرات كانت بوث، خرائط قبل ولكن المختلفة. المناطق في الحياة ظروف في والفوارق

موضوعات بوث أدخل لذلك المحليين. الصحة موظفي على أساسي بشكل االهتمام إبقاء إلى تميل

بيئية إلى الدراسات اإلمبريقية االجتماعية.

ـ المدرسة مجلس زوار بوث استخدم حيث منهجها، بسبب بشدة االستقصائية الدراسة ُتقدت ان لقد

عن المعلومات لجمع ـ المدرسة إلى األطفال حضور من التأكد عاتقهم على أخذوا الذين وأولئك



أطفال لديها يوجد ال التي لألسر النتائج هذه من االستقرائي تقديره فإن ذلك ومع أسرهم. ظروف

لفئات الفقر لمستويات «تعريفاته» كانت ذلك، عن ًال وفض تخمينية. كانت المدارس، إلى يذهبون

التي ـ بأكملهم ًا مجلد عشر السبعة بقي وبالفعل، محددة. معايير تنتهج ولم وصفية، المنزلية األسر

ًا. ًال تحليلي ًا بشكل أساس أكثر منه عم ًال وصفي زخرت بالتفاصيل المذهلة ـ عم

االجتماعية. األبحاث وفي الفيكتوري المجتمع في ًا كبير ًا تأثير الدراسة أحدثت ذلك، من الرغم على

وإشارة المنتظم، غير العمل مشكالت من والتحذير للمهن نظامية تفسيرات عن عبارة هي فالخرائط

الفقر عوامل من الكبيرة المقادير وتؤكد الفقر. أسباب في المكان وعوامل البيئة عوامل دور إلى

سميث ليويلين لدراسة ًا حافز بوث دراسة كانت وكما المدى. الواسعة أهميتها بوث، حددها التي

Seebohm Rown-) راونتري سيبوم لدراسة الحافز كذلك كانت فقد للندن، المكررة االستقصائية

ًا أيض طورت بينما بوث، لفئات ًا طبق يورك تحليل حاولت التي (York) ليورك المؤثرة (tree

الخاص االهتمام ـ نفسه بوث إلى بالنسبة حتى ـ بحثه دفع ذلك، عن ًال فض للفقر؛ نظامية أكثر ًا معيار

من بحماس حملة بوث شن وقد ككل. العمل قوة على العرضي العمل وتأثير السابقة الفقر بحاالت

.1908 أجل معاشات تقاعد كبار السن حتى بداية خطة المعاش الحكومي عام

في يكمن االستقصائية والعمل» «الحياة بدراسة اهتمامهم كان المعاصرين، القراء إلى وبالنسبة

وتبقى الفقر. تحليل دقة أو المنهجية حيث من مناسبة كونها من أكثر تاريخية وثائق على احتوائها

العناصر من بعدد ارتباطها في أهميتها وتكمن والقياس، المدى حيث من لها مثيل ال الدراسة

تعدد ًا: وأيض ـ ذاتها االستقصائية الدراسة بيانات عبر الرسمية اإلحصاءات تحليل مثل ـ المختلفة

الدراسة وتقدم الجغرافي. والوصف الرقمية والحسابات والتحقق، المالحظة، مقارباتها: مجاالت

حفظها، تم قد األخرى الدعم ومواد الميدانية األصلية المدونات أن في نوعه من ًا فريد ًا مصدر ًا أيض

مباشرة متفحصة نظرة وتقديم نشرها، تم التي بالنتائج الخاصة التفاصيل من أخرى طبقة ّلد و ما

لندن كلية في الموضوعة المدونات، تلك إلى والدخول ُتخدمت. اس التي االستقصائية الدراسة لطرائق

االنتشار واسع موقع بواسطة ًا ممكن أصبح للخرائط، المباشرة اإلصدارات إلى ًا وأيض االقتصادية،

عشر. التاسع القرن نهاية في لندن حياة لنماذج رائعة متفحصة نظرة يقدم الذي ، اإلنترنت على

ًا: هيلين بوزانكيت ، بنيامين سيبوم راونتري، بياتريس ويب. انظر أيض
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(Helen Bosanquet) هيلين بوزانكيت

وكانت بالفقر، اهتمت اجتماعية نظرية صاحبة ( née Dendy داندي (ني بوزانكيت هيلين كانت

وأكملت ،1860 عام مانشستر في هيلين ولدت المعاصرة. االجتماعية األعمال ممارسة في رائدة

تخرجها، وبعد األخالقية. العلوم درست حيث كامبردج، في نيونهام، كلية في 1889 عام تعليمها

بجمعية (Shoreditch Committee) شوريديتش للجنة إقليمية سكرتيرة وعملت لندن إلى انتقلت

حياتها بقية فيها العمل في واستمرت . (Charity Organisation Society) الخيرية المنظمة

London Ethical) بلندن األخالقية الجمعية إلى األخالقية بالفلسفة اهتمامها قادها وقد النشطة.

زواجها بعد .1895 العام في منه تزوجت الذي بوزانكيت برنارد الفيلسوف قابلت حيث ، (Society

فتولت ورؤاها. أفكارها تدوين في أطول ًا وقت وأمضت األجر، مدفوع العمل عن بوزانكيت تخلت

عامي بين الخيرية) المنظمة جمعية حال لسان (وهي Charity Organisation Review تحرير

مذكرات فكتبت ،1923 عام برنارد مات الخيرية. المنظمة جمعية عضو وهي و1921، 1909

.1925 حياته، وماتت هي في العام

في برز موضوع وهو الترف، وسط السياسي والفساد الحرمان على ًا حي ًال دلي الفقر» «مشكلة تعد

هذه تفسيرات في والناشطون االجتماعية النظريات أصحاب بحث وقد الفيكتوري. العصر أواخر

أنفسهم. «الفقراء» مشكلة باعتبارها المشكلة هذه إلى الخيرية المنظمة جمعية فنظرت الظاهرة.

شددت فبينما الخيرية. للمنح فعال احترافي منهج خالل من حلول عن الجمعية في العاملون وبحث

إلى تركيزها هيلين حّولت المحلي، المستوى على البشر حب لجهد الفعال التنسيق على الجمعية

وقدم البعيد. المدى على الذاتي اكتفائهم تعزيز أجل من الصدقات طالبي مع بفاعلية بالعمل االهتمام

السيرة تقصي ومهارات دور بوضوح وعّرفا العمل، لهذا ًا نظري ًا تعزيز بوزانكيت، وهيلين برنارد

(دراسة الحالة).

من المزيد دون من رجعية باعتبارهما وفلسفتها الجمعية روح رفض يمكن إنه تقول نقاشات هناك

االقتصاد على وتشديدها لها المخطط غير الخيرية لألعمال القوية معارضتها بسبب وذلك االهتمام،



على ًا تدريب وإنشائها السيرة، لتقصي الجمعية تطوير فإن ذلك، من الرغم وعلى األسرة. ومسؤولية

ًا ومركزي ًا مبتكر ًا أمر كان والعامة، المتخصصة العناصر من كل مع االحترافي االجتماعي العمل

لم التقدمية للممارسة المعززة المحافظة النظرية في االزدواجية هذه البريطانية. الرخاء دولة لتطور

وقد الفقر. مع التعامل في الخيرية المنظمة جمعية منهجية تعقيد تام بشكل ذلك من الرغم على تعكس

تتعاطف وال الخيرية، المنظمة جمعية في التدخل عدم إلى تدعو عناصر واضح بشكل هناك كانت

للعمل، مقوضة محفزات اإلعانات كل أن وترى منعزلة، كفئة إليهم بالنظر الفقراء، مع بصرامة

عنها عبرت التي الجمعية وممارسة المبادئ لكن ًا. أخالقي الشجب تستحق الدعم تطبيقات كل وأن

.( Social Work in London ًا (انظر على سبيل المثال: هيلين بوزانكيت كانت أكثر تعقيد

أسر بإمكانات متفائلة كانت وكونها للمعدمين. النشطة والمواطنة التطوير إمكانية بوزانكيت أكدت

لتعاملوا واألسر األفراد دعم يجب أنه أكدت العاملة، الطبقة نساء خاصة وبصفة العمال، طبقة

على الفرد قدرة إطار في الفقر سبب فهم المهم من كان لقد أقدارهم. سوء مستوى من ويرفعوا

األفراد مع يعملوا أن السيرة) (متقصي أو الجمعية متطوعي على بعدها ويجب معه، التعامل

اتخاذ على ومساعدتهم األجل، طويلة الفقر حلول وعلى لمآزقهم فهمهم زيادة على للتركيز وأسرهم

التغير بسبب البطالة منها نتجت التي األماكن من الهجرة تشجيع ذلك يشمل وربما المناسب. اإلجراء

الصناعي أو توفير التعليم لرخاء الطفل.

Rich (انظر: ًا بعض بعضها المختلفة الطبقات تعرف أن الضروري من كان بوزانكيت، إلى بالنسبة

.( and Poor

المتلقين منظور يفهم أن السيرة متقصي على أن بوزانكيت أكدت بالقدوة»، «القيادة من ًال وبد

الذين لمأزق صحيح فهم خالل من يتعامل أن السيرة متقصي من ًا أيض توقعت ذلك، ومع لمساعدته.

يتعامل معهم وأسبابهم من خالل دراسة مفصلة بما في ذلك السؤال عن األسرة والجيران.

إهانة أنه يعتبر كان ما مع يتناقض الحالة عمل منهج ولكن لبوزانكيت، مهمة الفرد كرامة كانت لقد

التفصيلية للدراسات التطفلية بالطبيعة بسيط اعتراف هناك كان ذلك، ومع كافية. غير وإعانات

لالعتماد ًا ومصدر الفرد لتطور ًا أساس األسرة وحدة اعتبار يتم وكان التطفل. ذلك من االستياء وحجم



األسرة ألدوار اغتصاب أي إلى ينظر كان .( The Family كتاب (انظر والمسؤولية التبادلي

المجانية المدرسية الوجبات مقاومة تمت لذلك، لإلنتاجية. ومثبط خطير أنه على الدولة قبل من

أنفسهم الحالة عاملي حاول ذلك ومع الوالدين. مسؤولية تقوض إنها تقول التي األسس على بقوة

أحكام إصدار بواسطة األسرة حياة تمزيق إمكانية هناك كان وقد المالئمة، األسرية العالقات دعم

قضائية تمس أدوار األسرة المالئمة.

أسباب ـ األسري المستوى على ـ لتشخيص اجتماعيين لمرشدين العالية الكفاءة على التشديد احتاج

،1903 عام وفي َّربين. مد محترفين إلى مستواهم، لتحسين األسرة أعضاء دعم ذلك بعد ومن الفقر،

المملكة في محترفين اجتماعيين مرشدين تدريب لبدء الخيرية المنظمة جمعية مدرسة ِّسست ُأ

المهارات من كل التدريب يغطي وأن تعليمه، يتم ما تحديد في مؤثرة بوزانكيت وكانت المتحدة.

وتم ،1912 عام االقتصادية لندن كلية في المدرسة دمج تم وقد عمومية. األكثر والتعليم التطبيقية

الرفاهية دولة داخل االجتماعي العمل على التدريب في واتجاهاتها مناهجها نماذج من الكثير تطبيق

ما بعد الحرب العالمية الثانية.

الخيرية. المنظمة جمعية مع عملها بداية منذ الفقراء بين الحياة في خبرتها بوزانكيت وجهت

يكن ولم كتاباتها. مع تتناسب أمثلة وقدمت العاملين، طبقة ألسر تحليلها إلى الخبرة تلك وأحضرت

فلسفتها، كانت إذ حكايات، أساس على عامة مقوالت تدون أن إليها، وبالنسبة المناسب، غير من

إلى التوصل محاوالت بوزانكيت انتقدت وبالفعل، تفسيراتها. إلى قادت التي هي دراستها وليس

أعطت ولذلك اإلحصاءات. في بشدة تشكك وكانت «الحقائق». عرض خالل من عرضية تفسيرات

الفقر مدى حول ،1901 عام راونتري نتائج قدمتها التي المقدمة األدلة على «لمعرفتها» األولوية

مداخيل يملكوا أال يمكن منتظمة أعمال في العاملين أن فكرة مقاومتها خالل ومن يورك. مدينة في

الجمعية حاولت الذي األسس من الكثير سيقوض الذي األمر وهو أسرهم، لدعم مناسب بشكل كافية

ًال من طرائقه ونتائجه. أن تفعله، فإنها عارضت بقوة ك

نظام أعمال لمراجعة ،1905 عام الفقر قوانين حول الملكية اللجنة في بوزانكيت تعيين تم لقد

إلى ًا جنب ويب بياتريس عملت وقد كبيرة. ضغوط تحت ترزح أنها اعتبر والتي الدولة بدالت

تقرير ويب كتبت األغلبية، تقرير وراء الدافعة القوة بوزانكيت كانت وبينما بوزانكيت. مع جنب



االستمرار على األغلبية تقرير اهتمام وتركز الذاتية. سيرتها في بوزانكيت وهاجمت األغلبية،

المبالغ العقابية بالطريقة بالضرورة يكن لم لو حتى أخير، ملجأ كنظام الفقراء» «قانون بـ العمل

أن على التشديد تم وقد العمل»). من «ينفرون والذين ًا، جسدي بالقادرين يتعلق ما (باستثناء فيها.

الشخصية، تطور لتشجيع جهد بكل القيام يجب وأنه الفقراء، غير إلى يقدم ال أن يجب الفقر قانون

وكذلك تجنب الفقر الشديد، من خالل توسيع منهج عمل الحالة.

يتراجع، التطوعي النشاط كان وقت في السيرة تقصي توسيع أجل من المناشدة جاءت ذلك ومع

مع خالف على كان ما وهو فيها، الرئيسية والتطورات الدولة لرفاهية الوشيكة الزيادة بسبب وليس

،1909 عام تقريرها اللجنة تقديم وقت وبحلول الصالح. المجتمع بخصوص الجمعية نظر وجهة

االحترافي، االجتماعي العمل واستمر المدرسية. الوجبات بتقديم البدء وتم التقاعد معاشات ُأقرت

ًال لتطوير رخاء الدولة. ًال عن كونه بدي ًا من ـ فض بل إنه تزايد ليكون جزء

ًا: تشارلز بوث، بنيامين سيبوم راونتري، بياتريس ويب. انظر أيض
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(Gabriel Tarde) غابريال تارد

االقتصادية نظره وجهة ولكن عشر، التاسع القرن نهاية في لدوركهايم منافس أكبر تارد، غابريال يعد

(السوسيولوجيا) االجتماع علم تطورات على هيمنتها دوركهايم مدرسة فرضت حين أخفقت

اكتشاف، الماضية السنوات في المعاصرين النشوئيين النفس علماء بعض أعاد وقد الفرنسي.

اإلنسان لسلوك السوسيولوجية التفسيرات أن العلماء هؤالء ويعتقد المتميز. تارد منهج ومناصرة

أفكار ُتعتبر و اآلخرين. أفعال تقليد إلى البشر وميل اإلنسان، أفعال توجه التي الوراثية الغرائز تهمل

منهم ًا كثير أن والحقيقة النشوئي. النفس علماء من الحاليون مؤيدوه به يوحي مما ًا تعقيد أكثر تارد

ًا. يؤمن بشدة بالمنهجية االجتماعية التي كان يرفضها تارد أحيان

برئاسة الجريمة لعلم اإليطالية المجموعة بعمل اهتم وقد ًا. محامي وعمل 1843م، عام تارد ولد

، (Raffaele Garofalo) غاروفالو ورافائيل ، (Cesare Lombroso) لومبروسو سيزر

من ًا انطالق اإلجرامية العمليات تفسير إلى تسعى كانت التي ، (Enrico Ferri) فيري وإنريكو

السلوك قوانين عن البحثي بأسلوبهم إعجابه من الرغم وعلى بها. المرتبطة والبيئية العرقية العوامل

الفردية الردود أهمية ذلك من ًال بد وأكد والبيئية، البيولوجية حتميتهم تارد رفض فقد االجتماعي،

وأن بهم، المحيطين ألفعال محاكاتهم خالل من يتعلمون األشخاص أن تارد ويرى االجتماعية.

سكاني تعداد في الجريمة معدل وانخفاض ارتفاع حدوث تفسر التي هي للتصرف االجتماعية نزعتهم

فقد الجنائية، والفلسفة المقارن الجريمة علم في األولى أعماله أساس وعلى محدد. بيئي ووسط معين

من أفكاره نشر إلى سعى الذي المنصب وهو العدل، بوزارة اإلجرامية لإلحصائيات ًا مدير تعيينه تم

خالله.

وفي البشري. السلوك صور جميع إلى اإلجرامي السلوك موضوع إزاء رؤيته بتعميم بدأ قد تارد كان

نموذج فيه واستخدم ( The Laws of Imitation ) المحاكاة قوانين كتاب بنشر قام 1890م، عام

والصراع االجتماعية، للمؤسسات عامة تفسيرات لوضع االجتماعية والتفسيرات البشرية األفعال

Social ) االجتماعية القوانين كتاب في النظريات هذه تلخيص تم وقد المتتالية. كتبه في االجتماعي



يقوم كان الذي نفسه الوقت في تنشر كانت التي ـ األعمال هذه وفي 1898م. العام في ( Laws

صيغة تارد وضع ـ السوسيولوجي المنهج وقوانين االنتحار عن نظرياته بتطوير دوركهايم فيه

عدم من ًا انطالق االجتماعية، الظاهرة في التنوعات تفسير فيها يتم التي الميثودولوجية للفردانية

ًا. تنوع النزعات النفسية على الرغم من تشكلها اجتماعي

المحاكاة خالل فمن والتقليد. للمحاكاة طبيعي ميل بوجود اعتقاده في منغرسة تارد فردانية كانت لقد

العوائق غياب ومع بالكامل. المجتمع في أو المجتمع في ما مجموعة بين ينتشر أن لالبتكار يمكن

الحقيقية االجتماعية الحاالت وفي منتظمة. بصورة بسرعة االبتكارات تنتشر واالجتماعية، الطبيعية

قنوات في االنتشار ونزعة معدل فينحصر االبتكارات، انتشار تمنع التي العوائق تلك ًا دوم توجد

اعتبر وقد محددة. وتزامل تفاعل دوائر من اإلفالت من األفراد يتمكن ال أن الممكن ومن محددة.

العنصري والتحامل الكبرياء مواقف مثل النفسية العوائق تشمل االجتماعية العوائق تلك أن تارد

لمن ًا تقليد أقل يكونون بينما بهم، ويتماهون يعجبون من بتقليد الناس يقوم أن الطبيعي ومن الطبقي.

يعادونهم أو يشكون بأمرهم.

من االجتماعية المساواة وعدم االجتماعية باالنقسامات تارد عند النفسية الحواجز هذه وترتبط

غامبلوفيتز من كل وضعها التي النخبة بنظريات ًا متأثر تارد، بحث وقد والمكانة. القوة حيث

السياسية للسلطة المتكافئ غير التوزيع وباريتو، (Mosca) وموسكا ، (Gumplowicz)

عشر، التاسع القرن أواخر وفي لها. خاضعة جماهير من مسيطرة لنخبة الناتج االجتماعي والتفاضل

تطوير حول ( La Transformation du pouvoir ) السلطة تحول بعنوان ًا كتاب تارد نشر

رؤية يجب أنه فيه واعتبر التفاضالت، هذه على الكتاب هذا في الضوء وألقى االجتماعية. القوى

من سلوك تقليد إلى الناس فيميل السلطة. في المساواة عدم بسبب وتتقيد تتشكل المحاكاة عمليات

من لمحاكاة األفراد نزعة إن للمحاكاة. نماذج فيهم ويرون االجتماعي، التركيب في منهم أعلى هم

األدنى. الطبقات محاكاة المجتمع في العليا الطبقات أفراد نزعات من أقوى ًا اجتماعي منهم أعلى هم

ًا كتقاطر الماء. ًا فشيئ فعلى سبيل المثال، تنتقل االبتكارات من النخبة إلى الجمهور شيئ

عدد يزداد تقليد، دورة كل فمع سريع: بشكل االبتكارات تنتشر للمحاكاة نتيجة أنه تارد أوضح وقد

متزايدة بمعدالت التقليد» «قطر موجات وتنتشر مضاعفة. ًا أضعاف االبتكارات يتبنون الذين الناس



معقدة شبكة فتشكل متداخلة موجات خالل من مختلفة مواقع في تحدث التي االبتكارات وتنتشر ًا. جد

من ترابطات المحاكاة.

حيث فرانس دو الكوليج في ًا بروفسور وأصبح العدل، وزارة تارد ترك العشرين، القرن أوائل وفي

دراسته في تارد وأظهر االقتصادي. النفس علم مجال وفي االجتماعي الرأي تشكيل عن مواد دّرس

إلى يؤدي أن يمكن بتخطيطها، قام التي النشر شبكات خالل من األفكار بث أن العام الرأي عن

بأسره. المجتمع في ًا ّي ُأس تنتشر النخبة داخل تتكون التي فاألفكار المجموعة؛ داخل اجتماعي إجماع

حول واآلراء المواقف تفاضل تضمن التي االتصال عوائق بسبب محدود المجتمع إجماع وبعض

تأثير ، (Gustav Le Bon) ليبون بغوستاف ًا متأثر تارد، أكد وقد واالمتيازات. السلطة مراكز

المتفرجين، لدى تتولد التي بالعواطف مشحونة أوضاع في األفراد، فيتحرر المتفرجين. في المحاكاة

عرضة أكثر ويكونون الطبيعية القيود من كثير من ًا، مهم ًا سياسي ًال عام الجماعي فعلهم يعتبر والذين

1904م. لتأثير وإيحاءات اآلخرين. ولم يستطع تارد تطوير تلك األفكار إذ إنه مات في العام

ناجح. بشكل ألفكاره تارد نشر من فرنسا، في االجتماع علم على دوركهايم أفكار هيمنة حالت لقد

المحاكاة، إلى بالنزعة المتعلقة نظرياته وبريطانيا أمريكا من كل في العلماء تابع فقد ذلك، ومع

ظل ذلك، من الرغم وعلى آرائه. على العام والرأي اإلبداعات بانتشار المهتمين من آخرون وبنى

غير البيولوجية الميول على اعتماده هذا ويعكس االجتماع. علم ضمن هامشية شخصية ًا دائم تارد

عن ليقوله الكثير لديه كان أنه الرغم وعلى االجتماعية. نظريته في أساس كعامل للمحاكاة المفسرة

الذي السبب شرح عن كذلك وعجز اإلبداع، حصول سبب شرح عن عجز أنه إال المحاكاة، نتائج

اآلخرين في السلوكيات من ًا كثير األفراد ويواجه محددة. وممارسات ًا أفكار يحاكون األفراد يجعل

عن الكثير تارد يذكر ولم محاكاتها. عليهم السلوكيات أي يختاروا أن وعليهم معهم، يتعاملون الذين

ًا دون آخر. العوامل التي تجعل األشخاص يختارون أمر

هذه عالج النشوئيين، النفس علماء طريق عن المحاكاة، في تارد قوانين اكتشاف إعادة يتناول ال

علماء ويوضح إليها. الكبير انجذابه سر بالتحديد هو الموروثة الطباع على تارد فاعتماد المشكالت.

يحاكي حيث الثقافي اإلنتاج إعادة وحدات خالل من ينتشر الثقافي التطور أن النشوئي، النفس

بأهمية يقر الذي ًا، مقصود يكن لم وإن االحتفاء، وهذا الثقافية. البعض بعضهم استجابة األفراد



في تارد مشكلة حل في يفشل النشوئيين النفس علماء طريق قبل من االجتماعي التواصل عمليات

االختيارات ذاتها في تفسر أن متوارثة غريزة ألي يمكن وال المحاكاة. حدوث تفسير في فشله

الثقافية التي يجب أن يقوم بها البشر.

ًا: لودفيغ غومبلوفيتز ، جيتانو موسكا ، فيلفريدو باريتو. انظر أيض
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(Edward Tylor) إدوارد تايلور

عشر. التاسع القرن في النشوء نظرية رائد سبنسر، هربرت بعد تايلور، برنيت إدوارد السير كان

نتائج كتاباته قدمت كما العالم، أنحاء كافة من اإلثنوغرافية للبيانات ًال مذه ًا ومنسق ًا جامع تايلور وكان

العمل ابتكار أن ويبدو الثقافية. والممارسات للسمات النشوئية للتتاليات ًا عرض البيانات لهذه دراسته

عززته ما وهذا عالقة، ذي غير وأسلوبه تايلور منهجية من جعل قد المنظم األنثروبولوجي الميداني

ردود األفعال المبتسرة ضد نظرية النشوء.

وهو المكسيك إلى سفره أثناء في قابل قد وكان 1832م. عام لندن في تايلور برنيت إدوارد ولد

علم في أبحاثه متابعة في الرغبة فيه بث الذي األنثروبولوجيين الهواة أحد عمره، من العشرين في

المكسيكية، الثقافة عن كتاب إنتاج من انتهى وجيزة بفترة ذلك وبعد والدين. الجميلة والفنون األساطير

Primitive ) البدائية الثقافة الرائع كتابه إنتاج قبل القديمة، الحضارة عن دراسات تجميع ومن

تعليمي كتاب كأول له مختصرة نسخة بإنتاج الحق وقت في وقام 1871م. العام في ( Culture

والمصنفات، الكتب هذه على وبناًء . ( Anthropology ) األنثروبولوجيا الموضوع: هذا حول

ًا أستاذ الحق وقت وفي ًا، محاضر تايلور أصبح فقد علمية، درجة على حصوله عدم من الرغم وعلى

1917م. 1909م، وتوفي في العام لألنثروبولوجيا في جامعة أكسفورد. وتقاعد في العام

ًا ووفق والسوسيولوجيا. لألنثروبولوجيا المعتمد المفهومي التعريف هو للثقافة تايلور تعريف كان لقد

الشرعية القوانين إلى إضافة العاطفي، اإليماني والتعبير المعرفة كلية من الثقافة تتكون لتايلور،

وال معين. مجتمع في األفراد قبل من المكتسبة والعادات المتعددة والمهارات للسلوكيات والعرفية

المجتمع. في العضوية خالل من مصقولة فكلها األساسية، والتعبيرات الفنية الثقافة بين فرق يوجد

السمات انتشار إن الصحيحة. لمبادئها ًا وفق تتطور ومستقلة، بينة كظاهرة ثقافة كل فهم يتم أن يجب

ذاتية. نشوء عملية عن عبارة هو االجتماعي النشوء إن كما ثانوية. ولكنها واقعية، حقيقة الثقافية

فإن ثقافي، انحالل حدوث الممكن من وبينما انتقائي. اتجاه له التطور هذا فإن ذلك، إلى وإضافة



إلى الدنيا األشكال من االنتقال تمييز الممكن من يصبح ًا: تقدمي منحًى تتخذ األمد طويلة النزعات

األشكال العليا للسمات الثقافية.

أسلوب باستخدام المشتركة ّيرات للتغ المنهجي التحليل لمصلحة الهواة حقائق تقصي تايلور رفض

وذلك المجتمعات، من تشكيلة في ُتشفت اك التي الثقافية السمات بمقارنة أسلوبه تميز فقد المقارنة.

بالعالقة ًا رياضي والمتقدمين المتأخرين ّتاب الك اعتبره ما بذلك وقصد بينها. بااللتئام سّماه ما لتقدير

بطريقة عام بوجه مترابطة أو ًا، مع مترابطة الثقافية السمات كانت ما متى أنه تايلور اعتبر المتبادلة.

ذلك، ولبرهنة الثقافية. األنماط مع يتفق االجتماعية الظروف بين ًا تجانس هناك فإن معينة، عيش

المدى بدراسة قام كما االجتماعية. الحياة في المشتركة ّيرات للتغ اإلحصائية المعايير تايلور استخدم

تتباين أنها بافتراض متوقع هو مما أكثر تحدث محددة متراكبة عوامل أن فيه القول يمكن الذي

حدوث نفترض أن المعقول فمن تراكب، حدث حيثما أنه أكد كما ًا. بعض بعضها عن مستقل بشكل

بين السببية العالقة لتوضيح األسلوب هذا استخدم تايلور أن المعروف، ومن بينها. سببي اتصال

منظمة تحريمية مزدوجة، واألنظمة التصنيفية لمصطلحات النسب.

النموذج شكلت التي الطبيعي االنتقاء لعمليات كتوابع الثقافية العناصر النشوئية تايلور نظرية ترى

المجتمعات عبر المتنوعة غير االجتماعي للنشوء معينة مراحل وهناك االجتماعي. للتطور الكلي

المراحل من والحاصدين الحجري العصر ّيادي ص «وحشية» بين تايلور ّيز م وقد البشرية،

ولم «المدنية». من األخيرة المرحلة وبين ًا، مسيطر المعادن إنتاج أصبح حين التالية، «البربرية»

الشكل داخل للمراحل تسلسل أي عن أو المراحل، هذه عبر التغيرات عن ليقوله الكثير لديه يكن

«المتمدن» للمجتمع.

ًا: ليونارد هوبهاوس ، هربرت سبنسر. انظر أيض

أهم األعمال:

.Anahuac: Or Mexico and the Mexicans . 1861
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(Ferdinand Tonnies) فرديناند تونيس

ًا معروف كامل، لجيل األلماني االجتماع علم في الرائدة الشخصيات أحد وهو تونيس، فرديناند يعد لم

تونيس كان وقد االجتماع. علم في الواضحة أعمالهما لهما كان اللذين وسيميل فيبر أقرانه مثل ًا جيد

German Sociological So-) األلمانية االجتماعية الجمعية تشكيل في األساسية الشخصيات أحد

وعلى العامة. االجتماع نظرية عن ًا رائد ًا كتاب أنتج كما عديدة، لسنوات رئاستها وتولى ، (ciety

بسبب خاطئ، نحو وعلى و«المجتمع»، «الجماعة» بين لمقارنته اليوم ُيذكر فإنه ذلك، من الرغم

المجتمع عن تونيس نظر وجهة فإن الحقيقة وفي القديمة. للمجتمعات الرومانسية بالصورة تمسكه

كانت متأثرة بشكل كبير بميوله االشتراكية، كما أنه كان ينتقد الماضي كما كان ينتقد المستقبل.

أسرة في ، (Schleswig-Holstein) هولشتاين ـ شليسفيغ والية في 1855م العام في تونيس ُولد

وفي توبنغن. جامعة من الدكتوراه درجة ونال جامعات، عدة في ودرس غنية. َمزارعية خلفية ذات

في ًا كرسي يمنح لم السياسية، آرائه وبسبب االشتراكية. السياسية ميوله تونيس طّور دراسته، أثناء

الرسمي تقاعده من قصير وقت قبل كييل جامعة في تعيينه تم عندما 1913م، العام حتى الجامعة

فخري، منصب في كييل جامعة إلى تونيس عاد العشرينيات، أواخر وفي الجامعي. التدريس من

المعارضة وتزايد النازي الحزب بروز وضعه وقد العلم. هذا في والمؤثر المثمر بإنتاجه واحتفظ

النازية، مؤيدي أحد فريير، هانز وأقنعه كبيرة. ضغوط تحت يسارية أو اشتراكية سياسات ألي

من ُعزل كما الموضوع، إلى يوجه قد انتقاد ألي ًا تفادي االجتماعية، الجمعية رئاسة من باالنسحاب

واالشتراكيين اليهود من العديد فيه فقد الذي نفسه العام وهو 1933م، العام في الجامعي منصبه

في اإلقاالت من الموجة هذه مثلت البالد. من نفيهم وتم مناصبهم، االجتماع علم في المتخصصين

معظمها. في تونيس عاش التي األلماني، االجتماع علم في التكوينية الفترة نهاية النازي، النظام ظل

1936م. وتوفي بعد ذلك بثالث سنوات، أي في العام

Community and Society منها مختلفة بأوجه تونيس شهرة إلى أدى الذي الكتاب ُترجم

نظريته دوركهايم وضع من سنوات قبل طباعته وتمت ، Community and Association



عن بدراسات العمل هذا تونيس وأتبع العضوي. والتضامن اآللي التضامن بين العالقة عن النسبية

الطبقي والتقسيم كالعادات المواضيع، هذه حول المطولة المقاالت من سلسلة في وماركس هوبز

الوصفي االجتماع علم عن ًا كبير ًا مدافع كان العام. الرأي تشكيل عن بكتاب ًا وأيض االجتماعي،

األخير عمله وكان الجريمة. وعلم السكانية الديموغرافيا حول أبحاث بعمل قام حيث واإلمبريقي،

ًا أفكار صاغ كما لعمله، الرئيسية األفكار فيه أبرز االجتماعية، للنظرية ممنهج تعريف عن عبارة

من معاصروه واسع نطاق على يتشاطرها كان التي والميثودولوجية المفهومية األفكار عن واضحة

علماء االجتماع.

التوالي، على ترتيبها تم االجتماعي النسق من مثاليين نموذجين مع تونيس أعمال أشهر يتعارض

Gesell- والعالقات المجتمعي، للتضامن ، Gemeinschaftlich Relations العامة العالقات

الريفية المناطق من العديد في األول واعتبر والتعاقدي. الحسابي الترابط لعالقات ، schaftlich

ألساليب مماثلة عيش أساليب ويتبعون مماثلة، ًا أدوار األفراد يشغل حيث الماضي، في والزراعية

المشتركة. والهموم القيم على مبني عاطفي تضامن وجود على والتماثل التجانس، ويشجع جيرانهم.

والبلدات للمدن التجارية والعالقات السوق سمات من الترابطية العالقات تعتبر أخرى، جهة ومن

نحو على األفراد فيه يرتبط للعمل معقد انقسام فيها ُأنشئ و التقليدي، التضامن فيها تدهور التي

محض من خالل الترابط المالي، والحسابات العقالنية لمكاسبهم وأرباحهم الذاتية.

للسير النشوء نظريات في مماثلة أفكار برزت فقد تونيس. إلى بالنسبة ًا فريد التناقض يكن لم

مورغان ولويس و«العقد»)، «الوضع» مجتمعات بين قارن (الذي (Henry Maine) ماين هنري

نهضة ُوصفت لقد الواقع وفي والمواطنة). المجتمع بين قارن (الذي (Lewis Morgan)

كما وهيغل، هوبز مثل مختلفين ّتاب ك قبل من نفسها بالعبارات مضى فيما الحديثة المجتمعات

أصبحت أبسط، وبشكل الرأسمالي. المجتمع لخصوصية ماركس فهم إلى بالنسبة ًا محوري ًا أمر كانت

التقليدية بين المقارنة شكل في المعاصرين االجتماعيين المتخصصين معرفة من ًا بديهي ًا جزء

الواضح عرضه وألن النشوئية، مذهب رفض أنه ذلك ومهم، مميز تونيس عمل وكان والحداثة.

تصف ولكنها الواقع، في النماذج لهذه وجود وال خالصة. مثالية كنماذج االجتماعي النظام ألشكال



الدراسات من واسع مجال في تحليل كأدوات استخدامها يمكن وبذلك المجتمعات، كل داخل النزعات

االجتماعية.

االجتماعي. السلوك نحو المميزة التوجهات في جذوره النماذج هذه من لكل أن يرى تونيس كان

بأنها تونيس وصفها التي بالدوافع المجتمعية العالقات واستمرارية بناء نحو الموجه العمل ويتميز

المتجذر العاطفي االلتزام طريق عن الفرد إرادة ّفز ُتح «الطبيعية»: أو «األساسية» اإلرادة تتضمن

االرتباطات نحو الموجه االجتماعي السلوك فإن أخرى، جهة ومن وطبائعه. المرء شخصية في

على والقدرة االستعداد تعكس إرادة وهي «تعسفية»، أو «عقالنية» إرادة على ينطوي الترابطية،

فيبر وضعه الذي االلتزام مع االلتزام هذا ويتشابه والمصلحة. الكفاءة على بناًء البدائل بين االختيار

بين العمل التقليدي والعمل العقالني األدواتي.

مقارنة إلى انحدر الذي المتعدد المفهومي التميز توضيح إلى الالحقة تونيس أعمال أغلب سعت

للعمل رؤيته خالل من المفاهيم هذه والستنباط (االجتماعية)، والرابطة المجتمع بين فردية

فيبر. ميثودولوجية غرار على الميثودولوجية تونيس فردانية كانت اإلرادة. خالل من وتوجهاته

كل إلى وبالنسبة نفسه. الجيل من االجتماع علم علماء من للكثير ًا عام ًا افتراض بالفعل، وكانت،

كيانات بناء خاللها من يمكن التي العناصر عن عبارة الفردي العمل أنماط كانت الكتاب، هؤالء

خالل من اجتماعية عالقات يبنون األفراد بأن االعتقاد تم وقد االجتماعية. العالقات من معقدة

النظرية. تصوراتهم في بذلك االعتراف االجتماع علماء وعلى حيواتهم، تنظيم لهم يتيح ما أفعالهم

األعمال عن بمنأى ذاتها بحد كائنة كأشياء تعامل وأال ًا، مادي ًا شيئ االجتماعية الهياكل تعتبر أال يجب

قد التي األفعال لتعقيدات تغيير أنها االجتماعية المفاهيم جميع تفهم أن يجب عليه، وبناًء الفردية.

ًا سببي ًا تأثير يمارس كمن تبدو وبالتالي، عنهم، منفصلة كأنها معينة، ظروف وسط الفاعلون، يراها

تبذل وال الفردية، األعمال تقييد على بالقدرة للهياكل الذاتي التمثيل ينفرد الواقع، في األفراد. على

الهياكل نفسها أي قوة عرضية على اإلطالق.

االجتماعي، العمل خالل من تنشأ التي البنيوية «الكينونات» من متميزة أنواع ثالثة تونيس حدد

هي االجتماعية الكينونات هذه وأبسط ًا. ترابطي أو ًا مجتمعي ًال شك يأخذ أن منها لكل ويمكن

المجتمعية العالقات من واألسرية األخوية الرفقة بينها من يميز أن لتونيس يمكن التي «العالقات»



جمعيات، شكل في تتكتل أن االجتماعية العالقات ويمكن المجتمعية. والتبادلية التعاقدية العالقات من

«أعضاء». بكونهم خاللها من األفراد يشعر تعاوني وجود ذات ككيانات تظهر أن كذلك ويمكن

جهة، من االجتماعية واألمم للدول، المجتمعية األشكال بين هي هنا، تونيس يصفها التي والمقارنة

تونيس عرف كما أخرى. جهة من المدني والمجتمع االجتماعية للطبقات الترابطية واألشكال

المؤثر العامل صفة تكتسب إنها كما أقوى، جماعية حقيقة لديها أن والمنظمات «الشركات» ًا أخير

الطوائف على المجتمعية المنظمات وتشتمل فيها. القرار صنع وهيئات الدستورية قوانينها بموجب

الضغط وجماعات التجارية، المؤسسات على الترابطية المنظمات تشتمل حين في والكنائس،

واألحزاب السياسية.
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(Alexis De Tocqueville) أليكسيس دو توكفيل

أعماله تحرير من الكبير الفيض ويناقض الوقت. مرور مع يزداد توكفيل، دو أليكسيس صيت أن يبدو

وضع في توكفيل ساهم حين وفي بالحيوية. المفعمة الراقية لكتاباته المتزايد الحماس حقيقة وترجمتها

ًا باحث يكن لم أنه إال ونتائجها، العالمية الدمقرطة ألسباب تصوره طريق عن االجتماعية النظريات

أعماله كانت فقد الناس من كبيرة بنوعية صلة له ورحالة سياسة رجل كان توكفيل أن وبما ًا. نظري

تجاه ًا حساس وكان أرستقراطية. نورمندية أسرة في 1805م، عام توكفيل ولد حياته. تعكس الكتابية

أفراد عانى وقد 1789م. عام الفرنسية الثورة بعد ما فترة في والسياسية االجتماعية الوقائع تغير

تمنعه ولم الثورة. تال الذي اإلرهاب عهد خالل الممتلكات وخسارة واإلجالء واإلعدام الحبس أسرته

في ًا عضو ُتخب وان ًا، قاضي ليصبح الدراسة من األرستقراطية الطبقة من السلطة وانتزاع الديمقراطية

في وتوفي األوروبية. البلدان من وعدد والجزائر الشمالية أمريكا إلى ًا كثير سافر كما النواب، مجلس

1859م. العام

تجاربه على نصوصه أغلب احتوت كما كتاباته، في أثر وأسفاره السياسي توكفيل لنشاط كان

إلى رحلتيه مع النواب مجلس في عضو منصب توليه فترة وتزامنت الديمقراطية. نشر في الشخصية

لإلمبريالية ًا مؤيد كان أنه الرحلتين، هاتين على المرتكزة األخيرة كتاباته من بعض ويكشف الجزائر،

ُمثل بين التوفيق توكفيل حاول الجزائر، عن كتاباته وفي العنف. على انطوت لو حتى الفرنسية

األصليين. البالد وسكان للمستوطنين المختلفة واالهتمامات والمصالح الفرنسي، لالحتالل الدمقرطة

Gustave Beau-) بومونت غوستاف بصحبة الشمالية أمريكا في ًا جد الشهيرة أسفاره وكانت

الواليات مساجين تتناول أبحاث بإجراء ًا ظاهري فيها قام والتي و1832م، 1831 عامي (mont

كما الشمالية. أمريكا في المختلفة الشعوب عادات عن هائلة لدراسات أساس حجر بمثابة المتحدة،

مع ًة مقارن كتاباته، إلى والغنائية الشخصية المعرفية الخواص نقل على أسفاره في مواجهاته ساعدت

وفرانسيس (Harriet Martineau) مارتينيو هارييت مثل األوروبيين عشر التاسع القرن رحالة

من الفئات مختلف مع المحادثات من العديد توكفيل دّون وقد . (Frances Trollope) ترولوب



أندرو بالرئيس التقى أنه حتى الحكومة. وموظفي والسجناء والفالحين الخدم فيهم بمن األمريكان

االختالفات إحدى وكانت ًا. عبقري ًا إنسان يكن لم بأنه وصفه الذي (Andrew Jackson) جاكسون

بالمشروع إعجابه من الرغم على أنه والجزائر، المتحدة للواليات رسمها التي الصورة بين الرئيسة

المشروع وأيد وافق أنه مع عليه، يوافق لم أنه غير الشمالية، أمريكا الستعمار األنكلوسكسوني

االستعماري الفرنسي للجزائر.

تؤدي وكيف االجتماعية، المؤسسات مع األفكار تفاعل كيفية مجملها في توكفيل أعمال تصف

قام ذلك، خالل ومن وإنكلترا. وفرنسا المتحدة الواليات في وسياسي اجتماعي تغير حدوث إلى

المختلفة البلدان بين التشابه وأوجه الفوارق توضح حيث المقارن السوسيولوجيا بتطوير توكفيل

في الملكي والنظام األرستقراطية سقوط وبعد التاريخ. في المستقبلية والتوجهات القديمة العادات

هي القديمة للموروثات ًا تعصب األقل والعادات التّجار، طبقة وسلطة الديمقراطية أصبحت فرنسا،

وذلك ثورة، دون من حضارية نقلة البلد انتقلت حيث استثناء، كانت بريطانيا أن غير المهيمنة.

ذلك، من العكس وعلى األساس. اإلقطاعي االجتماعي الهيكل داخل الديمقراطية المؤسسات بدمج

ديمقراطي نظام بإنشاء قامت كما العنف، باستخدام اإلقطاعي نظامها على بالقضاء فرنسا قامت

بإنشاء قامت فقد المتحدة، الواليات أّما العالمية. الحرية عقيدة نشر خالل من المساواة على قائم

إذ لإلقطاعية؛ إبادة أي دون من األوروبيتين الدولتين هاتين عن يختلف اجتماعي ديمقراطي نظام

الجزائر في األوروبي االستعمار حّول عام وبوجه األمريكية. المستعمرات في ًال أص توجد لم إنها

واألماكن األخرى الديمقراطية في الواقع إلى مشروع عالمي.

بعنوان مجلديه في عالمي، مستقبٍل عن واضح بشكل يكشف الجديد العالم أن توكفيل اعتقاد ترسخ لقد

والعام 1835م العام في ُنشرا اللذين ، ( Democracy in America ) أمريكا في الديمقراطية

من العديد إلى توكفيل انتخاب في وساهما مربح، بشكل وبيعا األوسمة، من العديد وناال 1840م،

المتحدة الواليات كون سبب بتوضيح توكفيل قام العمل هذا وفي المرموقة. األكاديمية المناصب

توريث دون فمن قط. اإلقطاعية تلطخها لم ًا تمام ديمقراطية كونها وهو الغربية، األمم بين من فريدة

الفدرالي الدستور كفل وقد القانون. أمام الجميع مع ًا متساوي ًا مواطن أمريكي كل كان فيها، المناصب

البكور لحّق اإلنكليزي القانوني النظام بمراجعة ًا اقتصادي الحق هذا ودعم المواطنة حق األمريكي



األراضي امتالك سلطة ضعف إلى ذلك أدى األبناء. بين بالتساوي التركة بتقسيم وذلك اإلرث، في

بمنح أنه توكفيل وأكد االجتماعي. للتميز متطورة كقاعدة المال سلطة تعزيز إلى وأدى الموروثة

نتاج كانت الحكومة فإن (األمريكية)، الجمهورية بداية منذ للرجال االنتخابات في التصويت حق

ًا بدء األعلى إلى األسفل من سياسي نظام ونشأ المواطنين. مشاركة على مبني ديمقراطي نظام

خاص ودستور الخاصة إداراتها والية لكل وكان الفدرالية. فالحكومة فالوالية، المقاطعة، ثم بالبلدة،

الفدرالية. الحكومة لسلطة موازية سلطة بمثابة كان ذلك كل المواطنين؛ جمعيات إلى إضافة بها،

تام، وبإيجاز الفدرالي. الدستور بموجب «ثابتة» للمواطنين أساسية حقوق منحت ذلك، إلى وإضافة

ًا لتوكفيل دولة المركزية مبنية على منح الحقوق التي شرعتها اإلرادة العامة. كانت أمريكا، وفق

كان فقد الشأن. هذا في ًا متناقض كان توكفيل ولكن للديمقراطية، ًا صريح ًا إقرار ذلك يعتبر أن يمكن

يخضع كان حين في والحديثة، القديمة النظم خصائص مع التعاطف روح بث على ًا قادر توكفيل

جهة، من المتحدة الواليات في للنظام فهمه خالل من ًا جلي ذلك ويتضح الشديد. للنقد ًا أيض منها كل

والثورة القديم النظام كتابه في الفرنسي النظام على تعقيبه هو أخرى، جهة من الشفقة يثير ما ولكن

الدينية شبه الثورة عقائد أن إلى فيه أشار الذي ، ( The Old Regime and the Revolution )

والحاضر الماضي كان توكفيل، إلى وبالنسبة التاريخ. من التعلم من الناس ومنعت الماضي أخفت

الثورة. استمرارية من الكثير فهم في ًا ضروري كان الفرنسي اإلقطاعي التاريخ وأن متالزمين،

استبدل قد الديكتاتوري الحكم أشكال أحد أن تأكيد على ًا قادر توكفيل كان ًا، نسبي ًا منهج وبتبنيه

ُتبدلت اس الالمساواة إن إذ ًا؛ أحيان مبتكرة ولكن الغالب، في مجدية غير مطلقة، ملكية ظل في بآخر،

تمكين تم مفارقة، وبصورة عقالني. دولة لنظام الديمقراطي االستبداد ظل في الشكلية بالمساواة

الثورة الديمقراطية، وُدمرت الحرية.

مميزة. وسيكولوجية ثقافية توجهات خلق الديمقراطي النظام أن توكفيل افترض أخرى جهة من

شخصية سمة كانت التي الفردانية مذهب هي الصدد هذا في ًا تأثير األكثر أفكاره إحدى وكانت

الفردانية ُوصفت وقد فرنسا. في المتنامي انتشارها من الرغم على األمريكان، بين بسرعة انتشرت

والعزوف زمالئه كتلة عن نفسه فصل إلى المجتمع في فرد كل يوجه هادئ ناضج «شعور بأنها

برغبته. عام بوجه المجتمع يترك أن يمكنه الصغيرة، دائرته تشكيله فبعد ولذا وأصدقائه، أسرته عن



للعالقات والزمنية االجتماعية األنسجة عن ًا بعيد جذري تغيير على الشخصي النمط هذا دل وقد

المستقبل أجيال أن التفكير في الزائد األمريكان استغراق في يكمن الفردانية خطر كان اإلقطاعية.

الترابط وهدم الفردانية بين المستمر الترابط زال وما الفورية. الرغبات إشباع ضحية تكون أن يمكن

بما األمريكان، من المعاصرين االجتماع علماء بحث موضوع المتحدة، الواليات في االجتماعي

إيتزيوني وأميتاي (Robert Putnam) بوتنام وروبرت (Robert Bellah) بيال روبرت فيهم

(Amitai Etzioni) ، الذين وضعوا مقترحات مستقبلية لتواصل أخالقيات الشعب المتجددة.

والجغرافية التاريخية الظروف بفعل وتشّكلت ككل، األمريكي المجتمع شكل الديمقراطية ميزت

ظل في الصفات هذه ونشأت ثقافي. وبإبداع جماحها، يكبح ال فردانية بوجود سمحت التي الفريدة

ذهن في ًا قوي ًا انطباع األحيان بعض في ّلف خ ما وهو سرعة، أكثر بشكل نفسها الملكيات اتساع

ًا إحساس األمريكان نفوس في للمستعمرين المتاحة المجردة المساحة وأشاعت أسفاره. خالل توكفيل

تحسين أجل من هناك للمرء فرصة األراضي قدمت كما المتقد. الشخصي والطموح باإلمكانات

تصبح كانت األصليين، سكانها الحمر الهنود من ُتصاَدر األراضي كانت أن وبمجرد ظروفه.

االنتقال على القدرة لديها كانت األمريكان جماهير أن يعني وذلك واالمتالك. لالدعاء عرضة

وكانت مزارع. ومحراث ّطاب ح فأس بواسطة بالبرية، أشبه إليهم بالنسبة كان ما تحويل خالل

القرية لنظام الزراعي واإلنتاج األشجار إزالة إن إذ األوروبيين؛ أغلب منها حرم قد اإلمكانات هذه

أمريكية ثقافية نزعات البرية أحدثت وبدورها الدعائها. أرض قطعة أي لهم يترك لم اإلقطاعي،

الطبيعي بالنزوع الطبيعي التصوير فنون في عنه التعبير جرى ما (وهو الطبيعة تعظيم مثل معينة

والفلسفة المتعالية)، وعدم راحة الضمير والتقوقع والتطبيق العلمي.

الكبيرة الديمقراطي النظام إخفاقات من العديد على الضوء أمريكا في الديمقراطية كتاب يسلط

طغيان كان ربما األمور، هذه بين ومن المتحدة. للواليات المتمحور غير الوالء يمثل ال بشكل

أن توكفيل أكد فوكو، ميشيل استبقت التي الفقرات من العديد وفي الملحة. األمور أكثر من األغلبية

الديمقراطي النظام وأما القاسي. العقاب طريق عن تحقيقه يتم المطلقة الملكية في االجتماعي التحكم

المزاجيات بواسطة مستعبدة الروح تبقى ولكن ًا، نسبي ًا حر فيه يبقى الجسد فإن أخرى، جهة من

ال المجتمع إن إذ نفسه؛ المجتمع حق في خطيئة هي اجتماعية خطيئة أي وإن لألغلبية. الشعبية



االجتماعي التحكم لجعل ضغوط خلق يتم ولذا األغلبية. قواعد على بل ما، ملك فرض على يقوم

استحسان «عن الدائم والتعبير المشتركة، للرموز الوالء ترسيخ صورة في عنها التعبير ويتم ًا، داخلي

المقبول الرأي مساحة وتتقلص المطابقة، أشكال أحد الواقع في ذاتها الفردانية تصبح حينئٍذ، الذات».

وجهة من السخرية هذه وتنبع أمريكا». في للرأي حرية توجد «ال بأنه توكفيل معها صرح لدرجة

للنظام انتقادات أي إظهار في رغبة أي إخماد من تمكن قد األغلبية إلرادة الوالء أن توكفيل نظر

بالده. في توكفيل أدركها التي النزعات إحدى االجتماعية لألعراف االمتثال وكان نفسه. االجتماعي

األقل اإلقطاعي النظام أن إلى ، ( The Old Regime ) القديم النظام أعماله أحد في وأشار

تهيمن الذي ـ الحديث الديمقراطي المجتمع أن حين في الثقافي، بالتنوع يسمح ومركزية ًا انضباط

على شجع ـ للبرجوازية االقتصادية والسلطة باريس، ومدينة والبيروقراطية، القوية، الدولة عليه

الدولة، لسلطة جديدة أشكال عن التعبير تم فقد وبالمثل، الجماعية». و«الفردانية االجتماعي التجانس

«لكن ليس من خالل سلطة مطلقة مدمرة، وإنما عن طريق تحويلها».

ًا مستحضر األغلبية قانون في آخر ًا عيب ًا أيض قدم األمريكية، العرقية العالقات توكفيل درس عندما

كان فقد األمريكي. الديمقراطي النظام مع متواٍز بشكل الموجودة المعتمة المجتمعات من ًا صور

فبالنسبة منه؛ ًا جزء يشكلوا أن دون من الديمقراطي بالنظام مرتبطين الحمر والهنود السود السكان

الرغم على الذي األمر وهو منهم، المستمر الملكية النتزاع نسبية نتيجة ذلك كان الحمر، الهنود إلى

كونهم من أكثر صيادين كانوا الحمر الهنود بأن لوك جون توكفيل عليه وافق ًا، مؤسف ًا أمر كونه من

في مسجلة القوانين هذه مثل وكانت لها. امتالكهم دون من األرض احتلوا إنهم كما مزارعين،

الذين الهنود المتحدثين عن الديمقراطية االزدواجية هذه تغب ولم ًا، ديمقراطي الممؤسس القانون

باحترام أناس إبادة المستحيل من أنه إلى ًا غالب تتردد عبارة في توكفيل أشار وكما توكفيل. صادفهم

الغرب نحو المستوطنين زحف أدى تدعمهم، التي القوانين هذه وبوجود البشرية. للقوانين أكبر

ًا جزء توكفيل شاهد عندما الوحشية هذه وتعززت أراضيهم. عن الحمر الهنود فصل إلى األمريكي

عبر منطقة إلى أراضيهم من الشوكتاو هنود فيها ُطرد التي (Trail of Tear) الدموع» «قافلة من

الميسيسيبي.



القانون» «سلطة بـ محتفظين اإلمبريالية لإلدارة اإلنكليزي النموذج توارثوا قد المستوطنون كان

يعيشون والسود البيض كان ذلك من العكس وعلى الحمر. للهنود البيوريتاني الفالحين وازدراء

االتحاد»، تهدد كانت التي البالءات أكبر «وهو الرق، شّكل فقد نقضها. يمكن ال رابطة ظل في

احتمالية إن حتى بالخزي. وأصابه الطرفين كال وشّوه سواء، حد على وأسيادهم العبيد شخصية

كان فقد زائفة. حرية مجرد قدمت ًا) عام 30 بنحو توكفيل كتابات قبل ًا موجود (كان الرق إلغاء

الستياء ًا دائم ًا مصدر ستبقى كانت الرق آثار أن لدرجة إنسانيتهم من ُجّردوا قد السابقون العبيد

أن يمكنه وحده فالرب الرق، إلغاء من القانون تمكن حال في «أنه اعتقاده من الرغم وعلى األحفاد.

القرن في المتحدة الواليات في العنصري الصراع بتفاقم توكفيل تنبأ فقد آثار»، من ّلفه خ ما يمحو

عن تراجع أنه إال الحمر، والهنود العبيد مع الجلي توكفيل تعاطف من الرغم على ولكن العشرين.

ًا. ًا محتوم عن نظرية التطور االجتماعي باعتبار اندثارهم أمر

العمليات لفهم كمصادر توكفيل كتابات في العديدة واالستبصارات المفارقات أهمية تزايدت

كما بها. العمل وتواصل الديمقراطية إلى المجتمعات خاللها من تنتقل التي المعقدة االجتماعية

عندما حتى الديمقراطية، بها تتسبب التي والخسارات للمكاسب الدقيقة للفوارق وصفه توكفيل قدم

الواليات عن الدقيقة دراساته أثبتت وقد مفزعة. معاصرة صلة ذات قضية وهي بالقوة، ُتفرض

في االشتراكية الثورة بقيام تنبأ توكفيل أن المعروف فمن مذهلة. تنبؤات بأنها وفرنسا، المتحدة

المتحدة الواليات عن ًا مرار مالحظاته ُتذكر كما حدوثها، من قليلة أسابيع قبل 1848م، عام فرنسا

كمجتمع مغلق في الوقت الحالي.

ًا: هارييت مارتينيو. انظر أيض
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(Ferdinand De Saussure) فرديناند دو سوسور

اللغويات علوم في محاضرات آثاره بأشهر المعروف وهو 1857م، عام سوسور دو فرديناند ولد

بفترة وفاته بعد 1913م العام في ُنشرت التي ( Course in General Linguistics ) العامة

بين ما الفترة في جنيف جامعة في ألقاها لمحاضرات مالحظات على الكتاب هذا ويعتمد قصيرة.

دراسته، من قليلة نصوص سوى يترك لم نفسه سوسور أن من الرغم وعلى و1911م. 1907م العام

الكبير التباين وبسبب حضروها. الذين الطالب من محاضراته تجميع طريق عن ُوضع الكتاب أن إال

سوسور نظرية تقدم إنها القول يمكن فال فيها، ألقيت التي الثالث المناسبات في المحاضرات في

ُيفتخر ًا ثوري ًال عم العامة اللغويات علوم في محاضرات كتاب يعتبر ذلك ومع اللغة. في المعتمدة

مقاربة تطوير في ًا أيض ولكن اللغوي، التحليل في موثوق كمصدر اللغويين إلى بالنسبة ليس به،

النظرية علماء أعمال تكون أن أحد يتصور أن يمكن وال واالجتماعية. البشرية للعلوم متميزة بنيوية

الكان وجاك (Claude Lévi - Strauss) ستراوس ـ ليفي كلود مثل البنيوية بعد وما البنيوية

(Louis Althusser) ألتوسير ولويس (Roland Barthes) بارثيز وروالند (Jacques Lacan)

التي البذور دون من ، (Ernesto Laclau) الكلو وإرنستو (Jacques Derrida) دريدا وجاك

ساهم سوسور بوضعها.

دراسة فّضل أنه ، أولها أساسية. مفاهيمية تعارضات أربعة اللغة في سوسور نظرية تقدم

في (التزامنية) ( Diachronic ) الدياكرونيك دراسة على (اآلنية) ( Synchronic ) السينكرونيك

الزمن، عامل إلى اإلشارة دون من المترابطة المصطلحات في يبحث نظام عن عبارة فاألولى اللغة،

تحّوالت تجاهل سوسور أن يعني ال ذلك ولكن للغة. النشوئي التطور مجال في الثانية تبحث بينما

على ّثل ُيم أن يمكن اللساني التحّول أن ذلك الزمن» في ًا «متجمد ًال كام ًا نظام كانت لو كما اللغة

يؤكد ، ثانيها المعتاد. من التحوالت لرسم وسيلة يوجد ال السينكروني المفهوم دون ومن اإلطالق.

تحتوي ـ (Langue) اللغة ـ األفكار عن للتعبير (العالمات) إشارات نظام هي اللغة أن سوسور

ًا جدي اللغة تختلف ولألهمية مفهوم. بشكل التواصل الناس أراد حال في عليها متفق لغوية قواعد على



ولذك فردية. أداءات لها التي المحادثة إلى يشير األخير إن إذ ؛ (Parole) الكالم أو الحديث عن

ممكن هو وما ًا ضروري يعتبره ما بين ويفرق للغة، والفردية االجتماعية الجوانب بين سوسور يقارن

فقط تحدث أن يمكن كالمي) حدث (أي للغة فردية استخدامات أي إن آخر، وبمعنى فقط. ومحتمل

ّتاب في نظام لغوي معين. إذا تشارك المتكلمون أو الك

اللغوية. العالمة سوسور: عند األساسية اللغة مكونات أحد من المفهومية التعارضات ثالث وينشأ

dog العالمة ًال مث . (Signified) والمدلول (Signifier) الدال الصوت شكل بين العالمة توحد

إليه يرمز dog ومفهوم ( dog كذلك الكتابة في (وتظهر d-o-g مثل يبدو دال من تتكون [كلب]

أنه بها ويعني لإلشارات»، االعتباطية «الطبيعة بـ سوسور لنظرية الرئيسة القاعدة وتتعلق الدال.

الرتباط ضرورية أسباب هناك توجد ال آخر، بمعنى والمدلول. الدال بين طبيعية عالقة توجد ال

ذلك يعني وال وُعرفها. نستخدمها التي اللغة وظيفة هي هذه ببساطة : dog بالمفهوم dog الرمز

االسمي المفهوم هذا يفترض أن يمكن كما ببساطة، العالم في األشياء إلى ترمز أو تسمي اللغة أن

اتصال على تدل الفكرة هذه ومثل العالم. في أشياء إلى تشير كلمات من تتكون ببساطة اللغة أن

التي المفاهيم وبين كأسماء، الكلمات بين المطاف، نهاية في اعتباطي أنه من الرغم على محدد،

متالزمان والمغزى فالمعنى سوسور إلى بالنسبة ولكن العالم. في إليها يرمز التي واألشياء تمثلها

ومدلوالتها. اللغة أنظمة على تعتمد ولكن الكلمات، تسبق ال المدلوالت إن حتى نفسها. اللغة في ًا كلي

ومقاصدها مفاهيمها تبين اللغة، قواعد في حتى أو اللغات، في الكلمات أن سوسور يّدعي ذلك وبعد

اعتمادية مصطلحات «نظام عن عبارة فاللغة ًا. مسبق معطاة ألشياء عالمات مجرد تكون أن من ًال بد

للغة والتفاوتي الترابطي المفهوم هذا لآلخرين». المتزامن الوجود من مصطلح كل قيمة فيها تنتج

ألنه ولكن ما، موضوع نوع إلى إشارته من معناه يشتق لم (األم) « mother ° مصطلح أن يعني

وبعض (البنت)، « daughter و« (الجدة) « grandmother و« (األب) " father " عن يختلف

المصطلحات األخرى ذات الصلة بالموضوع.

تكتسب لكي أخرى بكلمات تتصل أن يجب ولكنها أفكار إلى تشير الكلمات أن مفارقة تتضح ولكي

قطعة أي أن ًا موضح الشطرنج، بلعبة اللغة ّبه ش فقد اللغوية. القيمة مفهوم بتقديم سوسور قام معانيها،

والمادية الحقيقية المكونات أحد تكون إذ اللعبة؛ سياق خارج أهمية لها ليس ًال، مث الملك شطرنج،



كانت سواء المعينة المادية القطعة خصائص فإن ذلك، عن ًال وفض فقط. اللعبة داخل قيمة لها التي

االعتبار. في يؤخذ ال ذلك كل ال، أو حصان يركب رجل شكل تتخذ كونها أو خشبية أو بالستيكية

األخرى الشطرنج قطع وبين بينها األساسية والعالقة الشطرنج بقوانين فقط ووظيفتها قيمتها وتتحدد

أخرى جهة من ولكن جهة، من معينة فكرة الكلمة تمثل إذ اللغوية؛ القيمة تتشكل وكذلك اللعبة. في

بمجرد تتحدد ال الكلمة قيمة أن يعني وذلك لها. المقابلة األخرى الكلمات مع الكلمة تتضاد أن يجب

الفكرة التي تمثلها، ولكن على العكس من ذلك، فإن قيمتها تكمن داخل النظام الذي يشكل اللغة.

مصطلحات دون من اختالفات تضم اللغة أن في النظرية سوسور مبادئ في األفكار هذه وتتوج

و«لكن اللغوي، النظام قبل ُوجدت وأصوات أفكار ذات أنها اللغة إلى ينظر ال أن ينبغي وهنا ثابتة.

المادة أو الفكرة أهمية وتقل اللغوي. النظام من صدرت التي هي والصوتية المفاهيمية االختالفات

في يتم ذلك، من الرغم وعلى بها». المحيطة الدالالت أهمية عن الدالالت، تتضمنها التي الصوتية

إذا إال فهمها يمكن ال أنها سوسور يؤكد إذ االختالفات؛ من خاٍل نظام اللغة أن تأكيد تصنيف الحال

كيان عن الحديث يمكن فإنه مشتركة، الداللة تكون وعندما حدة. على كل والمدلول الدال دراسة تم

إيجابي يعمل داخل النظام الخاص بالقيم:

إن إذ االختالفات عن نتكلم أن نستطيع ال ببعضها، ـ اإليجابية المصطلحات ـ العالمات نقارن عندما

(Father) األب مثل الصوتين شكل بين المقارنة في فقط ستطبق أنها وذلك ًا مناسب يكون لن التعبير

Moth-) على الدالة والفكرة (Father) على الدالة الفكرة مثل فكرتين بين أو ، (Mother) واألم

وترتكز بعضهما. عن تتميزان لكنهما مختلفتين، وليستا ومعنى، دال لهما العالمتين فكال ، (er

المتضمنة. والمفهومية الصوتية الفروق وعلى التضاد من النوع هذا مثل على للغة الكلية الميكانيكية

هي مكون أي هوية أن اللغة في واالرتباطية االصطالحية سوسور نظرية تّدعي القول، وخالصة

ناتج لالختالفات والتضاد الناشئ داخل هيكل النظام اللغوي.

اللغوية الهوية تحدد التي والعالقات االختالفات من أنظمة من اللغة تتألف لسوسور، ًا فوفق وبذلك،

من متتالية سلسلة لتكون العالمات بين العالقات وتتألف والمدلول. الدال بين االختالفات عن الناتجة

ترتيب بين ، الرابع النظري التقسيم سوسور يقدم الصدد هذا وفي والعبارات. الجمل مثل الكلمات



(من خطي تتابع في الكلمات ترتيب طرائق بين جمعت التي اللغة، في والنسقية الترابطية القيم

The) الجملة إلى وبالنسبة اللغوي. التتابع في أخرى مكان كلمة استبدال طريقة أو وعبارات) جمل

بما يتعلق معنى يكتسب مصطلح كل فإن الحصيرة)، فوق القطة (جلست (cat sat on the mat

المصطلحات تحل أن يمكن ذلك، ومع اللغة. في النسقي الترتيب هو وهذا الجملة. في يتبعه أو يسبقه

(خفاش) 'bat` أو (فأر) 'rat` بـ (قطة) 'Cat` ُتستبدل أن فيمكن هذه؛ من واحدة أي محل األخرى

(سجادة) 'carpet` بـ (حصيرة) 'mat` نستبدل أن يمكن مماثل نحو وعلى (بعوضة). 'gnat` أو

وهو للغة، الترابطي بالترتيب سوسور يسميه ما وهذا (أرض). 'floor` أو (طاولة) 'table` أو

مستمد من طرائق اتصال العالمات بعضها ببعض في الذاكرة.

بين ما تتراوح وهي اللغة، مستويات كل في والترابطي النسقي الترتيب من المبادئ هذه تظهر

محادثات. أو جمل في الكلمات ترتيب وبين الكلمات، داخل وارتباطها المختلفة األصوات اقتران

توظيفه في يستمر بينما وبينها، للغة المختلفة المستويات داخل للعالقة ًال تحلي سوسور يقدم وهكذا

العالمات) أو اإلشارات (علم السيميولوجيا إلى سوسور دعوة إلى وبالنظر نفسها. األساسية للمبادئ

يعمل أن االجتماعية، الحياة من كجزء العالمات دور يدرس كعلم خاللها، من نتصور أن يمكن التي

كلود من كل أعمال من ذلك ويتضح االجتماعية. العلوم في فريدة بنيوية مقاربة تطوير على ذلك

لو كما تعتبر أن يمكن البدائية المجتمعات في االجتماعية العالقات أن يؤكد الذي ستراوس ليفي

الظاهرة هذه عرض في بارثيز روالند أعمال من ًا أيض ويتضح رمزية. أوامر أو لغوية أنسجة كانت

األسرية، والعالقات واألساطير، السياسية، واأليديولوجيات االجتماعي، التشعب مثل متنوعة أنها

سوسور تأثير ويظهر المترابطة. العناصر من كأنظمة المصارعة، وألعاب األدبية، والنصوص

استمرار الكان أكد ذلك من الرغم وعلى فرويد. لنظريات البنيوي الكان جاك تفسير في الجلي

أمام الطريق ويمهد المعنى، رسوخ إلى بالنسبة بمشاكل يتسبب وذلك الدال، ظل في المدلول اختفاء

الباحثين بعض األخيرة النظرية في اضطلع وقد االجتماعية. العالقات في البنيوية» بعد «ما مقاربة

وإرنستو الكلو وسالفوج زيزيك. (Julia Kristeva) مثل جاك دريدا وجوليا كريستيفا

ًا: إميل دوركهايم. انظر أيض

ًا: انظر أيض
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(Emile Durkheim) إميل دوركهايم

تأثير ذات شخصيات ثالث أهم أحد فيبر وماكس ماركس كارل إلى باإلضافة دوركهايم إميل يعد

االجتماع علم مؤسسي أحد االجتماع علماء من الكثير يعده إذ السوسيولوجيا؛ وإنشاء تطوير في فريد

االجتماع علم تطوير مهمة أنها مهنته دوركهايم حدد فقد وفيبر، ماركس خالف وعلى األكاديمي.

كعلم مقبول ذي قدر داخل عالم الجامعة، وقد نجح في أداء هذا الدور المحترف.

بمنطقة فوسجس مديرية عاصمة إبينال بمدينة 1858م، عام نيسان/أبريل 15 في دوركهايم ولد

دوركهايم على وكان مارن، ـ وهوت فوسجس حاخامات كبير والده كان وقد فرنسا. في اللورين

غامضة قصيرة تجربة عن النظر وبغض الحاخامات. كبير منصب ّلي تو في وأجداده آبائه نهج اتباع

انتهاء فور الدينية المعتقدات جميع هجر دوركهايم أن فيبدو كاثوليكية، مدرسة مديرة تأثير ظل في

علم في ظاهرة مكانة للدين أعطى فقد بعد، فيما لنظريته ًا أساس العقل اتخاذه من الرغم وعلى دراسته.

االجتماعية الروابط ينَس لم ألنه وربما االجتماعية. الحياة لفهم ًا أساسي ًا عنصر اعتبره بل االجتماع،

السامية معاداة ظهور بعد قوة ازدادت والتي واللورين، اإللزاس داخل اليهود مجتمع تربط كانت التي

1870م. عقب االحتالل البروسي في العام

ما على ـ واجه فقد إبينال في دراسته فترة خالل ًا متميز ًا طالب كان دوركهايم أن من الرغم على

بعد استفاد فقد ذلك ومع باريس. في سوبريور نورمال النخبة بمدرسة لاللتحاق صعوبة ـ يبدو

Charles Renou-) رينوفييه شارلز الفيلسوف أمثال متميزين أساتذة خبرة من المدرسة دخوله

Fustel de) كوالنج دو فوستل والمؤرخ (Emile Boutroux) بوترو إميل والفيلسوف (vier

الذين الطالب بين تقام كانت وتاريخية فلسفية مناظرات في دوركهايم شارك كما . (Coulanges

(Jean Jaures) جور جان االجتماع عالم ـ عمره صديق ـ أمثال بعد؛ فيما ًا أعالم بعضهم أصبح

، (Maurice Blondel) بلوندل وموريس (Henry Bergson) برغسون هنري والفيلسوفين ،

بيار النفس وعالم ، (Camille Julian) جوليان وكاميل (Henry Berr) بير هنري والمؤرخ

الثانوية. المدارس في الفلسفة خاللها دّرس وجيزة فترة دوركهايم قضى دراسته إتمام وبعد جانيت.



أدخل حيث بوردو بجامعة التربية وعلم االجتماعية العلوم لتدريس اختياره تم 1887م، العام وفي

من الدكتوراه درجة نال والثالثين، الخامسة بلوغه وعند فرنسا. في االجتماع علم في مادة أول

باللغة رسالة أقصر كانت أنها ومع المجتمع، في العمالة توزيع حول رسالته عن باريس جامعة

منشورة مقالة أول كانت وقد السلطات». بين «الفصل مونتيسكيو فكرة عالجت أنها إال الالتينية،

العالي التعليم مدير ليرد، لويس انتباه المقاالت تلك جذبت وقد االجتماع. وعلم األلمانية الفلسفة عن

تطوير يتمنى وكان االجتماع، علم في األلماني التقدم من مستاًء كان الذي الوقت ذلك في بفرنسا

إليه يدعو الذي المبدأ يبدو ما على وهو علمي، عقلي أساس على الثالثة الجمهورية في التعليم

تدريب خالل من االجتماعي مذهبه لنشر المؤثرة دوركهايم بداية كانت وقد ويؤيده. دوركهايم

باريس في السوربون جامعة في للتدريس ًا أستاذ تعيينه بعد تأثيره مجال اتسع وقد بفرنسا. المعلمين

واالجتماع، التربية علم في أبرزه الذي هو ،1913 عام حتى منصبه، يكن لم ولكن 1902م، عام

من ًا إلزامي ًا جزء بفرنسا التعليم ونظريات للتاريخ تدريسه أصبح عندما تقدمه دوركهايم أحرز وإنما

برنامج تدريب المدرسين. وقد أطلق بعض النقاد على آرائه اسم مذهب الدوركهايمية.

ًا عام عشر خمسة خالل قيمة إنجازات من حققه بما السوربون داخل مكانته دوركهايم ادخر لقد

الموضوعات تنوع حيث من سواء عطاء، حياته فترات أخصب من تعد والتي بوردو، جامعة في

ألقاها، التي العلمية محاضراته إلى وإضافة المجال. هذا في كتبها التي الكتب أم تناولها التي

االجتماعي، والتضامن والسياسية، القانونية االجتماع علم ومباحث واالنتحار، األسرة، فيها وتناول

وتشمل االجتماعية. النظريات وتاريخ االشتراكية، وتاريخ والدين، الجريمة، وعلم النفس، وعلم

ودراسة ( The Division of Labour in Society ) المجتمع في العمالة تقسيم منشوراته

The Rules of Sociological Method ) السوسيولوجي النهج قواعد و مونتيسكيو، عن

وتمثيل المحارم، زنا مثل مماثلة مجاالت في مقاالت نشر كما . ( Suicide ) االنتحار و (

أنشأ كما والطوطمية. الجزائي، النشوء وقانوني الدينية، الظاهرة وتعريف والجماعية، الفردية

سوسيولوجيك ّنيه ال صحيفة وهي العالم، في االجتماع علم في المتخصصة الصحف أوائل من واحدة

وقضايا مشكالت من به مر ما دوركهايم مساهمات وتعكس . ( L'Année Sociologique )

المسائل دوركهايم طرح وقد دائمة. أهمية لها كانت فقد ذلك من الرغم وعلى عصره. في ومناظرات

االجتماعية، البحث وطرائق االجتماع لعلم العلمي والمنهج االجتماعي التطور بمنهج المتعلقة



القيم أهمية أوضح كما عامة. مبادئ مجرد كونه من ًال بد البحث دقة إلى الماسة الحاجة وأظهر

االجتماعي، والتضامن والتوجيه والقانونية، االقتصادية االجتماع علم وجوانب االجتماع، علم في

وعلم الجماعي، النفس وعلم واإلدراك، للمعرفة االجتماعية والسمات والمتحضر، البدائي والتفكير

األخالق، والديمقراطية والدولة، وطرائق التعليم ومشاكله.

دراسة ، االنتحار ، السوسيولوجي النهج قواعد ، المجتمع في العمالة تقسيم أعماله: أشهر ومن

دوركهايم برهن ، المجتمع في تقسيم كتابه وفي . الدينية للحياة األولية واألشكال االجتماع علم في

أساس على يقوم الذي البدائي التضامن حيث ـ بسيطة مجتمعات من تحولت قد المجتمعات أن

على يقوم الذي العضوي التضامن حيث معقدة مجتمعات إلى ـ والوظائف األدوار تخصيص عدم

فإن السوسيولوجي، النهج لقواعد ًا وطبق اآلخر. على منها كل واعتماد المتخصصة، األدوار تبادل

عن ناتجة وكونها للمجتمع، عامة سمات بأنها تتميز التي االجتماعية الحقائق يدرس االجتماع علم

عدد في االختالف درجات لالنتحار، دراسته وتوضح الفردي. للسلوك والفعلي الشخصي الكبحين

واألخالقي االجتماعي التكامل لدرجة ًا طبق والمجموعات والمناطق البالد باختالف االنتحار حاالت

المشتركة المبادئ فقدان عن تنشأ قد التكامل من ًا جد المنخفضة الدرجة وهذه الحاالت. تلك لدى

وفى االجتماعية. العالقات في االنخراط وعدم (إيغويزم)، الشديدة والذاتية العزلة أو (أنومي)

لألمريكيين الطوطمية الديانات من أمثلة دوركهايم استخدم ، الدينية للحياة األساسية األشكال كتابه

تنعكس للمجموعات األساسية والمعتقدات والرموز المفاهيم أن ليوضح األصليين، واألستراليين

إعطاء فكرة المؤلفة الدينية المجموعات فكرة خدمت وقد وحاضرة. قديمة اجتماعية تنظيمات على

مجموعة من المجتمع هوية مشتركة ووالء حماسي.

البحث في يظهر كما االجتماعية، للحقائق كدراسة االجتماع علم تعريف يبدو أن الممكن من

الراهن، الوقت في ًا واضح ًا أمر ، السوسيولوجي النهج قواعد كتاب يضمه الذي الميثودولوجي

الطبيعة إلى بالنسبة ومقيدة مكبوتة عوامل هناك أن على دوركهايم إصرار إلى يرجع نجاحه ولكن

االتجاه ضد دوركهايم كافح لقد البشري. السلوك تفسير عند االعتبار في أخذها يجب االجتماعية

ُنشرت التي الثالثة الجوهرية األعمال أما األحياء. أو النفس علم على التفسيرات تلك لقصر السائد

تتشابه وهي ، األولية الدين أشكال و ، االنتحار و ، المجتمع في العمالة تقسيم فهي حياته خالل



يعطي ، األول أجزاء: ثالثة إلى عمل كل تقسيم ويتم وبياناتها. مواضيعها في وتختلف بنائها، في

تكون ما وعادة للظاهرة، المختلفة التفسيرات فيه يوضح ، الثاني و العمل. لموضوع ًا تفسير فيه

تلك مالءمة عدم لعرض والبيانات المناظرات من ًا خليط يستخدم وحينئذ فردي. أو نفسي طابع ذات

الظاهرة لتلك االجتماعية األسباب على تقوم اجتماعية تفسيرات إلى والحاجة الناقصة التفسيرات

من تنشأ المجتمع في العمالة تقسيم أن فكرة دوركهايم يرفض المثال، سبيل فعلى االجتماعية؛

اتزان عدم عن ناشئة عملية االنتحار أن أو والرفاهية، السعادة من المزيد تحقيق خلف السعي

تفسيره مسألة كل في يضع النهاية وفي طبيعية. أو كونية قوة وجود من ناتج الدين أن أو العقل،

أو االنتحار معدالت أو العمالة من خاص قسم كنمو ـ االجتماعية الحقائق يفسر إذ االجتماعي؛

نفسها. االجتماعية للشروط تخضع أخرى اجتماعية حقيقة كأي ـ والطقوس الطوطمية الديانات

في تسبب المعنوية والكثافة السكانية والكثافة السكان نمو أن يعتبر ، العمالة تقسيم كتابه وفي

تكامل على يقوم الذي العضوي التضامن إلى الماسة والحاجة الوظائف وتخصيص االختالف زيادة

وحدة على تعتمد التي بساطة األكثر للمجتمعات الميكانيكي التضامن مع ذلك ويتباين األجزاء.

الشخصية في المتطور التغير ًا أيض هذا ويفسر الفردي. ذلك عن الجماعي الوعي وسيادة أجزائها

سمات لها شخصية إلى البدائي، التضامن ظل في مقموعة شخصية من والعقوبات القانون حالة في

كونها حيث من تتفاوت االنتحار معدالت أن ، االنتحار في ويحدد العضوي. التضامن مجتمعات

األغنياء بين أو المتزوجين، وغير المتزوجين بين أو البروتستانت، أو الكاثوليك مثل جماعات بين

دوافعها تحديد باختالف تتعلق وهي واألمن، الهدوء أو القومية األزمات حاالت في أو والفقراء،

يتعلقان اثنان والمجتمع: الفرد بين العالقة في التوازن عدم من أنواع (أسباب) بأربعة عام بشكل

الالزم)، من أكثر ـ الترايزم الالزم، من أقل ـ (إيغويزم معه التفاعل أو الجماعي التكامل درجة بمدى

من أكثر ـ فيتالزم الالزم، من أقل ـ (أنومي األخالقي االنتظام درجة إلى يشيران اآلخران واالثنان

الناس ربط في أساس بدور يقوم الدين أن دوركهايم أثبت األولية الدين أشكال كتابه وفى الالزم)؛

ًا، ولذا فهم في الحقيقة يقدسون المجتمع ذاته. ببعضهم بعض

عن وينأى الفكر يثير بما الدراسات هذه تكتظ االجتماعية، دوركهايم بطريقة تأثرها عن ًا وبعيد

ُوضع إنما الجريمة على العقاب إن دوركهايم يقول ، العمالة تقسيم كتابه ففي واألحاسيس؛ المشاعر

، االنتحار اكتشافات بين ومن نفسه. المجرم من أكثر المواطنين من القانون يلزمهم من في ليؤثر



وآخر باالنتحار، عليها حكم فهذا العقيمة، بالمرأة ضار الزواج أن ما شخص يحكم عندما أنه نجد

ويستخدم والحروب. الثورات من أكثر االنتحار حاالت من يزيد االقتصادي االزدهار أن يرجح

واألمريكيين األستراليين بين الطوطمية وجود على كدليل الدينية، للحياة األولية الدين أشكال كتاب

ًا فكر تمثل ال الدينية أفكارك أن ًا أيض يوضح لكنه االجتماعية، الدين وظيفة ويوضح األصليين،

ًا عن المسافة والوقت والزمن. ًا أفكار ًا عن ترتيب المجتمع ذاته فحسب، بل إن هناك أيض جماعي

هذا، يومنا حتى االهتمام تثير تزال ال أنها االجتماعية، دوركهايم أفكار أهمية على دليل أكبر إن

االتجاهات أحد إن الجديدة. النظرية والتطورات المناظرات من كثير في ًا استشهادي ًا مرجع باتخاذه

الثقافية»، «الدورة بـ يسمى ما هو دوركهايم أعمال قراءة إعادة عند لها تأثير وجود لمس يمكن التي

علماء من آخر اجتماع عالم أي من وأكثر العشرين. القرن أواخر في االجتماع علم يتداولها التي

التي الرمزية واإلنشاءات العمليات الستثمار مفيدة فهم أدوات دوركهايم قدم فقد األوائل، االجتماع

الطبقات ثنائية بالمجتمعات المعنية البعيدة نظرته ذلك على وكمثال قولبته. وإعادة المعنى بصنع تهتم

األولية الدين أشكال كتاب في تناولها تم كما واآلخر، ونحن والملوث، والنقي والدنيوي، الديني مثل

أدى وقد . (Marcel Mauss) موس مارسيل أخيه ابن فيه شاركه الذي األولي التصنيف وكتاب ،

داخل تعمقت والتي وغيره، ستراوس ـ ليفي كلود أنشأها التي اإلنشائي التحليل قاعدة تكوين إلى ذلك

العلوم البشرية واالجتماعية.

االنتباه ولفتت وفاته بعد نشرها تم التي األعمال بين ومن 1917م. العام في دوركهايم توفي

و ، ( Professional Ethics and Civic Morals ) المدنية واألخالق المهنية األخالق إليه،

عالقة األول أثبت وقد ، ( The Evolution of Educational Thought ) التربية علم نشوء

أيديولوجية بدراسات عالقة له األخير أن وجد بينما المدني، بالمجتمع الحديثة بالمناظرات خاصة

اآلن يعد العهد، حديث يعد كان والذي دوركهايم، عند السياسي االجتماع علم إن والمعاهد. التعليم

واإللزامية اإلدارية الوظائف بين يميز إنه ًا. تمام حديثة نظرية وهي السياسات بين اتصالية نظرية

في الدولة مخابرات وظائف مناقشة ُتعتبر و الدولة. ومؤسسات السياسية المؤسسات في والمخابراتية

عالية بدرجة يتميزون ممثلين مجموعة بتشكيل تهتم والتي ـ المدنية واألخالق المهنية األخالق كتاب

ًا مسبق بها التفكير تم التي الجماهير ومعتقدات ُمثل ويهذبون يستخلصون وبذلك والتفكير، الوعي من



الروايات إلى بالنسبة وأما المدني. للمجتمع العام والجو والرؤى باأليديولوجية خاصة صلة ذات ـ

الثنائية الشفرات عن دوركهايم فكرة فإن المدني، والمجتمع العام المحيط في تظهر التي والمحادثات

ووترغيت أزمة هو دوركهايم لتحليل إخضاعه يمكن حديث أمريكي سياسي لمسلسل وكمثال مفيدة.

الخير سمات من مجموعتين من تتكون روايات تتضمن التطهير لطقوس عامة كدراما شوهدت التي

وقد الجماعي». «الفوران مسلسالت أو لحظات هو المثمرة دوركهايم مفاهيم من ًا وأيض والشر.

الديناميكية اللحظات لشرح الفرنسية الثورة حتى البدائي الدين من تتدرج أمثلة دوركهايم استخدم

بهوية المتقد اإلحساس خبرة خالل من المجتمع إنتاج إلعادة الثورة هذه تقم ولم المحتملة. المبدعة

من النوع هذا القى وقد معينة. مواقف في االجتماعية التضامنات بناء إلعادة بل فحسب، جماعية

ًال بد المجتمع بتغيير ينادي أن عليه كان دوركهايم أن بزعم األولى خطواته في ًا نقد دوركهايم تحليل

أخرى مرة ظهرت قد الجماعي، واالهتياج الدين إحياء في دوركهايم نظرية إن إنشائه. إعادة من

الناس من لكثير مناسب غير الزائدة العزلة نحو المعاصر االتجاه أن تبين لقد الحديثة. النظريات في

مواجهة في ًا» مع دافئين «البقاء إلى تدعو التي الجماعية والتحركات التدين مع يتفاعلون الذين

دوركهايم كتابات إن كما االقتصادي. السياسي النظام عن العزلة وتجربة الباردة، التمدن رياح

السياسيين الفالسفة بين قامت بمناظرات وثيقة عالقة لها األخالقية والقيم األخالقية التربية عن

بدأ وكذا الحديثة. الليبرالية الضغوط وجه في وبخاصة والمجتمعية، االنعزالية حول المتنافسين

الجانب أخذ وحبذوا االقتصاد، في الجديدة الليبرالية ضد التفاعل في المعاصرين االقتصاديين بعض

وفي ، المدنية واألخالق المهنية األخالق كتاب في مذكور هو كما االقتصادي السلوك في المعياري

أفكار مجموعة اكتشفت ًا وأخير . المجتمع في العمل تقسيم كتاب في الطبيعية غير لألشكال مناقشته

الحكم وأشكال الحكومة عن فوكو ميشال نظرية حول حديثة بمناظرات ترتبط األخالقية التربية في

معيار على يتفقا لم وفوكو دوركهايم أن من الرغم وعلى الديمقراطي. الليبرالي المجتمع في الذاتي

التنظيم أشكال تطوير أهمية على ركزا أنهما إال والمجتمع، الفرد بين العالقة في التوازن يمثل

األخالقي التي تقوم على قيادة النفس كما يدعو إليه المجتمع الديمقراطي الليبرالي الحديث.

ًا: موريس هالبواكس ، مارسيل موس ، ألفريد رادكليف ـ براون. انظر أيض

ًا: انظر أيض
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(W. E. B. Dubois) دبليو إ. ب. ديبوا

واألعراق البشرة لون داكنة األعراق بين العالقة العرق؛ لون مشكلة هي العشرين القرن مشكلة كانت

ذات البشرة الفاتحة، في كل من آسيا وأفريقيا، وفي أمريكا وجزر البحر.

كثير يزل ولم العشرين. القرن في شهرة األكثر األفريقي األمريكي المفكر ُيعتبر ديبوا يزال ال

مجال في الحديثة البينية والتخصصات والفلسفة، واآلداب والسياسة والتاريخ االجتماع علماء من

والمنهجيات المفاهيم من ًا كثير يقّدرون الثقافية والدراسات األمريكية، ـ األفريقية الدراسات

على ـ االجتماع علم مجال في األولى ديبوا مساهمات كانت وقد ديبوا. فيها ساهم التي والنظريات

نشر إلى ديبوا عمد إذ اجتماع؛ عالم مجرد من بكثير أكثر الفكرية الناحية من أصبح أنه من الرغم

المفكر مثال كان فقد الدوريات؛ تحرير إلى إضافة والشعر، والمقاالت والروايات التاريخ في كتب

وال غورها. وسبر العلوم، من العديد في معرفته اتساع حيث من عشر، التاسع القرن أواخر في

الدوريات أو الصحف أو المجالت أشهر إلى اليوم ترجع أن المستحيل من إذ مستمرة؛ تركته تزال

األفريقية ـ األمريكية، من دون أن تجد إحالة على ديبوا.

في أجمع والعالم المتحدة الواليات واجهتها التي المتقلبة للظروف استجابة ديبوا عمل كان لقد

مساهماته على الحكم الصعب ومن العشرين. القرن ستينيات حتى عشر التاسع القرن سبعينيات

المتحدة، الواليات في العنصري الفصل قوانين فترة في عاش أفريقي؛ ـ أمريكي لكونه مستقل بشكل

البريطانية اإلمبراطوريات مستعمرات وفي هناك، السود ضد العنصري والتمييز العنف ساد حيث

األمريكيون كان فترة في بالمساواة فيه طالب الذي بعمله ديبوا قام ولقد والبرتغالية. والفرنسية

الحكوميين. المسؤولين من كاملة بدراية وذلك قانونية، محاكمات دون من ُيعدمون و ُيخَصون األفارقة

لهذه لتحليله استجابة كبير بشكل حياته عمل وكان عليه، مباشر تأثير االجتماعية الحقائق لهذه كان

ديبوا سافر الماضية، عام المئة خالل صيتهم ذاع الذين السود المفكرين معظم شأن وشأنه الحقائق.

عبر السفر أن يعتبر وكان اإلطالق. على أهمية ذات تكن لم المسافة أن لو كما والبلدان، القارات عبر

لمهماته. أساس أمر أفريقي) أصل من السكان حيث أفريقيا خارج والدول (المناطق األفريقي الشتات



المتحدة بالواليات بمساشوستس الكبيرة بارينغتون في صغيرة بلدة في ،1868 العام في ديبوا ولد

جامعة من 1888 العام في البكالوريوس درجة ديبوا وحاز بمفردها. بتربيته أمه وقامت األمريكية،

وعلى الثاني، البكالوريوس على وحصل فقط)، األفارقة لألمريكيين عنصري فصل (جامعة فيسك

وعلم التاريخ في ًا أساس تخرجه بحث وكان هارفرد، جامعة من كذلك والدكتوراه الماجستير درجة

المركز الوقت ذلك في كانت التي برلين، جامعة في عامين حوالى ًا أيض ديبوا وقضى االجتماع.

هارفرد، من الدكتوراه درجة على حصوله من الرغم وعلى التاريخ. لدراسة العالم في ًال تبجي األكثر

ويلبيرفورس وهي ـ للسود صغيرة كلية في له عمل أول وكان كأستاذ. بيضاء جمعية أي ّينه تع فلم

إلى ينتقل أن قبل بنسلفانيا جامعة في نفسها الموضوعات ودّرس واليونانية. الالتينية درس حيث ـ

عديدة ًا عقود وقضى السلوكي. االجتماع علم في بأبحاث وللقيام االجتماع علم لتدريس أتالنتا جامعة

و1944. 1934 و1910، ومن ثم بين عامي 1897 يدرس هناك بين عامي

لمؤسسة تابعة إخبارية لجريدة ًا محرر أصبح عندما ،1910 العام في أخرى مهنية حياة لديبوا بدأت

هذه في وتحدى (NAACP) الملونين لتطوير الوطنية الجمعية أنشأتها جديدة األعراق متعددة

السود من المتوسطة الطبقة وناشد العنصري، للفصل (Jim Crow) كراو جيم نظام ظلم الجريدة

والفن. والثقافة والسياسة التاريخ عن السود كتابات من متنوع لعدد منتدى وأقام السود، كل باسم

العشرين، القرن عشرينيات في (Harlem Renaissance) هارلم نهضة في ًا دور مارس وقد

الذاتية والسير واآلداب الفن مجاالت في األفارقة لألمريكيين مسبوقين غير ونشر إبداع فترة وهي

Langston) هوغز النغستون مثل البارزين المؤلفين من لعدد جريدته في ونشر والموسيقى.

) فيلون جريدة هي أكاديمية جريدة أسس كما . (Countee Cullen) كولين وكونتي (Hughes

.1944 حتى العام 1940 ًا لهذه الجريدة من العام 1940، وكان محرر ) في العام Phylon

أمريكي اجتماع عالم أول وكذلك االجتماع، علم مجال في األول األسود االجتماع عالم ديبوا يعتبر

) نيغرو فيالدلفيا في الدراسة هذه نشرت وقد واسع. نطاق على استقصائية دراسة ُيجري ملون

. ( Philadelphia Negro

التاسع القرن تسعينيات في ُأجري فيالدلفيا في السود لظروف استقصاء عن عبارة الدراسة وكانت

السوسيولوجيا كانت لقد نفسه. ديبوا به قام قد الدراسة هذه في االستقصاءات من كثير وكان عشر،



عويصة قضايا على العلمية للمعرفة الواعد بالتطبيق ًا كثير ديبوا ُألهم وقد الطفولة، طور في كعلم

هي العالم عبر السود دراسة أن رأى وقد والنزاعات. واالستقرار، االجتماع، علم بتنظيم تتعلق

المشكالت لحل ًا معرفي للمساهمة وكذلك وتطبيقها، االجتماع علم مبادئ توضيح طرائق من طريقة

االجتماعية للعالقات العرقية.

للتحليالت مركزية تزل ولم الوقت، ذلك في مبدعة كانت أساسية مفاهيم بعدة ديبوا ساهم لقد

المساواة عدم لتفسير ملحة كفكرة أهمية األكثر المفهوم اللون ويبقى هذا. يومنا حتى السوسيولوجية

الوعي بتراجع ـ مختلفة ألسباب ـ وماركس وفيبر، دوركهايم، من كل تنبأ وبينما األعراق؛ بين

ًا سبب سيظل فالعرق العكس. رأى ديبوا أن غير الغربية، للمجتمعات االجتماعي التنظيم في العرقي

المتحدة الواليات في السود يجد والعشرين، الحادي القرن بداية ففي االجتماعي. للتقسيم ًا مالم ًا صلب

السجون وفي وبطالة فقر في أنفسهم ـ المهمة المكاسب بعض من الرغم على ـ وبريطانيا األمريكية

لون أن الواضح فمن االجتماعي، للتنظيم األساس الجانب يبقى العرق أن وبما البيض. من اكثر

البشرة ال يزال يشكل حياة الناس.

علم مؤتمرات في به يرحب ولم أيامه. في تجاهله تم االجتماع علم في ديبوا به ساهم ما أغلب إن

بديبوا ًا حالي االعتراف وتم اآلن، تغير ذلك ولكن االجتماع. علم دوريات كبرى في وال االجتماع،

علم لجمعية السنوي االجتماع شمل فقد األمريكي. االجتماع علم في أهمية المساهمين أكثر كأحد

في ميدانية جوالت ُنظمت و ديبوا عن جلسات عدة ،2005 العام في عقد الذي األمريكية االجتماع

األحياء التي أجرى فيها ديبوا دراسته في فيالدلفيا نيغرو .

عبارة وهو ، ( The Souls of Black Folk ) السود القوم أرواح هو شهرة ديبوا كتب أكثر إن

سيرته عن منها جزء في المقاالت تلك وكانت .1903 العام في ُنشرت المقاالت من مجموعة عن

في فيها وتوسع السوسيولوجيا. عن وجزء فلسفية ومسائل والثقافة، التاريخ عن وجزء الذاتية،

لنفاق تحديه سياق وفي الموهوب». و«الُعشر المزدوج» «الوعي عمله في بارزين كانا مفهومين

والحرية واإلنسانية بالمساواة والوعد المتحدة، الواليات في السود ضد والعنف العنصري الفصل

لكل البشر، استخلص ديبوا هذه النتائج عن األفارقة األمريكيين:



تتصارع كلها وفكرتان يتوافقان؛ ال وفكران وروحان؛ زنجي؛ أمريكي بازدواجيته؛ المرء يشعر

داخل جسد أسود واحد، وال يمنعه من التمزق سوى القوة الكامنة التي يملكها.

في السود حياة تقييم في ًال وشمو ًا تمحيص المفاهيم أكثر أحد المزدوج للوعي المفهوم هذا يظل

ًا عالي ًا تعليم المتعلمين على أن الموهوب» «الُعشر بمفهوم ديبوا وجادل اليوم. المتحدة الواليات

لرفع المطالبة في ًا حظ األقل السود قيادة مسؤولية يتحملوا أن الموهوبين األمريكيين األفارقة من

عالم مثل آخرون تحدى وفيما كهذا. لجهد كقدوة الخاصة حياته ديبوا عاش فقد األعراق. مستوى

رأى الفقراء، مساعدة األغنياء على أن فكرة ، (Franklin Frazier) فرازييه فرانكلين االجتماع

السود» «برجوازية أشكال من ًال شك العشرين القرن من األول النصف في السود األغنياء في ديبوا

ًا مهم المفهوم هذا يزال وال السود. الفقراء وازدراء البيض، األغنياء بتقليد للشفقة مثير بشكل تعيش

بدور يتعلق فيما الراهن الوقت في األمريكيين األفارقة اجتماع علم في للنقاش إثارة المفاهيم وأكثر

التقسيمات الطبقية.

ألكسندر عمل على وبنى العالم، عبر األفارقة وعن أفريقيا عن الكتب من العديد ديبوا كتب لقد

وهما ، (Edward Wilmot Blyden) بليدين وإدوارد (Alexander Crummel) كروميل

أطلق ًا قصير ًا كتاب ديبوا نشر وقد الموضوع. هذا في يكتبان بارزين أمريكيين أفريقيين كاتبين أول

The World and Africa ) وأفريقيا العالم عليه أطلق وآخر ، ( The Negro ) الزنجي عليه

التاريخ عن عديدة مقاالت وكتب الحضارات. نشر في األفارقة دوَر الكتابان هذان ّثق و وقد . (

األعمال من الكثير المساهمات هذه وتعزز . NAACP دورية في ُنشرت األفريقية والفنون والثقافة

ُأنجزت في أقسام دراسات األفارقة األمريكيين في الوقت الحاضر. التي 

بين للمساواة والسياسية االجتماعية الحمالت في ديبوا شارك األكاديمية، أنشطته مع وبالتزامن

بحاجة ديبوا شعر والعنف، العنصري التمييز السود واجه حيث المتحدة، الواليات وفي األعراق.

ًا عالم يكون أن شخص ألي يمكن «ال يقول: فكتب سياسية. أنشطة مع التعامل إلى ملحة

ديبوا وتحّدى ويجّوعون». ويقتلون محاكمات دون من الزنوج ُيعدم بينما ًال ومنعز ًا، وبارد ًا، هادئ

األفريقية. القارة معظم على هيمنت التي األوروبية اإلمبراطوريات في واإلمبريالية الكولونيالية

األفريقانية وعززت عالمية. سياسية ثقافية كحركة الشاملة» «األفريقانية إنشاء في ساعد كما



عن واالجتماعية والسياسية االقتصادية االستقاللية تحقيق أجل من للسود العالمي الجماعي التنظيم

ديبوا مارس وقد أفريقيا. في االستعمار على القضاء المنظمة لهذه الرئيس الهدف وكان األوروبيين.

إضافة ،1919 العام في باريس في ُعقد الذي األفريقية للبلدان مؤتمر أول تنظيم في ًا حيوي ًا دور

في األفريقي االتحاد مؤتمر في تكريمه تم وقد الالحقة. المؤتمرات من العديد في مساهمته إلى

من القرن زعماء أبرز لبعض ًا ومستشار ًا، وصديق ًال، زمي ذاك عمله أثناء في وأصبح .1945 العام

Jomo) كينياتا وجومو لغانا، رئيس أول ، (Kwame Nkrumah) نكروما كوامي فيهم بما السود

Kenyatta) ، وأول رئيس لتنزانيا.

التي السياسية الفلسفة وعارض السود. الزعماء من عدد مع صراعات في ديبوا دخل ذلك، ومع

األمريكية الشخصيات أبرز من وهو ، (Booker T. Washington) واشنطن ت. بوكر بها أتى

حقوقهم عن ّلي التخ على السود يحث واشنطن كان عشر. التاسع القرن نهايات في أفريقي أصل من

المؤقت القبول أن ديبوا وشعر الزراعي. العمل في االقتصادي التقدم على والتركيز السياسية،

أدى وقد الشخصيتين. بين المتكرر التصادم كان هنا ومن دائم، قبول عن سيسفر األمر هذا بمثل

،1905 العام في بدأت التي (Niagra Movement) نياغرا حركة تأسيس في ًا مركزي ًا دور ديبوا

حركة إنشاء إلى عمدوا الذين السود، والنشطاء والتربويين المفكرين أبرز من مجموعة وشملت

كسبيل العنصريين، والتحريض المواجهة تشجيع على هؤالء حرص وقد واشنطن. لحركة مضادة

للقضاء عليهما.

في للسود حركة أكبر زعيم ، (Marcus Garvey) غارفي ماركوس مع نزاعه لديبوا كان كما

عشرينيات في أوجها بلغت والتي ـ الزنوج أوضاع لتحسين العالمية الرابطة ـ العشرين القرن تاريخ

في اختلفا أنهما إال األفريقية، للنزعة مواليْين كانا وغارفي ديبوا أن من الرغم وعلى الماضي. القرن

ًا متغطرس كان ما ًا وكثير والتحفظ، التعليم، من عالية بدرجة يتمتع ديبوا وكان وتوجهاتهما. مبادئهما

أساسي وتعليم نقابية، خلفية من وينطلق العاملة، الطبقة إلى ينتمي غارفي كان فيما ًا، ومتعالي

بصورة طريقه في عقبة كانت الداكنة غارفي بشرة مقابل في اللون فاتحة ديبوا بشرة أن إال محدود.

حساب على يرتقون بأنهم الفاتحة البشرات ذوي السود اتهام إلى غارفي عمد حيث بأخرى، أو

وبقي الشخصية، االعتداءات بسبب وتفاقمت السياسية االختالفات اندلعت ثم الداكنة. البشرات ذوي



رئيس ، (Walter White) وايت والتر مع كذلك ديبوا وتصادم الحياة. مدى عدوين الرجالن

. (NAACP) الجمعية القومية لتقّدم الملّونين

كان االجتماعي، التغير تحقيق في المحايد األكاديمي البحث إخفاق من ديبوا إحباط إلى إضافة

األمريكي المجتمع في المهيمنة المجموعات إلى الموّجهة النداءات إخفاق من نفسه بالقدر مستاء

أظهر الوقت وبمرور برلين. في ًا طالب كان بينما بماركس اهتمامه بدأ وقد العنصري. الرأسمالي

Black Reconstruction كتبه أهم أحد في ًا ّي جل بها تأثره وظهر بالماركسية. المتزايد تأثره عمله

ًا كثير شاركه الذي (Paul Robeson) روبسون ببول وثيقة صلة على ديبوا وكان . in America

عندما ،1926 العام في السوفياتي االتحاد بزيارة قام وقد األفريقية. ونزعاته االشتراكية أفكاره من

كان عمر االتحاد تسع سنوات.

بصفة ـ وأفكارهم اليساريين المفكرين مع واندماجه السوفياتي، االتحاد مع ديبوا تعاطف أدى لقد

منتصف بحلول أعماله تأثير ضعف إلى ـ النووية واألسلحة كالسالم الدولية؛ االهتمامات خاصة

فيما كراو، جيم عزلة وإنهاء المدنية بالحقوق أكبر ًا اهتمام يولون آنذاك السود معظم وكان القرن.

بالتضامن المستمرة مناداته المثال، سبيل فعلى ديبوا. أعمال في التناقضات بعض بعضهم رأى

الذين هؤالء أغفل وقد أغنيائهم. ِقبل من السود فقراء بمساعدة يتعلق فيما وبخاصة العنصري،

الحقبة تلك وتضمنت عقود، لتسعة امتدت تحليالته أن أعماله في ًا تناقض بدا ما بانتقاد سارعوا

وال والطائرة. السيارة واختراع والكاريبي، أفريقيا بلدان ومعظم الهند واستقالل عالميتين، حربين

وربما واالجتماعية، التاريخية الخصوصية تجاوز يمكنه التحليالت أو المفاهيم من القليل أن ننسى

عندما سيدي.. «يا : (John Maynard Keynes) كينيز ماينارد جون كلمات نتذكر أن بنا يجدر

تتغير الحقائق، يتغير رأيي.. فماذا عنك؟».

ًا تذكير كونها في ًا أيض وإنما الدائمة، مساهماتها في فقط ليس اليوم، نراها كما ديبوا أعمال قوة تكمن

ًا فكثير كتاباته؛ وفي عمله في ديبوا جازف فقد االجتماعي؛ والتطبيق االجتماعي الفكر بين للعالقة

تمويالت من ُحرم أنه حتى وشيوعي؛ انفصالي، وأنه النخبة، من بكونه مختلفة التهامات تعرض ما

مبادئه بسبب الحق وقت في ثم واشنطن، تجاه والمعارض المتطرف موقفه بسبب وتعليمه أبحاثه

في عمله من ُفصل و ،1944 العام في أدانتا جامعة من التقاعد إلى اضطر ًا وأخير االشتراكية.



جواز اقتناء من وُحرم وجيزة، لفترة والسجن لالتهام وتعرض بل ،1948 العام في (NACCP)

المباشر للخطر ديبوا حياة تعرضت وقد القرن. منتصف سنوات لمعظم األمريكية الحكومة من سفر

إلى اضطر ما ًا وكثير الثانية. العالمية الحرب قبل وبخاصة بيض، عنصريين ِقبل من مرات عدة

باالتحاد فطاف سفره، جواز على ديبوا حصل ،1958 العام وفي اغتياله. لتجنب مكتبه من الهرب

كوامي رؤسائها، أول تنصيب حفل في ،1960 العام في غانا زار ثم الشيوعية. والصين السوفياتي

إلى ًا نهائي المتحدة الواليات وغادر الشيوعي، الحزب إلى ديبوا انضم ،1961 العام وفي نكروما.

األمريكية جنسيته عن ّلى تخ ثم . The Encyclopaedia Africana عمله في وشرع غانا،

آب/أغسطس 27 في أشهر بستة ذلك بعد مات حيث غانا، مواطني من وأصبح ،1963 العام في

التكريم من الكثير تلقى فقد الكثير، عانى ديبوا أن ولو والتسعين. الخامسة بلغ عمر عن ،1963

السياسية والبصيرة والعمل ّقد المع التحليل بين الجمع على وقدرته وكتاباته أعماله تزل ولم كذلك،

ومهاراته واسعة النطاق في مختلف التخصصات مصدر إلهام للطالب والباحثين والنشطاء.
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(Alfred Radcliffe-Brown) ألفريد رادكليف ـ براون

1905م، عام وتخرج 1881م، عام برادكليف) بعد فيما نفسه لقب (والذي براون ريجينالد ألفريد ولد

ًا تعليم شمل بريطانيا في التخرج قبل ما مرحلة في للطالب برنامج ألول كوكبة أول أفراد كأحد

هما الطبيعة علماء من اثنين بجهود كامبردج جامعة في البرنامج هذا وأنشئ لألنثروبولوجيا. ًا أساسي

وكان . (Alfred C. Haddon) هادون س. وألفريد (William H. R. Rivers) ريفرز وليام

1910 العام وفي الفيكتوريين. عند التأملية النشوئية لألنثروبولوجيا دقيقة علمية دراسة تقديم هدفهما

التاريخي البناء إعادة أفكار عن وتخلى االجتماع، علم في دوركهايم نظرية براون ـ رادكليف تبنى

بتأسيس ، (Bronislaw Malinowski) مالينوفسكي برونسلو مع بالتعاون وقام بمعلميه. الخاصة

المكثف الميداني اإلثنوغرافي العمل من ركيزتين على المبني الحديث االجتماعي األنثروبولوجيا علم

والتحليل الهيكلي أو الوظيفي لالصطالحات الدوركهايمية.

في منشوراته من الكثير وكان المتخصصة. العلوم في الريادي بدوره ًا تمام ًا واعي رادكليف كان

علم في النسبية دراسته خطة وتوضيح لعرض ُخصصت عامة، محاضرات عن عبارة األصل

األنثروبولوجيا في األول الكرسي واحتل العالم. أنحاء جميع في الجديد علمه نشر ثم ومن االجتماع.

وأكسفورد سيدني جامعة في وشغل تاون، كيب جامعة في البريطانية اإلمبراطورية في االجتماعية

وفي شيكاغو جامعة في العلم لهذا ًا سفير وعمل االجتماعية، األنثروبولوجيا في األساس الكرسي

جامعات أخرى في كل من البرازيل والصين ومصر.

بطريقة وفظ، متغطرس بأنه ًا استحباب منه أكثر ًا إعجاب ّتهم ُي كان الذي براون، ـ رادكليف ّثر تأ لقد

من الرغم على الزجاج)، أحادية المونوكل بنظارته تميز (حيث ّيها وز العليا اإلدواردية الطبقة حياة

إدوارد الملك كلية مغادرة إلى اضطر وحين األرملة. أمه يد على وتربيته متواضعة بيئة وسط تربيته

كأمين عمله وبعد عشر. الخامسة سن في وهو دراسية منحة على فيها حصل والتي برمنغهام، في

ترينيتي لكلية تعليمية منحة بعدها ونال برمنغهام، جامعة في قصيرة لمدة درس سنوات، لبضع مكتبة

1906م العامين بين ما الفترة وفي والمعنوية. النفسية العلوم امتحانات اجتاز وفيها كامبردج، في



في ميداني بحث بعمل شرع 1910م، العام وفي أندامان. جزيرة في ميدانية بدراسة قام و1908م،

وعلى األصليين. للسكان المعقدة والزواج النسب أنظمة حول بالتحديد عمله دار حيث أستراليا،

طويلة مقالة في ُجمعت أستراليا، في النسب عن المقاالت من سلسلة بنشر قام التاليين العقدين مدى

في الرئيسة اإلحالة نقاط من واحدة أصبحت التي األسترالية، للقبائل االجتماعي «التنظيم بعنوان

النقاشات حول النسب لجيل كامل.

ًا، إمبريقي ًا علم االجتماعية األنثروبولوجيا جعل وهو ريفيرز، هدف مثل براون ـ رادكليف هدف كان

بدراسة االجتماعية األنثروبولوجيا عالم ويبدأ والتعميم. التصنيف إلى المالحظات من باالنتقال وذلك

السكان تصل التي العالقات «شبكة على ويركز مناسب» حجم ذات مالئمة محلية منطقة «أي

ولكن الخام، المادة اليومية الحياة وتمثل أخرى». مناطق في باآلخرين وتصلهم ببعض، بعضهم

االجتماعي» و«الدور «الشخص»، أي المجرد، الشكل بتصوير حقيقة يهتم اإلثنوغرافي العالم

إلى اإلثنوغرافي ينتهي العالقات» «شبكة خالل ومن والقانون. العرف بواسطة مالمحهما وتحديد

األطفال، وتولد منزلها وتترك البنت وتتزوج الرئيس يموت والتقاليد. العادات من دائمة شبكة وجود

العادات من الثابتة الخصائص هذه تمثل والعائلة. األسرة وتقاليد القبيلة رئيس تقاليد تبقى ولكن

حالة في عادة الهيكلية الصورة تكون المجتمع. في هيكلية صورة والمجموعات، لألشخاص والتقاليد

العضوية هيكلية مع ًا متماشي فضله الذي الوظيفي التناظر وكان بانسجام. ًا مع أفرادها ويعمل توازن

البيولوجية.

األنثروبولوجي، يؤسسها لم االجتماعية والعادات القيم أن مرة ذات براون ـ رادكليف ألمح لقد

بوجه ألمح فقد ذلك ومع يفعلونه. وما معين مجتمع في األعراف عن الناس يقوله بما تتعلق ولكنها

إلى يصل أن إلى االجتماعية العملية تدفق وراء البحث اإلثنوغرافي على كان إذا أنه إلى عام

الناس به أخبره ما وراء يبحث أن للمراقب فينبغي المجتمعية، للصورة الدائمة الخصائص وصف

تطعم التضحية إن يقول ًا راوي تسمع أن ويمكن والعادات. للشعائر األساسية والغاية بالحقيقة للتنبؤ

التآزر هو الشعيرة، هذه وراء ًا أيض الحقيقي المعنى وكذلك الحقيقي، الغرض ولكن األسالف،

األبوي المجتمع قيم على تحافظ األسالف عبادة فإن لذا وهيكليته. المجتمع شكل على للمحافظة

أو مؤسسة، تأثير عن عبارة هي و«الوظيفة» األسرية. الحياة عليها تعتمد التي العواطف وتثير



محاكمة أو جنازة مراسم مثل المنتظمة، االجتماعية األنشطة أشكال أحد أو اعتقاد أو تقاليد أو عادة

أو عقاب مجرم في كل جزء من أجزاء المجتمع أو عملية الحياة االجتماعية.

في المعتقدات أو المماثلة العادات بين مقارنة بإجراء اإلثنوغرافي يبدأ الوظيفة هذه ولتحديد

عند المناسبات بعض في البكاء مراسم على أندامان جزيرة سكان أصر المثال سبيل فعلى المجتمع.

أو األفراح في أو الجنائز في أو متخاصمين بين صلح حصول عند أو طويلة لمدة فراق بعد اللقاء

وأصبحت توقفت اجتماعية عالقات األمور هذه كل وتمثل معينة. طقوس حفلة في المختلفة المراحل

من شخص انتقال طقس مظاهر إحدى هي البكاء مراسم أن الواضح ومن التجديد. وشك على

المرحلة تحديد مهمتها تكون أن ذلك ويوحي أخرى. اجتماعية شخصية إلى اجتماعية شخصية

في طرأت التي الجديدة بالتغييرات الناس إرضاء أو الجديد المشاركين وضع إلعالن االنتقالية،

حيواتهم.

المقارنات من المزيد إجراء في االستمرار هي الثانية فالخطوة أولي. تقريب مجرد ذلك ويعتبر

المقارنة أساس على يتم أن من البد التعميم أن براون ـ رادكليف وأصر األخرى. المجتمعات بين

األصليين، أستراليا سكان بين الثقافية، المجاالت إحدى في مقارنات في بنفسه هو واشترك المنهجية.

بناء ويمكن متشابهة. مبادئ على النهاية في كلها ترتكز النسب، أنظمة أنواع من سلسلة حدد حيث

األخير الهدف لكن الدينية. أو السياسية األنظمة أو النسب أنظمة عن ًا طموح أكثر عالمية دراسة

أو الدين أو للنسب العالمية المظاهر حول الواقع في تكون أن يمكن للمجتمع قوانين بوضع يتمثل

التعليم.

كان الذي دوركهايم، أخ ابن وهو نفسها، موس مارسيل خطى على براون ـ رادكليف سار لقد

مراقبة ـ الوضعي برنامجهما أن من الرغم وعلى اإلثنوغرافية. المواد على دوركهايم مفاهيم يطبق

ًا خصوص للغاية، ًال فعا دوركهايم إرث يزال فال ًا، قديم ًا أسلوب أصبح قد ـ وتعميم ومقارنة وتنظير

أن تعرف أن المدهش من يكون ربما ولذا ًا. باقي موس مقاالت تأثير يزال وال األديان، دراسة في

العام في توفي (إذ الماضي القرن سبعينيات في ًا اهتمام تلَق لم النظرية براون ـ رادكليف كتابات

مثلها افتراضية المحددة نظرياته بعض تكون أن ُيحتمل و ًا. تمام شعبيتها فقدت وربما بل 1955م)،

اآلثم المزاح يحدث أن المحتمل فمن المزاح. عالقات ذلك، على مثال وخير موس. نظريات مثل



واحدة، بيئة من مجموعة أو نفسها الطبقة من كأفراد متحدين الناس يكون عندما ًا غالب الظاهر في

طقوس بواسطة التضارب هذا إبطال ويتم أخرى. بيئة في منافسة لمجموعة كأفراد معارضين ولكن

الخاصة الناضجة براون ـ رادكليف نظرية آخر، وكمثال الشكلي. الضحك أو (التجنب)، اإلقصاء

لو كما ًا، وتقريب االجتماعي. النظام داخل المتصاصها الفطرة، يروض تصنيف كنظام بالطوطمية

أجداد أحد براون ـ رادكليف ُتبر اع ًا، تقريب الطموحة أعماله أكثر تجاهل عن للتعويض ذلك كان

المصطلح من أقل كانت األمر حقيقة في مساهمته أن من الرغم على االجتماعي»، التشابك «نظرية

نفسه.

ًا: ًا: إميل دوركهايم، برونيسلو مالينوفسكي، إدوارد إيفانز ـ بريتشارد. انظر أيض انظر أيض
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(Seebohm Rowntree) سيبوم راونتري

الحاجات لسد األسرة دخل كفاية عدم على ًا مرتكز للفقر، «علمي» قياس بتطويره راونتري ُتهر اش

مجاالت في ًا ومبدع ًا نشط وكان والزراعة، األرض قيمة في بأبحاث ًا أيض قام فقد ذلك ومع األساسية.

العالقات العملية واإلدارة. وُشهد ألعماله األخيرة بالريادة في دراسة رد الفعل.

أفراد أحد (وهي كويكر أسرة وهي راونتري، أسرة في ،1871 العام في راونتري سيبوم بنيامين ولد

مانشستر، في وجيزة لفترة الكيمياء ودرس يورك. مدينة في للشوكوالتة منتجة بروتستانتية)، جماعة

وشقيقه والده مع للكاكاو راونتري شركة في للعمل عاد عمره من عشرة الثامنة في كان وعندما

أسس الذي راونتري جوزيف سيبوم، والد وكان حياته. لبقية الشركة في بنشاط يعمل وظل األكبر.

الخفيفة، المشروبات بإنتاج يتعلق أساس تجاري كعمل منشئه من الكاكاو بصنع الخاصة تجارته

ًا ملتزم ًا كويكري راونتري جوزيف وكان والشوكوالتة. الحلوى لتجارة ضخم مشروع إلى ًال وصو

مصلحة برعاية اهتمامات ولديه قوي اجتماعي وحّس راسخة ليبرالية واعتقادات كثيرة مصالح ذا

والده مصالح من الكثير سيبوم ورث وقد ًا. فكري أو ًا اجتماعي أو ًا اقتصادي سواء لديه العاملة القوة

في االجتماعي، وحّسه الديني، واعتقاده الكاكاو، تجارة في اإلدارية أدواره استمرت وقد واهتماماته.

.1954 تأكيد اهتماماته وأنشطته البحثية حتى وفاته في العام

تطور في عميق أثر لها كان اجتماعية دراسات بمباشرة راونتري سيبوم شرع ،1899 العام في

شاملة بدراسة لندن، في الفقر عن بوث تشارلز بدراسة ًا متأثر وقام الفقر. ومفهوم االجتماعية األبحاث

خاللها استجوب منزل إلى منزل من أجراها دراسة وفي يورك. مدينة في العاملة األسر طبقات عن

هينوك، أوضح وكما السكان. من العاملة للطبقة المعيشة ووسائل أحوال بدراسة وقام أسرة، 11.560

واضحة. سيئة وظروف حاجة في يعيش الذي ذلك بأنه الفقير بتعريف بوث مسلك سيبوم سلك فقد

دخلهم ألن فقر في يعيشون ومن مدقع فقر في يعيشون من بين بالتمييز قام ذلك، من الرغم وعلى

أعلى، دخولهم تكون بحيث ثانوي فقر في يعيشون من وكذلك األساسية، أسرهم احتياجات يكفي ال

من عند فقط الفقر أسباب على بالتركيز قام كما النفقات. في هدر وجود على االستدالل يمكن وبذلك



وللتحقق ًا. حديث أعماله تضمنتها فقد الثانوي للفقر األخرى االعتبارات أما مدقع. فقر في يعيشون

الصحة على للحفاظ للنفقات األدنى للحد تقديرات بعمل قام مدقع، فقر في يعيشون كانوا ممن

بأقل الغذائية االحتياجات سد أساس على مبني التقدير هذا وكان مكوناتها. بمختلف لألسر البدنية

الصابون مثل والكماليات والضوء الوقود من ممكن قدر وأقل المالبس، بساطة مع ممكنة، تكلفة

االجتماعية والجوانب واألخالقية البشرية للتنمية الضرورية النفقات إن ًال قائ أشار وكما شابه. وما

األخالقية الحاجات يهمل ولم الدراسة. من المرحلة هذه في االعتبار بعين تؤخذ لن البشرية للطبيعة

راونتري أعمال في وابتكاراته كتاباته فإن ذلك، من العكس فعلى العاملة. للطبقات واالجتماعية

الذي الفقر أن بإثبات ًا مهتم كان فقد ذلك ومع الحيوي. دورهم بأهمية إيمانه على تشهد للكاكاو،

المتعلق المعاصر التفكير شعار كان الذي التوفير في المغاالة طريق عن منه الحد يمكن ال أحصاه

أكثر أن ووجد الحقيقة»، و«الدخول الفقر» «خط بين مقارنة بعمل وقام اجتماعية. كمشكلة بالفقر

يعيشون السكان) إجمالي من المئة في 10 (ونسبة السكان من العاملة الطبقة من المئة في 15 من

الفقر نسبة نصف عن يزيد لما ًا مسبب تعتبر المنخفضة األجور بأن راونتري بين وقد الخط. هذا تحت

أن تحقيقاته وأوضحت الزيادة. من المئة في الخمسة عن الكبيرة األسر مسؤولية جانب إلى المدقع،

الفقر لم يكن مصير غير المحظوظين مثل األرامل أو المسرفين فقط.

Poverty: A Study of ) مدينة لحياة دراسة الفقر: بعنوان 1901م عام الدراسة هذه نشرت لقد

الثانية الطبعة وظهرت بكثرة، وقرئت للجدل، ومثيرة مذهلة استنتاجاتها وكانت . ( Town Life

على أصروا ممن وبالمعارضة اإلصالحيين، من بالدعم الكتاب هذا مقاربة وقوبلت بسرعة. منها

لرفاهية الفقر واستمرار الحياة مسار أهمية أدرك كما فردية. شخصية مسؤولية قضية الفقر أن

الفرد، حياة خالل النسبية والراحة للحاجة المتعاقبة للفترات سرده أبرز وقد وبؤسهم. واألفراد األسر

الجوانب المهمة للفقر، وتستمر اإلحالة عليه في األبحاث المطولة المعاصرة.

الدخول بين المقارنة في راونتري منهجية كانت فقد منهجيته. إلى ًا نظر أهميته الفقر لكتاب كان لقد

آرثر استغل وقد األخرى. الحضرية البيئات في المشابهة الدراسات من لكثير ًا حافز والحاجات،

عدد عبر مقارنة دراسة عمل في المنهجية هذه اإلحصائي الموظف (Arthur Bowley) باولي

أعاد وعندما راونتري. قدمها التي الشاملة التغطية من ًال بد عينات اختيار إلى والتجأ المدن، من



كل إحصاء في استمر ( والتقدم الفقر كتاب (انظر 1936م العام في الفقر عن إحصائيته راونتري

االعتراف إلى بحثه، من عينات أخذ بعد مضض على اضطر ذلك ومع العاملة. األسر طبقات

العام في يورك مدينة في الثالث بحثه وشمل السكانية. للتغطية ًا تطبيقي ًال بدي العينات كون بإمكانية

من أكثر فطرية بصورة بديهية المنهجية راونتري رؤى وتبدو عينات. تسع من ًا واحد 1950م

بالقوى اهتمامه من الرغم على اإلحصائية، بالتطورات متأثرة تبدو أو الرياضي، العلمي التطور

العددية وطبيعتها المقنعة.

رأى للعيش، األدنى الحد كونه من ًال بد توضيحي كمؤشر الفقر خط وضع فيه تم الذي الوقت وفي

الفعلي اإلنفاق الحسبان في يأخذ أن يمكنه حقيقي أدنى حد تطوير على الفقر خط قدرة راونتري

بكونه ًال مجاد األدنى، الحد هذا على الضوء سلط كما المرضى. ونوادي الشاي مثل أمور على

) للعمل اإلنسان حاجات عن كتابه في الرئيس)، اهتمامه محل (وهو لألجور األدنى الحد أساس

في بيفيريدج وليام تقرير في تأثير العمل لهذا كان وقد . ( The Human Needs of Labour

على راونتري وكان بيفيريدج). (تقرير المصاحبة والخدمات االجتماعي التأمين عن 1942م العام

إلثبات لراونتري األدنى الحد من بيفيريدج واستفاد 1942م. عام طوال ببيفيريدج وثيق اتصال

معدالت دفوعات التأمينات االجتماعية.

تصلح مهارات ولديه االهتمام وكثير التدقيق شديد اجتماعي باحث راونتري أن ، الفقر كتاب أثبت

Viscount) أستور فيسكاونت (بمساعدة األرض قيمة على الالحقة أبحاثه واحتوت المجاالت. لكل

على كان الذي جورج، لويد دافيد الليبرالي الزعيم حث على بناء منها بالعديد قام التي ،( (Astor

سلسلة على األبحاث تلك واحتوت العشرين. القرن من والثالث الثاني العقد خالل به وطيدة عالقة

بشكل ًا مهتم ًا أيض راونتري أصبح والثالثينيات، العشرينيات حقبة وفي الزراعية. الدراسات من

كما ًا عكسي تؤثر لم التأمين مدفوعات أن فيها واكتشف المجال. هذا في بأبحاث وقام بالبطالة، متزايد

ًال قومية، بل محلية للبطالة المتجذرة في المناطق الكئيبة. ًا حلو يدعي بعضهم. وقدم أيض

والده نموذج واصل كما الكاكاو. صناعة في ًا نشط راونتري بقي االجتماعية أبحاثه إلى وباإلضافة

وتقاسم أسرية وعالوات تقاعد معاشات وبتقديم لديه، العاملة القوى بمصلحة واالهتمام بالتجديد

مع وثيق بشكل والعمل الشكاوى، لسماع نظام وعمل الديمقراطية، اإلجراءات وتطوير األرباح



كان األولى العالمية الحرب فخالل القومي. المجال إلى االهتمامات هذه بنقل كذلك وقام االتحادات.

الصناعية العالقات وكانت الحربية. الذخائر وزارة في منصب في الصناعية الرفاهية عن ًال مسؤو

) التجارية األعمال في البشري العامل كتاب في عنه عبر ما وهو الرئيسة، اهتماماته من الجيدة

في والعمال اإلدارة بين تحالف بمثابة الصناعة واعتبر . ( The Human Factor in Business

و1926م. 1919م عامي إضرابات في كبيرين مصالحة جهدي في مباشرة وشارك ككل. المجتمع

أكسفورد كليات بعد فيما سميت التي الكليات، من سلسلة في إدارة كلية أول افتتح 1919م، العام وفي

لإلدارة.

يورك مدينة في الفقر عن الثالثة إحصائيته بنشر راونتري قام حياته، نهاية في 1951م، العام وفي

عن ًال عم وكذلك ، ( Poverty and the Welfare State ) الرفاهية ودولة الفقر بعنوان وهي

English Life ) الفراغ وأوقات اإلنكليزية الحياة بعنوان واالستجمام الفراغ وقت استغالل كيفية

الفقر عن الجديدة الدراسة عرض وتم منهجيتهما، إلى ًا نظر العملين كال ُتقد وان . ( and Leisure

وعلى الفقر. نسبة تقليل في الرفاهية دولة لدور تقييمها في للتفاؤل المقبول الحد تجاوزت بأنها

الرفاهية ودولة الفقر وهي الفقر، عن راونتري دراسات من األخيرة الحلقة تعكس ذلك، من الرغم

من العكس وعلى 1899م. العام منذ الفقر ومفاهيم الرفاهية ودولة المعيشة مستوى في تغييرات ،

عن الطويلة، راونتري حياة في كامل تعبير أول الفراغ وأوقات اإلنكليزية الحياة دراسة تعتبر ذلك،

أبحاثه في ومنهجه وقلقه اهتماماته من العديد كالهما وتمثل للشعب. واألخالقي االجتماعي السلوك

المستقبلية. المهمة االجتماعية األمور في التحقيق في التحدي وقبول إثبات على وقدرته االجتماعية

ّفزه طوال حياته. وفضاًل عن ذلك، فقد نقلتا التفاؤل نفسه في المستقبل الذي ح

ًا: تشارلز بوث. انظر أيض

ًا: انظر أيض
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(Florian Znaniecki) فلوريـان زنانيكي

ًا ومؤسس االجتماع، لعلم شيكاغو لمدرسة ًا مؤسس ًا مفكر ًا عضو لكونه ًا مزدوج ًا تكريم زنانيكي نال

توماس وليام باسم الغربية وأوروبا أمريكا في ًا مقترن اسمه وكان بولندا. في االجتماع علم ألكاديمية

The ) وأمريكا أوروبا في البولندي الفالح مشروع في معه تعاون الذي ، (William Thomas)

ُأطلق فيما السوسيولوجية مساهماته واستمرت . ( Polish Peasant in Europe and America

وذلك االهتمام، محور في العامل الفرد خبرات تضع منهجية وهو «اإلنساني»، االجتماع علم عليه

أثناء حياته التي قضاها في أمريكا وبولندا.

العام في بولندا في زنانيكي ُولد إذ زاخرة، علمية تنشئة من الثقافية زنانيكي فلوريان منهجية نمت

جامعة في ًا وطالب أعماله، ُتنشر ًا شاعر يصبح أن قبل األوروبية اللغات من الكثير وتعلم 1882م.

من فترة قضائه وإلى الجامعة، من طرده إلى لروسيا المناهضة الثقافية أنشطته أدت كما وارسو.

ًا تلميذ أمضاها فترة ذلك في بما أوروبا، في الجامعات من العديد إلى الدراسية والزيارات الترحال

المستمرة السياسية أنشطته منعته كراكاو، جامعة من الدكتوراه درجة على حصوله وبعد لسيميل.

بهذه والتقى، البولنديين. المهاجرين حماية لجمعية ًا مدير فأصبح أكاديمي، منصب على الحصول من

األساسيين األعضاء أحد وهو توماس، وليام األمريكي االجتماع بعالم 1913م العام في الصفة،

من بالعديد قيامه إلى شيكاغو في المهاجرة بالمجتمعات توماس اهتمام وأدى شيكاغو. مدرسة في

واألمركة. الصهر عمليات في وتأثيرها والثقافية االجتماعية أصولهم عن ًا بحث أوروبا إلى الرحالت

في التعاون أبحاث أهم أحد رحلة بدأت وبذلك شيكاغو، إلى زنانيكي سافر توماس، اقتراح على وبناًء

علم االجتماع التاريخي.

التجريد اتجاه ضد وتقدمية براغماتية كاستجابة شيكاغو جامعة في األولى زنانيكي أعمال تطورت

بارك روبرت أعمال أضفت وقد وأمريكا. أوروبا في األوائل االجتماع علم لمفكري النظري

واالقتصادية االجتماعية لالضطرابات دقة أكثر ًا سرد البحث على توماس ووليام (Robert Park)

المهاجرة العاملة القوى أغلبها عززت والتي السريعة، والمدنية الصناعية الثورة به اتسمت التي



النساء من أكثرهم كان الذين والمحسنين، االجتماعيين باإلصالحيين البحث تأثر كما ًا. ثقافي المختلطة

أخالقية تداعيات أي دون من للرفاهية وإمبريقية واقعية أكثر بمنهجية وبمطالبتهم آدمز، جين مثل

فهم في ًا مهم ًا أساس ًا حجر الذات مفهوم ميد، هربرت جورج بوجود ًا، أيض البحث ورأى دينية. أو

السريع، االجتماعي التغير استيعاب إلى التوصل أجل من المتنافرة االجتماعية القيم بين الجمع كيفية

والدمج الثقافي الحساس. وانسجم زنانيكي في تلك البوتقة مع األشخاص واألفكار.

المنظمة على الفرد اعتماد مشكلة هو ، البولندي الفالح كتاب في االهتمام محور في التناقض كان

«المالحظات في أبرزها كما الفرد، على والثقافة االجتماعية المنظمة واعتماد والثقافة، االجتماعية

بصرف المتوقع البشري السلوك شمولية شرح دوركهايم هدف كان حين ففي الميثودولوجية».

كان وتوماس زنانيكي تناوله الذي التأويلي التحدي كان فقد البشرية، الفردية الدوافع عن النظر

وليس اإلمبريقي، البحث لمنهجية ًا مختلف ًا نوع ذلك وتطلب التغير. وجه في ومرونته المتأصل تقلبه

المشتركة القيم عن البحث إلى الفردية المعاني فهم محاولة وأدت اإلحصائية. القواسم في ًا بحث

تشكلت التي المشتركة» «التعريفات أي ـ معين فرد أي عقل «خارج» الممارسات وعن ًا ثقافي

للتفسيرات دليل عن البحث إلى وكذلك ـ القومية للسيادة الثقافية والموروثات الدينية األفكار بفعل

(الذي الكتاب في المقدمة العلمية المادة من الضخم المقدار ُتمد اس كما بعينها. سياقات في الفردية

سلسلة من العمل) إجمالي من المئة في 60 على وتحتوي اختبارها، تم وثيقة 15000 من يتكون

الصحف، ومقاالت بولندا، في المهاجرين جمعيات إلى ورسائل المهاجرين، رسائل مختلفة: مصادر

المتحدة. الواليات في البولنديين المهاجرين مؤسسات من ومعلومات األفراد، تاريخ ومذكرات

والقدرة الفرد إصرار على متنقل معنى ذي دليل لتوفير وذلك ًا، تقريب لقرن األدلة تقديم واستمر

الجماعية على التحول التنظيمي في وجه الصراع والمعاناة االجتماعيين.

حيث بولندا، إلى 1920 العام في فعاد سهلة، الحياة مهاجر اجتماعي كعالم نفسه زنانيكي يجد لم

اجتماع علماء وتناول البولندية. االجتماع علم لجمعية ًا ومؤسس بوزنان، جامعة في ًا أستاذ أصبح

البولندي الفالح في زنانيكي عرفه كما الحال»، «تعريف مفهوم المتتالية أعمالهم في شيكاغو

مثل أخرى، مهاجرة مجموعات من مماثلة مادة إليها وأضيف جمعها، التي البولندية والمواد

زنانيكي، مساهمات حيث من المفهوم، هذا وأصبح واالسكندينافيين. واليهود اإليطاليين المهاجرين



الناس عّرف ما إذا وذلك المأثور»، توماس «قول بـ خاطئ بشكل إليه يشار أصبح لدرجة ًا مقدس

حالهم كحقيقة، فإنهم حقيقة في عواقبهم: حجر أساس نظري لنظرية التفاعلية الرمزية».

وتناولت واإلنكليزية). البولندية باللغتين ُنشرت ) الكتب من العديد التالية العقود أثناء زنانيكي كتب

وفسر . االجتماع علم منهجية وحول االجتماعي، النفس وعلم التربوي، االجتماع علم الكتب هذه

ما ًا دائم الثقافية البيانات أن فكرة وهي اإلنسانية»، «معامل مفهوم األخير العمل في زنانيكي

نتيجة بذلك وهي آخر، لشخص نشطة خبرات إلى «تنتمي فهي وبذلك ما»، «شخص لـ تكون

على ًا، مهم ًال عم ، ( Social Actions ) االجتماعية األعمال أعماله أكبر وكان الخبرات». تلك

ذلك، على ًال ومثا األمريكية. االجتماع علم نظرية تطوير في كبير أثر ذا ًا إبداعي استثنائه، من الرغم

وكانت للثقافة». «الحامل لإلنسان االجتماعي للعمل المتميزة العوامل عن بارسونز تالكوت أعمال

وفي بيكر. س. هوارد أعمال في المثال سبيل على للتأثير به ًا معترف ًا مصدر ًا أيض زنانيكي أعمال

انتقائية، بصورة المجمعة الوثائق استخدام أثارها التي المنهجية، التحديات أصبحت 1938م، عام

هربرت له وقدم حرره مجلد في وقائعه ُنشرت الذي األساسية، المؤتمرات ألحد الرئيس الموضوع

ًا استمرار النقاش حول صحة وموثوقية مثل تلك المناهج. بلومر (Herbert Blumer) ، مؤكد

وأكاديمي وطني كبولندي زنانيكي موقف أثار ،1939 عام بولندا ألمانيا فيه غزت الذي الوقت في

االجتماع لعلم ًا أستاذ حياته من تبقى ما وأمضى المتحدة. الواليات إلى العودة على ُأجبر و المخاطر،

منطلق من وكتب المشهورين، العلماء من أصبح قد كان الوقت ذلك وفي إلينوي. جامعة في

أعماله آخر نشر 1952م، عام وفي الكالسيكية. النصوص بعض المتعددة، االجتماعية أدواره

Modern Nationalities and Cul- ) الثقافية والعلوم الحديثة الجنسيات كتاب وهو الرئيسة،

بمساهماته االحتفاء يتم ولم 1958م. العام في وتوفي قط، بولندا إلى يرجع ولم . ( tural Sciences

1989م. في علم االجتماع اإلنساني في مسقط رأسه مرة أخرى حتى انهيار الشيوعية في العام

فيها بما السوق ودراسة المعاصر العام الرأي يعتمد إذ نفسه؛ االجتماع علم زنانيكي إرث تجاوز

للتحقق كوسيلة الحال تعريف مفهوم على أساس بشكل النقاش، مجموعات مثل المنهجية، األدوات

النوعي. االجتماع علم في المعاصرة األعمال أغلب في الحال هو كما الجماعية، االستجابات من

أن على وإصراره زنانيكي إلى االجتماع، علم في َّلمات مس اليوم يعتبر فيما الفضل من كثير ويرجع



للتغير استجاباتهم تقدير علينا كان ما إذا ًا، وعملي ًا نظري وفهمه، سماعه يجب الفردي البشر تفكير

االجتماعي.
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(William Sumner) وليام سامنر

االجتماع علم حول ًا دراسي ًال فص قدم من أول األمريكي، االجتماع علم أبو سامنر، غراهام وليام كان

سبنسر، وهربرت كونت أوغست أسالفه مثل للمجتمع علم وضع إلى سعيه وفي جامعة. أي في

االشتراكية لفظ من اللغوي قربه إلى ًا نظر (Sociology) السوسيولوجيا لفظ استخدام سامنر قاوم

So-) المجتمع علم لفظ منه ًال بد استخدم ولذا ًا. وسياسي ًا فكري يعارضه كان ما وهو ، (Socialism)

cietology) ، وهو مصطلح لم يفهمه الجميع.

والرياضيات والتاريخ الفلسفة فدرس 1859م، العام في يال بجامعة والتحق 1840م، عام سامنر ولد

نيوهافن إلى عاد ثم للدراسة، وألمانيا إنكلترا إلى تخرجه بعد وسافر والالتينية. اليونانية واللغتين

1869م. ًا في العام ّين قسيس حيث ُع

والعلوم للسياسة ًا أستاذ سامنر ّين ُع 1872م، العام ففي ًال. طوي كقسيس عمله يدم لم ذلك ومع

سنة عشرين أول االقتصاد ودرس 1910م. العام في وفاته حتى فيها وبقي يال، جامعة في االجتماعية

الدراسية الفصول إعطاء عن تخلى عشر، التاسع القرن من التسعينيات بداية وفي هناك. عمله من

الذي الجديد االجتماع) (علم المجتمع بعلم ذلك عن ًا عوض واهتم ًا، تمام الجامعة لطالب االقتصاد في

حكومة عن األورثوذكسي لسبنسر كمؤيد سامنر ودافع ًا. أكاديمي به ًا معترف ًا علم يصبح أن يوشك كان

تدين الذي ما 1883م، العام في نشر الذي كتابه في ( laissez-faire ) التدخل) (عدم يعمل» «دعه

. ( What Social Classes Owe to Each Other ) ًا بعض لبعضها االجتماعية الطبقات به

في الرأي ذلك وساهم بشيء. لبعضها تدين ال االجتماعية الطبقات أن هذا كتابه في سابنر وأوضح

تعزيز مكانته كأحد رواد العصر الزخرفي وعلم االجتماع.

جامعة في االجتماع علم في ًال فصو ُيدرس سامنر كان ـ الحكايات تتباين ـ 1876م أو 1875 العام في

ولكن لفصوله، أساس كنص (1873م) االجتماع علم دراسة سبنسر كتاب من اتخذ قد وكان يال.

النشوء أفكار تدريس معارضته بسبب يال جامعة رئيس (Noah Porter) بورتر نوح يعجب لم ذلك



في باالستمرار له وُسمح النزاع، سامنر كسب األكاديمية، الحرية على وباعتماده يال. جامعة في

استعمال نصوص سبنسر للتدريس.

سامنر أعمال أشهر من 1906 العام في نشر الذي ( Folkways ) الجماعة أسلوب كتاب يعتبر

أكل بينها من كثيرة مواضيع واستعرض واسعة مجاالت الكتاب هذا في تناول فقد اإلطالق. على

الرياضيِة واأللعاب والدعارة، والرِق، المحارِم، وسفاح األطفاِل، وقتل واإلجهاض، البشر، لحوم

واألماكن، األزمنة بعض في وغيرها األفعال هذه مع التساهل أسباب في كتابه في وبحث وغيرها.

بينما يتم إدانتها في أخرى.

على والحصول البقاء غريزة تقودها كانت وحشية حياة عاشوا األوائل البشر أن سامنر يرى

على البشر اعتمد البقاء، أجل من البدائي القتال هذا وفي الحياة. على للحفاظ األساسية االحتياجات

البداية في ـ صغيرة مجموعات في يعيشون كانوا البشر أن وبما األخطاء. وعلى الخرقاء التجارب

المجموعات افراد فإن ـ وإنتاجه الطعام تقنيات بازدياد نمت ثم ومن الحجم، حيث من ًا جد صغيرة

يتعلمون من بعضهم أفضل المنهجيات للتعامل مع حالهم الخاص بهم. وكما أوضح سامنر:

ًا ووفق ًا. وألم ًا جهد وأقلها الطرق بأفضل الهدف حققوا وقد مالءمة. األكثر الوسائل اختيار تم وهكذا

أجل من الكفاح واستمر والمهارات. والروتين العادات تطورت البشر جهود سلكته الذي للدرب

األخرى؛ تجارب من مجموعة كل وأفادت المجموعات. قبل من بل األفراد، قبل من ليس الوجود،

وبذلك أصبح هناك تعاون الختيار األساليب المالئمة.

الوقت وبمرور يرومونها. التي المقاصد لتحقيق ذاته األسلوب األفراد جميع يتبنى ما مجموعة ففي

والسلطات. والتقليد المحاكاة خالل من التالية األجيال إلى وتنتقل أعراف، إلى األساليب تلك تتحول

المجموعة أفراد جميع يستخدمها التي الرسمية غير األساليب تلك مجموع على سامنر أطلق وقد

األفعال من تجعل اجتماعية قوة هو الجماعة فأسلوب .« الجماعة أسلوب » مسمى احتياجاتهم لتلبية

آخر فرد كل على ضغط العادات هذه عن وينتج عادات. ما مجموعة أفراد لدى والمألوفة المتكررة

كما المجتمع ماهية تصنع التي األساسية القوى «أحد هو الجماعة فأسلوب المجموعة. مع ّيف ليتك

هي عليه».



الصعب من فليس جيل، إلى جيل من بانتقاله طويلة فترات على يتطور الجماعة أسلوب أن وبما

بالتقدير ويحظون بالسلطة يتمتعون الذين هم خبرة وأكثرهم المجموعة أفراد كبار أن مالحظة

أفرادها فإن الطعام، من كبيرة كميات إنتاج تقنيات تطور لم البدائية المجتمعات وألن واالحترام.

القبائل (مثل المجموعة داخل بعضها عن متميزة صغيرة مجموعات تكوين نحو يميلون

قوية روابط المجتمعات هذه داخل وتنشأ وعائالت. أقارب عالقات لتشكيل وذلك إلخ) والطوائف...

الذين األفراد تجاه بالعداء قوي شعور أو الثقة، عدم ذلك ويرافق متميزة، قبيلة أو أسرة كل داخل

قوي تعاطف إلنتاج الجماعة أسلوب ينزع السبب، ولهذا المباشرة. األسرة أو القبيلة إلى ينتمون ال

داخل المجموعة، إضافة إلى عداوة قوية تجاه المجموعات األخرى.

األخرى االجتماعية والعلوم االجتماع علم في محورية فكرة أصبح آخر ًا مفهوم سامنر قدم هنا

على بناء الجماعات من غيرها على الحكم إلى ما جماعة ميل تعني التي العرقية» «المركزية هي

هو ما فرد به يعتقد الذي الجماعة أسلوب أن االعتقاد إلى نزعة هناك إن كما الخاصة. معاييرها

غريبة أو فاشلة تعد أخرى مجموعة أفراد وسلوك تصرفات فإن ولذا، باألمور للقيام أسلوب أفضل

والطوائف القبائل بين والعنف التوتر أشكال من تزيد العرقية المركزية فإن ولذا بالعداء. توحي أو

المنفصلة الموجودة داخل المجتمع.

أسلوب ويوجهها يصوغها التي والفعل للمعرفة الرسمية غير األساليب تبدأ الوقت، بمرور

سامنر عليه يطلق جديد مستوى إلى الجماعة أسلوب يرفع ما كحقائق، مقوننة أو رسمية الجماعة،

أن إال ًا، قانون وليس للتعامل، ًا أسلوب يمثل الجماعة أسلوب أن من الرغم وعلى «األعراف».

عقوبة يستوجب ًا خطير ًا أمر فيعتبر األعراف انتهاك وأما ما. ًا ردع أو ًا خفيف ًا عقاب يستوجب انتهاكه

عدم يجب التي األمور وهي ، (taboos) المحرمات على أكثرها في األعراف وتشتمل صارمة.

أكل كان سواء المحرمات، من بالجماعة يضر أن شأنه من ما كل اعتبار يتم أن ويمكن بها. القيام

سبيل (على مناسب غير شخص مع جنسية عالقة إقامة أو حرب، شن أو الطعام، من معينة أنواع

المثال، سفاح القربى)، أو إغضاب الرب، واألشباح... إلخ.

حل في الذات على االعتماد من باالنتقال المثال سبيل على المجتمعات، تطور من مزيد ومع

على والسيطرة النظام، على الحفاظ في متخصصين رسميين ضبط عمالء تنمية إلى النزاعات



ًا أعراف القوانين اعتبار ويمكن كقوانين. وممأسسة مقوننة األعراف بعض تصبح أن ويمكن الجرائم.

من ًال وبد وقياسية. ممنهجة ًا ردود انتهاكها يتطلب إذ الجماعة؛ رفاهية أجل من األهمية غاية في

أو األعراف فإن ًا)، سن القوم (أكبر القبائل شيوخ يصدرها التي التمييزية األحكام على االعتماد

بها القيام الممنوع األفعال على بوضوح تنص (قوانين)، حكومية كوثائق تدون أن يجب النواهي

والعقوبات الواجبة عند ثبوت الجرم.

خدمة خاللها من يمكن التي أهمية األكثر الوسائل هي الجماعة أساليب أن بقوة سامنر جادل لقد

أو له، ًا محور الجماعة أساليب االجتماع علم يتخذ أن كذلك واقترح المجتمع. أفراد احتياجات

وتطبيقها. الجماعة أساليب وضع من تتكون المجتمع «حياة أن استنتج فقد للدراسة. أولي كموضوع

وأنه يمكن تعريف علم المجتمع بأنه دراسة لهذه األساليب».

ًا: هربرت سبنسر. انظر أيض

ًا: انظر أيض
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(Herbert Spencer) هربرت سبنسر

أصحاب أحد أثاره ًال سؤا (Talcot Parsons) بارسونز تالكوت كرر العشرين القرن منتصف في

في عتيقة أفكار هي سبنسر أفكار أن اعتبر إذ لسبنسر؟»؛ اآلن يقرأ «من ًال قائ السياسية النظريات

أبعدته التي والنشوئية الوظائفية األفكار من األخيرة أعماله في بارسونز اقترب فقد أحوالها. أفضل

اكتشاف إعادة في النظريات أصحاب من العديد بدأ الوقت ذلك ومنذ سبنسر. أفكار عن البداية في

أفكار سبنسر، وأدركوا أنها أفكار معاصرة على الرغم من كتابتها بلغة عصر أقدم.

األدب في ًا نشط ًا مدرس والده وكان 1820م. العام في ديربي في ًا كنسي منشقة عائلة في سبنسر ولد

يشارك كان الذي عمه يدي على هربرت تعلم وقد الحر. التفكير على ولده ويشجع الدينية، والحلقات

إلى نزعة لديه وكان والعث، َفَراش ال بدراسة االهتمام على هربرت نشأ وقد نظره، وجهة في والده

ومهندس هندسي كرسام وظيفة على عائلته صالت طريق عن وحصل واألحياء. الرياضيات دراسة

القرن أربعينيات منتصف حتى الحديد السكك صناعة في وبقي وبرمنغهام. لندن حديد بسكك مدني

الطويل بالتاريخ ًا تمام ًا مقتنع وأصبح الجغرافية، (Lyell) لييل نظريات اكتشف حين عشر التاسع

The ) اإليكونوميست مجلة في ًا مساعد ًا محرر عمل لميوله، وإرضاء وتطورها. األرض لنشأة

بينها من كان (التي الخاصة أعماله لممارسة فرصة الوظيفة هذه له وأتاحت . ( Economist

بالكامل وقته تخصيص من 1853 العام في عمه من ميراث وساعده ورق). مشبك أول اختراع

لألبحاث العلمية.

والفردية للنفعية ًا نقد يمثل األول كتابه كان فقد والسياسة، الفلسفة في الفردي أسلوبه من الرغم على

العلوم في محاوالته أولى كانت ذلك ومع االجتماعية. الظاهرة واستقاللية واقع تؤسسان كانتا اللتين

اكتشف قد الوقت ذلك في وكان هيويل. ووليام ميل جون أعمال خالل من النفس علم دراسة اإلنسانية

(Harriet Martineau) مارتينيو هارييت موجز خالل من وذلك كونت، ألوغست الوضعية الفلسفة

تركيبية» «فلسفة بوضع لنفسه ًا هدف سبنسر ووضع الموسوعية. العلمية كونت برؤية ًا كثير ُأعجب و .

من سلسلة وضع إلى يرمي كان فقد حياته. أعمال أهم خارطة 1857م العام في ووضع النشوء، عن



الرغم وعلى واألخالقيات. االجتماع وعلم النفس وعلم األحياء علم مبادئ ثم ومن العامة، المبادئ

وفاته. قبل الفكري هدفه إنجاز من تمكن فقد متعددة، بطرائق خطته على طفيفة تغييرات إجراء من

إلى ًا منجذب كان لكنه ـ الخاصة نظره وجهة تمايز بشدة حدد إذ ـ لكونت أتباع من يكن لم أنه ومع

التنظيم، مبادئ فاستمد الخاصة. بطريقته ذلك تطوير مهمة عاتقه على وأخذ االجتماع، لعلم تأييده

استخدم من أول سبنسر وكان واألحياء. الجيولوجيا علمي في الواسعة قراءته من النشوء، فكرة

لفظة «النشوء» بمدلولها الحديث المتداول اآلن.

بمساعدة السابقة، الفلسفة في آرائه بعض تضمنت التي التركيبية» «الفلسفة وضع سبنسر أنجز لقد

لعمله كأساس استخدمها التي اإلثنوغرافية المعلومات بجمع قاموا الذين الباحثين المساعدين من عدد

استمرت التي الضخمة المجلدت من سلسلة في المعلومات هذه ُنشرت و االجتماع. علم في النظري

السوسيولوجيا مبادئ عمله أكمل وقد وصيته. في ذكرها معينة شروط على بناء وذلك وفاته، بعد

) السوسيولوجيا دراسة سماه العلمي النهج عن صغير بموجز ( Principles of Sociology )

. ( Study of Sociology

والجبال فالكواكب المادة؛ من مركبة أشكال هي حقيقتها في الظواهر جميع أن سبنسر اعتبر

من الحقيقة وتتكون ذاتها. المادة من مختلفة أشكال ببساطة هي والمجتمعات والعقول والحيوانات

حاالت في مادة تكتالت تكون أن شأنها من وتنافر تجاذب قوى إلى باإلضافة المستمرة، المادة حركة

المتناسق التركيب نحو ًا محدد ًا اتجاه المستمر التحول هذا ويفسر االتزان. وعدم االتزان، من متباينة

عمليات يوثق أن عليه أن ورأى «النشوء». مصطلح سبنسر عليه يطلق ما وهو متزايدة، بصورة

النشوء لكل هذه األشكال المختلفة من الظواهر.

والمستوى العضوي، والمستوى العضوي، غير المستوى المادة: لتنظيم مستويات ثالثة سبنسر حدد

علم يتعامل بينما المتحركة)؛ (غير الخامدة المادة مع والكيمياء الفيزياء وتتعامل العضوي. فوق

البيئية البينية والعالقات واألجساد العقول وتصور العضوية؛ الحية الظواهر مع النفس وعلم األحياء

تتجاوز التي الظواهر مع االجتماع علم يتعامل ذلك ومع البيني. لالعتماد العضوي الشكل لألجساد

التي الروابط إن البيني. الترابط من مختلفة ًال أشكا يتناول إنه كما العضوي، التنظيمي المستوى

الروابط بينما داخلها. والقوى الطاقة بتدفق تسمح مباشرة مادية روابط هي العضوية الظواهر تربط



عاطفية تعبيرات خالل من لألفراد البيني والتأثير اللغوي الخطاب على فتشتمل العضوية، فوق

وفكرية.

اقتراح يرفض أنه من الرغم على خاص، نوع من حي كائن هو سبنسر إلى بالنسبة المجتمع إن

تختلف التي المميزة خصائصه له دامت ما نظام، أو حي، كائن إنه عضوية. لكينونة فقط مساٍو أنه

الجماعية، الروح أو الجماعية العقلية في متأصل إنه الفردية. أجزائه من جزء كل صفات عن

«حس هناك ليس المجتمع حالة ففي النفس. علم يدرسها التي الفردية العقلية عن ًا تمام يختلف وهذا

العديد تفاعل عن الناشئة المستقرة الدائمة التركيبات ولكن خاص، بوعي يتمتع مركزي اجتماعي»

األفراد، بها يشترك التي واألفكار العواطف عليها تحافظ متواترة بيني اعتماد نماذج هي األفراد من

والتي يستمدون منها شخصياتهم وحوافزهم النموذجية.

وبالسمات والبيئة) والجيولوجيا (المناخ المادي بالمحيط العضوية فوق التراكيب حركة ترتبط

خالله من ينتج الذي االجتماعي للسبب المستقل المستوى تظهر ولكنها لألفراد، والنفسية البيولوجية

ومع و«التوحد». «التكامل» عن ناتج االجتماعي والتطور ًا. مساري ًا تغير االجتماعية القوى تفاعل

أفرادها يصبح كما حجمها، ازداد كلما ًا تعقيد العضويات، من غيرها مثل المجتمعات، تزداد ذلك

ًا على بعضهم. ولذا فإن عمليات التكامل تكملها عمليات التفاضل. ًا وأكثر اعتماد أكثر تخصص

مثل األعالف، ملتمسي الصيادين من صغيرة مجموعات من الكبيرة المجتمعات جميع نشأت لقد

Kalahari Bush-) كالهاري في البوشمن قبائل بين وجودها سبنسر أكد التي المجموعات تلك

تلك وتنمو . (Andaman) أندامان جزر وسكان (األبورجينز)، األصليين أستراليا وسكان (men

وإيروكواس (Dakota) وداكوتا (Comanche) كومانشي قبائل مثل فدراليات إلى المجموعات

المملكة مثل مضاعفة» «تجمعات مجتمعات إلى بدورها الفدراليات هذه وتنمو . (Iroquois)

وفى ًا. تعقيد المجتمعات أشكال أكثر أحد المعاصرة التجمعات وتعتبر التقليدية. واليونان المصرية

على اعتمادهم وينمو والمجموعات، األفراد تكامل يزداد المجتمع تطور مراحل من مرحلة كل

بعضهم بصورة كبيرة.



عمليتين يتناول أنه سبنسر يرى ما وهو أكبر، بصورة متفاضلة المجتمعات تصبح نفسه، الوقت وفي

من تنفصل التي العملية هو الطبقي والتقسيم الوظيفي. والتخصص الطبقي التقسيم من متمايزتين

األولى األشكال وكانت المجتمع. عامة عن الصفوة أو الحاكمة الطبقة ـ الحاكمة الهيئة ـ خاللها

والنساء المسيطرين الرجال بين المساواة عدم مؤسسة الجنس، على تعتمد الطبقي التقسيم من

يتم آخر بتفاضل الجنسي التفاضل استبدال تم ًا، تعقيد أكثر المجتمعات أصبحت وفيما التابعات.

التخصص وأما ًا. تعقيد أكثر الطبقية التراكيب وأصبحت والسياسية، االقتصادية الموارد أساس على

بمهام المتعلقة األنشطة من كوكبة أو متميزة، نظم في المجتمعات اختالف في تمثل فقد الوظيفي،

والصناعية، والمهنية والدينية واالقتصادية والسياسية والرسمية العائلية، الهيئات وتكون محددة.

مع مترابطة فهذه ذلك، من الرغم وعلى التفاضل. تام مجتمع أي األساسية الوظيفية والمسارات

أنظمة أكثر وظيفية، أو «كيانات»، تتمتع كل منها بقدر أكبر أو أقل من التماسك واالستقرار.

ِّظم» َن م و«نظام رعوي» «نظام هي المجتمعات، تنشأ فيما تتطور، التي األساسية الكيانات إن

المعنية األجزاء تلك للمجتمع الرعوي النظام ويتضمن متداخل. توزيعي» «نظام خالل من تتصل

النظام ويتكون الفضاء. عبر للموارد واإلقليمي المحلي التوزيع َّكلها ش التي اإلنتاجية بالنشاطات

بين تتراوح التي المجتمع، في الداخلية والعالقات الحكومة، بشؤون تعنى التي األجزاء من ِّظم المن

المركزية، الدولة إلى ًال وصو والتوزيعية، الصناعية النشاطات ِّظم تن التي والمالية التجارية األنظمة

والهيئات العسكرية التي تنظم جميع المجتمعات.

مجتمعات هي المجتمعات وهذه السيطرة. إلى ِّظم المن النظام يسعى الكبيرة المجتمعات في

من صارمة هيكلية طريق عن الحكم مباشرة المستبدين للحكام فيها يمكن «عسكريتارية»،

أخرى ناحية ومن المجتمع. أعضاء كل قبل من للحكام حاد طبقي وتقسيم والمسؤولين المرؤوسين

مجتمعات بذلك وهي الرعوي، النظام سيطرة تظهر فإنها ًا، تعقيد األكثر الحديثة المجتمعات فإن

هذه وتعتمد المركزية. الحكومة تحكم من يحد وهذا «مواطنين»، كـ حقوقهم لهم فاألفراد صناعية.

المواطنين بعض وضعها التي التعاقدية العالقات عن الناتج التكامل على الصناعية المجتمعات

العسكريتارية المجتمعات بين كبير تباين وهناك والعمال. المالك طبقات وجود عنها ونتج األحرار،

أدرك قد سبنسر وكان والحديثة. القديمة المجتمعات بين ًا تباين هناك إن كما الصناعية، والمجتمعات



التدخل في الحكومات بدأت إذا عسكريتارية نزعات لديها تنشأ أن يمكن الحديثة المجتمعات أن

عن الصناعية النشاطات إدارة األفضل من أنه سبنسر أكد ليبرالي، وكسياسي االقتصاد. إدارة في

ًال من إقامة مؤسسات مركزية للتخطيط والتحكم. طريق نظام مالي وسوقي بد

وإيطاليا وألمانيا وفرنسا أمريكا في آلرائه أتباعه بتطوير كبيٌر، دولٌي تأثيٌر سبنسر ألفكار كان

مذهب على تفوقوا الذين «الوظيفي» المذهب أصحاب وحتى نفسها. وبريطانيا واليابان وإسبانيا

االجتماعية الظاهرة استقاللية الكتشافه سبنسر إلى بالفضل يدينون عديدة، لسنوات النشوء

بارسون بدأ عندما أنه المدهش من وليس مجتمع. ألي المتفاضلة للعناصر البيني الوظيفي واالعتماد

إلى النشوء بنظرية الخاصة األفكار تقديم وأعاد سبنسر، أعمال بقراءة بدأ الوظيفية، نظريته بوضع

التحليل السوسيولوجي.

ًا: ليونارد هوبهاوس، وليام سامنر. انظر أيض
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(Albion Small) ألبيون سمول

علم مؤسسي أحد كان أنه ، أولها أسباب. لعدة بالذكر جديرة بارزة شخصية سمول، ألبيون كان

ُأنشئ قسم كأول شيكاغو جامعة في االجتماع علم قسم بإنشاء قام أنه ، ثانيها و األمريكي. االجتماع

Ge-) فينسنت إ. جورج زميله مع باالشتراك سمول نشر ، ثالثها جامعة. أي في االجتماع لعلم ًا رسمي

و 1894م. عام أمريكي كاتب تأليف من االجتماع لعلم مدرسي كتاب أول ، (orge E. Vincent

American Journ- ) االجتماع لعلم األمريكية المجلة لتحرير ًا رئيس 1895م عام ّين ُع أنه ، رابعها

مارس األسباب هذه إلى ًا ونظر االجتماع. علم في أكاديمية جريدة أول وهي ، ( al of Sociology

ًا كحارس علمي في المراحل المبكرة من تطور علم االجتماع في أمريكا. ًا حاسم ًا إداري سمول دور

في كولبي كلية دخل عندما واقتفى، معمداني. قس ابن وهو 1954م، عام سمول وودبري ألبيون ولد

تخرجه وبعد الالهوتية. الدراسة في والده أثر 1872م، عام ماين والية في الواقعة ووترفيال مدينة

حتى دراسته أكمل حيث ماساتشوستس، في الالهوتي نيوتن بمعهد سمول التحق 1876م، العام في

وبمباركة االقتصادية. والده حالة تحسن مع ملحوظ بشكل للكهنوت حماسه وتضاءل 1879م. العام

والده بات بمقدوره متابعة دراسة العلوم العلمانية في ألمانيا.

َثم ومن برلين، جامعة في بداية القومي، واالقتصاد التاريخ دراسة في بفصول سمول التحق ألمانيا في

يدرس كان الذي سيميل بجورج سمول التقى ألمانيا، في فيه كان الذي الوقت وفي ليبزيغ. جامعة في

ألمانيا في الدراسة عن انقطع ذلك ومع واجتماعية. فكرية عالقة الرجلين بين ونشأت هناك، الفلسفة

. (Colby College) كولدج كولبي األم مدرسته في ًا منصب 1881م عام في عليه ُعرض إذ ًا، مبكر

قصيرة إجازة وبعد السياسية. والعلوم التاريخ فيها دّرس حيث كولبي، في سنوات لسبع سمول وبقي

ًا رئيس وعين أخرى، مرة كولبي إلى سمول عاد 1889م، ـ 1888 لعام هوبكنز» «جونز جامعة في

لذلك المعهد. وبقي في رئاسته لثالثة أعوام.



كمدير سواء االجتماع، علم في اهتماماته بتطبيق سمول بدأ كولبي، في فيه كان الذي الوقت وفي

علم في الخاصة محاضراته بإلقاء أو االجتماع، علم في دراسية فصول تقديم على الكلية شجع إذ

العام في كولبي في مرة ألول االجتماع علم في الدراسية الفصول هذه أول تقديم وتم االجتماع.

جامعة في لسمول ًال زمي وكان ، (Frank Blackmar) بالكمار فرانك قام نفسه العام وفي 1890م.

فصلين أول هذان وكان كنساس. جامعة في االجتماع علم في ًا دراسي ًال فص بتقديم هوبكنز، جونز

فصله سامنر وليام فيها قّدم التي الفترة منذ أمريكا جامعات في االجتماع علم في يقدمان دراسيين

1976م. أو 1875 الدراسي في جامعة يال عام

عن يبتعد أن من البد شرعي، علمي كعلم سيتطور االجتماع علم كان إذا أنه بفكرة بشدة سمول آمن

لعلم ذلك أنجزوا قد ووارد، وسبنسر كونت من كل وكان فيها. المبالغ الكونية االجتماعية النظريات

الفرعية المجاالت في المتخصصون يستطيع بحيث التخصص، لتأكيد الوقت حان ولكن االجتماع،

لسمول ًا ووفق االجتماعية. واألبحاث النظريات في الملحة القضايا في للتأثير خبراتهم جلب األضيق

فقد حل حينها «عصر علم االجتماع».

المتخصصة علومهم إلخضاع خاص بشكل مجهزين كانوا األمريكان العلماء أن ًا أيض سمول واعتقد

البراغماتية الروح إلى ًا واستناد هذا. الناشئ المجتمع علم تطوير أجل من أوسع مشروع إلى

فقد االجتماعي، والتجديد اإلصالح خدمة في إمبريقية ببيانات األفكار تكملة إلى والحاجة األمريكية

على المتنوع األكاديمي والتدريب الحياة مناحي كافة من عديدون علماء يتكون أن الممكن من كان

الممكن من كان فقد لسمول، ًا ووفق الكبير. الهدف هذا أجل من المتخصصة معرفتهم لتنسيق استعداد

في المساهمة في ًا أساسي ًا دور ، American Journal of Sociology مثل صحف تمارس أن

تحسين ظروف البشرية من خالل العلم.

American Journ- تحرير ورئيس شيكاغو جامعة في االجتماع علم في كأستاذ دوره خالل ومن

أكد آخرين بين ومن البراغماتي. والتحكم الكفاءة لقيم ًا متشجع سمول كان ، al of Sociology

َأْقَدم و التصويرية، النظرية أتباع من قلبه في كان سمول أن (Chris Bernert) برنرت كريس

الموضوع حول دراسة سمول نشر 1909م، العام ففي وبالفعل أوروبا. في اإلدارية الكفاءة ِّوني مك



على إلوود) وتشارلز دوركهايم إميل نظريات إلى (باإلضافة ساعدته ( The Cameralists )

صياغة أحد التقارير المبكرة عن طبيعة الميثودولوجيا االجتماعية.

وكان سمول، أعمال أهم من هو ( General Sociology ) العام االجتماع علم أن َّجح المر من

جورج فيهم بمن االجتماع، علماء من مجموعة طرح الوقت ذلك وفي 1905م. العام في ُنشر

غيدينغز وفرانكلين غومبلوفيتش ولودفيغ وارد وليستر تارد وغابريال دوركهايم وإميل سيميل

للتحليل نهائية كاستراتيجية كلها ناقصة كانت ولكن عامة، اجتماعية مذاهب راتزينهوفر، وغوستاف

أصحاب من غيرهم ومن منهم سمول أخذ فقد ًا، تمام أفكارهم رفض من ًال وبد السوسيولوجي.

الفصل في المثال، سبيل فعلى العام؛ االجتماع علم في الخاص برنامجه إلتقان مفيد هو ما النظريات

أن حين في اإلنساني السلوك محرك هي الرغبة أن وارد ليستر فكرة سمول قبل بالفرد، الخاص

من ًال وبد .( (Cybernetic System) السايبرناتي النظام مثل ًا (تمام اتجاهاته ويوجه يقود العقل

عن النظرية فكرته مفهوم أو «وارد» بـ الخاصة االجتماعية القوى رموز دراسة على االعتماد

التي العوامل من المحدودة المجموعة استنباط وحاول الفردي المستوى في سمول بقي العزيمة،

فبّدل الفنية، وارد مصطلحات ًا أيض سمول غير كما دقيق. نحو على الفعلي اإلنسان سلوك في تكمن

ًا آلدم سميث. مصطلح «الرغبة» بـ «االهتمام» أو «العواطف»، تقليد

من يتصرفون فالبشر البشري. للسلوك المحفزة العوامل باعتبارها أساسية عوامل ستة سمول حدد

هذه من توليفة أو التضامن أو الجمال أو المعرفة أو االجتماعي الترابط أو الثراء أو الصحة أجل

كنظرية السنين عبر االهتمام بعض على حازت مثيرة فكرة هذه كون من الرغم وعلى األمور.

ُتفهم في الواقع قط. مرشحة في مجال علم االجتماع العام، إال أنها لم 

على ـ سمول ُيذكر يزال وال كان األصلي الفكر في ولمحاوالته 1926م. العام في سمول توفي

تعليقاته إلى وكذلك األمريكي، االجتماع لعلم علمي وحارس كمدير لدوره ـ خاطئ أو صحيح نحو

المتألقة من حين إلى آخر حول االتجاهات التاريخية والتوقعات في مجال علم االجتماع.

ًا: لودفيغ غومبلوفيتش، ليستر وارد. انظر أيض
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(Pitirim Sorokin) بيتريم سوروكين

تكن فلم السوسيولوجيا؛ مجال في الصريحين المغامرين العلماء أكثر من واحد سوروكين، بيتريم يعد

الشعب بين نشأته فيه غرست وقد والمغامرة. بالجرأة حافلة حياة كانت بل وحسب، علمية حياة حياته

واإلمبريقية؛ والعقلية الروحية للحقائق نسيج بمثابة الواقع اعتبر ًال متكام ًا منظور روسيا في الكومي

نحو ًا وتوجه وشخصية اجتماعية أساسات اإلنسانية األبعاد هذه تكن ولم وحدة، إليه بالنسبة فالحياة

ًا أساسات يبني عليها البشر عوالمهم االجتماعية والثقافية والتاريخية. العالم فحسب، بل أيض

اإلنجازات من راقية بمستويات معروف كومي مجتمع في ونشأ 1889م، العام في سوروكين ولد

القساوسة ومع قريته في المثقفين مع مقنع بأسلوب يناقش وأن نقدي، بأسلوب التفكير تعلم وقد الفكرية.

وطنه ترك قد الصلبة، األرضية هذه من ًا وانطالق الصارمين. القساة المعلمين وحتى األورثوذكس،

لتقوية الليلية بالمدارس ًال أو فالتحق بطرسبرغ. سان في الدراسات من المزيد إلى ًا سعي الشمال في

سلوكيين علماء يد على ليدرس النفسية العصبية (الدراسات) بمعهد التحق ثم ومن األساسية، مهاراته

ومن . (Ivan Pavlov) بافلوف وإيفان ، (V. M. Bekhterev) بيختيريف م. ف. مثل مشهورين

إسقاط في ًا وخطير ًال طوي ًا انخراط بدأ بطرسبرغ جامعة وفي بطرسبرغ. سان بجامعة التحق هناك

فترة أمضى مبتدئ، سياسي وكناشط الرسمي، األساس تعليمه أتم عشر السابع عامه وبحلول القيصر.

عقوبته األولى في سجن الحكومة القيصرية.

بطرسبرغ سان جامعة من الدكتوراه درجة على فحصل التعليمي، بطموحه النشاط هذا امتزج لقد

حركات في انخراطه ولفت الجنائي. القانون في الماجستير درجة حاز كما االجتماع، علم في

ألول كرئيس له ًا نائب خدم الذي (Alexander Kerensky) كيرنسكي ألكسندر انتباه القيصر إلسقاط

ُسجن البولشفيين، يد على كيرنسكي حكومة سقوط وبعد القيصرية. الحكومات سقوط بعد حكومة

عقوبة من 1922 العام من أيلول/سبتمبر في ونجا مرات، ثالث لينين فالديمير يد على سوروكين

إلينا، زوجته مع جديدة حياة هناك بدأ حيث تشيكوسلوفاكيا، إلى الطوعي» «المنفى باختياره اإلعدام

إلى وصوله من قصيرة فترة بعد سوروكين وقبل واإلعدام. السجن تهديدات من مأمن في وأصبح



Edward C.) هايس س. إدوارد هما مؤثرين أمريكيين اجتماعيين عالمين دعوة تشيكوسلوفاكيا

الواليات إلى قدومه في رغبتهما عن له ّبرا وع . (Edward A. Ross) روس أ. وإدوارد (Hayes

أخرى. مواضيع إلى إضافة الروسية، الثورة عن المحاضرات من سلسلة إللقاء األمريكية المتحدة

حيث األمريكية فاسر جامعة إلى وزوجته سوروكين ذهب المتحدة الواليات إلى وصولهما ولدى

الذي ، (Henry Noble McCracken) ماكراكن نوبل هنري آنذاك رئيسها لدى ضيفين نزال

شؤون وتدبير اإلنكليزية، لغته وتقوية محاضراته، بإعداد هناك وقام براغ. في سوروكين به التقى

جولته.

االجتماع علم في مساعد أستاذ منصب لشغل ًا عرض سوروكين ِبل وق يرام، ما على الجولة سارت

في الكبرى األعمال بعض بنشر فشرع مستقرة، حاله أصبحت وبذلك مينيسوتا. بجامعة

و ، ( Leaves from a Russian Diary ) روسية مفكرة من أوراق السوسيولوجيا:

Social ) االجتماعي التحرك و ، ( The Sociology of Revolution ) الثورة سوسيولوجيا

Contemporary Sociological The- ) المعاصرة االجتماعية النظريات و ( Mobility

علم مبادئ هما: القروي االجتماع علم في آخَرين عملين األعمال هذه إلى وأضاف . ( ories

باالشتراك كتبه ( Principles of Urban-Rural Sociology ) القروي ـ المديني االجتماع

المنتظم المصدر من ُألول ا الثالثة والمجلدات ، (Carle Zimmermann) زيمرمان كارل مع

Charles) غالبين ج. تشارلز وإضافة زيمرمان كارل بمشاركة ًا (أيض القروي االجتماع علم في

باتساعها المتميزة األعمال هذه من له كتب ثالثة أول بظهور سوروكين وأصبح .( (J. Galpin

يبحث هارفرد جامعة رئيس كان الوقت ذلك وفي ومؤسسيه. العلم هذا رواد أحد ومرجعيتها،

االجتماعية النظريات كتاب قراءته وعند إلنشائه. ُيخَطط كان الذي االجتماع علم لقسم رئيس عن

سلسلة إللقاء سوروكين ُدعي ذلك، ونتيجة الكتاب. هذا وسعة عمق بمدى ُأعجب ، المعاصرة

أستاذ منصب الحق وقت في عليه وُعرض كامبردج، جامعة في وندوات قصيرة محاضرات

أكبر أحد إلى مهاجر عالم من سوروكين ارتقى فقط، سنوات ست مضي وبعد الجامعة. في ورئيس

المراتب الرفيعة المستوى في علم االجتماع األمريكي.



علم في المتميزة القيمة سوروكين مساهمات بدأت هارفرد، جامعة في سوروكين استقر حالما

نظرية مجلدات، أربعة من المكّون ، واالجتماعية الثقافية الديناميكيات كتابه في وطّور االجتماع.

وتنبأ البشرية، الثقافة نشوء من عام 2000 مدار على امتدت االجتماعي والتغيير النظام في

في التاريخية للتغيرات مطول جذري تحليل على المجلدات تلك واحتوت الحديث. العصر بأزمات

هي المهيمنة الثقافية األنواع وكانت االجتماعي. التنظيم أشكال وفي الرئيسة، الثقافية المؤسسات

ًا منغرس الثقافية األنواع بين سوروكين فيه فاضل الذي األساس وكان والمثالية. والفكرية، الحسية،

ًة. في المبدأ اإلبيستيمي الذي اعتبَرته األنواع حقيق

العقالنية، المثالية الثقافة وأما الحواس، تكشفها حقائق على تعتمد الحسية اإلمبريقية الثقافات وكانت

على تقوم فكانت اإلحساس مفرطة الفكرية الثقافة وأما والمنطق، العقل من أساس على تقوم فكانت

الثقافات هذه ُجمعت وقد البشري. للمجتمع واألخالقية والدينية الروحية األبعاد في الموجود اإليمان

صهر تجسد فالتكاملية التكامل، وثقافة التكاملية عن سوروكين مفهوم في الحقيقة لمعرفة ومبادئها

إبيستيمي أساس وتقديم االجتماعية، الحقيقة لتعريف متكامل نظام في المعرفة الثالثة الثقافية المبادئ

للشكل الثقافي المتكامل للتنظيم االجتماعي البشري.

وكان العمل. هذا مثل لتقبل استعداد على تكن لم المعاصرة السوسيولوجيا أن المحزن األمر ولكن

حتى الديناميكيات من الرابع المجلد إصدار بتأخير قام إذ ًا؛ جد النظر بعيد أو ًا، محظوظ سوروكين

االجتماع، علماء من العديد واعتبر قيم. مجلد ونشر نقاده على للرد فرصة ذلك ووفر 1941م. العام

Crisis of Our Age ) عصرنا أزمات تلته التي والكتب ، الديناميكيات كتاب معظمهم، يكن لم إن

عن عبارة أنها على ( Man and Society in Calamity ) الكوارث في والمجتمع اإلنسان و (

تحول في فكر سوروكين من علم االجتماع العلمي إلى التشديد على النقد االجتماعي وإعادة البناء.

إلى وأدت ، (Eli Lilly) ِليللي إلي المبشر وبين بينه جمعت التي األعمال هي تلك وكانت

الواقع أن على وليللي سوروكين فاتفق اإلبداعي. الغير) (حب للغيرية هارفرد أبحاث مركز إنشاء

فحسب، المتحدة الواليات داخل والجريمة العنف أشكال من يزيد لن الحالي والسياسي االقتصادي

االجتماعية المحركة القوى تغير وأن الكبرى، القوى وتصادم العالمي العنف أشكال من سيزيد وإنما

فقط يمكنه أن يحفظ العالم من التهديدات الداخلية ومخاطر التدمير النووي.



ًا بدء االجتماعية العالقات في العنف أشكال لخفض الغيرية تقنيات لتطوير مخصص المركز وكان

من المجموعات األساسية وحتى الدول األمم.

علم مؤسسة هامش إلى سوروكين انتقال إلى والمنشورات، األبحاث في المنهج هذا َّدى أ وقد

وألبرت دنكان» وبيفرلي أوتيس بين غداء حديث لوال هناك يبقى أن الممكن من وكان االجتماع.

االجتماع علماء نقابة رئاسة انتخابات خسارته بعد أنه الحظوا فقد ميتشيغن. جامعة في ريس ج.

المعتادة. الثانية بالتسمية َظ يح لم سوروكين فإن زنانيكي، فلوريان أمام 1952م العام في األمريكية

اقتراح على بناء وأنشأوا، الجمعية النقابة أعضاء من آخرين بارزين أعضاء بسبعة باالتصال فقاموا

حققت التي للفكرة كبيرة استجابة هناك وكانت مراسلة. لجنة (Robert Merton) ميرتون روبرت

فعندما ولذلك األصوات. من كبير بفارق سوروكين فاز إذ لها؛ مثيل ال النتيجة وكانت ًا. كبير ًا نجاح

1968م، مات وهو معروف كعالم بارع جدير باالحترام. مات في العام

ًا: أوغست كونت. انظر أيض

ًا: انظر أيض
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(Werner Sombart) فيرنر سومبارت

ًا عام خمسين على يزيد لما العديدة بمنشوراته مشهور عالم سومبارت، كارل فيلهيلم فريدريش فيرنر

تقييم في الحالية المعايير فإن ذلك، ومع والقانون. االجتماع وعلم والسياسة االقتصاد مجاالت في

أسباب فهم في واهتمامه اقتصادي، كنظام الرأسمالية لطبيعة تحليالته مساهماته أكبر تعتبر أعماله

وتداعيات الرأسمالية.

آرائه تغير بسبب موته بعد ذاع سومبارت صيت أن غير النسيان، في غرقه عدم من الرغم على

ًا رسمي ًا مناصر يكن لم أنه (مع حياته أول في للماركسية ًا مؤيد كان إذ حياته؛ فترة طوال السياسية

طبيعة من ُيرى (كما ًا تدريجي اليسار عن انسلخ َثم ومن األلماني)، الديمقراطي االشتراكي للحزب

مبادئ حياته آخر في اعتنق حتى الشأن)، بهذا المتعلقة لكتبه المتتالية منشوراته نسخ مراجعة

موافقته من الرغم على الحاكم النظام قبل من ًا تمام قبوله يتم فلم ذلك، ومع القومية. االشتراكية

خالل قائمة كانت التي الفوضى مع تعامل الذي (Führerprinzip) القائد» «مبدأ على الحماسية

االشتراكية، للحركة المتزايد رفضه أّدى وقد األلمانية. فايمر جمهورية فيها حكمت التي األعوام

ادعاء من الرغم على السياسي تحوله إلى األلمانية، الثورية والمحاوالت الروسية الثورات وبخاصة

العرقية النظريات بشأن المتأخرة كتاباته بعض في ًا مرتاب كان بأنه عنه المعاصرين المدافعين بعض

والبيولوجية للحزب القومي االشتراكي.

بألمانيا، ِبن إرمسلي بمدينة 1863م، العام من الثاني/يناير كانون من عشر التاسع في سومبارت ولد

وكانت سومبارت. لودفيغ أنتون األراضي وصاحب الصناعة ورجل للسياسي األصغر االبن وهو

الحزب عن ًا عضو والده وكان الفرنسيون)، (المسيحيون نوت هيوغو أعضاء من تنحدر العائلة

االجتماعية السياسة جمعية مؤسسي من كونه إلى إضافة البروسي، البرلمان في الوطني الليبرالي

فيما المساهمات من العديد ابنه لها قدم والتي 1872م، العام في (Verein für Sozialpolitik)

دراساته أتم ثم ومن وبرلين، بيزا جامعات في القانون دراسة 1882م العام في سومبارت وبدأ بعد.

عام حتى 1888م عام ومنذ والفلسفة. والتاريخ واالقتصاد والسياسة القانون درس حيث روما في



(Bremen Chamber of Commerce) ِبريمن لشركة التجارية الهيئة في ًا محامي عمل 1890م

سومبارت ُعين كليته، رغبة خالف وعلى البروسي التعليم وزير من وبتوصية 1890م، العام وفي .

بجامعة التجارة بكلية ًا أستاذ 1906م، العام في وعين ًا). حالي (روكالو بريسالو بجامعة ًا ملحق ًًا أستاذ

من الرغم على الحكومة من بتأييد برلين بجامعة لالقتصاد ًا أستاذ عين 1917م عام ًا وأخير برلين،

التدريس مارس أنه غير 1931م، العام في ًًا فخري ًا أستاذ وأصبح لذلك. التدريس هيئة قبول عدم

عمله في تقدمه حياته بداية في أكاديمي كاشتراكي سمعته سومبارت أعاقت وقد 1940م. العام حتى

السياسة جمعية في انشغاله إلى حياته بداية في الماركسية مع تعاطفه أدى وقد واضح. بشكل المهني

العام في لرئيسها ًا نائب ليصبح 1892م، العام في بلجنتها للمشاركة اختياره تم وقد االجتماعية.

الصحيفة لتحرير ًا مشارك ًا رئيس 1903 العام منذ عمل كما 1932م. العام في لها ًا ورئيس 1931م،

Archiv für sozialwissenschaft und sozialpolitik 1903م. الشهيرة

في اعتاد فقد آراءه، يوضح وكي والمحتوى. األسلوب حيث من انتقائية سومبارت كتابات كانت

مثل االجتماعيون المحللون يستخدمها كان التي المختلفة الواقعية اإلحصائيات استخدام كتاباته

العديدة المواضيع بين من وكان الحديد. السكك حوادث وكوارث العمال ألسر االقتصادية األحوال

فكره تعكس كانت مواضيع وهي والرأسمالية، العمال بحركات اهتمامه كتاباته في تناولها التي

So- ) عشر التاسع القرن في االجتماعية والحركة االشتراكية كتابه في الفكر هذا تناول وقد األول.

بداية نشر الذي ( cialism and the Social Movement in the Nineteenth Century

«الماركسية» بمسمى العاشرة طبعته في صدر عندما باالشتراكية فيه ندد ولكنه 1896م، العام في

األلمانية االشتراكية كتب ثم ومن واأللمانية. الروسية الثورية التجارب ضوء في 1924 العام في

كتابه ويعتبر 1934م. العام في الكتاب عن أخيرة كنسخة ( Deutscher Sozialismus )

وكان الرأسمالية. عن أعماله أهم من ( Der moderne Kapitalismus ) الحديثة الرأسمالية

1916 األعوام بين منقحة مجلدات ستة في وصدر م، 1902 العام في جزأين في صدر قد الكتاب

ولتأثره والحاضر. الماضي في أوروبا في للرأسمالية ًا تاريخي ًا مرجع الكتاب هذا ويعد 1927م. إلى

فقد النظرية، تحقيقاته على ًا واعتماد االشتراكية، وظهور الدين بين العالقة عن فيبر ماكس بأفكار

الرأسمالية، ظهور في ًا سبب كانت البرجوازية واألفكار اليهودية الديانة سمات أن سومبارت أوضح

The Jews and Modern Capitalism ) الحديثة والرأسمالية اليهود كتابيه في أوضحه ما وهو



السمات حول أفكاره ِقدت ُت ان وقد . (Quintessence of Capitalism) الرأسمالية جوهر و (

في دورهم في ًال عام كانت التي اليهود وقوانين اليهودية الديانة وقيم لليهود االجتماعية النفسية

والرأسمالية والحرب والرأسمالية الترف عن سومبارت كتب وقد الوقت. ذلك في الرأسمالية بروز

Die Deutsche Volk- كتابه في الرأسمالية نمو في أمله خيبة ًا موضح للرأسمالية، تحليله أثناء

جميع خالله من تناول ًال شام ًال تحلي يعد الذي wirtschaft im neuzehnten Jahrhundert

الطبقات طبيعة وحتى والصناعة، والتصدير الفائضات تبادل من األلماني االقتصاد مجاالت

االجتماعية. وقد صدر ذلك الكتاب في عدة طبعات.

منذ األولى كتاباته تناولت حيث ميشيل، روبرت معاصره مثل اإليطالية اللغة إلى سومبارت انجذب

أعماله ُترجمت و شبابه. منذ إيطالي كخبير ألمانيا في ُتهر اش فقد ولذا اإليطالية. الشؤون ًا طالب كان أن

اإلنكليزية ِلف َأ كما اإليطالية. اللغة إلى كان ترجمة أشملها أن َّجح المر ومن لغات، عدة إلى المختلفة

عن المؤلفات من العديد وكتب ،1904 العام في المتحدة الواليات إلى سافر إذ فيبر؛ ماكس مثل

الرفاهية بمميزات ماكس مثل ًا كثير سومبارت يتأثر ولم األمريكيين. العمال وحركة الرأسمالية

الطبقة حركة فشل وراء الطبيعي السبب هي الرفاهية أن إلى توصل فقد ولذا األمريكية، للرأسمالية

األمريكية؟ المتحدة الواليات في اشتراكية يوجد ال لماذا كتابه في ذلك ظهر وقد أمريكا. في العاملة

وهي ، ( ?Why is There No Socialism in the United States of America )

اللغة لقراء يمكن الذي الوحيد العمل يكون وربما 1906م. العام في نشرها ما ًا نوع صغيرة دراسة

«االستثنائية في الواسعة المناظرات في التقليدية الكتابات أحد يعد كما عليه. االطالع اإلنكليزية

«مسألة باسم القضية تلك إلى يشار ما ًا فغالب الحقيقة وفي العمالية. بالحركة يتعلق فيما األمريكية»

سومبارت»، في إشارة إلى تلك الدراسة.

وبخاصة الرأسمالية، عن والتاريخية اإلمبريقية أعماله من االجتماعية سومبارت نظريات نشأت

محاوالته اآلن وتعد للرأسمالية. الطبقي البناء عن وتحليالته الطبقي بالوعي الخاصة اقتراحاته

أهمية أقل 1923م العام في ( Soziologie ) االجتماع علم كتابه مثل االجتماع علم في للكتابة

في ( Handler und Helden ) هيلدن أوند هاندلر كتابه يعد كما األخرى، أعماله بين من

ما أن غير األلمانية. الحرب لمساعي فكري دعم تقديم إلى الحاجة ألهمته ًال عم 1915م العام



االقتصادية أعماله هي االقتصاد وعلماء االجتماع علماء قبل من بالتذكر ًا جدير سومبارت يجعل

1941م. أيار/مايو 18 والتاريخية عن الرأسمالية. وقد توفي سومبارت في برلين في

ًا: ماكس فيبر. انظر أيض
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(Georg Simmel) جورج سيميل

(William James) جيمس وليام إلى (Santayana) سانتايانا كتبته ما هذا أوروبا» في رجل ألمع

االجتماع علماء من المؤسس الجيل كان كما ذلك، يرون األوروبيين المفكرين أبرع من وكثير ؛

The Met- مقالة وتبقى ـ برلين مدينة سكان من سيميل جورج كان كبيرة. ثقة به يثقون األمريكيين

رموز من ًا ورمز المدينية الثقافة عن لطيفة مقالة 1903م، لعام ropolis and Mental Life

المهنية، والصرامة البروسية والبيروقراطية الفيلهيلمية العظمة من قمعية بيئة وسط الفكرية الحداثة

برلين مفكري نخبة جذب من سيميل وتمكن المضادة. والسياسية الفكرية التيارات بين يتذبذب أنه إال

والمنتديات المبدعة والمحاضرات المثمرة كتاباته خالل من األولى العالمية الحرب قبل العقدين في

ًا كاتبة فلسفة بارعة. والصالونات الثقافية التي كانت تعدها زوجته غيرترود، التي كانت أيض

والديه زواج َقْبل و (بريسالو). روكالو مدينة يهود إلى والديه أصول وترجع 1858م، عام سيميل ولد

إلى أسفاره أثناء في الكاثوليكية فاعتنق والده وأما البروتستانتية، والدته اعتنقت برلين، إلى وانتقالهما

أمه. لعقيدة ًا وفق السبعة، إخوته أصغر كان الذي جورج، تعميد تم وقد التجارية. أعماله في باريس

إال يبِد لم أنه من الرغم على المادي، ّلفه وتك الفكري بأسلوبه باليهودي يوصف ما ًا دائم سيميل وكان

مرة ذات بوبر مارتن اليهودي الفيلسوف أخبر أنه من الرغم على أسالفه، بعادات التشابه من القليل

ًا شعب مرموق». ًال «إننا حق قائ

أي اعتالء من منعه المعلنة للسامية معاداته أن إال البروتستانتية، سيميل ميول من الرغم على

إليه المنسوب الجمال فلسفة مذهب نتيجة ذلك وكان المهنية. حياته معظم في منتظم أكاديمي منصب

كان شك دون ومن األلمانية. األكاديمية بالمؤسسة إعجابه على دلت التي اهتماماته من ومجموعة

البيانو درس (إذ أخرى فلسفية اهتمامات إلى إضافة الجمال، فلسفة في النطاق واسعة توجهات لسيميل

Rain-) ريلكي ماريا رينر الشاعر فيهم بمن الفنانين كبار وصادق الموسيقى، في كتب كما والكمان،

المسرح عن وكتب (Auguste Rodin) رودان أوغست الفرنسي والناحت ، (er Maria Rilke

مؤهالت حاز فقد ذلك ومع .( (Rembrandt) وريمبرانت (Michelangelo) أنجلو مايكل وعن



، (Mommsen) مومسين أمثال من المعين أشخاص بإشراف برلين جامعة من رسمية أكاديمية

Laz-) والزاروس ، (Grimm) وغريم ، (Droysen) ودرويسن ، (Treitschke) وتريتشك

رسالة في وذلك بالثقة، ًا جدير ًا فيلسوف نفسه إثبات من وتمكن ، (Bastian) وباستيان ، (arus

مساهمات في الفضل المتخصصون إليه عزا كما 1881م. العام في كانط إيمانويل عن قدمها علمية

والقانون، الجمال، وفلسفة األخالق، وعلم اإلبستيمولوجيا، فيها بما المجاالت، من العديد في إبداعية

وفيلسوف حديث كانطي بأنه ألمانيا في سيميل ُتهر واش السوسيولوجيا. إلى إضافة والميتافيزيقا،

بمن العشرين، القرن في األلمان المفكرين كبار في تأثيره توثيق تم كما الحياة. فيلسوف أو الثقافة

وماكس ، (Edmund Husserl) هوسيرل وإدموند ، (Ernst Cassirer) كاسيرر إرنست فيهم

(Alfred Schutz) شوتز وألفريد هايدغر، ومارتن ، (Max Scheler) شيلر وماكس فيبر،

كراكور وسيغفريد لوكاش، وجورج ، (Ernst Bloch) بلوتش وإرنست شويتزر، وألبرت ،

(Siegfried Kracauer) وماكس هوركهايمر.

مبدع. احتماع كعالم جهوده بسبب ًا خصوص ًا معروف يزال، وال سيميل، فكان ألمانيا خارج أما

دوركهايم إميل إلى إضافة الحديث، االجتماع لعلم المؤسسين العظماء اآلباء أحد الحقيقة في وكان

من سلسلة عبر المتحدة الواليات في ًا مبدئي االجتماع علم في كتاباته انتشرت وقد فيبر. وماكس

ولويس بارك، إ. وروبرت سمول، ألبيون منهم وكولومبيا، شيكاغو بجامعتي صالت ذوي الموالين

Robert) ميرتون وروبرت ، (Everret Huges) هاغس وإيفيريت ، (Louis Wirth) ويرث

إقصاء لوال أكثر نجمه يشتهر أن يمكن (كان . (Lewis Coser) كوزر ولويس ، (Merton

واحتوت الكالسيكيين). للمؤسسين ًا ِّمد ُمتَع قائمته من له (Talcott Parsons) بارسونز تالكوت

المنهج وظهر تحليلي. واآلخر نشوئي، أحدهما متضادين، فكريين اتجاهين على الكتابات هذه

اآلن. حتى ًا جزئي ترجمته تمت وقد االجتماعي، التفاضل في الرئيسة أعماله أول في النشوئي

عبر التطورية النماذج يصف إنه كما وسبنسر، داروين بنظريات مبكر اهتماٍم من العمل هذا ونما

المجموعات ومن الفردية؛ المسؤولية وحتى الجماعية المسؤولية من للتفردية: متنوعة كصيغ الزمن

التفكير وحتى العامة الثقافة ومن ًا؛ داخلي المتنوعة الكبيرة المجموعات وحتى المتجانسة، الصغيرة

االرتباطات وحتى والجوار، النسب على المبنية القسرية االجتماعية الصالت ومن الفرداني؛

الفردية الطوعية.



إلى الفضل بارسونز يعُز (ولم االجتماع. علم في المنطقية الترابطات أغلب سيميل أعمال أثبتت لقد

تطورت التي األعمال، وهذه مستقل). تحليلي علم هو االجتماع علم أن افترض من أول أنه سيميل

هي برنامجية، بمقالة بدأت عشر، التاسع القرن تسعينيات منتصف بداية منذ السنين عشرات عبر

أبحاثه معظم المقالة هذه ووجهت . (Problems of Sociology) االجتماع» علم «مشكالت

المختلفة، االجتماعي التفاعل أشكال بتحليل السوسيولوجيا قيام مبدإ عن وعبرت السوسيولوجية.

ًا فكثير هذه، نظره وجهة وبسبب والشرف. والسرية والخضوع واالستعالء والصراع التبادل مثل

األساس مفهومه غموض بشأن مخاوف أي دون ومن الشكلي». «االجتماعي بـ سيميل يوصف ما

لظواهر منتظم غير ضابط المفهوم هذا أن المتعاقبة التحليالت أظهرت فقد االجتماعية، األشكال عن

واألنماط االجتماعية، واألشكال االجتماعية، والعمليات االجتماعية، بالعالقات تعرف متنوعة

1908م العام في ُنشر و كتاب في ُجمع عندما أوجه العمل هذا وبلغ الهيكلية. والمتغيرات الديناميكية،

وبحثت . االجتماعي الترابط أشكال حول مقاالت فرعي عنوان به ُألحق و Soziologie بعنوان

االجتماعي. للتفاعل المختلفة لألنماط مختلفة وأشكال وخصائص طبيعة في المقاالت هذه من كل

الواضحة»، الفكرية «المنهجية بـ يسمى ما خالل من األشكال، أو األنماط، هذه سيميل وحدد

مثل مجاالت في البحث عادات المقاالت هذه معظم ّفزت ح وقد الشكلي. للمحتوى البديهي واإلدراك

في والتفاعل والغرباء، السرية، والمنظمات والسرية، االجتماعي، والنزاع االجتماعية، المسافة

المجموعة بين التماسك ّلد تو بشأن ًا خصوص المناقشات اشتهرت كما والمدينية. صغيرة، مجموعات

النماذج ووصف التفاعل، طبيعة في المجموعة حجم تأثير مدى تحليل االجتماعي؛ الصراع نتيجة

على خصائصها أبرز وتتضمن و«المارق». و«الوسيط» و«الفقير»، «الغريب» مثل االجتماعية

توجيه وفي االجتماعي، التفاعل مجال على الطبقات قبل ما عن الكانطية الفكرة تطبيق محاولة

في األشخاص لتجارب سيميل تصور ساعد كما اليومية. التفاعالت ظواهر إلى االجتماع علم اهتمام

بالجميل، العرفان أو بالغيرة، المتشحة العالقات أو الرسائل، تبادل حين أو االجتماعية، التجمعات

في إلهام العلماء تأسيس ما بات يعرف بـ «علم اجتماع الحياة اليومية».

في مرة ألول ، ( The Philosophy of Money ) المال فلسفة سيميل، دراسات أبلغ ُنشرت

تحليلية دراسة على تحتوي وهي 1978م، العام في إال اإلنكليزية إلى تترجم ولم 1900م، العام في

المجتمع في المالي االقتصاد لتأثيرات نشوئي شبه سرد مع االجتماعية) والنماذج (للتبادل نظرية



َثم ومن واإلبستيمولوجيا، «النسبية» الميتافيزيقا لمنهجية دقيق بتحليل الدراسة هذه وتبدأ الحديث.

هذه وتتضمن الحديثة. الثقافة على المالي االقتصاد تأثير عن نظرية تفسيرات وضع في تواُصل

حرية لمجال الهائل التوسع وعلى المنطقية، الحسابات إجراء على اإلنسان قدرة إبراز التأثيرات

تنسلخ التي الثقافية المنتجات وصناعة السائدة األخالقيات استئصال على نفسه الوقت وفي اإلنسان،

عن القدرات االستيعابية للمستهلك البشري.

واضح تشابه وجود هي ـ والفلسفية والتجريدية النشوئية ـ سيميل كتابات على الغالبة الصفة كانت

ومعرفة بسبينوزا، بتشابهه سيميل أفكار وسمت التي الخاصية هذه وارتبطت المزدوجة. بالهياكل

األشكال من شكل كل بدا ًا، عملي المنطقية. لالزدواجية المكثفة واستخداماته القانونية بالبرهنة عميقة

األنانية كتوليفة والزينة والبعد؛ القرب كتوليفة الغريب المتضادات: من كتوليفة سيميل حددها التي

ترابطية دوافع من كخليط والصراع والتمثل؛ التفرد رغبات صهر كتوليفة الموضة وكذلك واإليثار؛

تم كما وكتمان. إفشاء كتوليفة ِّرية الس ًا وأيض والحرية؛ اإلكراه من كمزيج والسيطرة وخصامية؛

عمومية، أكثر تصبح العامة فاألمور المتضادة: النزعات تأكيد تشمل أنها التزامنية األنماط تصور

ًال، شمو أكثر االجتماعية الحلقات تصبح ًا وأيض خصوصية؛ أكثر الخاصة األمور تصبح بينما

تصبح بينما كالقانون، رسمية أكثر التشريفية العادات تصبح كما ًال؛ تفاض أكثر الفردية تصبح بينما

أكبر مساحة األفراد يكسب حين في موضوعية أكثر القيم وتصبح كالفضيلة؛ أكبر بشكل شخصية

ال إنها أي ـ الحداثة بجوهر تتعلق المتعمقة سيميل أفكار أغلب أن الممكن ومن الذاتية. عن للتعبير

تتألف من النزعات المهيمنة هذه أو تلك، ولكنها تتألف بشكل مسهب من النزعات المتضادة.

إثراء في أفكاره ساعدت كما متوقعة. غير وجادات متضادة أزمنة في سيميل تأثير برز لقد

والتهميش األعراق عالقات ودائرة العموم، مقابل في الحشود حول بارك روبرت من كل أعمال

للنسوية؛ النفسي التحليل حول (Karen Horney) هورني كارن أعمال أثرت كما االجتماعي؛

غوفمان إيرفينغ وأعمال الِحَرف؛ حول هاغس إيفيريت وأعمال المدينية؛ حول ويرث لويس وأعمال

حول وآخرين (Emory Bogardus) بوغاردوس إيموري وأعمال والسلوك؛ المراعاة حول

ليمان ستانفورد وأعمال االجتماعية؛ العالقات قياس حول مورينو ل. وج. االجتماعية؛ المسافة

االجتماعية؛ االختالطية حول ريزمان ودافيد ِّرية؛ الس المنظمات حول (Stanford Lyman)



(Theodore Mills) ميلز ثيودور وأعمال االجتماعي؛ الصراع حول كوزر لويس وأعمال

حول (Theodore Caplow) كابلو وثيودور الصغيرة؛ للمجموعات االجتماعي النفس علم حول

حول (Peter Blau) بالو وبيتر (Alvin Gouldner) غولدنر ألفين وأعمال الثالثي؛ االئتالف

نظرية في (Ron Breiger) بريغر ورون (Edward Laumann) لومان وإدوارد التبادل؛

وأعمال االجتماعية؛ الدوائر حول (Charles Kadushin) كادوشين تشارلز وأعمال الشبكة؛

روبرت ميرتون في المجموعات المرجعية.

صفحة كل في تحتوي إنها إذ نصوصه؛ ثراء مدى على يحكم علمي رأي يوجد ال أخرى، جهة ومن

على العديد من األفكار، والتلميحات التاريخية المدهشة، ومحفزات نحو مزيد من األفكار.

إلى انتقلت ثم ومن الحديثة، الثقافة مشكالت على سيميل اهتمامات تركزت الالحقة السنوات وفي

Go-) غوته بفلسفات المتجدد االهتمام بسبب وكذلك بيرغسون، بفلسفة ًا تأثر الحياة فلسفة توضيح

View of Life: Four Meta- كتابه وفي ونيتشه. (Schopenhauer) وشوبنهاور (ethe

إبداع إلى النزوع هي اإلنسان لحياة الالزمة الخصائص أحد أن سيميل أكد ، physical Chapters

الموت وأن العملية؛ الحياة أمام العوائق أحد كونها األشكال هذه مهاجمة َثم ومن مبتكرة، أشكال

ينبغي أال يعتبر نهاية للحياة، ولكن كبعد تكاملي للحياة نفسها.

البارزين، األلمان األكاديميين من المستمر والدعم باإلنجازات الحافل السجل هذا من الرغم على

الجامعات نظام في منتظم منصب تولي من حرم سيميل أن إال وهوسيرل، وريكيرت فيبر مثل

وفاته قبل أي 1914م، العام في إال ستراسبورغ جامعة من األستاذية بدرجة َظ يح ولم األلمانية،

واحد دراسي فصل مدة المذكورة الجامعة في دّرس سيميل وكان سنوات. بأربع 1918م العام في

داخله: في األلمانية الوطنية الروح الحرب وأشعلت المحاضرات. قاعات الحرب تغلق أن قبل

الحرب جهود بتشجيع قام كما للوطنية، المحفزة اإلمكانيات بشأن معهودة غير أحاسيس في فانزلق

مقالة بنشر سيميل وتجرأ ًا. كلي داخله في المتحضر الفيلسوف يخضع لم ذلك ومع عالنية. األلمانية

The Idea of Europe ° بعنوان ( Berliner Tageblatt ) تاغيبالت برلينر صحيفة في المعة

من لمجموعة اإلجرامية والرعونة «العمى فيها ازدرى ،1915 آذار/مارس من السابع في «

يبين أن وحاول الحالية». األوروبية للقيم انتحاري «تدمير عنها ينتج ًا حرب إلشعالهم األوروبيين»



يبجلها التي الروحية للقيم «مكان كـ تنجح أن أوروبا لفكرة خاللها من يمكن التي السبل بعض

اإلنسان المعاصر».

ًا: جورج لوكاش، فيرديناند تونيس، ماكس فيبر. انظر أيض
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(Alfred Schutz) ألفريد شوتز

االجتماعية والفلسفة االجتماع علم في مؤثرة شخصية شوتز فيها أصبح التي الظروف كانت

مهنة اختيار إلى الظروف دفعته واالقتصاد، القانون على تدربه فبعد عادية. غير ًا ظروف المعاصرة

إلى هجرته بعد جزئي بدوام بالتدريس بدأ عندما وحتى األكاديمية. الدراسة من ًال بد الصيرفة في

أمريكا. في الرئيسة األكاديمية الحياة في دور أي لها ليس مؤسسة في بالعمل قام المتحدة، الواليات

المقربين. وتالميذه المفكرين أصدقائه من محدودة مجموعة بين إال ًا جيد ًا معروف يكن لم ُتوفي وحينما

ُتوفي قد والده وكان يهوديين. والدين من 1899م، عام نيسان/أبريل 13 في فيينا في شوتز ألفريد ُولد

األمريكية المتحدة الواليات إلى هجرته بعد ولكن ، (Schutz) شوتز عائلته اسم وكان والدته. قبل

المطبوعات (في شوتز، على ًا أخير يستقر أن قبل (Schuetz) شويتز وجيزة لفترة اسمه هّجأ كان

في ًا إداري ًا موظف وكان زوجها، بأخ أمه وتزوجت األصلية). التهجئة تستخدم باأللمانية تطبع التي

فيينا، في مدرسة في الثانوي بالتعليم شوتز والتحق له. كابن رعايته تحت ألفريد ونشأ البنوك. أحد

َّرج َتَخ و األولى. العالمية الحرب نشوب بسبب ًا مبكر انتهت دراسته ولكن التقليدي، المنهج ودرس

خاصة، اختبارات اجتيازه بعد ًا عام عشر سبعة يناهز عمر عن ًا مبكر عاٍم قبل الحرب أثناء في

صغير مدفعي ضابط برتبة فيه خدم الذي المجري، ـ النمساوي بالجيش االلتحاق من يتمكن حتى

عند ًا عام عشر ثمانية عمره وكان إيطاليا. شمال في بياف نهر ضفاف على دارت التي المعارك في

واستطاع الحرب، أثناء فيينا في إجازته أثناء في األسر في الوقوع وتجنب اإلمبراطورية. انهيار

بعدها بقليل بدء دراساته.

العالم معلميه بين من وكان 1921م. العام في فيينا جامعة من القانون إجازة على شوتز حصل

العالم وكذلك القانونية، الفلسفة نظرية لفكرة ممثل أول وهو ، (Hans Kelsen) كيلسن هانز القانوني

الثالث الجيل من ًا بروز األكثر الممثل وهو ، (Ludwig Mises) ميسيس فون لودفيغ االقتصادي

الفرد لسلوك كعلم االقتصاد في مفاهيمه أصبحت والذي الحدية، المنفعة نظرية في النمساوية للمدرسة

البشري، أحد مصادر نظرية االختيار المنطقي.



أخرى وإلى العلوم، وفلسفة االقتصاد علم عن نقاشية حلقة إلى ًا طالب كان عندما شوتز وانضم

هذه في المشاركة في واستمر الموسيقى. في متخصصة كذلك وأخرى األدب، في متخصصة

هو ًا، سن منه أكبر طالب وبين بينه صداقة ونشأت ًا. أيض العملية الحياة دخوله بعد حتى الحلقات

قوية صلة له وأصبحت ، (Felix Kaufmann) كوفمان فيليكس الرياضيات وعالم الفيلسوف

. (Rudolf Carnap) كارناب رودولف تضم كانت والتي فيينا، في المشهورة الفلسفية بالحلقة

بين من تضم كانت والتي ميسيس، فون طالب حلقات أفراد من كثير مع صداقات شوتز أقام كما

Os-) مورغينستيرن وأوسكار ، (Friedrich von Hayek) هايك فون فريدريك من كل آخرين

فوغيلين إيريك السياسي الفيلسوف من بكل الحياة مدى صداقته دامت كما . (car Morgenstern

فيما أصبح (الذي ، (Fritz Machlup) ماخلوب فريتز واالقتصادي ، (Eric Voegelin)

إيمانويل الموسيقى وعازف بالمحامي وكذلك برينستون)، لجامعة الدولي المالي للفرع ًا مدير بعد

الموسيقية اآلالت مجموعة على ًا أمين بعد فيما أصبح (الذي (Emanuel Winternitz) وينتيرنيتز

قوية فكرية رفقة على مبنية الصداقات هذه وكانت نيويورك). بمدينة للفنون ميتروبوليتان متحف في

مختلفة أماكن إلى هجرتهم بعد ًا كثير األصدقاء هؤالء يلتِق ولم المختلفة. للمواضيع مهمة ومناقشات

بعضهم وخطط منشورات على وتعليقاتهم مناقشاتهم في استمروا ولكنهم المتحدة، الواليات في

ًا عن طريق المراسلة. بعض

قام كما السوسيولوجية. فيبر ماكس لنظريات مكثفة دراسة في شوتز بدأ فيينا، في دراسته فترة خالل

لعلوم التفسيرية نظرياته في فيبر اعتمد عندما تفسير دون من ُتركت التي للمشكالت حل عن بالبحث

ساعدته كما بأفعالهم. االجتماعي المسرح في الالعبون يرتبط حيث المعنى تحليل على االجتماع،

والتصور (الحفظ لإلدراك الزمني البنيان تحليل في هوسيرل، وإدموند بيرغسون هنري دراسة

االجتماعي. التفاعل وفي الذاتية التجربة في المعنى لتكوين أساسية كشروط والتخطيط) والذاكرة

Der sinnhafte Aujbau der ) االجتماعي العالم بنية أو المعبر البناء كتابه جهوده نتاج وكان

) للعالم البناء) (أو المنطقية البنية لنظرية برمجي تعارض في كتاب وهو ، ( sozialen Welt

في شوتز كتاب وظهر . ( The Logical Structure (or Construction) of the World

قبل النمسا، وكانت ألمانيا، في السلطة تولي وشك على هتلر كان عندما 1932م، العام في ّنا فيي

ذلك في ًا اهتمام الكتاب هذا يلَق ولم يمينية. كهنوتية حكومة ظل في سنوات، بست ألمانيا إلى ضمها



فتح أنه تبين وعندما 1967م، العام في له أمريكية ترجمة نشر بعد ًا تدريجي أهميته وظهرت الوقت.

ًا جديدة أمام تحليل بنيان الحياة في العالم. آفاق

إلى شوتز والمصرفية القانونية األمور بعض تضطر كانت العشرين، القرن من الثالثينيات في

جيدة خلفية له عالم وهو ، (Aron Gurwitsch) غورفيتش آرون قابل وهناك باريس. إلى الذهاب

الواليات في الصداقة تلك واستمرت الظواهر؛ علوم علماء أحد أصبح وقد الفيزيائية، العلوم عن

تومو الياباني وهو فيينا، في وجوده فترة في آخر صديق لشوتز كان كما ًا. أيض األمريكية المتحدة

الياباني. االجتماع بعلم القوي شوتز اهتمام ًا جزئي يفسر أن لذلك ويمكن . (Tomoo Otaka) أوتاكا

العلوم أرشيفات غرار على طوكيو في واسيدا جامعة في شوتز أرشيف إنشاء إلى ذلك وأدى

لشوتز، مهمة مواد على األخير األرشيف ويحتوي ألمانيا. في كونستانس جامعة في االجتماعية

، (Carl Mayer) ماير وكارل (Albert Salomon) سالومون أللبرت أخرى مواد إلى إضافة

G. H.) ميد هـ. ج. أرشيفات من نسخ عن ًال فض إكسايل، (المنفى) جامعة في لشوتز زميالن وهما

. (Paul Lazarsfeld) وبول الزارسفيلد (Mead

شوتز استطاع حيث نيويورك مدينة في واالستقرار 1939م عام الهجرة في وعائلته شوتز نجح

(لالطالع ملحوظ خطر على بعضها انطوى التعقيدات من العديد اجتياز بعد وذلك مهنته، مواصلة

باربر لميشال الشاملة السيرة اقرأ ـ ًا دائم السارة وليست ـ الناجحة وأعماله هجرته تفاصيل على

في األوروبيين الالجئين من العديد مساعدة من أمريكا في شوتز واستطاع .( (Michael Barber)

إكسايل، (المنفى) جامعة في جزئي بدوام بالتدريس 1943م العام في شوتز وبدأ النازية. من النجاة

وعلماء االقتصاديين، من األهمية ذوي من كبير عدد الستقبال جونسون ألفين أنشأه معهد وهي

وأصبحت والنازية. الفاشية من فروا الذين األوروبيين الفلسفة وعلماء النفسيين، والعلماء السياسة،

من الرغم وعلى واالجتماعية. السياسية العلوم في الحديثة المدرسة فيها تّدرس التي الخريجين كلية

به تميز الذي التأثير وكان رائدة. أمريكية جامعة لتصبح تتطور لم أنها إال الكلية، وشهرة امتياز

األول المقام في ًا، ودولي ًا أمريكي واالجتماعية والفلسفية واالقتصادية السيكولوجية العلوم في أفرادها

من خالل منشوراتهم، وفيما بعد من خالل أعمال طالبهم.



تأثير لها يكن لم أنه إال االجتماعية، النظرية في المقاالت من العديد شوتز نشر من الرغم على

نظرية بناءة بصورة انتقد الذي بارسونز، تالكوت مع مراسالته أو مقابالته تؤِد ولم للتو. ٌظ ملحو

ووليام بيرس، لتشارلز األمريكية الواقعية الفلسفة حول المكثفة دراسته حتى وال به، الخاصة الفعل

كل ِّد يؤ لم كتاباته، في الطفيف تأثيرها لها كان والتي ميد، هربرت وجورج ِديوي، وجون جيمس،

1959م العام في وفاته بعد به ُيعترف ولم األمريكية. الرئيسة االجتماعية العلوم إلى دخوله إلى هذا

وأوروبا. أمريكا في االجتماع علماء بعض قبل من إال الحديث االجتماع علم في رئيسة كشخصية

من وأصبح شوتز. لجهود عميقة تقديرات العشرين القرن من األخيرة العقود شهدت فقد ذلك ومع

الواضح أن شوتز أحدث تغييرات في االفتراضات األساسية للنظرية والفلسفة االجتماعيين.

والعلوم االجتماعي العالم بين العالقة بشأن الحديثة الكانطية فيبر ماكس افتراضات تقدم لم

للسياسة «المعنى» تحديد لكيفية كافية تفسيرات أي والواقع، المثالية النماذج وبشأن االجتماعية،

األشياء اكتساب كيفية إلى لإلشارة مطلوبة كانت صلة نظرية أن ًا مبكر شوتز ورأى االجتماعية.

الشخصية للتجربة المختلفة الزمنية الظروف ظل في المعياري للمعنى واالجتماعية الطبيعية

للمعرفة االجتماعي للرصيد المعيارية المعاني تلك مثل تشكيل كيفية وكذلك االجتماعي. والتفاعل

الشخصية التجربة تكون أن خالله من يمكن الذي النظري لإلطار تقديمها كيفية إلى واإلشارة

موضوعية، نظرية بتطوير قام كما الفرد. إلى بالنسبة معنى لها ًا أمور االجتماعي والتفاعل

الدنيوية للحياة الكونية للهياكل شامل توصيف في لدمجها يخطط كان صلة، ذات ومحفزة وتفسيرية،

التاريخية. االجتماعية للحقائق المقارن للتحليل ًا راسخ ًا أساس يوفر أن هذا على كان وبدوره البشرية.

المسألة حل فقط يمكنه االجتماعية للحقيقة هذا البشري التكوين توصيف أن يقين على شوتز وكان

مادتها؟ موضوع هو وما المسائل؟ تلك ماهية هي ما االجتماعية: العلوم لكل األساسية الميثودولوجية

سنة 20 عمره من تبقى قد وكان أمريكا. إلى وصل حين ًا عام 40 العمر من يبلغ شوتز كان

باللغة معظمها كان ًا، وموضوع مقالة ثالثين من أكثر األول، كتابه عقب نشر، وكان أخرى.

وما والتجسيد، والرموز، واإلشارات، اللغة، على تناولها التي الموضوعات واشتملت اإلنكليزية.

البشري، للسلوك العلمي والتحليل السليمة الفطرة بين والعالقة المتعددة»، و«الحقائق الذاتية، بين

جيمس، وليام من كل بين مهمة مناقشات على بعضها واحتوى االجتماعية. العلوم وميثودولوجيا



الفترة لهذه المبكر الاليقين من الرغم وعلى سارتر. بول وجان شيلر، وماكس هوسيرل، وإدموند

كلية في وتدريسه للموسيقى، المتواصل الشديد وحبه وأسرته مهنته ومطالب حياته، من األخيرة

وانتهاًء 1943م، العام منذ (New School) الجديدة) (المدرسة سكول نيو في العليا الدراسات

(قام االجتماع. علم أصول في المكثفة أبحاثه في استمر أنه أثبتت المقاالت هذه أن غير بمرضه،

المجموعة أبحاثه ونشرت حياته، في يكتمل لم لكتاب مسودة بوضع العشرين القرن خمسينيات في

) في كتاب بعد وفاته. Collected Papers )

الكتاب أثار فقد . Sinnhafter Aufbau كتابه خالل من شوتز ألفكار األساس النمط ثبت لقد

وتحليل تجاوزتها، التي الواقع ومستويات اليومية الحياة بين والروابط الصلة نظرية تشكل وعالج

المستويات بين الفجوة سد في والرموز اإلشارات دور وكذلك البشري، للعقل الموضوعية األنشطة

مع المستمرة المناقشات إلى وباإلضافة الذاتي. بين ما االتصال في ووظيفتها للواقع المختلفة

دعمت فقد غورفيتش، وآرون ماخلوب، وفريتز فوغلين، إريك مع ًا خصوص القدامى، أصدقائه

موريس مع ًا خصوص طالبه، مع لمناقشاته وكان األمريكية. الواقعية مع صداماته التحليالت تلك

في أهميتها غارفينكل، هارولد منهم آخرين، علماء ومع شوتز)، ألفريد مذكرات (محرر ناتانسون

مساعدته في ترتيب أفكاره التي كان يطرحها على الحضور.

منذ بدأه قد كان ما اإلضافية التحليالت تلك نتائج فيه تكمل آخر كتاٍب لكتابة خطط قد شوتز كان

للطبعات األخيرة األعمال تشغله أن المقرر المكان ُأعد و للمشروع، ملخص وضع وتم قرن. ربع

تنفيذ من شوتز يمنع ولم المتبقية. المشكالت تحديد تم كما تطبع، لم التي والمخطوطات المبكرة

الذي السابقين، شوتز طالب أحد وهو لوكمان، توماس من أرملته وطلبت المرض، إال المشروع

العرض لوكمان ِبل َق و المشروع. هذا إكمال الحديثة، للمدرسة العليا الدراسات كلية في ًا أستاذ أصبح

التي اللغة وهي األلمانية، باللغة ( The Structures of the Life-World ) َّلدين المج فكتب

خطط شوتز الكتابة بها.

وهو بيرغر، بيتر كتبها التي ، للواقع االجتماعية البنية نظرية في العميق شوتز تأثير مشاهدة يمكن

أبحاثه وفي لوكمان، توماس نظرية في ًا أيض تأثيره ظهر كما لوكمان. وتوماس لشوتز، آخر تلميذ

لغارفينكل، اإلثنوميثودولوجيا علم في شوتز تأثير ظهر مختلفة وبطريقة االتصال. ضروب عن



المتواضعة األهمية نسرد أن ًا جد المبكر فمن ذلك، ومع الخطابي. التحليل وهو فروعه أحد وفي

االجتماعية العلوم في ًا أيض ولكن فحسب، االجتماع علم في ليس األخرى، كتاباته في شوتز ألعمال

األخرى والدراسات اإلنسانية.

التي أرملته قبل من إلبرازها ًا مبكر ًا حافز كانت والتي العلمية، شوتز دراسات من الكثير هنالك

وفاة وبعد شوتز. بها كتب التي اللغات من العديد إلى وترجمتها وفاته بعد العلمية أبحاثه نشرت

كونستانس جامعة أرشيفات توفر كما النشاط. هذا شوتز ابنة النغ شوتز إيفيلين تابعت شوتز، إلسي

ثالث أرشيف وهناك كتاباته. في للبحث ًا فرص واسيدا، جامعة في شوتز وأرشيف االجتماعية، للعلوم

األمريكية. كونيكتيكت والية في نيوهافن مدينة في تقع التي ييل جامعة في بينيك مكتبة في موجود

الجامعة طباعة دار في تنشر، لم والتي نشرت التي لكتاباته كاملة نسخة إخراج في العمل يجري كما

في كونستانس.

ًا: جورج هربرت ميد ، ماكس شيلر ، ماكس فيبر. انظر أيض
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(Max Scheler) ماكـس شيلـر

إلى دفعه الفلسفي بحثه لكن شغفه، الفلسفة كانت فقد عنه. ًا رغم ًا عظيم ًا عالم شيلر ماكس كان

وأن االجتماعية، السببية إلى خاضعة كانت ينشدها كان التي الفعلية المعرفة حقيقة أن االعتراف

كان التي المثالية الحقائق بين المواجهة آثار من الحد على القدرة على يعتمد المعرفة تلك مستقبل

اإلبداعي لتفكيره وكان اآلثار. هذه وتوجيه إهمالها يستطع لم التي الحقيقية العوامل وبين يخّمنها،

استحداث على ساعدت التي جهوده نحو العلم طالب انجذاب إلى أدى ما بالغ، أثر االجتماع علم في

ًا محصور كان الذي ـ المعرفي االجتماع علم ًا وخصوص ـ الثقافي االجتماع علم في للبحث برنامج

لالهتمام، ًا مثير الفلسفي شيلر مشروع يبقى حين وفي ًا. مسبق اقترحه الذي الفلسفي السياق إطار داخل

ًا من دون أي تفريط جدي في الجوهر. ُأوجز إرثه السوسيولوجي تاريخي فقد 

يناهز عمر عن 1928م، العام في وتوفي ميونيخ، مدينة في 1874م، العام في شيلر ماكس ولد

رجل إلى بالنسبة تقليديتين غير ومهنته حياته وكانت فرانكفورت. مدينة في والخمسين الرابعة

ألب شيلر ولد وسطها. في يعيش كان التي للظروف السريعة بالتغييرات ًا كثير تأثر فقد أكاديمي.

بحثه عن يقلع لم لكنه مراهقته، في الكاثوليكية واعتنق أورثوذكسية، يهودية وأم مسيحي لوثري

الطب شيلر درس آخر. إلى حين من الكهنوتية السلطات إلى وأساء األورثوذكسي، غير الروحاني

Wilhelm) ديلثي فيلهلم يد على االجتماع وعلم الفلسفة في ًا دروس فيها تلقى التي وبرلين ميونيخ في

شيلر انتقل األلمان، الطالب إلى ممنوحة كانت التي الحركة لحرية ًا ووفق سيميل. وجورج (Dilthy

Rudolf Euck-) يوخن ردولف األلماني الفيلسوف بإشراف الدكتوراه درجة لنيل جينا جامعة إلى

فيها أكمل التي ميونيخ جامعة إلى عاد ثم 1908م. العام في اآلداب في نوبل جائزة على الحائز (en

أغرق الفترة، تلك وخالل للطالب. األجر مدفوعة دراسية فصول لعقد أهلته التي المتقدمة الدراسات

كمدرس الظاهراتية، المدرسة مؤسس هوسيرل، إلدموند الفلسفية األعمال في ما حد إلى نفسه شيلر

ًا ناشط شيلر كان األولى، العالمية الحرب وأثناء أسرته. دخل من يعيش مستقل وعالم جزئي بدوام

ًا على دعم قضايا ألمانيا، وعلى التنديد بالشعارات القومية ألغلب أقرانه المروجين لها. ًًا حريص قومي



الجديدة البلدية الجامعة في االجتماع وعلم الفلسفة كرسي لتولي شيلر ُدعي 1919م، العام وفي

وقت وفي كولون، مدينة عمدة ، (Konrad Adenauer) أديناور كونراد وكان كولون. لمدينة

إلى المحلية التجارية األكاديمية بتحويل قام قد االتحادية، ألمانيا لجمهورية مستشار أول الحق

لصالح ثالثية نخبة يقوده االجتماعية»، «القضية بـ سماه ما لدراسة معهد إنشاء وتبنى محلية، جامعة

والسياسة المركزي، الكاثوليكي لحزبه االجتماعية السياسة الثالثة؛ (Weimar) «ويمار» أحزاب

المعهد ُأنشئ ًا، عملي االشتراكيين. للديمقراطيين االجتماعية والتشريعات لليبراليين، االقتصادية

المتخصص االقتصادي (Leopold von Wiese) ويس فون ليوبولد اثنين: شخصين قيادة تحت

األخالقي والفيلسوف الليبراليين، قبل من المدعوم الرسمي، االجتماع وعالم االقتصادية األسواق في

الطالب من بالقليلة ليست نسبة شيلر جذب الصدد هذا وفي الكاثوليكي. الحزب عن ًا مرشح شيلر

بال تشغل كانت التي الفلسفية القضايا من أكثر االجتماعي، بالبحث كبيرة اهتمامات لديهم ممن

شيلر.

لرؤى المستقل التطوير توضيح في مساهماتها في المؤسساتية التفاصيل هذه في االهتمام يكمن

األسس بشأن المقدمة اقتراحاتهم بعض مثل طالبه، مع تفاعله من ًا انطالق االجتماع، علم في شيلر

المحاضرة، وأدت لشيلر. المعرفي االجتماع لعلم المؤسساتية القضايا تلك مثل ألهمية التجريبية

السنوي االجتماع في شيلر ألقاها والتي االجتماعي» والهيكل «العلم حول العامة، استحسنتها التي

من ًا وعدد أعدها التي الالحقة المنشورات إلى إضافة 1924م، العام في األلمان االجتماع لعلماء

كرسي في له، خليفة (Franz Oppenheimer) أوبنهايمر فرانز االجتماع عالم اختيار إلى طالبه،

وحل المنصب، ّليه تو قبل 1928م العام في توفي شيلر أن غير 1928م. عام فرانكفورت جامعة

بين بالصلة َنى ُتع الكتب من سلسلة كذلك ورث الذي (Karl Mannheim) مانهايم كارل مكانه

Ideology ) واليوتوبيا األيديولوجي كتاب السلسلة تلك كتب أول وكان والفلسفة، االجتماع علم

المعرفي االجتماع علم مؤسسي من اثنين أشهر مع التعامل الخطأ فمن ذلك ومع . ( and Utopia

شيلر إلى ُينظر الكالسيكيين، الرواد مع الحال هو وكما الخالفة. سلسلة في مراحل يمثالن بأنهما

أنه مجرد سلف في المنصب.



والمعاني اإلنسان بخالص متعلقة حقائق وإثبات لترسيخ الفلسفية محاوالته من نشأت وألسباب

المعرفة من األشكال هذه هياكل لفهم عظيمة ًا جهود شيلر كّرس لألشياء، الجوهرية والقيم

والنشاط الحيز من قيمة األكثر األشكال بحرمان تهدد التي العلوم سيما وال وآلياتها، ومصادرها

الوضعية الفلسفة بها تحتفي التي المعرفية العلوم أن قط رؤيته تكن ولم لها. الالزمين االجتماعيين

المهدد بروزها حول المسألة كانت مزيف: أساس ذات كانت أنها أو كاٍف أساس دون من كانت

شيلر اعتراض في والقضية االجتماع. علم تطورات مهام أحد اعتبرها والتي االحتكار، درجة إلى

من الثالث للمراحل العلمي التاريخي بالتسلسل تقول التي الوضعية الفلسفية كونت فرضية على

كل في البشري للجنس متاحة للمعرفة الثالثة األوجه فإن لشيلر، ًا ووفق والعلم. والميتافيزيقيا الدين

ّهمها تف يمكن التي االجتماعية الظروف إلى يرجع ذلك فإن إحداها، هيمنة حال وفي وحين. وقت

القضائي التاريخي للقانون ًا ساري ًا حكم الهيمنة اعتبار يمكن وال األحيان. بعض في مواجهتها أو

التعريف هذا بفضل طالبه إليها التفت التي المتنوع، االجتماعي البحث داللة وتتضح الطبيعي. أو

التوصيف في سوسيولوجية ـ المايكرو المعلومات إحاالت كثافة في الفلسفية، بالمشكلة الخاص

العام في Die Wissensformen und die Gesellschaft كتابه في قدمها التي للعلوم المتحيز

1926م:

المنحدر المعارف من الفيض هذا وتواتر القوانين آثار المعرفي االجتماع علم يتبع أن من بد ال

المختلفة، والطبقات المجموعات على توزيعه طريقة ويحدد المفكرين)، نخبة (أي المجتمع قمة من

مثل المعرفة، لنشر المعاهد طريق عن المجتمع قبل من التوزيع هذا تنظيم طرق إلى إضافة

مثل آخر، جانب من أمامه تقف التي العوائق قبل من ًا وجزئي جانب، من والصحف المدارس

أو الطوائف بعض إلى بالنسبة المعارف من معينة أنواع وحظر والرقابة، والمؤشرات، األلغاز،

المقاطعات أو الطبقات.

للجنس المدمرة الروحانية الهيمنة منظمة سياسة تواَجه أن في شيلر أمل هو آخر جانب في وموضح

عابرة أوروبية جامعة في يتمحور أن يجب الذي العلوم، وراء التكنولوجي بالمحرك وذلك البشري

للحدود معفاة من القيود التجارية أو السياسية ـ القومية.

ًا: جورج لوكاش، كارل مانهايم. انظر أيض
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(Antonio Gramsci) أنطونيو غرامشي

بمكتب ًا موظف والده وكان 1891م. العام في سردينيا جزيرة في أليس، مدينة في غرامشي ولد

االختالس. بتهمة السجن في والده قضاها التي الفترة في ًا خصوص ًا، فقير نشأ وقد بغيالرزا. السجالت

جسدية عاهة بسبب معاناته وتضاعفت طفولته، في ًال ومنعز الدوام على ًا مريض غرامشي وكان

والده سراح إطالق وبعد مدرسته. ترك إلى عمر من عشر الثانية سن في وهو واضطر خلقية.

دراسية بمنحة فوزه بعد غرامشي، وتعرف وكاليري. لوسرجيا بسانتا دراسته استأنف السجن من

القائد أصبح الذي (Palmiro Togliatti) توغلياتي بالميرو إلى 1911م، العام في تورين بجامعة

ـ سردينيا في مرة ألول أقيمت التي ـ 1913 العام انتخابات وخالل بعد. فيما السرديني الشيوعي

االشتراكية السياسات إطار في الحادة سردينيا تخلف مشاكل حل يمكن أنه ًا مقتنع غرامشي أصبح

الجنوب» «قضية حول كبرى مقالة وكتب حياته، طوال بسردينيا نشط باهتمام واحتفظ ككل. إليطاليا

1926م. (The Southern Question) في العام

لبينيديتو الليبرالية بالمثالية بشدة ًا متأثر غرامشي كان تورين، جامعة في أقرانه من العديد ومثل

للفلسفة عداوته جعلته وقد إيطاليا». «هيغل كثيرون ُّده يع الذي (Beneditto Croce) كروسي

عن منتظم بشكل يكتب كان 1915م، العام وبحلول الكارثية. الماركسية لمبادئ ًا شديد ًا ناقد الوضعية

صرخة ) ( Il Grido del populo ) ببيولو دل غريدو إيل تسمى اشتراكية صحيفة في ثقافية قضايا

ًا على أهمية تثقيف العمال للثورة. ) ( لألمام )، مشدد Avanti الشعب )، و أفانتي (

1917م، العام في آب/أغسطس في تورين في أيام أربعة استمر عصيان خالل من غرامشي أصبح

إلى (نسبة الكروسيني بالنمط إياها ًا واصف الروسية بالثورة ورحب العمالية. الحركة في ًا قيادي

عام أيار/مايو وفي ماركس). لكارل (كتاب Das Kapital المال رأس ضد ثورة وأنها كروس)،

Umberto Ter-) تراسيني وأومبيرتو (Angelo Tasca) تاسكا أنجلو من كل مع تعاون 1917م،

«لسان كـ ( L'Ordine nuovo ) الجديد النظام هي أسبوعية صحيفة لتأسيس وتوغلياتي (racini

السوفياتية تورين في المصنع لجان كانت فقد الصحيفة، رأت وكما العمالية». الطبقة ثقافة حال



عمالية مجالس تأسيس دعوة إلى اآلالف واستجاب مستقبلية. اشتراكية دولة نواة هي بالوراثة

احتالل وتم عام، إضراب حدث و1920، 1919 لعامي الحمراء السنوات وخالل تورين. بمنطقة

استحسان إصالحه ووجوب االشتراكي الحزب لسلبية الجديد النظام صحيفة نقد وحاز عدة. مصانع

الوقت في االشتراكي الحزب في العمل فضل غرامشي أن من الرغم وعلى لينين. السوفياتي القائد

العام في ليفورنو في منفصل شيوعي حزب تكوين تم فقد الفاشية، األفعال ردود فيه تزايدت الذى

1921م.

بورديغا أماديو الحزب هذا يرأس وكان الجديد، للحزب المركزية اللجنة في ًا عضو غرامشي أصبح

تزايد إلى أدى الذي األمر النخبة، بحكم يؤمن كان قوية شخصية وهو ، (Amadeo Bordiga)

كان وبينما الكومنترن. في لحزبه ًال ممث غرامشي وأصبح الثالث. الدولي الكومنترن مع صراعه

زوجته غرامشي قابل م، 1922 العام في موسكو مصحات إحدى في شديدة كآبة من عالجه يتم

المستقبلية، جوليا، التي أنجب منها طفلين فيما بعد.

على القبض وتم السلطة. على موسوليني استولى 1922م، العام من األول/أكتوبر تشرين في

العام في البرلمان في ًا نائب ُتخب وان للحزب. ًا رئيس نفسه غرامشي فوجد الشيوعي، الحزب رئيس

للحزب، الثالث المؤتمر في المشاركين األعضاء من واسع بدعم فاز 1926م، العام وفي 1924م.

وفي عمالية. هيمنة ظل في الفالحين مع تحالف إلقامة اللينينية الستراتيجيته ليونز، في ُعقد الذي

ووصفه الفاشي، للفكر والمدمرة المتميزة السمات غرامشي حلل النواب، مجلس أمام الوحيد خطابه

في عليه القبض ُألقي و فيه». جدال ال سلطوي «بعقل يتمتع سردينيا» من «أحدب بأنه موسوليني

وقف «يجب أنه العام المدعي أعلن المحاكمة وفي بسنتين. ذلك بعد محاكمته وتمت 1926م، العام

داخل منها األولى الخمس السنوات غرامشي وأمضى ًا». عام عشرين لمدة العمل من العقل هذا

Prison Note- ) السجن مذكرات الشهير عمله بكتابة البدء على ًا قادر وكان تورين. في قاٍس سجن

فقد بسرعة. بالتدهور صحته بدأت 1932م، العام أواسط في أنه غير 1929م. العام في ( books

ضغوط وتحت الشرايين. وتصلب السل مرض بينها من عديدة، أمراض من يعاني غرامشي كان

العام من آب/أغسطس وبحلول فورميا. في سجن مستشفى إلى ُنقل سراحه، إلطالق عالمية حمالت



في مصحة إلى ُنقل و أعماله، من بشيء القيام على يقَو لم لدرجة المرض به اشتد كان 1935م،

1937م إثر نزيف دماغي. روما، وتوفي في نيسان/أبريل عام

عالقتهما كانت فقد سجنه، قبل جوليا مع غرامشي عاشها التى القليلة السعادة فترات بعض باستثناء

التواصل انقطع السجن غرامشي دخول وبعد تامة. عقلية صحة في جوليا تكن لم إذ بالصعاب؛ مليئة

بعض بتوفير المؤلمة سجنه سني خالل غرامشي برعاية تهتم جوليا، أخت تاتيانا، وأصبحت بينهما،

موسكو إلى ُنقلت و إيطاليا، خارج إلى 33 الـ مفكراته بتهريب تاتيانا قامت وفاته وبعد له. الصحبة

داخل حقيبة دبلوماسية.

غرامشي. أعمال أعظم شك بال تمثل أنها إال ألفكاره، مسودات تعد كانت المذكرات تلك أن مع

واآلداب، السياسية، واالستراتيجيات الماركسية، والفلسفة إيطاليا، لتاريخ ثاقبة رؤى تحوي فهي

األفكار تطوير في الشديد غرامشي انهماك المذكرات محور ويحتل والمسرح. واللسانيات،

مبدإ خالف وعلى يقاوم. ال ًا تقدم الشيوعية القضية تحرز ولذا اليومية. الناس لحياة األساسية

أكد و1934م، 1929 عام بين ما للكومنترن التعصبية الطائفية والسياسة لبوردياغو، النخبة حكم

«السيطرة» عن مفهومه قدم فقد السياسية؛ العملية في واألخالقية الفكرية العوامل أهمية غرامشي

اليومية، بحياتهم صلة ذات االشتراكية األفكار أن الناس فيه يرى جديد جذري عام مفهوم بإنشاء

نظرية، صاحب هو شخص كل أن غرامشي جادل وقد الشعبية. التقليدية بالحكمة ًا عضوي وترتبط

وأنه ال بد من توضيح العالقة بين السياسة، وبين ما يتداوله الناس من أفكار الحياة اليومية.

التي تورين مجلس حركة إلى الراديكاليون الطالب التفت العشرين القرن ستينيات أواخر وفي

عن الغرب في االشتراكيون ابتعد انتخابية، وألسباب القرن، سبعينيات وفي غرامشي. أنشأها

ًة موازن السيطرة عن غرامشي مفهوم في ورأوا العاملة، الطبقة ودكتاتورية الماركسية النظريات

فهو ـ األوروبية» االشتراكية «والد غرامشي وتوج السياسي. اإلكراه على اللينيني للتشديد

ًا بين اإلصالح والثورة. الماركسي الذي أقام توافق

المعلقون جادل إذ متزايد؛ جدل مثار «الطبقية» القيادة على غرامشي تشديد أصبح فقد ذلك، ومع

االعتبار، في ـ وغيرها والجنسية والعرق بالدين المرتبطة ـ األخرى الهويات أخذ من بد ال أنه



في جذورها عن تنعزل الناجحة المتبادلة الموافقة على قائمة الستراتيجية غرامشي مناقشة وأن

التي اآللية للحتمية غرامشي بغض مثل ًا تمام ًا، مؤثر السيطرة مفهوم ظل ذلك ومع والحرب. الطبقة

ًا صحيح ًا أمر ًا مهم ًا ثقافي ًا بعد السياسي للحكم أن فكرة، وتعتبر والسلطة. اإلرادة مركزية تقوض

وبعيد النظر.

فقد اآلن. حتى المعلقين يبهر زال ما مكيافيللي، أمثال النهضة عصر من بأسالفه غرامشي اهتمام إن

وجود على غرامشي تشديد واستمر ـ والقوة القانون ـ للحرب» «وسيلتين هناك أن مكيافيللي جادل

الواسعة غرامشي نظرة استمرت كما بالموضوع، الصلة وثيق كونه السياسية العملية في عاملين

للدولة، والتي ترى السمة السياسية للعالقات االجتماعية.

ًا: كارل ماركس، جورج لوكاش. انظر أيض
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(Ludwig Gumplowicz) لودفيغ غومبلوفيتش

من ُضمت قد بالده وكانت 1838م. العام في بولندا في يهودية عائلة من غومبلوفيتش لودفيغ ولد

جامعة في القانون لودفيغ درس النمسا. في العملية حياته معظم فأمضى المجر، ـ النمسا مملكة قبل

في غراتز جامعة في واإلدارة السياسية للعلوم ًا مدرس عين ثم ًا، محامي حياته بداية في وعمل كراكو،

واألعراف الجنسيات متعدد مجتمع في عيشه وأكسبه المهنية. حياته بقية قضى حيث 1875م، العام

من اتخذ وقد المجتمع. تطوير في أساسيين كعاملين والصراع العرقي بالتقسيم شديدين ومعرفة ًا وعي

، Outline of Sociology كتابه ضمنها التي العامة االجتماعية نظريته لبناء أساس حجر هذا

فيه أنهى الذي الوقت وبحلول والعسكرتارية. الدولة تكّون نظرية لبناء األساسي اإلطار واستخدم

العام في وزوجته هو االنتحار فقرر السرطان، بمرض إصابته ُشّخصت األخير، كتابه غومبلوفيتش

1909م، أي في العام نفسه الذي نشر فيه هذا الكتاب.

التداخل من ًا تدريجي ًا نمو يرى كان إذ كبير؛ بشكل ًا كونتي االجتماع علم عن غومبلوفيتش مفهوم كان

ًا طبق منها واحدة كل دراسة يمكن واالجتماعية، والنفسية العضوية وغير العضوية الظواهر بين

والنفس، الروح وتعبيرات العقل دراسة حيث من أسسها لها النفسية فالقوانين المتميزة. لقوانينها

غومبلوفيتش بدأ وقد األفراد. تجمع خالل من اآلخر، الجانب في االجتماعية، القوانين تبرز بينما

عناصر وتكّون االجتماعية، الظاهرة أساس تعد التي المتنوعة االجتماعية المجموعات بعرض كتابه

للحياة األساسية الصور وأبسط أهم هي البدائية المجموعات أن غومبلوفيتش وذكر االجتماعية. الحياة

حجة وباتباعه والصيد. الجمع حياة على تعتمد صغيرة مجموعات من المجموعة تتكون إذ البشرية؛

إنغلز، شأن شأنه غومبلوفيتش، اعتبر فقد األم»، «حق عن (Johann Bachofen) باخوفن جوهان

أي أو «أسرية» عالقات بينها يكن لم وأنه شرعي، غير ًا شهواني ًا نتاج كانت المجموعات تلك أن

صالت قرابة مستقرة، ما عدا الرابط بين األم وطفلها.

والمجتمعات القبائل مثل أكبر، أشكال في سبنسر) عليها يطلق كما (ترّكبت المجموعات تلك تجمعت

االجتماعية المجموعات بين التواصل هو التجمع عملية في المؤثر العامل وكان والشعوب. والدول



ما ًا نادر والتأثير التواصل فإن غومبلوفيتش إلى وبالنسبة بينها. فيما التالية المتبادلة والتأثيرات

مجموعة مع التواصل المجموعات إحدى محاولة ثابت بشكل يتطلب فالتواصل ًا. وسلمي ًا ّي ود يكون

ًا تعقيد أكثر مجتمعات طبقات وبناء واالستغالل واالحتالل النزاع، إلى اتحادهما وسيؤدي أخرى،

يراه ما وهو النساء، أخذ طريق عن يحدثان المجموعات بين والنزاع التواصل وكان ًال. وتداخ

أصبحت فقد األبوية. للهيمنة ًا تعقيد األكثر األنماط إلى المبكر األمومية نظام من ًا تطور غومبلوفيتش

على نشأت الذي األساس العامل السلطة وأصبحت الثروات، لتملك األساسية الوحدة األبوية العائلة

ًا أساس الطبقات أشكال نشوء وكان المتنقلة. والبضائع باألراضي يتعلق فيما الملكية عالقات أساسه

في تشكل الدولة.

على األقلية سيطرة حول انتظمت فالدول االجتماعي. للتغير النزاع نموذج إلى غومبلوفيتش هذا قاد

سيطرة ووجوب ًا. تنظيم وأفضل ًا عدد أقل سكان قبل من العدد كثيري سكان بغزو بداية األغلبية،

Gaetano) موسكا جيتانو من كل عليه يطلق ما وهو المعقدة، الدولة أشكال على صغيرة أقليات

اقتصادي دافع هو الدولة تشكل وراء والدافع «النخبة». مصطلح باريتو وفيلفريدو (Mosca

النظام وتوسيع اقامة إلى ًا دوم تسعى المركبة المجتمعات على المسيطرة األقليات إن إذ بحت؛

التي الزراعة إلى أديا فقد والجمع الصيد وأما المادية. الثروات من أكبر ًا قدر يعطي الذي الصناعي

رأى فقد األساس، هذا على وبناء اإلنتاج. لقوى التقني التطور بفضل متزايد بشكل معقدة أصبجت

إلى الدولة مجتمعات وتطوير االجتماعية، الطبقات بين كعالقات الطبقي التقسيم تقوية غومبلوفيتش

السفلى والطبقة «السادة»، العليا الطبقة بين المتوسطة الطبقة من مجموعة بوجود معقد تركيب

«الرعايا».

مجموعات عن نتجوا إنهم إذ ًا؛ عرقي متنوعين كانوا ـ األوائل البشر ـ السكان أن غومبلوفيتش جادل

مختلطين ًا سكان التالية والنزاعات االحتكاكات وأنتجت متميزة. بيولوجية سمات ذات متباينة مهاجرة

شائعة العرقية النظرية كانت العرقية. الطبقات ومن العرقي الغزو من ًال أشكا ورسخت ًا، عرقي

في داروين بنظرية ًا غالب مرتبطة وكانت عشر، التاسع القرن أواخر في األوروبي الفكر في

النظرية لهذه صدى غومبلوفيتش أفكار وتعد الطبيعي. واالنتقاء التغيير خالل من واالرتقاء، النشوء

رأى فقد للشعوب، العرقي والتنوع التميز على ًا منصب كان اهتمامه أن من الرغم وعلى لها. ًا وامتداد



واستخدم كبير. بشكل ًا حالي الموجودة غير البيولوجية األعراق من لكثير أساس هي الشعوب تلك أن

وقد (عرق). ethnicity مصطلح اآلن كثيرون يستخدم بينما (عرق) race مصطلح غومبلوفيتش

والظروف البيولوجية السمات بين التفاعل نتاج هي إنما المعاصرة األعراق أن غومبلوفيتش أوضح

وقدمت عصره. في العرقي الشعوب تنوع إلى االجتماعي واالختالط االحتكاك أدى وقد االجتماعية.

األلمان من شعباهما يتألف كان إذ العرقي؛ التنوع لهذا ًا نموذج والمجر ـ النمسا إمبراطورية من

واحد، سياسي كيان في انخرطوا وآخرين، والسالفيين والمجريين واليهود والتشيك والبولنديين

والتقسيم العرقي، التفاضل وضمن النمساوية. ـ األلمانية هي الحكم؛ واحدة عرقية مجموعة تولت

ًا. وانضباط ًا تنظيم أكثر وأصبحت االجتماعية، النزاعات بقاء السياسي والحكم االجتماعي الطبقي

وتنبأ كتابه األخير حول النزاعات العرقية بنشوب الحرب العالمية بين الدول األوروبية الكبرى.

النظرية في ًا كبير ًا تأثير ألفكاره فإن اليوم، غومبلوفيتش اسم نسمع ما ًا نادر أنه من الرغم وعلى

وقد والتاريخي. السياسي االجتماع علم مجال في يعملون الذين هؤالء بين وبخاصة االجتماعية،

عن أفكاره من الكثير ، (Gustav Ratzenhofer) راتزنهوفر غوستاف ومعاصره بلده ابن تبنى

في راتزنهوفر تأثير وبسبب به. الخاصة الفردية» «المبادرة نظرية في وضمنها العرقي، النزاع

النزاعات لفهم كوسيلة شيكاغو اجتماع علماء أعمال في األفكار هذه تبني جرى سمول ألبيون

السياسة. في المؤثرة التعددية المنهجية جوهر األفكار هذه شكلت كما الثقافي. والتنوع العرقية

من والنخبة موسكا أعمال في محورية والدول الحاكمة األقليات عن غومبلوفيتش أفكار كانت كما

أمثال آخرون كتاب ضمنها كما الدولة تشكل نظريات تطور كذلك وشكلت النظريات، أصحاب

Ralf) داهرندورف لرالف النزاع» «نظرية في ًا حديث أكبر بشكل وشرحت أوبنهايمر، فرانز

. (Michael Mann) واألبحاث المقارنة للسلطة التي قام بها مايكل مان (Dahrendorf

ًا: جيتانو موسكا ، ألبيون سمول. انظر أيض
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(Sigmund Freud) سيغموند فرويد

تعرف والتي ـ فرايبرغ مقاطعة في مورافيان مدينة في 1856م، العام في فرويد سيغموند ولد

فيينا؛ إلى عائلته انتقلت عمره، من الثالثة في كان وعندما التشيك. جمهورية في ـ بيبور باسم اآلن

عام لندن إلى أصدقاؤه جلبه حتى هناك مكث حيث الثقافية، واألنشطة بالفكر الزاخمة المدينة تلك

كان أنه غير عصبية، أمراض طبيب األصل في فرويد كان النازي. االضطهاد من ًا هرب 1930م،

المجلدات نشر جاء وقد الحديث. العصر مفكري أهم أحد وأصبح النفسي، التحليل علم ابتدع من أول

من مهمة مجموعة عقب النفس علم حول ( Standard Edition ) المعيارية الطبعة من 24 الـ

ذلك في بما العصبي، التشريح علم في البحثية أعماله سواء النفسي، بالتحليل صلة ذات غير األعمال

العصبية األمراض في كخبير التحليلي عمله وكذلك العصبي، النظام وتاريخ لألجنة، العصبي النظام

لألطفال؛ األمر الذي دفعه إلى نشر أعماله حول شلل األطفال وفقدانهم القدرة على الكالم.

وتضمنت والميثودولوجي. والنظري، العيادي، مستويات: ثالثة على لفرويد النفسي التحليل ويرتكز

1893) بروير) جوزيف (مع ( Studies on Hysteria ) الهستيريا عن دراسات العيادية كتاباته

الحالة دراسات من والعديد Intrepretationم، of Dreams ) 1900 ) األحالم وتأويل ،(1895 ـ

التى المفاهيم هذه من كثير أصبح وقد النفس. عن ونماذجه أفكاره أساسها على وضع والتي المكثفة،

العليا. واألنا والهو، واألنا، اللسان، وزالت والتصور، والكبت، الالوعي، مثل: مألوفة فرويد وضعها

النفسي» وراء ما «علم وتضمنت 1915م، العام في النظرية كتاباته في أفكاره فرويد ّنف ص وقد

Repres-) و«الكبت» ، (The Unconscious) «الالوعي» وخاصة ، (Metapsychology)

. (Instincts and Their Vicissitudes) «و«الغرائز وتقلباتها ، (sion

إلى التحول يشير إذ الالوعي؛ لدراسة كوسيلة التحول مفهوم على الميثودولوجي فرويد فكر وقام

أو األم استبدال فنرى آخر؛ بشخص نكرههم أو نحبهم ممن األشخاص أحد استبدال نحو تلقائية نزعة

(التحميل األم أو األب نموذج إلى ما شخص ُنحيل» » إذ النفسي، المحلل أو الزوجة أو بالزوج األب



خبرات تعمل حيث الماضية، العالقات لتلك ًا مخزن الالوعي ويمثل .( Fantasy Laden الخيالي

التحويل كإشارات للمحلل النفسي نحو هذه العالقات.

(المنبثق الوصفي» «الالوعي هو ـ المنهجي للتحقق ًا هدف فرويد منه جعل الذى ـ الالوعي يكن ولم

بعض هنا ولدينا الكبت). بقوة الالوعي في َفظ ُيح (ما الديناميكي» «الالوعي وإنما اإلدراك)، عن

(اإلبدال). بينها فيما التحول أو (تكثيفها) األفكار ودمج تناقض، وال وقت، ال المختلفة: المبادىء

في وبحث الواعي، للتفكير الثانوية» «العملية عن لالوعي األولية» «العملية هذه فرويد ويميز

عن الصادرة الغريبة، العقلية النواتج لتلك النفسي بالتحليل العصبي الخلل وأعراض األحالم تفسير

الالوعي.

التحول فعالقة وظائفها؛ ووصف للنفس، خارطة فرويد وضع التحول، لعملية إدراكه تطور فيما

النقد، مثل جوانبها، حتى أو المختلفة، الشخصيات من العديد فهم على المحلل تساعد قد التي

ـ عن ًا تمام مختلفة عالقات في داخلية شخصيات من مجتمع النفس أن كشفت والدعم، والتعليم،

يستندان أنهما يبدو اللذين الوالدين، مثل الخارجية؛ الشخصيات ـ من ًا تطرف أكثر تكون ما وعادة

ُيعرف فيما مستويات ثالثة إلى النفس فرويد قسم وقد ًا. بعض بعضهم مع صراع وفي إليهما،

العليا واألنا واإلرادة)، اإلدراك (مركز واألنا (الحافز)، الهو من المتألف الشهير، البنائي بنموذجه

(المثالية والسلطة كاألبوين).

اتخذت وقد الوفيرة. العيادية إنجازاته خلف ًا مختفي يكون يكاد أمر وهو ـ ًا اجتماعي ًا مفكر فرويد كان

أكثر أن من الرغم وعلى ًا. داخلي بناًء ًا أيض لها يكون حتى خارجية، عالقات شكل الداخلية القوى تلك

اكتشافاته بين فيما ًة مباشر الصالت أكثر وتبرز للحالة، دراساته في ّلت تج ثراًء الداخلية عملياته

وتحليل للمجموعة نفس علم كتابه في االجتماعي التنظيم في ونظريته للنفس، ونموذجه العيادية،

الحضارة في قلق كتاب وفي ( Group Psychology and the Analysis of the Ego ) األنا

االجتماعية المجموعات تشاهد األول الكتاب ففي ؛ ( Civiliasation and Its Discontent )

الصراع من يتشكل كأنه المجتمع َهد ُيشا ف الثاني، الكتاب في وأما للقائد، واالحترام الحب على تتشكل

بين الحب والكراهية.



وبذلك آبائهم، مع الفعلية خبرتهم من األطفال لدى ـ كالوالدين ـ القائد سلطة ُتستمد جزئي نحو وعلى

العليا األنا في الداخلية الجذور عن كذلك ينشأ أنه إال البلوغ. مرحلة إلى الطفولية الحياة امتداد من

الوالد في عادة المتمثل الحب بين الصراع األوديب؛ عقدة العليا األنا في تترسب إذ الذات)، (مثالية

نفسه. الجنس من الوالد في عادة المتمثل والخوف ألمه)، الولد أو ألبيها (البنت الجنس في المغاير

وإبقاؤها العقدة إخضاع ويتم المبكرة. الطفولة نعيم إلى الشوق دائمة فضلة هي المثالية األنا إن

ًا باألنا العليا واالشتياق لمثالية األنا كما ينتج النعيم المفقودة نتيجة للقوة المفرطة. داخلي

محبة ولكنها لألنا، الكلي للتبجيل ومثيرة متسلطة، العليا واألنا األنا بين العالقة أن من الرغم على

إلى وتتوق المقابل في الحب تشتهي والديه، الطفل يحب كما العليا األنا تحب فاألنا ًا)، (لبيدي كذلك

فكل نفسها. العاطفية الرابطة من المجتمع جماعات تتشكل وكذلك المبكرة. الطفولة نعيم إلى العودة

مع نفسه الوقت وفي الجماعية. العليا األنا بذلك ًال ِّك مش العليا، أناه/أناها في القائد يستثمر شخص

للمجموعة اللصوق مشّكلين العليا، أناهم في ًا بعض بعضهم مع األفراد يتماهى مشتركة عليا أنا وجود

االجتماعية.

األنا تفرضه الذي (التسامي) المباشر التعبير من الجنسية األهداف تمويهات من مبني المجتمع إن

المجتمع، قلب في تناقض هناك ولكن الحضارة. نسميها التي والسعي الترتيبات جميع إلى العليا

كذلك وتتقوض الجنسية. جذوره ويقوضان ًا مجتمع يخلقان الجنسية لألهداف والتسامي الكبت ألن

في والتسامي الكبت بإحباطات ما حد إلى العدوان ويستثار بالعدوان. ًا أيض االجتماعية الروابط

الدوافع اللبيدية (ما وراء مبدإ السعادة).

للضمير. كأداة األنا إلى وتعيده الخارجية، المواضيع عن وتحرفه العدوان، على العليا األنا تستحوذ

إذ المجتمع؛ في في متأصل تناقض هنالك وكبته، الليبيدو حالة في كما الحالة، هذه في هنا ولكن

عن التعبير لذة ينبذ حيث األنا قبل من العدوان من مزيد إلى العليا األنا قبل من العدوان كبت يؤدي

ففي فرويد. فكر في محوري المجتمع، وفي الفرد في الحقيقي، القوى صراع إن العدوان. غريزة

المجتمع، أشار فرويد إلى حالة تعسة من الضيق، أو االنزعاج، أو الفقر النفسي أو البؤس.



التحويل. عملية في يحدث كما الخارجي الواقع في يؤثر داخلي كعالم تستمر الالوعي عمليات إن

التحسن فرص بشأن ًا متشائم فرويد يكون وربما نفسه. الوقت في وتقوضها اجتماعية، حياة ّلد تو إنها

يكن لم المثال سبيل فعلى للوهم. بشدة ًا معارض ًا واقعي ًال رج رؤيته األفضل من ولكنه االجتماعي،

الخاصة. للملكية الخارجية الحقيقة بإلغاء سمتها تعديل يمكن الشيوعية باأليديولوجيا ًا مقتنع فرويد

إلى الملكيات من ببساطة سينتقل اآلخرين على للسيطرة الداخلي للمحفز العدواني الواقع فيما

السيطرة الجنسية على المرأة.

كونه الذاتية، بالدورة الشخصي، تفكيره مثل فرويد، عند والثقافي الفكري السياق وصف يمكن

ماك، وإرنست هيسرل، وإيدموند ديلثي، ولهيلم أمثال زمانه رواد جادل وقد المعرفة. أساس يمثل

والعلوم والفلسفة، الفيزياء، في للمعرفة جديدة أسس وضع أجل من مماثلة بطريقة شنتسلر، وآرثر

«أنا» قبل من للعالم مشوهة أو اإلحساس ذاتية مالحظة تعني تكن لم فالذاتية واآلداب. اإلنسانية،

ممارسة عن عبارة كانت التحول فعملية العاطفي. لالنخراط متكاملة عملية لكنها فردية، منفصلة

إن القول إلى أودين الشاعر دعا مّما الكثير، إليها وأضاف الذاتية، الدورة فرويد بين لقد العالقات.

ًال للرأي». ًا شام فرويد أصبح «مناخ
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(Max Weber) ماكـس فيبـر

المقارنة لعمليات الحقيقي الباحث العالم بإدراك يتمتع وهو العشرين، القرن مفكري أعظم أحد هو

ًا تأثير االجتماع علماء أكثر أحد فيبر وكان والثقافية. واالجتماعية واالقتصادية والسياسية التاريخية

عبر طريقه يشق العشرين، القرن ثمانينيات منتصف منذ لفيبر جديد فهم وظهر العالم. عرفهم ممن

علم صياغة وإلعادة التاريخي، فيبر إلى للوصول األكاديمية السوسيولوجيا نسجتها التي األستار

أفضل على فإن فيبر، نتاج ضخامة إلى ًا ونظر وأفكاره. الفعلية فيبر بأعمال وثيقة صلة ذي اجتماع

كبار كأحد فيبر اعتبار فصل يمكن ال ًال، إجما وقت. أي في تركيزهم نقطة تحديد المعنيين، المفسرين

علماء االجتماع عن اعتبار مدى تقبل الناس له، واالستفادة منه بشتى الطرق ضمن هذا العلم.

مدني. وموظف سياسي ابن وهو 1864م، العام في ألمانيا في إيرفورت مدينة في فيبر ماكس ولد

وحاز المحاماة. يمارس كان فيما التاريخ في دراسته وواصل هايدلبرغ، جامعة في القانون فيبر درس

فرايبورغ جامعة في لالقتصاد ًا أستاذ وأصبح 1889م، العام في القانون تاريخ في الدكتوراه درجة

من طويلة فترة فيبر عانى وقد هايدلبرغ. جامعة إلى 1897 العام في وانتقل 1894م، العام في

لعمل التام للتفرغ فرصة ذلك له وأتاح 1903م. العام في الجامعة في منصبه من واستقال االكتئاب،

وعلى والثقافية، الفنية بالحركات الوثيق اهتمامه على ًا أيض حافظ كما دراساته. أهم في والبدء أبحاثه

Stefan George) سيركل جورج وستيفان (Max Klinger) كلينغر ماكس فن الخصوص، وجه

اجتماع علماء مع كثب عن كذلك فيبر وعمل أسكونا. مدينة في المضادة الثقافية والتجارب ، (Circle

العام في ًا حديث المنشأة األلمانية االجتماع علم جمعية في بنشاط وتنهمك المهنية، الهيئات في آخرين

األلماني التفاوض طاقم أفراد أحد يصبح أن المفترض من وكان ًا، سياسي ًا نشط ًا أيض وكان 1909م.

فايمر. جمهورية دستور صياغة لجنة أعضاء وأحد األولى، العالمية الحرب عقب فرساي معاهدة في

حيث ميونيخ، جامعة في ثم فيينا، جامعة في بداية الجامعي، التدريس إلى فيبر عاد ،1918 العام وفي

1920م. رأس قسم االجتماع فيها. وتوفي فيبر في العام



يكون وقد ًا، صعب ًا أمر بعمله تمسك تنظيمية مبادئ مجموعة أو موضوعية وحدة عن البحث يعد

مع كثب عن العمل استلزمت التي المعاصرة، فيبر دراسات اهتمام مركز كان ذلك ولكن ًا، وهم

التي النصوص وكذلك تناولها، المفترض من التي الموضوعية الوحدة نوعية وتحدد النصوص.

اجتماع «علم تركيب يمكن وكيف فيبر، بها َّوج ير التي «الصورة» بها، توجد أن المفترض من

لسبب وذلك ماركس»، شبح مع «حوار كـ فيبر أعمال ُتفهم أن المقبول من يعد فلم قبلها. من فيبر»

والمجتمع االقتصاد كتاب كان عديدة ولسنوات نيتشه. أهمية يهمل التشديد هذا مثل أن هو واحد،

Friedrich Ten-) تينبروخ فريدريش أن غير أعماله، أهم يعد ( Economy and Society )

The) العالم» لديانات االقتصادية «األخالق سلسلة اعتبار المفترض من أنه ًا أخير أكد (bruch

البروتستانتية أخالقيات في تبحث والتي ـ (Economic Ethics of the World Religions

السحر فك موضوعه إلى بالنسبة ًة محوري أكثر أنها ـ القديمة واليهودية والصين الهند في واألديان

ويفضلون الغربية، الرأسمالية ببروز لفيبر األمد طويل ًا اهتمام العلماء بعض يرى بينما العالم. عن

الذي ( General Economic History ) العام االقتصاد تاريخ كتاب مثل ًا جد ًا متأخر ًال عم

لفيبر المؤلف» «مقدمة في الدليل يجدون أنهم أو الغربية، العقالنية ببروز ًا مهيمن ًا اهتمام يظهر

شخصية في الوحدة اآلخر بعضهم يجد ذلك، من الرغم وعلى به. الخاصة الدين سوسيولوجيا على

بوصفه «العلم عن ومقاالته الثقافية العلوم في الميثودولوجية آرائه خالل من ذلك ويظهر فيبر،

(Wilhelm Hennis) هينيس فيلهلم أكد األخيرة اآلونة وفي مهنة». بوصفها و«السياسة مهنة»

التجمعات من العديد في تتكون التي البشر أنواع عن البحث ًا دائم كانت لفيبر الرئيسة القضية أن

االجتماعية، والمؤسسات، واألنظمة وكيف تعرب عن نفسها في السلوكيات الحياتية.

العلوم من لسلسلة كمؤسس السوسيولوجي فيبر العتماد فعل رد الموضوعية الوحدة في البحث إن

علم في الفرعية العلوم من بالعديد فيبر عالقة تجد وربما بأخرى. أو بطريقة المرتبطة غير الفرعية

ًا تاريخ ذلك كان فقد ذلك، ومع . والمجتمع االقتصاد كتاب ومحتوى هيكل في مرساتها االجتماع

ُكتب الذي وهو األول، الجزء جزأين: إلى النص تقسيم ويمكن يكمله. أن قبل فيبر توفي ًا، معقد ًا نصي

الثاني، والجزء مراجعته، تتم لم أنه المرجح ومن 1914م، العام حتى 1910م العام من الفترة في

وبناًء فيبر. وفاة بسبب يكتمل لم والذي 1920م، عام حتى 1918م عام من الفترة في ُكتب الذي وهو

في االجتماعي للتحليل األساسية الفئات مناقشة َطَوْر ُت ف الجزأين، بين التداخل من درجة فهناك عليه،



تعابير ـ االجتماعي العمل دراسة في جاء كما االجتماع لعلم الشهير التعريف حيث ـ األول الجزء

لعلم الفرعية العلوم من العديد في التفاضلي فيبر تأثير ويعكس الثاني. الجزء في تظهر لم مفهومية

بعنوان 1947م العام في األول الجزء ُترجم إذ النشر؛ في تاريخه والبريطاني، األمريكي االجتماع

The Theory of Social and Economic Organ- ) واالقتصادي االجتماعي التنظيم نظرية

وعلم القانوني، االجتماع وعلم والبيروقراطية، المدينة، أقسام ترجمات أعطت حين في ، ( isation

إال الكاملة الترجمة تظهر ولم حدة. على كل فيبر مشاريع انفصال عن ًا انطباع الديني، االجتماع

وعلوم االقتصادي االجتماع علم فهم في فيبر مساهمات تقييم إعادة تجِر ولم فقط. 1968م العام في

االجتماع القانونية والدينية والمدنية، إال حينها.

ولكنها الصناعي، االجتماع علم في كبير تأثير لها وكان تثقيفية. قضية البيروقراطية قضية تعتبر

ًال مماث ًا اهتمام الهيمنة سوسيولوجيا وتولي لفيبر. الهيمنة سوسيولوجيا من ًا جزء تشكل بالفعل

السلطة على ًا وأيض السن، كبار وحكم والتقاليد العادات على المبنية للسلطة التقليدية لألشكال

الرشيدة القانونية والسلطة اليومي، التحدي لمواجهة العادية غير القدرات على المرتكزة الكاريزمية

في السلطة من األشكال تلك مثل من أمثلة على العثور ويمكن القانون. حكم قبول على المبنية

التحليل عملية في ّيمة ق أدوات األشكال تلك تمثل إذ والمعاصرة؛ التاريخية المجتمعات من كل

االعتبار في أخذنا إذ البيروقراطية؛ هي السوسيولوجيا به انشغلت ما جل كان ولكن االجتماعي،

المثالي النموذج يلقي كما الحداثة. في الموجودة واإلدارة للتنظيم المهيمنة األشكال أحد لفهم اهتمامها

ومجال مكتوبة، بوثائق َّجه المو والعمل الهرمي، التنظيم سمات على الضوء البيروقراطي للنظام

واحتراف التدريب إلى يحتاجون ممن كامل بدوام يعملون وموظفين بقواعد مصون محكم تخصص

مهنة ما، ويعتبرون أن من واجبهم تنفيذ المراسم اإلدارية.

من األخرى األجزاء في لفيبر الهيمنة سوسيولوجيا في السياسة بسوسيولوجيا كبير اهتمام هناك

بنظريات فيبر كتابات وتزخر األخرى. النصوص من العديد وفي ، والمجتمع االقتصاد كتاب

ذلك، على األمثلة وتشتمل فيلهلم. أللمانيا الملحة بالقضايا أغلبها في تتعلق التي االجتماع علم

كتاب في نجدها التي المسؤولية وأخالقيات راسخة أخالقية تعاليم يتبع سياسي بين التصنيفي التضاد



الرايخ و«رئيس االشتراكية، وعن الروسية الثورة عن المطولة والمقاالت ، مهنة بوصفها السياسة

األلماني»، و«البرلمان والحكومة في ألمانيا في ظل نظام سياسي جديد».

بنديكس راينهارد كان المثال سبيل فعلى اهتمام. محل فيبر أعمال مجمل أصبح األخيرة، اآلونة في

القرن وسبعينيات ستينيات في فيبر دراسة في الرواد العلماء من وهو ، (Reinhard Bendix)

الشركات تاريخ «حول مثل مبكرة أعمال على ًا تعليق وضمن فيبر، بنتاج تام علم وعلى العشرين،

و«سوق األلماني»، الشرقي إلبيا إقليم في الزراعة عمال و«وضع الوسطى»، العصور في التجارية

لنظرية المؤيد العمل وكذلك القديمة»، الحضارة لتدهور االجتماعية و«القضايا المالية»، األوراق

إال بعمق األعمال هذه ُتدرس فلم ذلك، ومع االقتصادية». والسياسة القومية «الدولة التطور

المواضيع وتشمل األخيرة. باألعمال عالقاتها لتتبع وصريح واضح بهدف األخيرة اآلونة في

المسح أساليب واستخدام الريفية، للظروف االجتماعي بالتحليل ًا اهتمام األعمال بهذه ّلق تتع التي

وبالطبع، القديمة، المجتمعات اجتماع وعلم للعمل، والنفسية االجتماعية الداللة لدراسة االجتماعي

المنجذبين االجتماعيين الفاعلين حياة نمط في المحتمل وتأثيرها الحديثة الرأسمالية بأعمال االهتمام

فيبر اعتمادات في المجهولة األمور من القليل أو الكثير هناك أن ذلك من ويتضح أكوانها. إلى

الرئيسة في علم االجتماع.

«الموضوعية حول نصوصه خالل من الميثودولوجية المناقشات في مهمة مساهمات فيبر قدم

وعلم االجتماع علم في األخالقية الحيادية و«معنى االجتماعية»، والسياسة االجتماعية العلوم في

لعمليات مناقشته خالل من االجتماعية العلوم فلسفة في كبيرة أهمية فيبر ألعمال إن كما االقتصاد».

هذه تشق ولم القيم. وأدوار االجتماعي العلم في السببي والتفسير الفهم ومكان المفهوم، تشكيل

الكمية منهجيات بين منازعات أنها اآلن وتصنف ـ االجتماع علم ميثودولوجيا في طريقها المناقشات

المثالية، األنماط معنى نقدر أن الضروري من ولكن ـ نسبية إبستيمولوجية مواقف أنها أو والنوعية،

والتحليل التصنيفي، وحرية القيمة، وارتباط القيمة، والفهم في أعمال فيبر.

وتعتبر . ( Verstehen ) والفهم المثالي النمط حول أفكاره خالل من كله ذلك يتضح أن يمكن

في دراستها وتمت عقلي تركيب في صيغت االجتماعية، للظاهرة مقصودة مبالغة المثالية األنماط

فعلى بينهما. المهمة والعالقات االختالفات يبرز بشكل مصوغ، مماثل آخر بنمط عالقتها ضوء



بينهما الجوهرية االختالفات إبراز إلى يهدف والكنيسة الدينية الطائفة بين التضاد المثال، سبيل

مبدأ المثال، هذا في الدينية: الحركات في فيبر يدرسها التي القضايا من معينة بمجموعة يتعلق فيما

بمفهوم فيبر التزام مشاهدة ويمكن المنطقية. ونتائجها قسرية) أم طواعية أكانت (سواء العضوية

ومن العالمية، الرؤى في وضوح بكل ( ( Verstehet ) للفهم فكرته في (والمقدم االجتماعي العمل

فيبر حجة توضح إذ ؛ البروتستانتية األخالق في ناقشها التي االجتماعي العمل ممثلي دوافع خالل

األخالقي، السلوك من معينة أنماط في التحرر إلى سعى ًا نفسي ًا قلق واجهوا األوائل الكالفينيين بأن

من المستوحاة المتاحة للحلول اإلبداعي التشكيل إعادة جانب إلى البشرية المادة مع العمل، وطرق

األساس االختالف فإن ذلك، إلى وإضافة الثقافي. السياق في الموجودة واألخالقية الدينية األفكار

بنيامين تنوير حركة في عقالنيين وأفراد الزاهدين، البروتستانت ـ األخالق» «دعاة بين فيما

فرانكلين، وأفراد الحداثة المخدوعين ـ هو اختالف دوافعهم لتكريس جهودهم لمهنة معينة.

شكلت فقد مترابطة؛ وغير مستقلة كدراسة الحياة البروتستانتية األخالق مقاالت استهلت حين في

في وسردها صياغتها أعيدت ثم العالم»، ديانات في االقتصادية «األخالق سلسلة من ًا جزء ًا أخير

المعنى إدراك يمكن ال الحقيقة في معقدة ًا نصوص المقاالت هذه وتتضمن األخرى. فيبر أعمال

في المطلوبة الحياة أسلوب بين ًا تشابه فيبر يقدم الواقع، وفي قراءات. عدة بعد إال منها المراد

البروتستانت الزهاد إليها دعا دينية أسس على المبني الحياة وأسلوب الحديثة، الرأسمالية الثقافة

لمهنة وإخالصه للفرد النفسية الدوافع على البروتستانتية األخالق تركز حين وفي الماضي. في

الزهاد أثبت كيف الرأسمالية»، وروح البروتستانتية «الطوائف حول المقاالت إحدى توضح ما،

كان الذي المهنة قيم فيها ِّدد تح حيث ما بطائفة االلتحاق خالل من لنظرائهم، أنفسهم البروتستانت

والتهديد المراقبة خالل من منضبطين، أعضاء كونهم ذلك إلى إضافة فيها، ًا عضو بكونه ًا موهوب

بالطرد، وذلك للحفاظ على تلك القيم.

ديانات في االقتصادية األخالق تحليل نحو اهتمامه فيبر حّول ، البروتستانتية األخالق إتمام بعد

مناهضة قضايا أنها الدراسات هذه تعتبر كانت فقد القديمة؛ اليهودية ودراسة والهند الصين في العالم

األصلية. فيبر دراسات تدعم ورأسمالية، حياة طريقة وتطوير الدينية األخالق بين المفترضة للعالقة

ذلك، من الرغم وعلى كذلك. األمر يكون أن المستبعد من فليس صحيحة بطريقة ُفهم لو وفيما



تلك في السوسيولوجية األهمية عن يجده أن المرء يستطيع ما كل هو ذلك أن االعتقاد عدم يجب

ليقارنها افتراضاته تفعيل على يعمل كان فيبر أن االعتقاد إلى ذلك يقودنا ال أن وينبغي المقاالت،

السلسلة لتلك السوسيولوجية األهمية على الحصول يمكن الواقع وفي الشاملة. البيانات من بمجموعة

ومن العالمية»، للديانات االجتماعي النفس «علم بـ المعروفة السلسلة تقدم التي المقاالت خالل من

واتجاهاته» للعالم الديني «الرفض بعنوان والهند الصين مقاالت بين فيما نشرت التي المقالة خالل

ًا بـ «التأمالت الوسطية»). (والمعروفة أيض

إرثه، عناصر كأهم البيروقراطي والنظام الطبقات لنظام االجتماع علم في فيبر تحليل استقبال ُيظهر

المعاصرين، مصلحة في أنه ذلك يفهم أن ويمكن التحديث. وعمليات الحديث في مصلحة نزعة

ما واألزمنة الحديثة األزمنة في الحياة وأنماط االجتماعية باألنماط ًا مهتم كان فيبر أن يغفل ولكنه

الحديثة قبل ما باألزمنة اهتمامه من الهدف وكان ًا. تاريخي ًا اجتماعي ًا عالم فيبر كان فقد الحديثة. قبل

يفترض ولم التاريخ فترات يحدد لم فيبر أن نتذكر أن المهم من ولكن وفهمه، الحديث تميز تفسير

من ًال بد القيم بين ًا صراع الحديثين البشر يواجه فيبر، إلى وبالنسبة الخطية. أحادية تطورات أي

من منه الخالص يمكن ال ًا كوني ًا نظام والبيروقراطية العقالنية أنشأت فقد توافقي. معنوي إطار دعم

مع يتماشى الذي باالتساق فيها األفراد يختار والتي الصوفية، اليوتوبيات أو التمني التفكير خالل

عقائدهم الشخصية الراسخة حتى لو كانت غير عقالنية.

كما والقيم، العالمية بالرؤى يهتم إنه إذ ثقافي؛ اجتماع علم في كذلك فيبر سوسيولوجيا وتبدو

منهجية عن قط فيبر يدافع لم ذلك، ومع التفسير. في ًا كبير ًا دور المثالية لالهتمامات يعطي إنه

يجب الذي المتساوي دورها والظروف المادية فللمصالح االجتماعي: التفسير في الجانب أحادية

خالل من الثقافي االجتماع بعلم فيبر لعالقة أفضل استحسان على الحصول ويمكن ُه. تمارس أن

نفسه الوقت في فيبر كان وبالطبع، كله. عمله في «الثقافة» لمصطلح فيبر الستخدام مفصل تحليل

بالثقافة المتعلقة والدالئل المراجع من العديد وهناك للمجتمعات. الثقافية والمؤسسات بالفنون ًا مهتم

أهميتها تقييم نستطيع أن قبل العلمي التمهيدي العمل من ًا كبير ًا قدر تتطلب التي والصور والنصوص

الكاملة بالنسبة إلى علم االجتماع الثقافي لفيبر، أو قبل أن نستطيع إكمال تفسيرنا الثقافي له.

ًا: كارل مانهايم، جورج سيميل، فيرديناند تونيس. انظر أيض
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(Thorstein Veblen) ثورشتاين فيبلين

االقتصادي الركود وبدأ نيويورك، بورصة انهارت 1929م العام من األول/أكتوبر تشرين 24 في

كتبه حّذرت وقد فيبلين. بوند ثورشتاين واالجتماع االقتصاد عالم توفي بشهرين ذلك وقبل الكبير،

وتأثيرها األول/أكتوبر تشرين شهر من اليوم ذلك في حدثت التي األزمة تلك مثل بحدوث وأبحاثه

في «الرجل العادي».

مدينة في طفولته معظم وقضى النرويج، من مهاجرة مزارعة ألسرة 1857م العام في فيبلين ولد

البكالوريوس درجة ونال كولدج، كارلتون بأكاديمية والتحق األمريكية. مينيسوتا والية في نيرستراند

من الفلسفة في الدكتوراه درجة على للحصول بالدراسة بدأ 1881 العام وفي 1880م. العام في

مؤسس ، (Charles S. Peirce) بيرس أس. تشارلز محاضرات تابع حيث هوبكنز جونز جامعة

أعماله من الكثير إلى ينظر أن ويجب لفيبلين. إلهام مصدر أصبح والذي األمريكية، البراغماتية

العام في الدكتوراه دراسة إلكمال يال جامعة إلى فيبلين وانتقل للعلم. البراغماتية الفلسفة ضوء في

The Ethical Grounds ) الجزاء لقانون األخالقية الحيثيات حول أطروحته أن ُيذكر و 1884م.

في والديه مزرعة في التالية الستة األعوام قضى ثم ُفقدت. ( of a Doctrine of Retribution

1892م، ـ 1891 عامي وفي منتظم. عمل أي عمل أنه يبدو ال أنه من الرغم على مينيسوتا، والية

ُعين وعندما كورنيل، جامعة في األمريكي والتاريخ السياسي االقتصاد علوم دراسة فيبلين واصل

عام ًا حديث الُمنَشأة شيكاغو جامعة في االقتصادية العلوم لقسم ًا رئيس الفلين لورانس قسمه رئيس

االقتصاد علوم بتدريس قام ثم 1906م. عام حتى شيكاغو في فيبلين وبقي معه. فيبلين أخذ 1892م،

1926م). ـ 1918) االجتماعي للبحث الحديثة المدرسة وفي 1918م)، ـ 1911) ميزوري جامعة في

علماء كبار أحد ًا أيض يعد كان ولكنه المؤسسية، االقتصاد علوم مؤسس ألنه بفيبلين ُيحتفى ما ًا كثير

متناقضة، الغالب في كتاباته وكانت األبحاث. من والعديد ًا كتاب عشر أحد فيبلين وأنتج االجتماع.

أفكاره يستوحي ًا، راديكالي ًا سياسي ًا مفكر زمانه في يعتبر وكان بسيطة. فئات ضمن تصنيفها ويصعب



من الرغم على الماركسية، والنظرية الدارويني الفكر ومن العلوم، مختلف من مختلفة مصادر من

انتقاده لعدم إشارته إلى مراجعه في منشوراته.

سرعة في صناعي مجتمع إلى ريفي مجتمع من أمريكا فيه تتحول كانت وقت في يكتب فيبلين كان

الزراعية، القوى الزراعية غير العاملة القوى فاقت 1880م، العام وبحلول آخر. مكان أي من أكثر

وأحرز أوروبا. من المهاجرين من ًا وفيض سريعين، وتمدن تصنيع عملية األمريكي المجتمع وخبر

أسس الجديد الكبير اإلنتاج مجتمع ووضع الصناعي، المال رأس على ًا تقدم النقدي المال رأس

دراسة االستهالك الجماعي.

في ُنشر الذي ، ( The Theory of the Leisure Class ) المرفهة الطبقة نظرية كتاب كان

الفكرة وتتضمن ًا. مبتكر ًال عم باعتباره ًا جد ًا كبير ًا استحسان القى وقد لفيبلين. كتاب أول 1899 العام

كتابته أثناء يعيش كان حيث شيكاغو، كانت فقد االجتماعي. الوضع لعرض ًا نقد لدراسته الرئيسة

الفرق وكان الفترة، تلك في المتحدة الواليات في ًا نمو المدينية المجتمعات أكثر أحد الكتاب، لهذا

أمريكا في االجتماعي الطبقي التصنيف فيبلين وناقش بالفعل. ًا جد ًا واضح فيها والفقير الغني بين

التنافس فيها ّيز ُيم التي البربرية من أسمى شكل إلى مسالمة قبائل من النشوء نتاج بأنه المعاصرة

الثروة تلك اكتسبت إذا حتى للتميز، العالمة هو الثروة تراكم إن كما االجتماعية. الحياة والصراع

أكثر امتالك على النجاح هذا يعتمد كان إذ صلة، ذي غير ًا أمر النجاح وكان التوارث. طريق عن

المنتجة األعمال في المرفهة الطبقة تشارك ولم المرء. إليه ينتمي الذي المجتمع في الغير يمتلكه مما

ولم المسرف. باالستهالك تتمتع كانت ولكنها اليومي، وجودهم إلى تحتاج التي األنشطة في أو

االجتماعية، الهرمية على وللحفاظ اجتماعي، تميز لخلق إال مقاصد أي الواضحة» «إنفاقاتهم تخدم

كان فقد الدراسة. أصالة بشأن شكوك أي يوجد ولم . (gender) الجنس أساس على العمل وتقسيم

من إلى بالنسبة ٍّل مس أنه ُيعتقد كان الكتاب فإن قيل وكما ًا، تهكمي ًا أسلوب الكتابة في فيبلين أسلوب

في المرأة بمعاناة اهتمامه هو الوقت ذلك في الدهشة أثار الذي الشيء وكان بالنقد. إليهم توّجه

المجتمع، وهو موضوع لم يعّلق عليه إال قليل من علماء االجتماع الرجال.

The Theory of the Business En- ) التجارية المشاريع نظرية الثاني، فيبلين كتاب وبحث

البروز في ًا أيض وبحث المعاصرة، الرأسمالية في االحتكارية االتحادات تشكيل في ، ( terprise



واستغالل الهدر لتوليد السوق آليات عن النقدية مالحظاته وواصلت التمويلي. المال لرأس المتزايد

«رجال بين الصراع على أكثر التشديد جرى ولكن ، المرفهة الطبقة نقاش وعّمقت العمالة

والربح (الصناعة) اإلنتاج بين الصراع مناقشة التالية أعماله تناولت كما العمل». و«رجال الهدر»

الخبراء من ًال بد للمهندسين شأنها ُترك ما إذا تنجح أن يمكن الصناعة أن إلى وخلص (التجارة)،

يعتقد ولم الرأسمالية. ظل في للمستقبل قاتمة ًا آفاق التجارية المشاريع نظرية كتاب وعرض الماليين.

إلى يؤدي قد ولكنه ثورة، حدوث إلى يؤدي أن يمكن والعمل المال رأس بين الصراع أن فيبلين

الرأسمالية تطور بتشخيص قام كما المادي. بالتحسن إغرائهم طريق عن العاملة الطبقات خضوع

والفاشية االشتراكية أشكال من شكل إلى سيؤدي ذلك أن واعتبر القومية، الجشعة المسيرة موازاة في

خلق على الرأسمالية قدرة بشأن شّكه وأبدى نفسها. الرأسمالية انهيار إلى بالتالي ستؤدي التي

An Inquiry into the Nature of Peace and كتابه في أخرى مرة ومستقرة آمنة مجتمعات

1917م. عام األولى العالمية الحرب أثناء في ُنشر الذي ، the Terms of its Perpetuation

فيبلين يؤدي أن طائل، دون من يؤمل، وكان الراديكالية، الجماعات قبل من ًا ترحيب الكتاب هذا ونال

ًا في تسويات السالم. ًا مهم دور

Absentee Ownership and Business Enterprise in Recent Times: The كتابه في

الملكية بين الفصل كيفية على فيبلين رّكز 1923م، العام في ُنشر الذي Case of America

وبالتالي نفسه. النظام داخل َّمنة المتض العزلة أشكال من ًا جديد ًال شك أحدث ما متزايد، بشكل والتحكم

كانت فقد مهمة. بطرق التجارية المشاريع نظرية كتاب في مناقشاته جوانب التحليل هذا يعمق

لذلك ونتيجة يملكونها. الذين عن الناس من مختلفة طبقة بها وتتحكم ُتديرها الناشئة الشركات

عن فيبر تصورات الكتاب هذا ويردد السلطة. من وجردتهم العامة عزلت بطرائق أنفسهم قدموا

إنه كما االقتصادي. االستغالل مظاهر على أكبر بشكل ركز ولكنه بأخرى، أو بطريقة الديمقراطية

التي لتلك مماثلة أزمة حدوث إلى المعاصر االقتصادي النظام استقرار عدم يؤدي أن ًا أيض توقع

حدثت في سوق األوراق المالية في وول ستريت بعد موته بفترة قصيرة.

الفاصلة بالحدود المتعلقة تلك إلى إضافة الموضوعات، من كبيرة مجموعة فيبلين تأليفات شملت

أي مناقشة تنزع وأبحاثه كتبه معظم في ذلك، ومع «العمليين». والرجال «الماليين» الرجال بين



في العالي التعليم كتابه ففي ذلك، على مثال وهناك هذه. المشكلة مجال نحو الجذب إلى موضوع

«الفكر تغلغل لكيفية ًال شام ًا نقد يعتبر الذي ، ( The Higher Learning in America ) أمريكا

قلب في وتمكث الجامعات، إدارة المالية القيم تدعم إذ الجامعات؛ في التجارية» للثقافة المروض

ًا موظف كان عندما نشره، من سنوات قبل الكتاب هذا ُكتب وقد تدريسها. يتم التي الدراسية الفصول

A Study in ) الشامل الفساد في دراسة هو له فرعي عنوان أول وكان ميزوري، جامعة في

Total Depravity) ، وكان السبب لعدم نشره هو توصية إدارة الجامعة بذلك.

تصعب شخص بأنه أقرانه ووصفه وفاته؛ بعد الذاتية سيرته كتابة بعدم وصيته في فيبلين عبر

يحقق لم إنه كما التقليدي. السلوك حتى أو الزي أو التقليدية باألفكار يكترث لم أنه يبدو كما معرفته.

على وأعداء، أصدقاء الناس، أغلب أرغمت شخصيته أن يبدو كما «ناجحة»، أكاديمية مهنة أي

ًال أرم الثانية زوجته تركته كما بالطالق، وانتهت صعبة األولى زواجه تجربة وكانت عنه. االبتعاد

االجتماعية، للبحوث الحديثة المدرسة في عمله من تقاعد 1926م، العام وفي 1920م. العام في

نبوءاته تحقق من شهرين قبل حصلت التي وفاته حتى كاليفورنيا، في ربيبته مع للعيش وانتقل

القاتمة بشأن األحداث في بورصة وول ستريت.

القرن مفكري من غيره في الروح بثت عبقرية عن تنم كتاباته أن إال تلك، غرابته من الرغم على

التي الفترة وفي بورديو. وبيار غالبريث، كينيث وجون ميلز، رايت تشارلز أبرزهم ومن العشرين،

العالمية والرأسمالية الحروب استمرت وحينما العالم، في دولة أقوى يمثل األم فيبلين وطن فيها كان

تصورات تقديم في فيبلين أعمال استمرت واألسوأ، األفضل نحو اليومية الناس حياة في التأثير في

جديدة للجوانب المهمة لتنمية المجتمع المعاصر.

ًا: كارل ماركس. انظر أيض

ًا: انظر أيض
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(Oliver Cox) أوليفر كوكس

المهَملين، والفاشية األجناس بين والعالقات الرأسمالية محللي أهم من هو كوكس كرومويل أوليفر

إهماله في ًا مهم ًا سبب السياسية العوامل وتعتبر حياته. في مقالة 30 من وأكثر كتب خمسة ونشر

تفكيره وبسبب السود، العلماء ضد العنصرية بسبب المتحدة الواليات في ُأهمل فقد ًا؛ حي كان عندما

خاف الذي الوقت في أعماله من الكثير ظهر وقد عمله. في الماركسي التحليل تأثير وبسبب اليساري،

خوفهم من أكثر والشيوعية الماركسية من األمريكية المتحدة الواليات في والجمهور السياسيون فيه

بين العالقات على المسيطر االجتماعي للنموذج انتقاداته بسبب كوكس تجاهل وجرى المرض. من

تشكلت التي األعراق لعالقات االجتماعية الطبقات ولمدرسة العشرين، القرن أواسط في األعراق

الكليات في بالتدريس تقيد لذلك ونتيجة شيكاغو. جامعة في االجتماع علم قسم قبل من كبير بشكل

الصغيرة قليلة الشهرة.

استمر ألعماله، الموجه والعداء العنصري التمييز ومن واجهها، التي الصعوبات من الرغم على

الرغم وعلى ًا. أحيان المحاضرات وبإلقاء النشر بأعمال واستمر هوادة، بال تحليله متابعة في كوكس

سبعينيات قبل المتحدة الواليات خارج معرفة أقل وكان عصره، في ّتاب الك كبار منه يقتبس لم ذلك من

ـ ديبوا جائزة ُمنح حتى اجتماعية مؤسسة أي قبل من ًا رسمي ًا تكريم كوكس يتلَق ولم الماضي. القرن

األمريكية الجمعية له منحتها جائزة وهي تلقاها، من أول وكان ،1971 العام في فرازير ـ جونسون

األمريكية المتحدة الواليات في أوسع بشكل كوكس أعمال قراءة انتشرت لذلك، ونتيجة االجتماع. لعلم

حياته وتعد الحالي. عصرنا في ولمبادئه لتحليله أكبر تقدير وهناك الماضي، القرن سبعينيات منذ

شهادة للعمل الدؤوب والمثابرة.

في المتحدة الواليات إلى هجرته قبل تعليمه تلقى حيث ترينيداد، في ،1901 العام في كوكس ولد

المتحدة الواليات في وجوده وأثناء شيكاغو. في نورثويستيرن جامعة في القانون لدراسة 1927 العام

نيته كانت بعكازين. يمشي حياته بقية وأمضى رجليه، في إعاقته إلى أدى الذي األطفال شلل به ألّم

في ًال مستقب يحقق أن َّجح الُمر غير من أنه شعر لكنه القانون، لممارسة ترينيداد إلى العودة األولى



،1932 العام في الماجستير درجة على وحصل االقتصاد. دراسة إلى فتحول اآلن، القانون ممارسة

من الدرجتين هاتين على حصل وقد ،1938 العام في االجتماع علم في الدكتوراه بعدها نال ثم

فقد االجتماعية، الظاهرة لشرح مناسب غير االقتصاد وجد أنه من الرغم وعلى شيكاغو. جامعة

سلط وقت في الدراسات هذه أتم وقد المستقبلية. أعماله في ًا واضح االقتصاد في تدريبه تأثير كان

فيه الكساد الكبير الضوء على عدم المساواة االجتماعية في األمة، وبصفة خاصة السود.

مجال يوجد ال أنه تعني المتحدة الواليات في االجتماعية كرو جيم وعزلة العنصري التمييز كان

وظيفته فكانت الغنية، الموارد ذات الجامعات أو المستوى رفيعة الجامعات في للتدريس لكوكس

في وانتقل تكساس. في مارشال في صغيرة معمدانية مدرسة وهي ويلي، كلية في األولى التدريسية

االحترام ببعض سيأتي لديها كوكس وجود أن المدرسة وأملت توسكيجي، معهد إلى 1944 العام

كان وبينما ًال. مذه منشوراته سجل كان فقد مخطئين، المدرسة على القائمين يكن ولم لها. والتقدير

سواء ، (Booker T. Washington) واشنطن ت. بوكر لمنهجية ًا مناصر كوكس يكن لم هناك،

جامعة وإلى ،1949 العام في لينكولن جامعة إلى كوكس وانتقل تحليله. في أم الشخصية عالقاته في

.1974 1970. وتوفي في العام والية واين في العام

بين للعالقات الحديثة االجتماعية الطبقات مدرسة ـ االجتماعي «التركيز الشهير عمله كوكس نشر

شهرة، أعماله أكثر وهو ، Caste, Class and Race كتاب ونشر ،1942 العام في األعراق»

التمييز في االجتماعية الطبقات مدرسة فشل هو أعماله في الثابت الموضوع وكان .1948 العام في

المدرسة تركيز ًا أيض كوكس ورفض تحليلية. كمفاهيم والعرق االجتماعية الطبقات بين بوضوح

(Gunnar Myrdal) ميردال غونار دراسة إن وقال الفردية، واالتجاهات المحاباة على المسيطرة

كانت ،1944 العام في نشرت التي ( An American Dilemma ) األمريكية المعضلة الشهيرة،

في األعراق بين العالقات موضوع حول الكالسيكية الدراسية المنح «دراسات كل على ًا واحد ًال مثا

هذه قدمته الذي االجتماعية» «للطبقات الدقيق غير التعريف عن كوكس وتساءل المتحدة». الواليات

كله، ذلك إلى وإضافة المماثلة. سابقاتها من كثير مواجهة في لألصالة ادعاءاتها وتحدى المدرسة،

والبيض السود إلى بالنسبة االجتماعية الطبقات مفهوم الستخدام المحدودة القابلية كوكس أوضح

طويلة. دهور منذ الهند، وهو آخرين، وزمان مكان في ًا تصور منح الذي األمريكي، الجنوب في



فعلت كما األمريكي»، الشعب «قلوب في األعراق بين المساواة عدم سبب عن البحث من ًال وبد

الطرائق إلى كوكس اتجه األخالق»، «أوصياء مع حل عن بالبحث القيام وبدل المهيمنة، المدارس

كتاب ويعتبر العمال. من ومميزة مستغلة طبقة وجود من خاللها من الرأسمالي المجتمع استفاد التي

االجتماعي الطبقي والتقسيم المساواة لعدم الواسعة للمبادئ ًال تحلي ، Caste, Class and Race

والتحمل العنصري االستغالل أن هو «افتراضنا أن كوكس وجادل اإلنسانية. المجتمعات كل عبر

جزء هو العرقي «التنافر وألن والقومية». الرأسمالية نهوض مع األوروبيين لدى تطورا العرقي

فقد كوكس، إلى وبالنسبة استغاللي». اهتمام هو التنافر بهذا االهتمام فإن الطبقي، الصراع هذا من

ًا أساس ًا عنصر كان العرقي التنافر وأن الحديثة، األوروبية الرأسمالية نهوض مع العنصرية نشأت

في صراع الطبقات.

أوروبا في الفاشية ببروز السود اضطهاد وقارن للعنصرية، ًا متطرف ًا نموذج الفاشية كوكس اعتبر

كوكس ورفض الطبقية. السيطرة إلى قدماه ما ضوء على منهما كل فهم من بد ال أنه وجادل وآسيا.

العاملة الطبقة دكتاتورية نتاج أنها الفاشية فيه ُوصفت الذي ـ الوقت ذلك في المهيمنة التفسيرات

للقومية تروج من هي الفاشية إن إذ مهم؛ أمر الفاشية فهم أن وأضاف الدكتاتورية. الشخصية أو

فاشية حركة أي «في إنه إذ الرأسمالي؛ الطبقي للوعي ًا سياسي منظم جانب والفاشية والعنصرية.

وعلى الجماهير إرباك على التسامح عدم أو العرقي، التنافر وعلى العرق تفوق على التشديد يساعد

نشوء أنوية مركزية عرقية».

الطبقات وحول الماركسية، حول الكتابات من كبير حجم ظهر كوكس، فيه كتب الذي الوقت منذ

اآلن الرئيسة مجادالته من العديد ويعتبر ما. حد إلى باٍل كوكس عمل أن يبدو ولذا واألعراق،

بطرائق بينها العالقات بشرح وأفاض أساسية، مفاهيم وصاغت أعماله قدمت ذلك ومع ًا. جد بسيطة

وديناميكيات طبيعة عن أعمال ثالثة كوكس كتب لقد فضله. ننسى ال أن وعلينا العلم، هذا في ُأدمجت

رائد محلل وهو ـ (Immanuel Wallerstein) والرشتاين إيمانويل امتدح وقد العالمية. الرأسمالية

الرأسمالية. تحليل لمنهجية الرئيسة والمبادئ األسس واضع بصفته كوكس ـ العالمية األنظمة لنظرية

من الرغم وعلى كوكس. كتابات يراجعوا أن الجدد واألعراق الطبقات تحليل لطالب الحكمة ومن

سيظل كوكس فإن توقعها، على ًا قادر كوكس يكن لم تعقيدات إلى االنتباه لفتت الحديثة الكتابات أن



اإلعجاب يثير عمله ألن وكذلك ومجادالته، مفاهيمه ووضوح المباشر أسلوبه بسبب بالثناء ًا جدير

وهو متميز في صياغاته.

ًا: كارل ماركس، لويد وارنر. انظر أيض
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(Charles Cooley) تشارلز كولي

ًا مثير كان األمر هذا أن بيد بجدارة، االجتماع لعلم الشهرة قاعة في مكانته كولي تشارلز استحق

المواقف يجد ومنعزلة، خجولة شخصية كولي كان فقد الشخصي. تاريخه بسبب ما حد إلى للدهشة

االجتماع علم إلى تحول ثم ًا، ميكانيك ًا مهندس المهنية حياته بدأ قد وكان ومربكة. مرهقة االجتماعية

أحالم في االستغراق إلى ما حد إلى يميل التأمل كثير ًا استبطاني ًال رج كولي كان عرضية. بطريقة

من الرغم وعلى بذلك. مزاجه له سمح كلما متقطع بشكل ويكتب انتقائي، بشكل يقرأ كان اليقظة.

اآلن كولي ويعتبر والمجتمع. البشرية الطبيعة وتأمل االسترخاء على استثنائية قدرة لديه كانت ذلك،

كتب أنه من الرغم على التفاعلي، الرمزي التقليد في ولتأثيره النفس حول النظرية لرؤاه شهرة األكثر

ًا على نحو واسع جوانب كثيرة أخرى للنظرية السياسية االجتماعية. أيض

وهو ،1864 العام من آب/أغسطس 17 في ميتشيغن، في أربور، آن في كولي هورتون تشارلز ولد

النهاية في أصبح ًا، ناجح ًا مهني ًا قانوني كان هورتون. إليزابيث وماري كولي لتوماس الرابع الطفل

في تشارلز شابهه الخلق، دمث ًا، متواضع ًال رج وكان ميتشيغن. بوالية العليا الوالية محكمة قاضي

من الكثير أمضى ولذلك ًا، جسدي ًا وضعيف ًا، ونحيف ًا، صغير الولد كان والتكوين. الشخصية من كل

حد إلى معتاد وغير ًال، خجو ًا شخص كان وألنه الكتب. إلى اللجوء في عزاءه ووجد البيت، في وقته

حياته طوال وظل المسالم. وسلوكه األنثوي لصوته إغاظته تتم كانت االجتماعية، العالقات على ما

كان كيف دورياته في ذكر وكان االستحسان. إلى يتوق وكان عنه، اآلخرون يفكر بما للغاية يهتم

آراءهم يغيروا أن اآلخرين يمكن كيف وتخيل بطولية، ًال أعما فيها يؤدي كان التي المواقف يتخيل

لالنعزال الميل هذا أن المحتمل من كان فقد ، (Edward Jandy) جاندي إدوارد أشار وكما فيه.

إلى عالم داخلي غني هو الذي شكل اهتمام كولي في مفاهيم النفس واآلخرين.

جامعة من كولي تخرج الصحية، حالته سوء بسبب لتعليمه المتكررة االنقطاعات من الرغم على

متابعة إلى يهدف وكان الميكانيكية. الهندسة في البكالوريوس بدرجة ،1887 العام في ميتشيغن

االجتماعية بالنظرية أكثر ًا مهتم نفسه وجد ذلك من ًال بد لكنه التخصص، هذا في العليا الدراسات



إيميرسون، رالف أعمال خاصة وبصفة المهيمنة، المثاليين بفلسفة ًا متأثر وكان السياسي. واالقتصاد

سوسيولوجيا ًا أيض وقرأ . (Henry Thoreau) توريو وهنري غوته، فون فولفغانغ وجوهان

«ميكانيكيات» إلى اهتمامه بيولوجية كائنات هي المجتمعات أن فكرة جذبت إذ سبنسر؛ هربرت

تجريبية األكثر الجانب كهذه نماذج فيها أهملت التي الطريقة بشدة كولي انتقد ذلك، ومع النشوء.

نال الذي الموضوع وبحث «البشري». العنصر إلى وافتقارها االجتماعية، الحياة في وشخصية

أنظمة فكرة في (The Theory of Transportation) االنتقال» «نظرية الدكتوراه درجة عنه

المنهجية هذا سبق وقد فعالة، اتصال خطوط على تعتمد مقدسة عضوية كيانات بوصفها النقل

اإليكولوجية التي أتى بها فيما بعد في دراسته للمجتمع.

ترقيته وبعد المهنية. حياته طوال هناك بقي حيث ميتشيغن، جامعة في أكاديمية وظيفة في كولي ّين ُع

صحبة في ًال خجو وكان إنجازاته، إزاء ًا متواضع ظل االجتماع، لعلم أستاذ إلى مساعد أستاذ من

اإلحصائية التحليالت عليه هيمنت الذي الرئيس االجتماع علم على ًال دخي نفسه اعتبر فقد زمالئه.

المجتمع طبيعة في لليحث جوهرية أكثر خطوط على كولي عمل وترّكز االجتماعية. للمشكالت

خاصة وبصفة طالبه، بين كبيرة بشعبية يتمتع ًا كاريزمي ًا محاضر كولي وكان االجتماعية. والنفس

القراءة األبحاث استلزمت كولي إلى وبالنسبة به. الخاصة التخرج ندوات حضروا الذين هؤالء

نفسه كولي يعتبر ولم الناشئة. أفكاره لتسجيل دورياته واستخدم االجتماعية، النظرية في والتأمل

كذلك وأراد بعناية. مصوغ نثر خالل من للمجتمع رؤيته يصف فنان فيلسوف ولكن اجتماع، عالم

الكتابات أسس تجنب ولذلك لألكاديميين، هي كما المتعلم العادي للقارئ مقبولة كتاباته تكون أن

ًا وخيالية. العلمية التقليدية إلى حد بعيد في إطار نمط أكثر إبداع

Human Nature and the So- ) االجتماعي والنظام اإلنسانية الطبيعة األول كتابه كولي نشر

سيرة بمثابة ما حد إلى الكتاب هذا يكون أن ًا متخوف كولي وكان .1902 العام في ( cial Order

في يعد الكتاب هذا أن إال الخاصة، وأحاسيسه أفكاره من الكثير يكشف أن يمكن وأنه له، ذاتية

العقلية العمليات أن على الكتاب لهذا األساس النقاش ويرّكز مؤثر. نظري لنص قراءة الحقيقة

البينية الصلة وبتأكيده االجتماعي. العالم وبنى االجتماعية بالعمليات مرتبطة كأفراد نختبرها التي

آخر أساس تأثير وهو ميد، هربرت جورج أفكار يردد كولي كان فقد والمجتمع، والنفس للعقل



وإننا االجتماعية، بيئته نتاج إنما العقل فإن كولي، نظر وجهة ومن الرمزي. التفاعلي التقليد على

ًا تحدي ذلك شكل وقد والتواصل. التفاعل مثل داخلية اجتماعية عمليات خالل من شخصياتنا نطور

فطري بشكل موجودة بأنها اإلنسانية الطبيعة عاملت التي االجتماع وعلم النفسي التحليل لنظريات

ًا اجتماعي يتشكل العقل أن كولي نظرية تقترح ذلك، من العكس وعلى االجتماعي. العالم عن مستقل

على تركز إنها إذ «عقلية»؛ بأنها ًا أحيان منهجيته توصف وبالفعل االجتماعية. للعملية كنتاج ويبرز

«المجتمع». ذلك في بما األخرى، واألشياء لألشخاص العقلية التمثيالت بها نصيغ التي الطريقة

الطريقة تشكل التي الكلية التمثيالت عن دوركهايم فكر مع كولي نظرية تتوافق اإلطار، هذا وفي

التي يفكر ويشعر بها األفراد.

يالحظها أن يمكن التي اإلمبريقية النفس بين كولي ّيز م جيمس، وليام أفكار على وباالعتماد

«ملكي». هو وما «أنا»، أكون من حول المشاعر من كمجموعة االجتماعية النفس وبين اآلخرين،

الداخلي، للحوار كصياغتين (me) به والمفعول (I) الفاعل صيغة في «أنا»، الـ ميد عّرف وفيما

على االجتماعية. النفس نواة تشكل التي هي األنا» «مراحل أن ًا مقترح األولى على كولي ركز فقد

للتعبير الحديث عند «أنا» كلمة فيها الناس استخدم التي المتنوعة الطرق إلى أشار المثال، سبيل

هذا ويذكرنا والتصريحات. والطموحات الرغبات مثل المختلفة»، الداخلية الذاتية «المشاعر عن

نفكر التي بالكيفية الخاصة المقوالت نستخدم أن يمكننا إذ ًا؛ أدائي ًا عنصر تكون ما ًا غالب اللغة أن

المستحيل من بأنه كولي جادل وبالفعل لآلخرين. الهوية لعرض كطريقة األشياء بها وندرك ونشعر

عنهم؛ أنفسنا وتفاضل العالم في الموضوعات أو باآلخرين، ًا أيض التفكير دون من بالذات التفكير

معناها دون من «أنا»... في معنى يوجد «ال األمر، صاغ فكما العالقات. خالل من أنفسنا نعرف إننا

والمشاعر األفكار من مجموعة االجتماعية النفسية تمثل وبذلك «هم»...». أو «هو» أو «أنت»، بـ

الخاصة بالمرء. ـ «العواطف الذاتية» ـ التي تخرج من الحياة التواصلية للمجتمع.

اآلخرين. منظور من المرء تصوير وهي الزجاجية، للذات كولي فكرة هو المناقشة هذه محور إن

نظر وجهة أخذ يتضمن أنه في (me) به» المفعول «ضمير عن ميد فكرة ما حد إلى يشبه وهذا

هذا إلى ننسبها التي االتجاهات على كولي رّكز ذلك، ومع اجتماعي. كشيء المرء تجاه اآلخرين

بالنسبة مظهرنا تخيل عناصر: ثالثة لها الزجاجية الذات أن واقترح المرء. على وآثارها الجمهور



الفخر، مثل الناتجة، الذاتية والمشاعر المظهر، ذلك في رأيها أو رأيه وتخيل اآلخر، الشخص إلى

الميكانيكية الصورة على بأنفسنا فيها نفكر التي الطريقة تعتمد فال ولذلك، العار. أو والخزي،

اآلخرين لدى أنها يبدو التي المنسوبة العواطف هذه على لكن به»، المفعول «ضمير لـ الموضوعية

ًا تمام المختلفة، االجتماعية األنفس من كثير لدينا يكون أن يمكن أنه ًا أيض يعني هذا أن ويبدو تجاهنا.

وتذكرنا الصور. من ًا واسع مدى مختلفة مواقف وفي محددين أشخاص أمام الزجاج سيكشف كما

الذي بالتأثير أخرى مرة االجتماعي للتفاوض والخاضعة والمرنة الديناميكية النفس عن الفكرة هذه

كان لكولي على التفاعلية الرمزية.

االجتماعية النظرية على أكثر واعتمد ،1909 العام في االجتماعي التنظيم الثاني، كولي كتاب ُنشر

ماهية قضية فيه وتناول معاصريه. قبل من للقبول ًا استعداد أكثر كان ولذلك الكالسيكية،

والرسمية األكبر المنظمات بين العالقة خاصة بصفة باالعتبار ًا آخذ تنظيمه، يتم وكيف «المجتمع»،

للطريقة مثال االجتماعي الطبقي النظام المثال، سبيل فعلى منها. تتألف التي األصغر والمجموعات

الصراع ومنع النظام، على الحفاظ على والجدارة الفردانية مثل القيم بعض تساعد أن فيها يمكن التي

ًا تعقيد واألكثر األكبر األشكال تلك مهمة كولي ناقش وقد مصالحها. تتصادم التي المجموعات بين

يدرك كولي كان اإلطار هذا وفي المصالح. ومجموعات األفراد أفعال لتنسيق االجتماعية للمنظمة

ودوركهايم سبنسر لنظريات والءه يظهر وكان المجتمع، في ًا دور تمارس التي البنيوية القوى

كولي اهتمام االجتماعي التنظيم في مناقشتها تمت التي األخرى األفكار تكشف ذلك ومع العضوية.

«المجموعة فكرته وتحيل الشخصية. تطوير في ودورها االجتماعي التفاعل بعمليات المتواصل

تجربتها، أو تجربته، للفرد توفر التي البشر من المجموعات تلك إلى ـ المثال سبيل على ـ األساسية»

سبيل فعلى لوجه». ًا وجه الحميم والتعاون «للعالقة ًا مصدر تبقى والتي االجتماعية، للوحدة األولى

والمعتقدات األفكار تشكيل على الحي ومجتمع األقران ومجموعة األسرة تساعد أن يمكن المثال،

مشاعرالتعاطف أن كولي اعتقد وقد االجتماعية. للتهيئة كعوامل تعمل وبذلك الطفل، تطور التي

وعلى االجتماعي، العالم مع النفس ربط على يساعد األساسية، المجموعات مع لدينا والتماهي

تتسم أن يمكن المجموعات هذه أن إلى توصل أنه من الرغم وعلى المشترك. بالهدف شعور خلق

بعيد حد إلى ولكن الكبير»، المجتمع عن مستقلة «غير فإنها واالنسجام، بالحب ًا وأيض بالتصادم،

بواسطة تتشكل البشر طبيعة أن بنقاشه كولي يذكرنا اإلطار، هذا وفي المجتمع». «روح تعكس



العقل حالة أو المجموعة»، «طبيعة فإنها الفرد، في المتأصل وجودها من ًال بد االجتماعية: العمليات

عن تنفصالن ال مرحلتان هما واألفراد «المجتمع أن دوركهايم ًا مردد كولي، وجادل االجتماعي.

الكل المشترك، لدرجة أنه كلما وجدنا فردية، فال بد من وجود حقيقة اجتماعية تتسق معها».

المتزايد اهتمامه وعكس ،1918 العام في ُنشر فقد االجتماعية العملية الثالث، كولي كتاب أما

تصادم يكون عندما يحدث أن يمكن فيما كولي بحث هنا السياسية. والمنافسة االجتماعي بالصراع

واأليديولوجيات. الدينية المعتقدات مثل المؤسساتية، والقيم األساسية المجموعات قيم بين مصالح

لقد األمريكية. الحكومة أفعال أّرقته فيما األولى العالمية الحرب أثناء في الكتاب هذا كولي كتب وقد

سلمية أكثر وسائل خالل من تحقيقها يمكن أنه يعتقد كان التي بالديمقراطية ًا قوي ًا مؤمن كولي كان

التوزيع إلى ودعا القلة، يد في والسلطة الثروة تركز مخاطر من كتابه في ًا أيض وحذر وإنسانية.

كانت المتصارعة المصالح بين التوفيق مهمة أن كولي واعتقد والسياسية. االقتصادية للسلطة العادل

مشكلة محورية لكل أنماط التنظيم االجتماعي، ولكنها مهمة يمكن إنجازها على الرغم من ذلك.

بوصفه زمالؤه له اعترف فقد ورضاًء. ًا استقرار أكثر كولي أصبح حياته، من األخير العقد في

بالشعور استمر أنه من الرغم وعلى األمريكية. االجتماعية للجمعية ًا رئيس وأصبح ًا، بارز ًا عالم

األكاديمية للحياة االجتماعي بالجانب يستمتع بدأ فقد الخطب، وإلقاء األبحاث تقديم حيال بالتوتر

واالقتباسات المقاالت من مجموعة وهو األخير، كتابه نشر ،1927 العام وفي أكبر. بشكل

أطلق وقد األكاديمية. حياتهم يواصلون الذين إلهام إلى تهدف كانت والتي دورياته، من والتأمالت

ككتابه ًا شخصي ًا كتاب كان وقد ، ( Life and the Student ) والطالب الحياة المجموعة هذه على

بالبحث بدأ قد كولي وكان ًال. خج أقل كان ولكنه الخاصة، حياته من جوانب عن فيه أفصح األول

8 في كولي ومات السرطان. بمرض أصيب عندما االجتماعي األسلوب مسألة في جديد اهتمام عن

1929، عن عمر يناهز الرابعة والستين. أيار/مايو من العام

ًا: جورج هربرت ميد. انظر أيض

ًا: انظر أيض
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(Auguste Comte) أوغست كونت

العلم إلى لإلشارة 1839 العام في ابتكره الذي المصطلح االجتماع»، «علم مؤسس كونت يعتبر

أهمية بدورها تؤكد التي الوضعية الفلسفة وهي جديدة فلسفة أوجد إنه كما المجتمع. عن الناشئ

«دين وهو ًا جديد ًا علماني ًا دين ابتداعه إلى الفلسفة هذه وأدت مالحظته. يمكن بما المعرفة حصر

التطورات وضع الذي ـ العلوم تاريخ ـ جديد أكاديمي لمجال الطريق مهد أنه على ًال فض اإلنسانية»،

الثورة نهاية في ،1798 العام في فرنسا في مونبيلييه في كونت ولد التاريخي. سياقها في العلمية

يعتبر ما إلى بالنسبة إجماع هناك يعد ولم تقليدية. ومعتقدات قوانين بدورها أسقطت التي الفرنسية

يقينيات إلى الشديد توقهم معاصريه كونت شارك وقد المجتمع. تنظيم كيفية أو شرعية حكومة شكل

الكاثوليكية. وللكنيسة للملكية أبويه والء كونت رفض وكمراهق، متماسك. جديد ومجتمع جديدة

المتعددة الفنون مدرسة في مبكرة سٍن في كونت ُقبل الرياضيات، علم في الذكاء متقد ًا طالب ولكونه

في منها طرد أنه غير باريس. في مرموقة هندسية مدرسة وهي ، (Ecole Polytechnique)

لدى ًا كاتب ،1824 العام وحتى 1817 العام من عمل ذلك وبعد الثورية؛ مواقفه بسبب 1816 العام

كونت تعلم وبفضله . (Henry de saint-Simon) سيمون ـ سان دي هنري االجتماعي المصلح

بعد فيما ترسخت التي الوضعية والفلسفة الصناعة أساس على المجتمع بناء إعادة منطلق من التفكير

تأثر فقد معتدلة، وسط طريقة عن البحث دائم كان وألنه المجتمع. دراسة في وبخاصة العلوم، في

Mary Wollstone-) ولستونكرافت ماري مثل سواء، حد على ويساريين يمينيين بمفكرين كونت

Condor-) وكوندورسيه (Montesquieu) ومونتيسكيو (David Hume) هيوم ودافيد (craft

Joseph de) ميستر دي وجوزيف كانط وإيمانويل (Johann Herder) هيردر وجوهان (cet

محاضرة في وتقديمها المعرفة لجمع محاوالته بأولى كونت قام ،1826 العام وفي . (Maistre

خروجه وعقب للعالج. المستشفى إلى ُأدخل و والبارانويا، الجنوني باالكتئاب أصيب ولكنه عامة،

الرغم على سيمونيين، ـ السان طائفة في ًا صحافي ًا كاتب كونت عمل قليلة بشهوٍر العقلية المصحة من

في مدرس مساعد وظيفة على الحصول ًا أخير كونت واستطاع الطائفة. هذه عن نفسه أقصى أنه من



العام من المدرسة في عمل المتعددة الفنون بمدرسة الطالب بالتحاق مختص وموظف الرياضيات

.1857 العام في وفاته حتى تالميذه ساعده الوظيفة هذه من فصله وبعد ،1851 العام وحتى 1832

الفترة في مجلدات ستة في ، Cours de philosophie positive كونت، أعمال أعظم ُنشرت

مجموع مثلت والتي العمل، هذا في الوضعية الفلسفة ُقدمت و .1842 والعام 1830 العام بين ما

أن يجب العلمية المعرفة أن كونت وأوضح الوضعي. العلمي األسلوب على القائمة المعارف كل

ال للحقائق المحض التراكم إن إذ ًا، حدود لإلمبريقية فإن ذلك ومع الثابتة. الظواهر رصد من ُتستمد

ذلك، إلى وإضافة اإلدراك. هذا مثل تحقيق المستحيل فمن للواقع، كامل إدراك إلى يؤدي أن يمكن

من التحقق يتم أن ويجب قبلية. انتقالية نظريات توجيه دون من إدراكها حتى يمكن ال الحقائق فإن

علمي. استقصاء ألي ًا جد مهمتان عمليتان وهما واالستنتاج، االستقراء طريق عن النظريات هذه

علوم إلى العلوم تحويل يمكن ال إنه إذ اإلمبريقية؛ العقالنية تكمل أن كذلك يجب مشابه وبشكل

ويتكون المالحظة. من العلمية القوانين بناء في أساس والخيال التجريد فاستخدام محضة؛ تجريبية

ستة هناك فإن للعلوم، كونت تصنيف على وبناًء التنبؤ. على القدرة من العلمية القوانين هذه أساس

األساسية العلوم هذه الوضعية الفلسفة وتتضمن العلمي. الوضع إلى تصل أنها أو وصلت مجاالت

االجتماع. وعلم واألحياء، والكيمياء، والفيزياء، الفلك، وعلم الرياضيات، علم كاآلتي: وهي الستة،

وعلى أكبر. بشكل والمجتمع األخرى العلوم بتطور عالقته ًا موضح علم كل تاريخ كونت وناقش

على حصل قد أنه إال العلم، تاريخ في كرسي على الحصول قط يستطع لم كونت أن من الرغم

.1892 األستاذية في الكوليج دو فرانس (Collège de France) في العام

للنظام األساسية الركيزة ويمثل اليقين، مرحلة يدخل العلوم، آخر االجتماع، علم أن كونت أكد

النظرية فستتمتع وضعية، ـ السياسة ذلك في بما ـ المجتمع دراسة تصبح أن فبمجرد الوضعي؛

إعادة في العقالنية مبادئها استخدام ويمكن الطبيعية، العلوم في األخرى النظريات بسلطة االجتماعية

والديناميات االجتماعية الثوابت هما: جزأين، إلى االجتماع علم وينقسم الثورة. بعد ما عالم بناء

وإحساس اآلخرين، المجتمع أفراد مع التضامن مشاعر التوالي على غرسا اللذان االجتماعية،

الثوابت تعرضت المجتمع، تنظيم على وبالتركيز المستقبلية. األجيال مع الماضية األجيال تواصل



تطور وبمعالجة واألسرية. األخالقية القيم واستقصت االجتماعي، النظام أساس لدراسة االجتماعية

المجتمع وتقّدمه، تمثل الديناميات االجتماعية الدراسة العلمية للتاريخ.

كونت قانون االجتماعية، الديناميات ـ ًا تحديد أكثر لنكن ـ أو االجتماع، لعلم الرئيس القانون كان

سياسية بنية وكل المعرفة فروع من فرع كل أن القانون هذا وأكد الثالث. المراحل ذا الشهير

يحاول الالهوتية، المرحلة ففي التاريخ. من وضعية ميتافيزيقية الهوتية بمرحلة تمر واجتماعية

اآللهة. من أكثر أو واحد فعل إلى الحوادث عزو طريق عن وذلك حولهم، من العالم فهم الناس

األفكار تستخدم وكانت والتوحيد). األلهي والتعدد الفتشية وهي: فرعية مراحل ثالث (وهناك

المجردة الكيانات فإن االنتقالية، الميتافيزيقية المرحلة في وأما المالحظات. لربط للطبيعة الخارقة

ويتجنب البدء. وشك على الوضعية المرحلة كانت الحقيقة وفي اإلله. محل تحل والعقل كالطبيعة

لماذا، وليس كيف، شرح على ويركزون األولى، األسباب أو األصول قضايا المرحلة هذه في الناس

تحول إلى بالضرورة سيؤدي الميتافيزيقية، التجريدية واألفكار اآللهة استبدال إن الظاهرة. عملت

القوانين العلمية إلى كونها وصفية.

تجري التي الظواهر وبساطة البشر عن لبعدها ًا وفق الست المراحل بهذه الستة العلوم من كل مر لقد

تطور قد االجتماع علم فإن اإلنسان، إلى األقرب وهي ًا، تعقيد الظواهر أكثر مع وبالتعامل دراستها.

بسبب وذلك االجتماعية، الظواهر على حتمي بشكل الوضعية أو العلمية الطريقة تطبيق وتم ًا. أخير

وبذلك متجانسة، األفكار كل جعل على العقل ُأجبر وقد المعرفة. أوجه بين متبادلة عالقة حدوث

كل تصبح أن وبمجرد الظاهرة. على الوضعي أو العلمي األسلوب تطبيق المطاف نهاية في سيتم

كل ُتجمع وس وتتوحد؛ ستكتمل الستة، العلوم كل تتضمن التي الوضعية، الفلسفة فإن علمية، األفكار

ومفكرين سايمون سانت أمل كان الذي األمر نيوتن، بقانون شبيه أساس على ليس المعرفة، فروع

مشترك موضوع وإيجاد العلمية، الطريقة هي مشتركة طريقة إيجاد أساس على ولكن آخرين،

كلها فالمعرفة االجتماعية)؛ بالحاجات علمية نظرية كل ترتبط أن (يجب المجتمع، وهو للدراسة

ومفيدة ّناءة وب وحقيقية ودقيقة مؤكدة تكون أن كونت إلى بالنسبة يعني ما «وضعية»، ستصبح

أن كونت أكد الكون، تدير األفكار وأن الممارسة، تسبق النظرية أن اقتناعه وبسبب ومتناسبة.

االنسجام الفكري الذي ينبعث من الفلسفة الوضعية سيؤدي إلى مجتمع صناعي مستقر.



كل ُيشبع أن يمكن ال العقل أن الرومانسية، الفترة في يعيش كان الذي كونت، اعتقد ذلك مع

بالعقل يتميزون ال فالبشر سعادتنا. وتحدد وأفعالنا أفكارنا تشكل التي هي العواطف وأن الحاجات،

كل أن أثبت الدماغ فراسة علم أن كونت أكد فقد الفطرية: االجتماعية بنزعتهم ًا أيض ولكن فحسب،

يكون أن يجب المجتمع أساس يشكل الذي فاإلجماع ولذلك بفطرتها. وودودة محبة كائنات البشر

مع كونت تشاجر أن فبعد كونت؛ منزل في ًا موجود يكن لم اإلجماع أن غير ًا. وفكري ًا موضوعي

الذي زواجهما انتهى 1842م العام وفي عنه. باالنفصال طلبها على وافق ماسين، كارولين زوجته

وهي ، (Clotilde de Vaux) فو دو كلوتايلد بجنون كونت أحّب سنوات ثالث وبعد ًا. عام 17 دام

كونت اهتمام صداقتهما عززت وقد 1846م. العام في توفيت السن، صغيرة طموحة روائية كاتبة

) الوضعية الفلسفة نظام الثاني عمله ألهمه الذي الوحي مصدر أنها على كونت وقدمها بالعاطفة.

والعام 1851م العام بين مجلدات أربعة في ُنشر الذي ( Système de philosophie positive

1854م.

للتأثير وذلك الناس، شمل لّم أجل من ًا خصيص صمم دين إلى كونت فلسفة تحولت الكتاب هذا وفي

العالم في تتمركز أن فيجب ًا، ميتافيزيقي ًا كيان ليست اإلنسانية وألن اإلنسانية. أي المجتمع، تطور في

«اإليثار»، تشجيع الرئيسة أهدافه بين من وكان كذلك. والعملية العاطفية حياتهم وفي للناس الفكري

وهو مصطلح ابتكره. وجعل كونت من األخالق العلم السابع الذي يبرز دور األفراد في المجتمع.

الناس حياة ستجدد أنها اعتقد مختلفة تعاليم كونت استنتج به، الخاص اإلنسانية» «دين لـ بنائه في

الوجود علمية أو «الوضعية» نمو مع للخطر تعرضت العاطفية الحياة تلك أن اعتقد إذ العاطفية؛

أعالم بذكرى ليحتفل ًا جديد ًا تقويم وحدد مهرجانات أقام بالثوريين، كونت تأثر وبسبب الحديث.

كانت الموات طائفة أن يعتقد كان وفقد ودانتي. قيصر ويوليوس أرسطو مثل البارزين الماضي

على إصراره في واضح أثر ذات الكاثوليكية نشأته وكانت البشري. التواصل تعزيز في مهمة

على كونت شدد نابليون، وبتقليده بمجتمعهم. بصالتهم الناس لتذكير جديدة مقدسة قرابين خلق

إحياء إلى إضافة األذهان، في واألخالقية الفكرية المبادئ لغرس وضعية مدارس إنشاء أهمية

الصلة ذات األمور إلى فيها البحث قصر سيتم التي العلوم «جفاف» عن للتعويض واآلداب الفنون

حولها التي الفتشية تحتضن أن الوضعية للفلسفة كونت أراد ذلك عن ًال وفض البشرية. بالحاجات



الفلسفة فمؤيدو والصالبة. والتواضع والتلقائية ِّير الخ اإلحساس مصغرة بصورة يمثل نموذج إلى

ذلك من ًال وبد ُألَول؛ ا الفتشية أتباع فعل كما بالحواس المدركة الملموسة اآللهة يعبدوا لم الوضعية

و«الفتش (اإلنسانية) العظيم» «الكائن مثل مجردة جماعية مخلوقات لتبجيل استعداد عل فإنهم

الفتشية الجوانب على الضوء كونت وألقى (الفضاء). العظيمة» و«البيئة (األرض) األعظم»

عظيم قبول له سيكون والبروتستانتية، الكاثوليكية بخالف دينه، أن ليوضح وذلك الوضعية، للفلسفة

البدائية الشعوب تلك يجعل أن يستطيع دينه وأن األمريكيين. والهنود واألوشينيين األفارقة لدى

ًا، فإن «دين اإلنسانية» سيوّحد العالم أجمع. متحضرة من دون تدمير تميزهم. ولكونه عالمي

وجمهوريات ملكية حكومات عاصر فألنه مبسط؛ بشكل كونت لدى السياسة علم تفسير يصعب

السياسية؛ التجارب على تركيزهم بسبب معاصريه مهاجمة إلى كونت عمد وإمبراطوريات،

إصالح إلى ثم أخالقية، ثورة إلى ستؤدي فهي ًال؛ أو الفكرية الثورة تأتي أن يجب إليه فبالنسبة

االجتماعي، التطور ولتمييز للمعرفة. السائد التكوين يعكس مجتمع فكل للمجتمع، وسياسي اجتماعي

العلمانية السلطة تشرف حيث السلطات»، «فصل مبدئه مع الثالث المراحل ذا قانونه كونت دمج

الالهوتية، المرحلة ففي واألفكار؛ اآلراء على الروحية السلطة تشرف وبينما البشرية، األفعال على

كان الميتافيزيقية، المرحلة وفي والملوك. العسكر حكم بينما المجتمع، على القساوسة هيمن

الفتشي العهد في وأما البرلمانات. فيها انتشرت فترة في المسؤولين هم والمحامون الميتافيزيقيون

استطاعوا إن المجتمع على الصناعة ورجال العلماء وسيهيمن المعيار. هي كانت الجمهوريات فإن

اعتقد الواقع وفي العلماء. من توتاليتارية حكومة قط كونت يؤيد ولم العلمية. المعرفة يطبقوا أن

يمثلون الذين فالعلماء أنانيون؛ اختصاصيون وأنهم الفكر، محدودي كانوا عصره علماء أن كونت

بكل واسعة معرفة ذوي اجتماع علماء أو وضعيين فالسفة يكونوا أن يجب كان الروحية السلطة

سوف اإلنسانية معابد في وبوعظهم أسخياء. منهم ستجعل المعرفة هذه أن كونت اعتقد إذ العلوم،

الصناعيين فإن وكذلك سلطتهم. استخدام إلساءة نزعتهم من ويتحققون الصناعة رجال ينصحون

ال فهم المشورة، وإبداء للتعليم أنفسهم سيكرسون الوضعيين الفالسفة هؤالء أن من سيتحققون

وروح االجتماعية النزعة تشجيع عن مسؤولة وألنها عملية. أو سياسية سلطة ممارسة يستطيعون

المجتمع أفراد من عاطفية أكثر ألنهم والعمال النساء سيقويها الروحية السلطة فإن التعاون،

اآلخرين.



كونت وأعلن عشر. التاسع القرن تحيزات يعكس الذي األمر المرأة»، «طائفة عن كونت دافع

للمرأة أن كونت ويرى العواطف. في خبيرة أنها يرى كان التي المرأة تحرير إلى الشديد توقه

األدبية الصالونات كونت وأحيا رحيم. مجتمع خلق وفي الرجال سطحية مواجهة في ًا عظيم ًا دور

الذكورية نزعته كانت فقد ذلك ومع ًا. عام ًا رأي ويشكلن بالرجال ليختلطن ًال مجا النساء يعطي لكي

من جعل إنه كما سياسية. أو اقتصادية سلطة المرأة تمارس ال أن على إصراره خالل من واضحة

العمال يكون أن يجب إذ البرجوازي؛ المجتمع في المهمش وضعهم مع وتعاطف أعلى ًال مث العمال

يتقابلوا وأن االستقرار، أجل من إقامتهم أماكن يمتلكوا وأن واتحادات، نقابات تكوين على قادرين

مهمة شعبية أماكن والمقاهي األدبية والصالونات اإلنسانية معابد أن كونت واعتبر المقاهي. في

1848م، العام ثورة في العمال يؤيد كان الذي كونت وندد اجتماعية. عالقات إقامة أجل من ًا جد

حكم يتم أن كونت أوصى الصناعيين، إصالح يتم وحتى وأنانيتهم. ماديتهم بسبب العمل بأصحاب

بمصالح مهتمين عمال ثالثة من مكونة مطلقة ديكتاتورية حكومة قبل من الوضعية الجمهوريات

المجتمع يكون أن في رغب فقد واإلمبريالية، للقومية ًا معارض كان كونت وألن أجمع. المجتمع

والمناطق مستقلة مدينة من ّلفة مو سيادة ذات دولة (وهي مدينية دول إلى ًا مقسم الجديد العالمي

فإذا باإلنسانية؛ العائالت ربط السهل من يكون حيث القديمة)، كأثينا المباشر، لسلطانها الخاضعة

ًا علماني ًا علمي ًا تعليم الناس يتلقى حيث ًا تقريب ومتساوية صغيرة جمهوريات من ًا مكّون العالم كان

ًال، فستكون فرص الحرب ضئيلة. مماث

معارضو استخدم ناحية، فمن األكاديمي؛ المجتمع وفي السياسة علم مجال في كبيٌر تأثير لكونت كان

فلسفته البرازيل، خاصة وبصفة الالتينية، وأمريكا الفرنسية الثالثة الجمهورية في القائم الوضع

جذبت وقد التقدم. على تشديدها مع الجمهورية، والفلسفة العلمية، النزعة ذات للدين المناهضة

وهربرت (Edward Bellamy) بيالمي إدوارد مثل األمريكيين اليساريين ًا أيض الوضعية الفلسفة

ستيوارت جون فيهم بمن البارزين، البريطانيين ّتاب والك واإلصالحيين (Herbert Croly) كرولي

وتشديده كونت سلطوية استحسان تم فقد أخرى، ناحية ومن إليوت. وجورج مارتينو وهارييت ميل،

Ac-) العمل فرنسا مثل اليميني، الجناح حركات قبل من ًا كثير والنظام والهرمية الواجبات، على

الفلسفة في والتاريخ للمجتمع العلمية كونت منهجة ّثرت أ ذلك، إلى إضافة . (tion Française

تزال وال دوركهايم). بإيميل الخاصة خاصة (بصفة االجتماع وعلم التاريخية والدراسات واآلداب



على والهجمات الشك مذهب بآثار واالستمتاع ذرات إلى المجتمع بتحويل الخاصة كونت مخاوف

األحادي البعد ذوي البشر ونقد الرأسمالي المجتمع في والغرور األنانية وشجب العلمي التخصص

العامة واألعراف التعليم خالل االجتماعية النظرة وتأكيد العلماني العصر في الدين إلى والتوق

مناسبة اليوم.

ًا: إميل دوركهايم، هارييت مارتينيو. انظر أيض
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(Frédéric Le Play) فريدريك لوبالي

شاركت التي المهمة الشخصيات وأحد وتعدين، صناعي مهندس هو لوبالي، فريدريك غيوم بيار

روسيا في الصناعية العملية في وخبير كأستاذ وشارك فرنسا، في العالي الفني التعليم تطوير في

1806م، العام في النورماندي في الصغيرة القرى إحدى في فريدريك ُولد أخرى. أوروبية ودول

وعمل التعدين، مدرسة ومن المتعددة، الفنون مدرسة من وتخرج محافظة، كاثوليكية أسرة في ونشأ

لخلق حياته وكرس 1848م، ثورة عقب وظيفته من استقال أنه غير المعادن، علم في ًا جامعي ًا أستاذ

العقالنية الفردانية رفض وقد واإلحصائيات. المعادن وعلم الكيمياء على يقوم الذي المجتمع» «علم

لوبالي واعتقد ًا. حديث الناشئة المحافظين السياسيين للمفكرين األنانية التقليدية رفض كما للرأسمالية

المعرفة على للحصول الصعبة المهمة لتفادي وسيلة كان الخالص للمنطق التنوير عصر تبجيل أن

العلمية من خالل البحث اإلمبريقي.

الجغرافيا من كمزيج اإلحصاءات رؤية باستخدام الحكومة علم تحسين يمكن أنه لوبالي جادل لقد

General ) اإلحصاءات عن العامة (االعتبارات العامة واإلدارة السياسية والعلوم والقانون والتاريخ

أن االجتماعية البحوث على بأن ًا مقتنع أصبح أنه غير .( ( Consideration on Statistics

أو السكانية الخصائص دراسة على التركيز من ًال بد للمدنيين، الخاصة الحياة دراسة على ترّكز

المباشرة. للمراقبة المنهجي االستخدام على االعتماد بضرورة ًا مقتنع أصبح كما الوطنية، الموارد

، ( The European Workers) األوروبيون العمال الكبير اإلمبريقي لوبالي عمل ويمثل

على يعتمد والذي واسع، نطاق على اإلمبريقي للبحث األول المثل ،1855 العام في ُنشر الذي

األسرية الدراسات كانت لقد والكمية. الكيفية الميدانيتين المراقبتين بين يجمع معياري أسلوب

نماذج في االجتماعية»، «السعادة لـ الدقيقة الفروق جميع التقطت لألسر حية فنية لوحات بمثابة

«السعادة أن واعتقد األساسية، المجتمع وحدة هي األسرة أن لوبالي وتصور للمجتمعات. متفرقة

المجتمعات مثل السعيدة، العائالت أن إثبات واقترح العائلية»، «السعادة على تعتمد االجتماعية»

االقتصادية والوسائل المنتظمة العمالة أي ـ اليومية» العيش «لقمة أساسيتين: حاجتين تلبي السعيدة،



وقد المال. على والحفاظ السلطة واحترام األسرة، أفراد تجاه بالمسؤولية األخالقي» و«القانون ، ـ

على الثانية الطبعة تشتمل (بينما الدراسات من ًا صنف وثالثين ستة األوروبيون العمال كتابه شمل

عشر، التاسع القرن من األول النصف في أوروبا أنحاء في المنتشرة الفردية األسر عن ًا) صنف 57

الروس، الفالحين إلى باإلضافة والحرفيين، البريطانية المصانع عمال أفرادها ضم عائالت وهي

سويسرية، ساعات وصانع العليا، هارتز جبال من األلمان المناجم وعمال والفرنسيين، واإلسبان،

وجاِمع خرق باريسي.

العائالت مع ًا وقت لوبالي فأمضى المقابالت؛ وإجراء المراقبة الدراسي لوبالي أسلوب استخدم

األسر أرباب مع مع مقابالت وأجرى المحلية، االجتماعية: «السلطات بمساعدة اختارها التي

المنهجية هذه استخدم إنه كما المحليين. المخبرين من المعلومات على وحصل فيها، األكبر واالبن

لتلك األساسيتين الحاجتين تلبية في العائلة فشل أو نجاح تمثل قد التي المؤسساتية الترتيبات لدراسة

والمنظمات والبيئة، األراضي، وحيازة العمل، عالقات على األمر، ذلك في كذلك ورّكز األسر.

ُيعَرف ما ِّدم يق حيث البعد؛ ثنائي الملكية مساحة نظام لوبالي وتصور التطوعية. والجمعيات المهنية

الرحل، (البدو وهي: االجتماعية، النقابات أو االجتماعية األنظمة من نماذج أربعة األفقي بالمحور

سبعة الرأسي المحور يقدم بينما الصناعية)، والعمالة والكفالة، التطوعي، غير العمل واتفاقات

ورئيس بالقطعة، والعامل المستأجر، والعامل اليوميون، والعمال المنازل، (عمال العمال من نماذج

البعدين، بين التالقي نقاط على الدراسة وركزت الملك)؛ وصاحب العمل، وصاحب الحرفيين،

مقدمة توزيع دراسات األسر باختيار واحدة على األقل من كل مجموعة.

مختلف نموذج تعميمات إلى سعى وإنما العامة، العرضية القوانين عن بالبحث لوبالي يؤمن لم

المؤسساتية والترتيبات العمل ترتيبات لتحديد األسرة به تعمل الذي األسلوب دراسة طريق عن

(The Organisation of Work ) العمل تنظيم ) االجتماعية السعادة إلى تؤدي أن يمكن التي

األسر ميزانية عن المعلومات لجمع معقدة تصنيف أساليب استخدم لوبالي أن ذكره الجدير من .(

مع األسرة ميزانية مداخيل إجمالي بمطابقة أنه لوبالي واعتقد األسرية. لدراساته محوري كجزء

معرفة وكانت األسرة. إلى بالنسبة المختلفة الحياة أوجه بحساب قام أنه التحقق يمكنه إنفاقها إجمالي

موارد جميع وشملت عيشها. على العمال عوائل لحصول المختلفة الطرق يعرض األسرة مداخيل



باإلنفاق يتعلق وفيما المملوكة. الممتلكات وقيمة النوع في والدخل النقدي، الدخل ـ العيش كسب

ومالية معنوية احتياجات ونفقات ومسكن وملبس مأكل من الحياة تفاصيل جميع تسجيل تم فقد

نزعات تحليل وتم بدقة، المتبادلة) االجتماعية والمساعدات والتأمين والديون والفوائد (كالضرائب

اإلنتاج واالستهالك بطرق تنبأت بالتحليالت المعيارية السائدة للمعيشة.

The Or- ) األسرة تنظيم كتاب (في األسر نماذج تفصيل حاز لوبالي مساهمات جميع دون من

ما لوبالي قارن فقد وتالمذة. معلقين من الجميع إعجاب على ( ( ganisation of the Family

وطبيعة األسرة ممتلكات أساس على المستقرة غير واألسرة «الجذر»، واألسرة األبوية، األسرة بين

األبوية فاألسرة األسرة؛ تلك داخل بها المعمول الميراث وقوانين أفرادها بين والعالقات تكوينها

إلى بالوالدين) (والعناية الميراث وذهاب صارمة، أسرية وعالقات الجماعية، الملكية على تعتمد

كبار بالوالدين والعناية اإلرث ألخذ األبناء أحد اختيار على الجذر األسرة تعتمد بينما األكبر، االبن

الخاصة، الملكية على فتعتمد الضعيفة المستقرة غير األسرة وأما يهاجروا. لم الذين واإلخوة السن

مسؤولية أي هناك يوجد وال بالتساوي، الجميع على اإلرث توزيع يتم الوالدين، سلطة تآكل ظل وفي

والتغير التقليد بين المثالي التوازن الجذر األسرة وتعتبر َلْين. المنَعز السن كبيري الوالدين تجاه

المستقرة غير األسر توجد فيما األنكلوسكسونية، البلدان في والقرى الصغيرة البلدات في الموجود

للممتلكات. المتساوي التقسيم الميراث قانون يضمن حيث فرنسا مثل الكبرى، المدنية المجتمعات في

على الفردية األسر من استناجاته وتعميمه للغاية، ًا وصفي لكونه الدراسة في لوبالي أسلوب ُتقد ان

االجتماعيين والتعاون األلفة على لتركيزه منحاز وبأنه ،( اإلنكليزي الدستور (كتاب كله، المجتمع

فليس االنتقادات، هذه من الرغم وعلى والمجتمع. األسرة في والخصومات النزاعات لذكر وفشله

الفالحين من المتعلمة وغير الصامتة العريضة الجماهير دراسة مرة ألول تم أنه االدعاء المبالغة من

واألنثروبولوجية السوسيولوجية الدراسات ًا جد تضاهي بأساليب علمية بطريقة أوروبا في والعمال

السياسية التطورات زمن في االجتماعيين والتغير التنقل بمشاكل اهتمامه وبسبب المعاصرة.

اإلمبريقي. االجتماع بعلم بعد فيما ُعرف ما إلى حاسمة بقفزة لوبالي قام فقد السريعة، واالقتصادية

فيما التوفيق الصعب من التي األيديولوجية والمقوالت العلمية باالهتمامات مليئة لوبالي أعمال إن

برزت االجتماعي، العلم عن مختلفة فكرة ببساطة يعكس أن يمكن الظاهري التناقض أن غير بينها.



أبحاثه بين الصلة يخِف لم فهو العلم. ذلك ظهور بداية في عشر التاسع القرن من األول النصف في

األفكار للمجتمع تفسيراته جمعت وقد أبحاثه. تخدمها أن أراد التي األخالقية والمعتقدات العلمية

كعضو قدمها، أنه لدرجة االجتماعي والتغير االجتماعي النظام حول الليبرالية واألفكار المحافظة

The Essen- ) لإلنسانية األساس (الدستور المشاكل لحل كرؤية الفرنسي، الشيوخ لمجلس مرشح

. ( tial Constitution of Humanity

لوبالي ترجم فقد اجتماعية، حقائق علمية بطريقة اكتشف بأنه ًا مقتنع كان وألنه اجتماعي، وكُمصلح

في المساواة (قوانين الفرنسية للثورة الزائفة العقيدة فشجب أيديولوجية، مقوالت إلى اكتشافاته

وفاته وبعد الوالدين. وسلطة التقاليد وإلى المحلية، والسيادة الدين، إلى العودة إلى ودعا اإلرث)،

صحيفة في األسرية الدراسات تلك ينشرون عديدة، لعقود وأتباعه، ُطالبه ظل 1882م، العام في

إنشاء خالل من وذلك دائٌم، أثر لوبالي آلراء كان وقد . The Workers of Two Worlds

في المتكرر أتباعه فشل أدى فقد ذلك ومع بريطانيا. في واألخرى فرنسا في إحداهما صحيفتين،

ألسلوبه المحدود االنتشار وإلى ًا، أكاديمي تهميشهم إلى واأليديولوجية اإلصالحية االنشغاالت كبح

في إجراء الدراسات.

االجتماع علم أن األولية، المراحل في حتى توضح، إنها حيث من مهمة لوبالي وأفكار منهجية إن

سواء ثابت، داخلي تحليل مشروع أي يوجد لم ربما الكونتية. الوضعية للفلسفة ًا حقيقي ًال بدي قدم

معها استجابت التي والتوترات االهتمامات من األنواع تلك ينتج أن يمكن ليبرالي، أم رجعي

سوسيولوجيا لوبالي اإلمبريقية المقارنة، ما أكد صلته المستمرة في حقبة تهتم بتحليل السياسة.

ًا: تشارلز بوث ، بنيامين سيبوم راونتري. انظر أيض

أهم األعمال:

.Vues générales sur la statistique . Paris: La Nouvelle Encyclopédie, 1840



Les Ouvriers européens. 1855. 6 vols. Tours: Mame. 2 nd ed. 1877-9. Par-

tial translation of vol. 1 in C. Zimmerman. Family and Society . London,

.1936

.L'Organization de la travail . Tours: Mame, 1870

.L'Organization de la famille . Tours: Mame, 1871

La Méthode de la science sociale . Tours: Mame, 1879. Re-edited Paris:

.Meridiens-Klincksieck, 1989

.La Constitution essentielle de l'humanité . Tours: Mame, 1881

Les Ouvriers des deux mondes . Monograph Series, Paris: International So-

.ciety of Practical Studies of Political Economy, 1857-1912

ويمكن االطالع على بعض المقتطفات في:

Catherine Bodard-Silver, ed. Frederic Le Play: On Family, Work and Social

.Change . Chicago: University of Chicago Press, 1982

قراءات إضافية:

Catherine Bodard-Silver. Introduction. In Catherine Bodard-Silver, ed. Fre-

deric Le Play: On Family, Work and Social Change . Chicago: University

.of Chicago Press. 1982

Michael Z. Brooke. 1970. Le Play, Engineer, and Social Scientist: The Life

.and Work of Frederic Le Play . Harlow: Longman



B. Lecuyer. 1992. Frederic Le Play fondateur de la science sociale. Extraits

de communications du groupe d'etudes des methodes de l'analyse sociolo-

.gique , vol. 54. Paris: CNRS/Paris IV



(Gyorgy Lukacs) جورج لوكاش

كان وقد ًا. تأثير العشرين القرن شخصيات أكثر من لوكاش ُيعّد ًا، سياسي ًا وفيلسوف ًا أدبي ًا ِّظر ُمن بوصفه

إلى االنتباه لفت ما أكثر (History and Class Consciousness ) الطبقي والوعي التاريخ كتابه

بونتي ـ ميرليو إلى وماركوس أدورنو من ًا بدء اليساري الفكر في أثر عمل وهو االجتماعية، العلوم

دائرته تضم كانت فقد ذلك، إلى وإضافة بنيامين. والتر إلى غولدمان لوسيان ومن وليامز، وريموند

وفيرديناند بلوتش، وإرنست سيميل، وجورج فيبر، ماكس أمثال القرن مشاهير بعض األصدقاء من

تونيس، وكارل مانهايم، وكارل كورتش، والروائي توماس مان، والملحن بيال بارتوك.

قدمت إذ مقاالته؛ بها كتب التي اللغة هي األلمانية وكانت بودابست، في ونشأ المجر في لوكاش ولد

األلمانية اللغة اكتسبت وبذلك فيينا في والدته نشأت فقد الفلسفية. والتعبيرات لأللفاظ غنية مصادر إليه

بالمجر كريديت جنرال بنك رئيس منصب يشغل أن وشك على كان الذي ـ والده ّلم تع كما بسهولة،

كما بودابست، جامعة في لوكاش درس وقد األلمانية. اللغة بينها من لغات، عدة فراغه أوقات في ـ

ومع لوكاش. جورج باسم أعماله ونشر فيبر، وماكس سيميل يد على وهايدلبرغ برلين في درس

لعمله بنائه وفي حياته. طوال ًا كثير للجدل مثيرة شخصية ظل أنه إال شبابه، في ًا ثوري يكن لم أنه

المجر في كوزير مرتين بتطبيقها القيام له تسنى فقد تطبيقيه، كفلسفة الهيغلية الماركسية على ًا اعتماد

السوفياتية الجمهورية في للتعليم كوميسار كنائب 1919م العام في ًال أو عليها: ُيحسد ال مهمة وهي

استمّرا الحدثين هذين أن من الرغم وعلى بالمجر. للثقافة كوزير 1956م العام في ًا وثاني المجرية،

والروح الفطرية رومانسيته بين التوتر لحل محاولة كان عمله أن ندرك أن فيمكننا وجيزة، لفترة

عمله كان الواقع وفي السوفياتي. للنظام العقالنية البيروقراطية المطالب دعم في ورغبته اليوتوبية

عبارة عن مجهود طويل لحل االختالف بين «الروح» و«الواقع».

هذه لوكاش يتناول ، ( Soul and Form ) والشكل الروح الماركسية، قبل ما األول، عمله في

فيها ويتناول 1910م، ـ 1907 األعوام بين ما ُكتبت مقاالت عشر على الكتاب احتوى فقد المعضلة؛

وفي (الشكل)؛ إثمارها يحين عندما تتخبط (الروح)، الفوضوية الغنية الحياة طبيعة أن المؤلمة الحقيقة



الالمتناهي الحياة اندفاع يتوقف وعندما المؤكدة. هزيمتها يعني شكل إلى الروح تتحول فحتى الحقيقة

زائف. مسمى تحت حيويتها تفقد الحياة فإن شخصية، أو فنية كانت سواء ثابتة، مثالية أجل من

عقالنية هناك بأن هيغل ادعاء لوكاش تحدى وقد بعد. فيما أخرى أشكال في هنا األفكار هذه وتظهر

التعارض وتزيل والشكل الروح بين تجمع «كلية» وحدة فكرة ورفض الحياة، تفكك خلف خفية

من الوحدة إلى تسعى كانت التي نوفاليس، لجورج األدبية الرومانسية ًا أيض لوكاش ورفض بينهما.

يقصر نفس علم استخدام الشخصية للتجربة الرفض هذا وغطى الواقع. ّطى يتخ شعري جوهر خالل

معنى األحداث على دوافع الناس في تحقيقها (األحداث).

The- ) الرواية نظرية في بعد فيما إيجابية أكثر بشكل الظهور (Totality) «الكلية» أهمية عاودت

(الكانطية) التصنيفات بين المعارضة تجاوز استحالة عن ًا ابتعاد نجد حيث ( ory of the Novel

لتحقيق آماله أن غير األدب. في لوكاش تابعه أمر وهو موحدة: «كلية» لـ هيغلية أكثر بحث نحو

التي التوحدات لهوميروس، واإللياذة األوديسا في وجد بينما ضئيلة، كانت الحديث العالم في هذا

يوجد وال والواجب، الرغبة بين فجوة يوجد ال القديمة اإلغريقية المالحم تلك ففي إليها؛ يتوق كان

ًا شيئ تعرف ال الموحدة النظرة هذه إن والمفعول. الفاعل بين فصل وال والعالم، الفرد بين انشطار

تحدث التي األحداث من الرغم على هي، كما تبقى األوديسا فشخصيات التغير؛ أو الزمن عن

خاللها. وفقط عند تغير أشكال الفن، يبرز إحساس دنيوي تتساقط معه توحدات الملحمة.

الحنين عن التعبير على القدرة ـ منها القليل باستثناء ـ الحديثة للروايات فإن ذلك، من العكس وعلى

روايات للمعاني، البارز وفقدانها واستبدادها، الحديثة الحياة تجزئة وتنتج المفقودة. الكلية هذه إلى

يستقرون يعودوا لم الحديث العصر في فالناس المتعالي». «تشردنا لوكاش عليه أطلق ما فقط تعكس

عن جدوى دون من يبحثون ولكنهم الخاصة، لغاياتهم يستغلونها ربما العالم، هذا في بيوتهم في

بأن األخير اعتقاد من قريبة النظرية تلك فإن ال، أم فيبر من بتأثير ذلك كان وسواء فطري. معنى

من كل قرأ فقد تأكيد وبكل العالم. بهذا االرتباط» «فك تتطلب «العقالنية» لـ الحديثة الغربية العملية

أن المرء فعلى فيبر، مع الحال هو وكما فيه. ورد ما على ووافقاه لوكاش كتاب مان وتوماس فيبر

يتنبه إلى اعتبار مساهمات لوكاش أنها مجرد تشاؤم رومانسي.



كتاب في تغيرا قد والمحتوى األسلوب أن غير التالي، لوكاش وعمل الكتاب هذا بين تواصل وهناك

هذا على النهائي الحكم عن النظر وبغض 1923م. العام في ُنشر الذي الطبقي والوعي التاريخ

باإلمكان، يعد لم إذ هذا؛ يومنا حتى للماركسية ًا تطور األكثر التأكيد الوقت ذلك في مثل فقد العمل،

بالسذاجة، اتهامها أو االقتصادية، لحتميتها الماركسية انتقاد ، الطبقي والوعي التاريخ كتاب نشر بعد

مثل فالمفاهيم بيننا. تزال ما ومفاهيمها أثرها فإن ذلك إلى وإضافة للتاريخ. «الوضعية» رؤاها أو

ًا جزء اآلن وأصبحت هناك، كبير بشكل ذكرت الفتشية» و«السلعية (reitification) «التمدية»

األمور تلك ماركس عرف حين ففي مهمة. سوسيولوجيا أي في عنها غنى ال التي المفردات من

ودخلت االقتصاد، تجاوزت أنها ًا معتبر األمور، قلب في َمْوَضعها لوكاش فإن اقتصادية، كظواهر

طابعة الفرد، داخل في السلعة لمبدإ المفرطة القوة تغلغلت فقد االجتماعية. الحياة مظاهر جميع في

من ًا عضوي ًا جزء الماضي في كانت التي والقدرات فالنوعيات البشري». الوعي كل في «آثارها

وسواء الخارجي». العالم أمور مثل منها والتخلص «امتالكها يمكنه ًا أمور أصبحت الشخصية،

مبدإ إلى أو الخالصة»، «العالقة لـ غيدنس مبدإ وإلى فرانكفورت، مدرسة أعمال إلى المرء نظر

الهوية تسليع مصطلح اآلن عليه نطلق الذي المفهوم فإن الممتد، الواقع في المفقودة للمادة بودريارد

هو من إرث لوكاش الفكري. وفي الواقع، فإن الماركسية كعلم أكاديمي مهم بدأ هنا.

محورية كانت «الكلية» ألن األخرى، المنهجيات على متفوقة منهجية الماركسية لوكاش اعتبر لقد

وأن الوحدة، من قصيرة برهة الماركسية، قبل ما عمله في لوكاش اعتبر حين وفي المنهج. لهذا

في يظهر شيء» «كل أن واعتبر ًا. دينامي ًا تقدمي ًال شك تتبع ألنها واهية، محاكاة التالي التاريخ

تحليلها يمكن مادة ليست «الكلية» فـ ذلك، من الرغم وعلى الشيوعية. في ينتهي الموضوعي التكوين

فالماركسية، الواقع، وفي والمادة. الموضوع تتضمن شاملة تاريخية عملية هي بل الخارج. من

العملية هذه نتاج هي والماركسية كذلك. نتاجها وهي العملية هذه داخل توجد البروليتاريا، شأن شأنها

لألسلوب فإن والموضوع، المادة بين وبالتأرجح «الكلية». إدراك يمكنها التي النظرية كذلك وهي

تنشأ كيف لمعرفة اإلمبريقية المظاهر وراء ما إلى الوصول على القدرة الدياليكتيكي الماركسي

هذا، عصرنا في مألوف أمر اإلمبريقية بالحقائق الوضعية الفلسفة ترسيخ رفض إن «الحقائق».

الذي اإلطار في تتموضع عندما معنى ذات تكون الحقائق بأن نادوا من أوائل من كان لوكاش ولكن

أنتجها.



المادة ـ الموضوع «تطابق أنها البروليتاريا عّرف فقد العملي، تطبيقها على أكثر تشديده وفي

ًا؛ مثمر التاريخ لجعل الرئيس المحفز كانت البروليتاريا أن التاريخ» «موضوع وعنى للتاريخ».

الحتمية الغاية هي التاريخ مادة كانت فقد وكذلك موحدة. كلية إقامة يمكنها التي العالمية الطبقة إنها

وعزل استغالل على فالرأسمالية ًا. مع والهيغلية الماركسية بمزج لوكاش قام هذا، وبادعائه لها.

التامة اإلمكانية الوجود أجل من البروليتاريا كفاح مثل فقد البنائي، مركزها وبسبب البروليتاريا.

الموضوع إلكساِب اإلبستيمولوجية المشاكل تجاوز ويمكن (ماركس). الرأسمالية على للتعالي

التي بالطريقة ـ تشويش دون من ـ للعالم استيعابنا سيرتبط األولى وللمرة للعالم. المناسبة المعرفة

كان عليها، وسيرتبط العالم نفسه بفهمنا له (هيغل).

مواجه عند ميتافيزيقية مفاهيم في اجتماعية طبقة فهم في الخلل يظهر أن من بد ال كان تأكيد وبكل

لوكاش صهر وقد 1924م. والعام 1917 العام بين ما أوروبا في حدث الذي السياسي االضطراب

أن الحزب على كان فقد الشيوعي. الحزب أقرها التي الماركسية بالمعرفة البروليتاريا مصير

كانت لقد والحزب. التاريخ بين تتوسط أن البروليتاريا وعلى والتاريخ، البروليتاريا بين يتوسط

الحزب على فإن يكون، أن يجب عما للبروليتاريا العملي الوعي تخلف إذا ولكن متبادلة. عالقة

وبالنسبة المعضلة. هذه على لوكاش لكتاب المتقلب التاريخ توقف لقد إليها. الصحيح الوعي «عزو»

البروليتاريا منح إن إذ تنجح: أن لالشتراكية كان ما إذا ًا متفوق يكون أن يجب الحزب فإن لينين، إلى

موقف لمصلحة موقفه عن التخلي إلى بالتالي لوكاش اضطر وقد الثورة. سيعوق الحزب وضع نفس

لينين.

المعاصرات النسويات تدافع فعندما متوقعة. غير أماكن في األخيرة اآلونة في القضايا هذه طفت لقد

بشكل يرددن فإنهن النسوية، اإلمبريقية مقابل في «االستشرافية» النظرية عن هاردينغ ساندرا مثل

اّدعى وكما أنتجها. الذي اإلطار داخل فقط تفهم اإلمبريقية الحقائق بأن لوكاش ادعاء واضح

تّدعي فكذلك الرأسمالية، حقيقة كشف من استشرافها يمكن للبروليتاريا البنيوي الموقع بأن لوكاش

فشل فإذا التالية. المشاكل وتتشابه األبوي، المجتمع حقيقة كشفت النساء استشراف أن هاردينغ

تحول هناك ًا ّق ح والتعديل. التدخل النسوية النظرية على يجب فإنه للنساء، العملي اإلمبريقي الوعي

النسويات أن ُيذكر النسائي». «االستشراف نظرية إلى النسائي» «االستشراف من المصطلحات في



بالنسبة للشفقة مثيرة الرؤية لهذه الخاطئة التعقيدات أن مدركات ووايز ستانلي مثل المعاصرات

السوداء، النسوية الحركات ظهور فبعد وبالتأكيد لدحضها. بجهود ويقمن النسوية، الحركة إلى

باتت عالمية مجموعة وأنها متالحمة غير النسوية الحركة أن فكرة فإن الحداثة، بعد وما والسحاقية

ًا مثل فكرة لوكاش عن البروليتاريا العالمية. فكرة غير قابلة للدفاع عنها، تمام

اهتمامات أن إال الكثيرين، انتباه لفت ، الطبقي والوعي التاريخ لوكاش كتاب أن من الرغم على

بالحداثة انهماكه تضمن فقد العشرين. القرن ثالثينيات خالل السياسة عن ًا بعيد تحولت لوكاش

وبيرتولت بلوش إرنست من كل مع ساخنة مناظرات بخاصة، (األلمانية) وبالتعبيرية ًا عموم األدبية

العقود في المكتملة غير الحياة طبيعة على مناسب كرد التعبيرية بلوش استحسن فقد بريخت.

على والتأثيرات األحاسيس على التشديد كان فقد لوكاش، إلى وبالنسبة العشرين. للقرن األولى

اشتركت فقد األوسع. للكلية القمعية الطبيعة عن الكشف في فشلت التعبيرية أن يعني اإلحالة حساب

وفي المؤلم. الواقع على تعبيري موضوعي رد على باللعب العصور على التشويش في التعبيرية

ككاتب بريخت وقدم الفني. اإلنتاج حقائق عن لوكاش أفكار بعد إلى وبيرتولت بلوش أشار ردهما

المفترض الموضوعي النثر تقليد عن بالدفاع أنه ًال مجاد ًا، بارع ًا عرضي ًا رد (ماركسي) مسرحي

أن حقيقة لوكاش تجاهل فقد وبالزاك، وتولستوي ديكنز أمثال العظماء عشر التاسع القرن ّتاب لك

الكلية التاريخية قد تغيرت، وتغيرت معها التقاليد الفنية.

المفترضة المتفوقة معرفته منطلق من وقياسها األفكار صقل نحو نزعة لوكاش لدى أن في ريب ال

، ( Destruction of Reason ) العقل تحطيم كتابه في االختزالية هذه وتظهر «الكلية». عن

ًا متهم صراحة ـ وشيلر ومانهايم وكيركغارد وديلتي شيلنغ ـ المفكرين من كبيرة مجموعة انتقد حيث

األنطولوجيا عن دراسة كتب كما الجمال علم في كتب وقد ماركسيين. غير لكونهم بالالعقالنية إياهم

أعماله، في واضح القصور أن ومع 1971م. العام في وفاته بسبب يكمله لم عمل وهي االجتماعية،

ولو المعياري. الطموح من المدى بهذا منهجية نظرية وضعوا الذين المؤلفون هم قليلون أنهم غير

ًا لنجاح نظرية ما، فقد نجح لوكاش. اعتبرنا أن إثارة الفكر يعد قياس

ًا: ثيودور أدورنو ، كارل مانهايم ، ماكس شيلر. انظر أيض



ًا: انظر أيض
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(Harriet Martineau) هارييت مارتينيو

مبتكرة مارتينيو وكانت وصحافية. ومؤرخة اجتماع، عالمة امرأة كأول مارتينيو هارييت ُعرفت

براديغما تكوين وفي االجتماع، لعلم ميثودولوجيا صوغ وفي االجتماعية، باألبحاث القيام في ورائدة

وفي واالجتماعية، االقتصادية التغيرات آثار تحليل وفي كلها، المجتمعات لدراسة سوسيولوجية

المبكر. االجتماعي العلم حول الحوار في المشاركة وفي العامة، إلى السوسيولوجية المعرفة إيصال

في ببطء قبولهن يجري وكان البريطانية بالجامعات االلتحاق على قادرات النساء تكن لم حقبة وفي

من الكثير فنشرت األبحاث، من بالكثير وقامت العقبات هذه كل هارييت تخطت العلمية، الحلقات

سبعين من أكثر عمرها من والسبعين والرابعة عشرة التاسعة بين فيما وهي نشرت فقد األعمال.

2000 من يقرب ما وكذلك األخرى، والمنشورات الدوريات في المقاالت من والعشرات ًا كتاب

والدراسات السياسي، لالقتصاد ًا خيالي ًا تصور أعمالها وتضمنت ورسالة. ومقالة صحافية افتتاحية

ومقاالت والمرض، واالجتماعيات القانون في ورسائل المجتمعات، من لعدد الماكروسوسيولوجية

وشعر، قصيرة، وقصص وروايات، الرحالت، وتصوير دينية، وأبحاث األحداث، ووصف صحافية

والتعليم والتطور البشرية الطبيعة على: أخرى، مواضيع بين من كتاباتها، واشتملت ومراسالت.

واالجتماعيات والدين والرق والتاريخ الحديث والكولونيالية والعمل والصناعة ووضع النساء.

أصحاب من وحدوية ألسرة أوالد، ست بين الرابعة وهي 1802م، العام في مارتينيو هارييت ولدت

القرن من األولى العقود في للنساء يسمح يكن ولم إنكلترا. في نوريش في المتوسطة والطبقة المصانع

فدرست الجامعي، تعليمها مارتينيو استكملت فقد ذلك ومع العالي، التعليم متابعة من عشر التاسع

لذكائها كان وقد والعلوم. اإلنسانيات في واسعة أخرى ومواضيع والفلسفة، واألدب والتاريخ اللغات

بقراءة الهتمامها ًا دافع عمرها، من عشر الثانية في وهي للسمع وفقدانها المريضة وطفولتها وفضولها

وبدأت ًا، تمام صماء أصبحت عمرها، من العشرينيات أواخر في أصبحت وعندما كبير. بشكل الكتب

الرغم وعلى للـمقابالت. جيدة وفاتحة للحديث أداة بعد فيما أصبحت التي األذن سماعات باستخدام

ذلك بعد ووفاته خطيبها لمرض تتزوج لم أنها غير عمرها، من والعشرين الرابعة في خطوبتها من



والقيود باألفكار هوسها بسبب وذلك عملها، على التركيز فضلت بل البتة، تتزوج ولم وجيز. بوقت

التي فرضها عليها صممها. واستنتجت مارتينيو أنها «أسعد امرأة عزباء في إنكلترا».

العقل. وأولوية البشري والكمال االجتماعي، بالتقدم مارتينيو آمنت فقد التنوير، عصر وكابنة

سان (ديشتال، الفرنسية واالشتراكية هيغل)، ليسينغ، (كانط، األلمانية بالفلسفة مارتينيو وتأثرت

دوغالد مالثوز، توماس سميث، (آدم البريطاني السياسي واالقتصاد كونت)، أوغست سيمون، ـ

وبونيان، أوستن، وبأدب ميل) س. ج. (بينثام، والنفعية ميل)، جيمس ريكاردو، دافيد ستيوارت،

الجمعية (نظرية هارتلي لدافيد العلمية األعمال وفي وغوته، وبيكون، وشكسبير، وميلتون،

مقالة 100 من يقرب ما نشر وبعد الفلسفية). الضرورة (مذهب بريستلي وجوزيف الرابطة)

العشرين في تزل لم وهي Monthly Repository الوحدوية المجلة في شعرية قصيدة وقصة

إيضاحات بعنوان ُنشرت قصيرة رواية 25 من مكون مشروع في مارتينيو انخرطت عمرها، من

مبادئ إيضاح أجل من ، ( Illustrations of Political Economy ) السياسي االقتصاد

لقوانين ًا طبق يعمالن والمجتمع االقتصاد دام ما بأنه قناعاتها على بناء وذلك السياسي، االقتصاد

أن تتطلب المجتمع أفراد ورفاهية وتأثيره الناشئ االقتصادي النظام انسجام فإن فطرية، طبيعية

رواية كل تضمنت وقد السياسي. االقتصاد ألعمال ًا تام ًا إدراك االجتماعية الطبقات جميع تدرك

والمعدومين الفقراء وقوانين الضرائب إيضاحات كتاب ذلك وتال المبادئ. تلك الروايات تلك من

هذه من يباع كان وقد . ( Illustrations of Taxation and Poor Laws and Paupers )

ًال استقال لمارتينيو ضمن ما ًا، شهري نسخة 10.000 ، السياسي االقتصاد سلسلة وبخاصة الكتابات،

ِّقفة اجتماعية. ًا، ورسخ شهرتها ككاتبة ومث مالي

اجتماعية بدراسات القيام في سنتين أمضت حيث 1834م، العام في أمريكا إلى مارتينيو سافرت

الطبائع تراقب كيف بكتابة ًا مسبق لعملها خططت رحلتها وخالل األمريكي. المجتمع عن عامة

العام في العمل هذا ُنشر و . ( How to Observe Morals and Manners ) واألخالق

لكونت، الوضعية الفلسفة سبقت وقد المجتمع، دراسة حول ميثودولوجية رسالة أول ويعد 1838م،

( Rules of Sociological Method ) السوسيولوجي المنهج قواعد من عقود قبل وجاءت

البيانات جمع ومناهج للبحث، العامة المبادئ واألخالق الطبائع تراقب كيف كتاب ويحدد لدوركهايم.



يجب ما وتفاصيل والبيانات، المالحظات تدوين وأدوات المقابالت، إجراء وتقنيات ومصادرها،

إلخ. الشعبية... والثقافة والطبقات األساسية للمؤسسات ماكروسوسيولوجية دراسة في مالحظته

الظواهر لشرح الرموز دراسة ًال تحلي التالية والكتابات هذه، كتاباتها في مارتينيو استخدمت وقد

كاالنتحار والدين كمؤشرات رئيسة للثقافة والسلوك االجتماعي.

Society ) أمريكا في المجتمع كتاب في لعامين استمرت التي المتحدة الواليات في دراستها ِّدمت ُق

الغرب رحلة استذكار كتاب وفي شامل، سوسيولوجي ـ ماكرو تحليل وهو ، ( in America

جغرافية وأماكن ألشخاص إثنوغرافية دراسة وهي ، ( Retrospect of Western Travel )

يقارن وتحليل مالزم، نقدي بأسلوب مارتينيو دراسة واتسمت أمريكا. في مختارة ثقافية وممارسات

الحالة، هذه في األمريكي المجتمع وقيم والثقافية السياسية المبادئ أي المعيارية، التراكيب ويقيم

الممارسات إلى إضافة االجتماعية، والمؤسسات والسياسة، والعقائد، الوثائق، في موضح هو كما

كانت الفتية الديمقراطية لهذه المحورية المسائل أن مارتينيو واعتبرت أفرادها. وسلوك االجتماعية

بموافقة و«الحكم األفراد حقوق تجاه أمريكا التزامات مع يتناقض كان وما والعدل. المساواة

اكتشافاتها تقديم وبعد اضطهادها. يكن لم إن المرأة، وتابعية وممارساته، الرق قوانين الرعية»

أنفسهم». مبادئهم من أدنى األمريكيين وطبائع حضارة إن القول: إلى مارتينيو تخلص ومناقشتها

مقارنة ويمكن يستمر. أن من الجديد للمجتمع بد ال كان إذا المشكلتين هاتين حل من بد وال

Democracy in ) أميركا في الديمقراطية توكفيل دو أليكسيس بكتاب أمريكا عن مارتينيو دراسة

فإن الفتية، (األمريكية) الديمقراطية حول العامة النقاط من العديد في يتفقان وفيما . ( America

أكثر مارتينيو كانت فقد ًا. تمام مختلفة وتحليالتهما بريطانية) وامرأة فرنسي (كرجل منظوريهما

ًال وعلمية. منهجية، وشمواًل، وإمبريقية في بحثها، ويعتبر كثيرون أن كتبها حول أمريكا أكثر شمو

وكتاباتها. وأبحاثها وقراءاتها رحالتها، خالل من بعملها حياتها مارتينيو هارييت دمجت لقد

1855؛ العام وفي و1844م، 1839م عامي بين مرضها فترات في حتى بالكتابة استمرت وقد

التنويم عن رسائل و ، ( Life in the Sickroom ) التمريض حجرة في الحياة كتبت إذ

وكذلك للمرض، االجتماعية األوجه فيها عالجت ( Letters on Mesmerism ) المغناطيسي

ليتم بها واحتفظت طبعتها التي الذاتية سيرتها 1855 العام في وكتبت المحتملة. والعالجات الصحة



كتابة في للشفاء وتماثلها نقاهتها فترة واستغلت حياتها. بقصة تحكمت وبذلك وفاتها، بعد نشرها

أخالقية قصص عن عبارة وهي هايتي، ثورة عن ( The Hour and Man ) واإلنسان الساعة

وفي والفقراء. الفالحين وغبن العليا الطبقات إلفادة ُوضعت التي اللعبة لقوانين ونقد لألطفال،

عن دراسات تجري أشهر سبعة هناك ومكثت األوسط، الشرق إلى مارتينيو سافرت 1846م العام

الماضي الشرق: حياة كتاب في واكتشافاتها مالحظاتها َّجلت وس وسوريا. وفلسطين وسيناء مصر

والنصرانية اليهودية الديانات أن فيها تثبت ، ( Eastern Life: Present and Past ) والحاضر

ذلك على واستشهدت القديمة، المصرية الديانة من مستمدة أنها بينها، فيما مرتبطة واإلسالمية

كعالمة مقتنعة، مارتينيو كانت وقد القديمة. المصرية المعالم في موجودة وممارسات بأساطير

تأريخ خالل من ًا كثير تغير ذلك ولكن للمجتمع، األساسية المؤسسات أحد هو الدين أن اجتماعية،

خاصة استبدادي، دين هو الممأسس الدين أن إلى المطاف نهاية في مارتينيو وتوصلت األساطير.

وكانت والحرية؟ الفردية ويقمع التغيير يقاوم ألنه األمريكي، اإلطار في والرق المرأة إلى بالنسبة

أن واعتقدت والمعرفة. والتسامح الفهم وإلى الحقيقة، إلى أوضح ًا طريق يوفر العلم أن قناعة على

في الموجودة تلك مثل وأخالقية، عقالنية أكثر ًال أشكا يأخذ أن يجب العلم عصر حقبة في الدين

الوحدوية والطوائف المعارضة والثقافة العلمانية.

Henry) أتكنسون جورج هنري مع التعاون إلى الحديث العالم في العلم بأهمية التزامها قادها وقد

Letters on the ) والتطور البشر طبيعة قوانين حول رسائل كتاب في (George Atkinson

المتبادلة الرسائل من مجلد عن عبارة وهو ، ( Laws of Man's Nature and Development

السلوك دراسة إلى والحاجة اإلنساني، والوجود العقل مادية وحول الطبيعية، الكونية القوانين حول

والتعليم التشريع أمور في العلمية المعرفة استخدام وضرورة البشرية، العلمية والشؤون البشري

إلى والحاجة واألثر السبب عمومية على خاص بشكل الرسائل تلك وشددت االجتماعي. والنظام

أدلة إمبريقية.

وتأثير للعلوم الفطرية الوحدة على تشديدها وتبنت الحديثة، الوضعية بالفلسفة مارتينيو رحبت

والدور اإلمبريقية والمعرفة العلمية الميثودولوجيات وأهمية البشري الوجود على الطبيعة قوانين

على مارتينيو دأبت العام1830م، ومنذ المجتمع. في االجتماعي والتقدم التغير في للعلم الحاسم



مارتينيو أكملت 1853م، العام وفي سيمون. سان كتابات ذلك في بما الفرنسي، االجتماع علم قراءة

Cours de philosophie positive الستة الفلسفية كونت أوغست مجلدات وتلخيص ترجمة

الجديد. السوسيولوجي للعلم صحيح ميثودولوجي وأساس للعلوم تخطيط ذلك واعتبرت جزأين، في

«قانون بـ مهتمة كانت وقد االجتماع. لعلماء المعتمدة اإلنكليزية النسخة هي مارتينيو ترجمة وتبقى

فلسفية تالية مرحلة إلى الثيولوجية المرحلة عن نشأ المعرفي التحول أن اعتبرت الثالث»، المراحل

قصة صاغت أنها لدرجة المراحل بهذه مقتنعة كانت وقد العلمية. المرحلة إلى ًا وأخير ميتافيزيقية أو

العلم لفكرة روجت الفترة هذه وخالل الثالث. المراحل قانون منطلق من الذاتية سيرتها في حياتها

ولكنها االجتماعية»، العلوم لتنمية القومية «الجمعية خالل من ًا جزئي االجتماع، وعلم االجتماعي،

إنشاء هو الحقيقي المجتمع علم إن اآلن... حتى موجودة غير االجتماعية «العلوم أن أوضحت

نظريات عن تنشأ أن يجب ممارسة «أفضل أن أكدت كما ظلها». في البشرية تعيش التي القوانين

صحيحة».

األوسط، والشرق أمريكا عن دراستها في انعكست التي مارتينيو نسوية إلى اإلشارة المهم من

مثل مجاالت في البحث بدأ من أول مارتينيو وكانت اإلمبريقية. الدراسات من والعديد وأيرلندا،

واإلعاقة، والمرض، والصحة، والدين، والتعليم، المهن، وسوسيولوجيا الصناعية، السوسيولوجيا

والعمل والمرأة، والعالقات، واألعراق، والعائلة، والزواج، والكولونيالية، السياسي، واالقتصاد

قوانين إصالح مثل المرأة قضايا في نشطة مارتينيو وكانت االجتماع. لعلم الرئيسة والمواضيع

والتشريعات، المصانع، وظروف األطفال وحقوق التصويت في المرأة وحق والطالق، الزواج

السوسيولوجية المشاكل مارتينيو تناولت وغيرها اإلطارات هذه وفي المعدية». األمراض و«قوانين

المهمة، وعمليات التغيير االجتماعي والنقاشات الفكرية في عصرها.

من جاؤوا ممن الكثير االجتماعية وأعمالها بأفكارها أثرت وقد 1876م. العام في مارتينيو توفيت

وتقدم سامنر. ووليام ويب، وبيتريس غيلمان، وتشارلوت وميردال، وفيبلن، دوركهايم، مثل بعدها،

سوسيولوجية، منطلقات من االجتماعية الممارسات لفحص مهمة عدسة ونظرياتها مارتينيو أبحاث

وتاريخية، وإنسانية، وإحصائية تجاه بناء جسم من المعرفة االجتماعية المفيدة.

ًا: أوغست كونت ، أليكسيس دو توكفيل ، بياتريس ويب. انظر أيض
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(T. H. Marshall) توماس همفري مارشال

العشرين. القرن أواسط خالل البريطانيين االجتماع علماء أبرز أحد مارشال همفري توماس كان

علوم في خاض أن بعد االجتماع علم مجال دخل فقد البريطانيين، االجتماع علماء من العديد ومثل

اللندني بلومزبيري حي تقطن أسرة في 1893م العام في مارشال ُولد شخصية. تجارب وإثر أخرى

في وترنتي رجبي كلية في تعليمه تلقى وقد بارتريدج)، فرانسز اليوميات كاتبة هي أخته (وكانت

بااللتحاق رغبته ولتحقيق 1914م. العام في التاريخ في األول المركز على حصل حيث كامبردج،

نشبت وحين األلمانية، اللغة لدراسة الصيف موسم خالل ألمانيا إلى سافر فقد الخارجية، بوزارة

برلين من بالقرب االعتقال معسكر في ًا أجنبي ًا عدو باعتباره عليه التحفظ تم األولى العالمية الحرب

خالل فترة الحرب العالمية األولى.

من الثاني العقد في وهو الوسطى الطبقة ذات خلفيته عن ًا بعيد خاضها التي التجربة هذه فيه أثرت لقد

جمعتهم المجتمع من مختلفة طبقات من األشخاص من العديد يضم االعتقال معسكر كان فقد عمره.

إلى عودته وبعد بالغ. أثر لها كان االجتماعي للبناء رؤية التجربة هذه وفرت وقد الحرب. حادثة

التاريخ، دراسة فواصل ترنتي، كلية قبل من ًال زمي مارشال ُتخب ان الحرب، نهاية بعد كامبردج جامعة

يفز لم لمقعد العمل حزب عن ترشح حين وجيزة لفترة ذلك عن وانقطع وات. جيمس حياة عن وكتب

في ًا خاص ًا مدرس عين 1925م العام وفي 1922م. العام في ُأجريت التي العامة االنتخابات في به

. (LSE) العمل االجتماعي في كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية

كمعيد ترقيته تمت حيث المهنية، حياته لبقية السياسية والعلوم لالقتصاد لندن كلية في مارشال بقي

من االجتماعية واإلدارة العلوم قسم ورئس االجتماعية، للمؤسسات أستاٍذ إلى ثم 1933م، عام في

العام وحتى 1954م العام من االجتماع لعلم وايت مرتن أستاذية ثم 1949م، العام حتى 1944م العام

1956م العام من األونيسكو بمنظمة االجتماعية العلوم لقسم ًا رئيس ليعين الكلية غادر عندما 1956م

حتى 1939م العام من األبحاث بقسم الخارجية بوزارة عمل أن له سبق وقد 1960م. العام وحتى



الدولية الجمعية رئاسة تولى وقد 1950م. ـ 1949 من ألمانيا في السيطرة لجنة ومع 1944م، العام

1962م. حتى العام 1959 لعلم االجتماع من العام

ثالثينيات في السياسية والعلوم لالقتصاد لندن كلية في االجتماعية اهتماماته بتنمية مارشال بدأ لقد

ًا بسيط االجتماع علم وكان االجتماعية. والسياسة الطبقي التقسيم عن كتب عندما العشرين، القرن

وموريس هوبهاوس لليونارد الفلسفية باالهتمامات آنذاك الكلية على يهيمن كان إذ لندن؛ كلية في

االجتماع علم تدريس وانتشار توسع خالل بعد فيما أزهرت بديلة منهجية مارشال قدم وقد جينسبرغ.

ورالف لوكوود دافيد أمثال الطالب بعض دكتوراه رسائل على وإشرافه الثانية العالمية الحرب عقب

دارندورف.

المجتمع في المواطنة َموَضع من أول إنه إذ االجتماع؛ علم قانون من ًا جزء مارشال اسم يعتبر

فكما 1949م. العام في كامبردج جامعة في مارشال محاضرات بمسمى مرة أول وألقيت الحديث،

باألفكار ًا اهتمام جمعت المقالة هذه أن العمر، من الثمانين ببلوغه احتفاله أثناء لوكوود دافيد علق

من العملية االهتمامات مع ذهاني احتكاك إلى األكاديمية السوسيولوجيا محضرة وبالدليل، النظرية

ومفاهيميته برؤاه الذي العالمية الحرب بعد ما بريطانيا في الوحيد السوسيولوجي «العمل خالل

وأشير الحديثة، السوسيولوجيا أصل تحدد التي الكالسيكية النصوص مع مقارنة يحوي الشجاعة

Citizenship and Social Class ) ) االجتماعية والطبقة المواطنة إلى تأكيد، بكل بهذا،

.«((1950

الصناعية، المجتمعات في ومسؤولياته المواطن حقوق على 1949م، العام في مارشال تركيز كان

الفيبرية. المفاهيم مع العامة صياغتها في تندمج المواطنة أنواع بين ثالثية فروق في صاغها

مثالية كنماذج أصنافه قدمت فقد البريطانية، للقضية التاريخي التحليل في مؤسسة كانت أنها ومع

مارشال ميز وقد التاريخي. االجتماع لعالم محددة افتراضات مجرد وليس تحليل، أدوات كانت

المدنية، المواطنة فأما االجتماعية». و«المواطنة الساسية» و«المواطنة المدنية» «المواطنة بين

الرق قوانين إلغاء وكذلك القانون، أمام متساوون المجتمع أفراد جميع بأن االعتراف فتتضمن

العملية في البالغين المجتمع أفراد جميع إشراك فتتضمن السياسية، المواطنة وأما والعبودية.

االجتماعية، المواطنة وأما المناصب. وتولي االنتخابات في التصويت حق لهم وأن االنتخابية،



لكافة االجتماعية الحقوق تغطية تكفل فإنها العشرين، القرن مميزات إحدى مارشال يعتبرها والتي

يعكس وهذا للجميع. إلزامية تأمينية أنظمة فرض خالل من أو الدولة تدخل طريق عن المواطنين

عمق اهتمامه بالسياسة االجتماعية، واهتمامه بالتغير االجتماعي الناجم عن امتداد مواد الرفاهية.

وما المجتمع؟ حدود هي ما الحديث. المجتمع عن األسئلة من كبيرة مجموعة التشكيل هذا يثير

المبهم المفهوم من فائدة أكثر مفهوم «المواطنة» وهل تنتمي؟ ال والتي إليه تنتمي التي المجموعات

مختلف بها يتمتع التي المؤهالت هي وما الكاملة؟ المواطنة معايير هي وما «المجتمع»؟ ما ًا نوع

وتوزيعها العملي الحقوق توزيع بين العالقة وما االجتماعية؟ الخدمات من لإلفادة المجتمع أفراد

المثالي؟ وما هي الموازنة بين االلتزامات والحقوق في المجتمع المعاصر؟

الطبقي التقسيم سمات اعتبار وبين والحقوق، االلتزامات مناقشة بين الجمع إلى يهدف مارشال كان

وقد العشرين. القرن من األول النصف في البريطاني المجتمع وبخاصة الحديث، الصناعي للمجتمع

وكما المواطن. حقوق مناقشة االجتماعية الطبقة تحليل لنسج أدوات المواطنة عن مفاهيمه قدمت

علق لوكوود:

الصيغ تشكل التي المصالح مجموعات اهتمامات تغير إلى يؤدي ًا داخلي ًا منطق المواطنة تمتلك

والمبادئ الترتيبات هذه إعداد كنتيجة االجتماعية قواها توجيه وتعيد محددة مرحلة أي في المؤسسية

مفاقمة بإمكانية تتمتع والتي االجتماعية، العالقات في اآلن حتى المدركة غير المبادئ فيها؛ الكامنة

وتقويض تأثير طبقة ما.

تأكيد وبكل 1981م، العام في وفاته منذ منازعة أي دون من للمواطنة مارشال تكوين قيمة تمر لم

إلى يفتقرون وللذين واألسرة؛ المرأة إلهمالها منهجيته ُتقدت ان فقد حية. نقاشات موضوع كانت

تعميم فيها يمكن ال التي األخرى وللبالد العرقية؛ ولألقليات المعدمين؛ والفقراء مصيرهم؛ تقرير

نظرية تبقى كله ذلك ومع التاريخي. بالتطور الدقيقة عالقتها تحدي تم وقد فيها. مارشال نمذجة

ًا مؤثرًا في علم االجتماع فيما تتفتح أبواب القرن الحادي والعشرون. المواطنة معلم

ًا: ليونارد هوبهاوس. انظر أيض



ًا: انظر أيض
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(Karl Marx) كارل ماركس

الرغم وعلى ،1883 العام في لندن في وتوفي ،1818 العام في تراير مدينة في ماركس كارل ُولد

بشكل وانضم التنوير. لعصر والًء يحمل كان أنه إال الحاخامات، من أسرة من يتحدر والده أن من

القانون ماركس درس وقد اللوثرية. الكنيسة إلى البروسية، الحكومة في ًا موظف بوصفه رسمي،

للفالسفة الجدلية والمناقشات المناظرات في شارك كما هرقليتوس، حول علمية رسالة وكتب والفلسفة

وعندما الملكية. تحويل لمفهوم هيغل تفسير تطوير إلى األولى كراساته في وسعى الشباب، الهيغليين

ألمانيا، في الديمقراطية للحركة ًا نشط ًا مؤيد بالفعل ماركس كان عمره، من العشرينيات أواسط بلغ

Neue ) الجديدة النهضة جريدة وهي هناك، ًا تأثير الصحف أكثر من واحدة تحرير في وعمل

Revolt of Silesian) سيليسيا في النسيج عمال بثورة تأثر وقد ، ( Rheinische Zeitung

والنظرية العمالية المؤسسات من بكل اهتمامه إبداء في وشرع ،1948 العام في (Weavers

األلمانية؛ الفلسفة مهمة، مصادر ثالثة من تنبع المتميزة ماركس أفكار أن لينين اعتبر وقد االشتراكية.

هذه في ماركس انخراط أن غير الفرنسية. واالشتراكية اإلنكليزية؛ السياسية االقتصادية النظرية

التيارات الفكرية اتخذ في العادة شكل ناقد لها.

أسمى ألشكال ًا إظهار يمثل باعتباره التاريخ عن الهيغلي الفكر عام بشكل ماركس تقبل فبينما وبذلك،

فكرة إلى باللجوء وذلك للهيغلية، االفتراضية السمة اعتبره ما تصحيح إلى سعى فقد الحرية، من

أمثال من االسكتلنديين التنويريين ّتاب الك قبل من إعدادها تم كما التاريخي للتطور المتعاقبة المراحل

والخادم، السيد بين الجدلية العالقة عن هيغل بفكرة ماركس قبل فعندما وبالمثل، وميلر. فيرغسون

عكف وقد باألجر. العمل لسمات دقيق تفسير خالل من ترسيخها إلى ذلك من الرغم على سعى

ريكاردو. ودافيد سميث آدم رأسهم وعلى الكالسيكيين، السياسيين االقتصاديين كتابات على ماركس

لألدب المؤثر بإتقانه ذلك في ًا مستعين وتحفظهم اختزاليتهم أنه اعتقد ما تصحيح إلى سعى أنه بيد

الفرنسيين، االشتراكيين من الكثير تعلم فقد ًا وأخير آرائه. لشرح والرومانسي والكالسيكي اإلنساني

الدروس عليهم خفي أنه اعتقد ولكنه ، (Proudhon) وبرودون (Fourier) فورييه سيما وال



من أكثر في (Abbé Sièyes) سييس آبيه تناوله كما الفرنسية، وللثورة الطبقي للصراع الحقيقية

موضع في ما هي الطبقة االجتماعية الثالثة ، وبوناروتي في مؤامرة المتساوين .

The ) األلمانية األيديولوجية كتاب في لماركس الناشئة التاريخية المادية لنظرية عرض أول كان

في ريب ال ولكن فيورباخ، عن فيه يتحدث الذي القسم في سيما وال ، ( German Ideology

The Communist ) الشيوعي البيان في وفعالية ًا إدهاش األكثر بصورتها ستتجسد كانت أنها

االضطرابات عشية في 1848 العام في ونشر إنغلز، فريدريك مع كتبه الذي ، ( Manifisto

الالجئين العمال نادي قبل من التطبيق قيد الشيوعى البيان ُوضع وقد العام. لذلك الكبرى الثورية

كان ما مع تعارض الذي األمر عالميين، سياسيين وبرنامج رؤية إلى عالنية دعوا الذين األلمان

البيان دمج وقد ومؤامرتها. وخيالها السابقة االجتماعية المنظمات سرية عالم من البيان كاتبا يراه

التاريخ صور من واحدة صورة في االشتراكي والجدل الطبقي والتحليل السياسي االقتصاد بين

ربط مبهم، داخلي منطق من تنشأ متعاقبة تاريخية مراحل السابقون ّتاب الك رأى فبينما اإلنساني.

تلك تبنت وقد الطبقية. للعالقات الرئيس الدور على وأصر اإلنتاج، بطرق المراحل هذه ماركس

من المختلفة المجموعات تلك بين والمنافسة والمستَغلين، المستِغلين بين الصراع من كال األخيرة

والرأسماليين. والمالك، والتجار، األقنان، مالكي من واإلقطاعيين العبيد، مالكي مثل المستغلين

بين التفاعل في متجذر يليه الذي إلى اجتماعي اقتصادي نظام من االنتقال أن ماركس واعتبر

المتعاقبة، االجتماعية االقتصادية النظم وحدود الجوهرية واإلمكانات ناحية، من الطبقي الصراع

والسيما قدرتها على رفع إنتاجية العمل من ناحية وتطوير قوى اإلنتاج، من ناحية أخرى.

مجلدات تحتوي كتابات في أفكاره ماركس طور ذلك، بعد وما عشر، التاسع القرن خمسينيات في

Introduction to the) السياسي» االقتصاد لنقد «مقدمة المختصرة المقالة بين ما تتنوع ضخمة

،1986 العام في المال رأس من األول وهوالمجلد ، (Critique of Political Economy

كتاب من الثالث و الثاني الجزأين بوصفها بعد فيما نشرها موسعة وكراسات مسودات إلى إضافة

النقاشات وجعلت العامة). (الخطوط غروندريس و ، الفائضة القيمة نظريات بعنوان المال رأس

االجتماع، علم مؤسسي بين من للرأسمالية دارس أبرز منه الكتابات تلك في ماركس أثارها التي

بدا وقد ومصيره. المتميز االجتماعي االقتصادي النظام هذا أصول في المهمة الرؤى ومصدر



بالعولمة بالفعل تنبأ إذ ًا؛ بعيد رأى قد ماركس كان لو كما ، الشيوعي البيان في الحال هو كما ًا، أحيان

الدينية العالمية والرؤى الوطنية لألشكال والمتعارض المعقد الدور ًا تمام يستوعب أن دون من

إعجاب على ستحوز كانت الخاصة أفكاره أن ماركس يتنبأ لم ذلك، إلى وإضافة الرأسمالي. للتطور

االقتصادية لنظمها الرأسمالي غير للتحديث تروج نامية، شبه أو متخلفة دول في شيوعية أنظمة

ومجتمعاتها.

على تشديده خالل من العصر ذلك في اآلخرين االشتراكيين أغلب عن نفسه ماركس عزل لقد

وعلى المتفوقة اإلنتاجية على االعتماد إلى االشتراكية حاجة وعلى للرأسمالية العظيمة اإلنجازات

االقتصاديين بعض اعتبر فقد البرجوازية. بحسب توحد األكثر به قامت الذي للعمل الدولي التقسيم

والمنافسة البؤس سوى تولد ال الرأسمالية أن ، (Sismondi) سيسموندي أمثال من عصره، في

يدعوه ما وكان باهظة. بشرية تكلفة يتطلب الرأسمالية تقدم أن ببساطة ماركس سلم وقد المدمرة،

ممتلكاتهم، من األوروبيين الفالحين وتجريد الرق، تجارة يتضمن البدائي» الرأسمالي «التراكم بـ

في والفقر قطب، في الثروة وتراكم المتكررة باألزمات ًا أيض َفت ُعِر كما والحرب، والكولونيالية

وجعلت اإلنتاج، عملية على التكنولوجيا طبقت قد الرأسمالية أن ًا أيض أكد أنه بيد اآلخر. القطب

الرأسمالية أنتجت فقد ماركس رأي وفي قبل، من عليه كان مما إنتاجية أكثر ًا عموم البشري العمل

وإعتاق الفقر على القضاء الممكن من جعل ما االجتماعي، للتعاون أسمى صورة وجود إمكان

المنتجين.

بالحداثة ماركس رحب فقد المفقود، الذهبي بالعصر االشتراكيين الرؤيويين من الكثير تعلق وبينما

أمالكهم من المالك تجريد خالل من إمكاناتها بكامل فيه تتحقق سوف الذي العصر إلى وتطلع

فإن ، الشيوعي البيان في بارز نحو على وإنغلز، هو صورها وكما للمنتجين. الذاتي والتحرير

الشرط المسبق للتطوير الحر للجميع هو التطوير الحر لكل فرد.

بل مختلفة، بطرق العالم تفسير يكن لم الهدف أن فيورباخ»، عن «مقالة في ماركس أعلن لقد

األلمان العمال من شبكة وهي الشيوعية، الرابطة لصالح ُكتب قد الشيوعي البيان وكان تغييره.

تأسيس على اإلنكليز العمال نقابات رجال مع عمل عشر التاسع القرن ستينيات وفي الالجئين.

مع ليس مكثفة بمراسالت عقود عدة مدى على وقام الدولية. العاملين الرجال رابطة وتطوير



ًا أيض االجتماعية الديمقراطية األحزاب مؤسسي ومع بل فحسب، االشتراكيين المفكرين من أتباعه

التفسير وأن فهمه، يتطلب العالم تغيير أن يعتقد كان أنه المؤكد ومن العمالية. االتحادات ومنظمي

صمم ناحية فمن وعلمية؛ موضوعية سمة له كان الكتابات، من وغيره المال رأس في طوره الذي

ظروف تفاصيل معرفة له يتيح ، ( Enquète ouvrière ) أوفرير» «إنكويت استطالع، نموذج

يدرس البريطاني المتحف في طويلة ًا أيام أمضى إنه كما نظرهم. ووجهات الفرنسيين العمال حياة

قوائم الشخصيات البارزة في الحكومات البريطانية وكذلك أعمال التاريخ واالقتصاد.

وسوسيولوجيا التاريخية، والسوسيولوجيا العامة، االجتماعية النظرية في ماركس عمل أثر

وقد السياسي. واالقتصاد واالقتصادي، االجتماعي والتاريخ االقتصادية، والسوسيولوجيا الطبقات،

البحث تتناول أخرى دراسات في ظهرت كما المعرفية، الفروع تلك في الماركسية التيارات ظهرت

األجيال في بشدة وسيميل، وفيبر دوركهايم إميل من كل أثر وبينما المعرفة، من متعددة فروع في

سيما وال ًا، انتشار األكثر كان ماركس تأثير إن القول الصواب فمن االجتماعي، العلم في التالية

ماركس بتفسير تحفزت قد كانت اآلخرين النظريات أصحاب عمل وأن األكاديمية، الحياة خارج

للرأسمالية وللصراع الطبقي.

ًا أيض أنها بيد ًا، تميز أعماله أكثر من الطبقي والصراع االجتماعية الطبقات عن ماركس نظرية تعد

أم ًال عاج يدركون، سوف لالستغالل تعرضوا الذين أولئك أن ماركس اعتقد فقد ًا، نقد أكثرها من

االنتقاد من لكثير االدعاء هذا تعرض وقد ومصيرهم. الحقيقية اهتماماتهم الصراع بسبب ًال، آج

فكرة مقابل في الصريحة الطبقية «االهتمامات» فكرة مع ولتعارضه المزعومة غائيته إلى ًا نظر

الطبقة بين ماركس فّرق وقد العمال. من للعديد الزائف» «الوعي أو المشوشة السلعية» «الفتشية

االقتصادية، المصلحة على التركيز على مقتصرة تكن لم فاألخيرة «لذاتها»؛ والطبقة ذاتها» «في

الصراعات عن كتاباته ففي والتاريخ. المجتمع نحو الناشئ أو المحتمل الجماعي التوجه على بل

بالروح ًا قوي ًا اهتمام ماركس أبدى و1852، 1848 األعوام بين ما الفترة في الفرنسية الطبقية

عظيم. تاريخي مشروع في منخرطة أنها وكيف الطبقية، األحزاب ومشروعات الجماعية المعنوية

ًا تصديق بالضرورة تعطي ال أنها إال الوقت، ذلك في منشوراته ّيز تم من الرغم فعلى ذلك، ومع

لنظريته األشمل عن الطبقات.



عدم أن حين في للفقر، كمصدر االستغالل على يشدد أنه ماركس بدا إذ أخرى؛ مشكلة هناك

هذا يعتبر فربما ما حد وإلى اإلقصاء. إلى أصولها ترجع المعاصر العالم في الكبير المساواة

«الجيش بـ ماركس سماه ما ضغط يرّسخ إنه إذ الرأسمالي؛ االستغالل إلى بالنسبة وظيفة ذا اإلقصاء

ألولئك التساومية القوة يضعفون الذين العاطلين العمال من هائلة مجموعة أي للعمل»، االحتياطي

ببساطة مطلوب هو مما أكبر المعاصر العالم في واإلقصاء الفقر مدى أن غير يعملون. الذين

تجد المجتمعات من العديد أن وهو الظاهرة، لهذه محتمل آخر تفسير وهناك األهداف. هذه لتحقيق

تعلمه، يجب وإنما طبيعي، غير الرأسمالي السلوك وأن رأسمالية، بطريقة تزدهر أن الصعب من

العمل منطق في ماركس رؤى تساعد وقد التقليدية. للقيم معارض اتجاه في يجري ما ًا غالب وأنه

المثال سبيل على (انظر كهذا معقد اجتماعي مفهوم توضيح على للسلع، المعمم واإلنتاج باألجر

األخطاء فإن أعم، وبشكل دافيس). لمايك ( The Planet of Slums ) الفقيرة األحياء كوكب

كأسباب ببساطة وإنما قاتلة، أخطاء أنها على ليس معها التعامل يمكن ماركس، تفسير في والفجوات

المثال، سبيل على للقومية جديد تفسير خالل من المشكلة بمعالجة التاريخي المادي التفسير لتدعيم

َّور» أو الدين المنظم كبعد لـ «الهيمنة»، أو نشأة «األرستقراطية العمالية». و«مجتمعها المتص

بها لإلطاحة أداة ستصبح البروليتاريا، هي طبقة، أفرزت الرأسمالية أن ماركس اّدعى لقد

دول عدة إلى الطبقية السياسة تطورت فقد صحته؛ تثبت لم التنبؤ هذا أن ًا جلي ويبدو (الرأسمالية).

بأفكار متأثرين قادتها كان ما ًا وغالب العالم، من عدة أجزاء في العمالية الحركات ونشأت رأسمالية،

لفترة العالم في الرائد الرأسمالي االقتصاد ذات األمريكية، المتحدة الواليات في ولكن ماركس،

لم دول في اشتراكية ثورات حدثت وقد البتة. متميزة سياسية عمالية حركة أي تنشأ لم طويلة،

أقلية منظمات مارست وقد وكوبا؛ وفيتنام والصين روسيا مثل كامل، بشكل رأسمالية ًال دو تكن

عليها مسيطر كانت ولكنها بالرأسمالية، لإلطاحة المحاوالت هذه في ما ًا دور وعسكرية عمالية

أن وبدا الثورة. بعد ما حقبة في الدولة في عليه، المسيطرة هي تكن ولم الحاكم، الحزب قبل من

ًا نوع افترضت البروليتاريا»، «ديكتاتورية سيخلفه البرجوازية الطبقة حكم أن عن ماركس فكرة

وبينما الطبقية. للقوة السياسي التعبير إلى الحاجة استيعاب عن عجز الذي االجتماعي االختزال من

أنه إال العشرين، القرن تاريخ في ًا كبير ًا دور العمالية واالتحادات العاملة الطبقة أحزاب مارست

الفالحين ـ العاملة غير الطبقية القوة مارست كما ماركس. إليها أوكله الذي الرائد الدور يكن لم



واألهداف األيديولوجيات كانت وكذلك ماركس، توقع مما أهمية أكثر ًا دور ـ البرجوازيين وصغار

تحدي في ًا رئيس ًا دور المنظمة العاملة القوى مارست العشرين القرن نهاية اقتراب فمع القومية؛

هذا أن بيد والبرازيل، الجنوبية كوريا في والديكتاتورية أفريقيا، جنوب في العنصرية التفرقة نظام

في العمالي الميليشياوي النشاط ساعد وروسيا، بولندا ففي للرأسمالية؛ ٍّد تح أي لوجود ًا تمهيد يكن لم

نهاية المطاف على اإلطاحة بأنظمة كانت تدعي أنها شيوعية.

فإن ذلك، ومع التراجع، في العمالية للحركات السياسي التأثير بدأ العشرين القرن أواخر بحلول

الرأسمالية، للمجتمعات الداخلي العمل عن الكثير لتفسير طبقات يظهر يزال ال االجتماعي البحث

جريدة لقراءة والنزوع والصحي، العمري المدى أنماط وتوقع ألعضائها، المتاحة الحياة وفرص

في التفاوت منطلق من ليس للطبقة بتعريفه ماركس اشتهر وقد ما. سياسي حزب دعم أو ما

العمال تعريف تم فقد اإلنتاج؛ لوسائل الملكية مع المشتركة العالقة أساس على بل فحسب، الدخل

والملبس الغذاء على حصولهم مقابل عملهم قوة بيع إلى حاجتهم حقيقة أساس على المعاصرين

انظر العاملة. القوة إنتاج إعادة مجال أهمية على وإنغلز ماركس (شدد وألسرهم ألنفسهم والمسكن

The Origin of the ) الخاصة والملكية األسرة أصول عن إنغلز دراسة الخصوص وجه على

. ( Family, Private Property

تتضمن أنها اعتبر فقد إنتاجها، إلعادة مطلوب هو بما تتحدد العمل قوة قيمة أن ماركس كتب عندما

االحتياجات الثقافية إضافة إلى االحتياجات الحضارية وكذلك السوسيولوجية؛ فقد شرح:

العبد إن إذ ًا؛ إلحاح أكثر ألنه إنتاجية أكثر يصبح [باألجر] العمل فإن العبد، من النقيض على

تدفعه الحر فالعامل ذلك ومع وجوده... أجل من وليس الخارجي، الخوف ضغط بسبب فقط يعمل

شأنه من والحرية، المصير، تقرير حرية الفكرة) األفضل: (أو بـ الوعي فإن وبذلك احتياجاته.

والقدر ـ وجوده فظروف بالطبع احتياجاته... تدفعه الحر فالعامل آخر. عامل من أفضل عامل خلق

الممكن، التنوع لكن محدودة. سلع بين االختيار إلى تضطره ـ كسبه يمكنه الذي المال من المحدود

المشتريات من ًا جزء تمثل المثال، سبيل على الجريدة، كون حقيقة من إدراكه يمكن ما وهو

على أمواله يبدد أن يمكنه أو ًال قلي يدخر أن أو يوفر أن ويمكنه المديني. اإلنكليزي للعامل األساسية



لطريقته ًا وفق أمواله ينفق أن ويجب حر؛ كرجل يتصرف فإنه الحالة، هذه في حتى ولكن الشراب،

الخاصة، وهو مسؤول أمام نفسه عن الطريقة التي ينفق بها أجره.

أجل من يتصارعان البروليتاريا ومصير السلعية» «الفتشية ماركس اعتبر الصياغات هذه مثل في

إنجازها، للعاملين يمكن الذي بالمهمة اإلحساس أو التهذيب قدر كان ًا فأي ذلك، ومع العامل. روح

فقد تم تعريف وضعهم بانعدام الوسائل الكافية، وهذا ما يدفعهم إلى بيع قوة عملهم.

العامل، عمل قوة اشترى قد فهو مختلف؛ نوع من مشكلة الرأسمالي لدى فإن أخرى، ناحية من

أن للرأسمالي ويمكن السوق. وفرص الخام والمواد األدوات وبين بينها للجمع اآلن حاجة في ولكنه

وكان عليه. الحصول كلفه مما بأكثر العمل ناتج بيع من تمكن إذا فقط الفائضة القيمة على يحصل

على للحصول المختلفة بالطرق تتعلق تعد لم التي الفائضة القيمة «تحقيق» مشكلة يمثل األمر هذا

عمل أكثر من قبل العامل فحسب.

أهميته تحدي الصعب من يعد فلم الطبقي، لتحليله ماركس تطوير على ونصف قرن مرور بعد

صارا وقد الحياة، فرص تخصيص في مهمين ًا دائم كانا والعرق (gender) فالنوع القصوى.

األهداف لتحقيق يطمحون أنفسهم فالعمال التاريخي؛ التحول حركات تحفيز في أهمية أكثر ًا مؤخر

على القائمة االنقسامات مع تتداخل ما ًا وغالب ـ مميزة الطبقية االنقسامات أن بيد البرجوازية.

الفضيلة أم العمري، المدى توقع أم التعليم، على الحصول تيسر إلى أنظرنا سواء ـ والعرق الجنس

ماركس، بها يؤمن كان التي السياسية اآلمال العمال خيب ما ًا وغالب السياسي. السلوك أم االجتماعية،

ًا بدا أنه يعكس موقف الطبقة ووجهة نظرها. ًا جماعي متبعين في ذلك أسلوب

قبل من تهيئتها وعلى االجتماعية العالقات كلية على تشديده في ماركس تفسير قوة تكمن

للنظام الداخلي العمل بتحديد ًال ومنشغ بالعمال، اهتمامه بالرأسماليين ًا مهتم ماركس وكان التاريخ،

اتباع االستثمار في يتحكمون الذين على فإن للرأسمالية، ماركس كارل تفسير ففي الرأسمالي.

للفرد المحددة والخاصيات األهداف اتباع ويجب القيمة. قانون واستنباط التراكمية العملية إمالءات

وفي الفائضة. القيمة تحقيق على قدرتها) (أو قدرته على بناء يتحدد بنيوي إطار داخل الرأسمالي

ماركس، إلى وبالنسبة واألنبياء!» موسى هو هذا راكموا! «راكموا! ًال: قائ ماركس يعلن شهير نص



استهالكه «حتى فإن المنطلق، هذا ومن المال»، لرأس وظيفة مجرد «هي الرأسمالي أفعال فإن

الرأسمالي أن التفسير هذا في ًا جلي ويبدو رأسماله». تراكم ضد ُترتكب سرقة جريمة يعتبر الخاص

وقد التراكم. دائرة في استثماره وإعادة القيمة فائض استخالص إلى وبالحاجة بالبيئة بشدة مقيد

تمنعه إذ الرأسمالي؛ على نفسها تفرض التي المنافسة لقيود ًا تفسير سابق نص في ماركس أعطى

على ًا، جد زهيدة بأسعار السلع بيع من تمنعه كما ًا تمام باهظ، بثمن العمل قوة شراء من القيود هذه

لزيادة فظ بأمر األجور خفض أو ببساطة األسعار رفع للرأسمالي يمكن أنه يفهم أن يجب ال أنه

معدل االستغالل.

إذ اإلنتاجية؛ العملية في االبتكار تأثير يقدر أن إلى الرأسمالي يضطر التنافسي اإلطار فإن وهكذا،

من المزيد على يستولي كي األسعار خفض في فائدة يجد أن المبتكر المال رأس لصاحب يمكن

السوق:

الفرد الرأسمالي قبل من ًا محسوس نفسه جعل من العمل وقت أساس على القيمة تحديد قانون يتمكن

كما االجتماعية، قيمتها من بأقل سلعه بيع إلزامه خالل من اإلنتاج في الجديد األسلوب يطبق الذي

إن هذا القانون نفسه يعمل كقانون قسري للمنافسة، ويجبر منافسيه على تبني هذا األسلوب الجديد.

الخارجية الحركة في ذاتها للرأسمالي الباطنية القوانين فيها «تظهر عملية هذا ماركس يعتبر

الرأسمالي وعي في تدخل بذلك وهي للمنافسة، القسرية القوانين كونها مؤكدة األفراد، للرأسماليين

عملية التصنيع لتشريعات ماركس مناقشة وتظهر األمام». إلى تدفعه التي الدوافع باعتبارها الفرد

في عام بشكل تعد ًا ظروف اليومية، العمل ساعات تحديد أو األطفال عمل حظر يخلق حيث أخرى

مصلحة رأس المال الكبير، وتساعد على دعم سيطرته على مجاالت أوسع من اإلنتاج.

خاضعة ليست أنها يؤكد فإنه لإلنتاج»، الرأسمالية الطريقة «فوضى عن ماركس يتحدث عندما

للتراكم. الشخصية غير للقوى ًال حام نفسه األخير هذا يجعل عندما إال ـ الفرد الرأسمالي إلرادة

رؤوَس الضخمة األموال رؤوِس ابتالع إلى الرأسمالي والتراكم للتنافس الباطنية القوانين وتؤدي

استهالك وإلى استطاعوا)، ما (إذا ًا بعض بعضها األموال رؤوس تقويض وإلى الصغيرة، األموال

وبينما الذاتي. والتوسع الذات على المحافظة لمصلحة واألرض العامل من لكل األموال رؤوس



وبالتالي، استطاعته، قدر الخارجية القيود مقاومة طبيعته من فإنه المال، رأس على قيود وضع يمكن

فعلى سبيل المثال، إذا كان عمل الطفل يحظر بفعالية في نطاق ما، فإنه يبرز في مجال آخر.

الذاتي وتوسعه المال رأس لتسليع القاسية الزيادة فإن الرأسمالي، النظام عمل عن ماركس مفهوم في

آلية حامل ببساطة أنه إال الرأسمالي، قبل من به التحكم يتم التجاري فالمشروع الرئيسة. العملية هي

تأثير. ذات ليست وميولهما مزاياها أو مزاياه بأن القول سهل ًا استنتاج وسيكون أشمل. اجتماعية

اإلبداع مدى سيتفهم فبعضهم األفراد. الرأسماليين بين والحكم القدرة في عديدة فروق هناك وستكون

البعيد. المدى على مصلحتهم في ستكون العمل يوم على المفروضة القيود أن سيفهم أو بسهولة،

أن ًا تمام ًا مدرك ماركس كان وقد لوضعهم. الحقيقية اإلمكانات إدراك عن آخرون سيعجز حين في

ستسود. االستمرار طرق أي تحديد قبل خوضها سيتم الكبيرة االجتماعية الصراعات من العديد

منطق لعمل الفرعية النتائج بسبب فقط لتنشأ مختلفين، حلفاء من لها بما الصراعات، تلك تكن ولم

المزعومة الحديدية» «القوانين خاللها من نشأت التي اآللية من مهم جزء بذاتها إنها بل أسمى.

المزعوم، لألجور» الحديدي «القانون عن النقدية ماركس مقالة المثال سبيل على (انظر للتراكم

إضافة . ( Wages, Prices and Profit ) والربح واألسعار األجور في ويستون مع مناقشته في

مبدئي فصل هناك الرأسمالي لإلنتاج ًا تطور األكثر النماذج في أنه يدرك ماركس كان فقد ذلك، إلى

العملية على الرقابة أصبحت المشتركة األسهم شركات نشأة فمع وبذلك التشغيلية. اإلدارة عن للمال

يعلن إنه بل ًا. منتج ماركس، يرى كما يصبح، هنا المتضمن فالعمل ًا؛ تميز أكثر وتنسيقها اإلنتاجية

عملية أن بيد اإلشرافي». العمل ذلك الرأسمالي يمارس أن الضروري غير من أصبح قد «أنه

وأما الفائضة. للقيمة متجدد وتحقيق استخالص هناك كان إذا تتقدم أن فقط يمكن الرأسمالي اإلنتاج

المتضمنة اإلضافية «القيمة فهو بالديون، يمدونه الذين هؤالء إلى بدفعها الرأسمالي يعد التي الفائدة

إلى الوصول إلى والتجاريون الصناعيون الرأسماليون ويحتاج كإمكانية». السلعة مال رأس في

المربحة. الفرص استغالل من أرادوا ما إذا الزائف»، المال «رأس ماركس سماه ما وإلى َّدْين، ال

إلى الحاجة عند سيما وال الغرض، لهذا كافية يحققونها التي المباشرة األرباح تكون ال الغالب وفي

القروض لتقديم المصرفيين إلى يتطلعون الصناعيين فإن ماركس تفسير وفي ضخمة. استثمارات

جمهور عن نيابة ودائع من لديهم بما يحتفظون فإنهم المصرفيون هؤالء وأما إليها. يحتاجون التي

االحتياطي المال رأس من كل المال لرأس المحتمل القرض هذا ويشمل المنتجين. وصغار كبار



صغيرة «مبالغ الطبقات: جميع مدخرات ًا أيض يشمل إنه كما والصناع، للتجار المالية والميزانية

قوة تشكل وبالتالي هائلة، مبالغ إلى ضمها يتم بمفردها أموال كرؤوس العمل على قادرة غير

الذين المال مقرضي جميع ممثلو هم المصارف أصحاب «أن يرى ماركس فإن وبذلك، مالية».

بادئ هو، المصرفيون يقدمه الذي المال ويكون والصناعيين». التجاريين الرأسماليين يواجهون

ويعود إمكانية». بوصفها المال رأس «سلعة بـ حينها يتعلق ألنه الزائف» المال «رأس بدء، ذي

أحد ال ولكن مربح. مشروع في المالية الموارد تلك وضع لضمان المال رأس لصاحب األمر

يتم (لم ًا. دائم قائمة تكون الكاملة الخسارة واحتمالية األمور، ستسير كيف ًا مسبق الجزم يستطيع

الكارتالت كانت عندما إغفالها إلى ميل هناك وكان كبير. بشكل التحليل لهذا الضمنية المعاني تدوين

الوطنية في أوج قوتها).

الصناعي؟ الرأسمالي أو التجاري الرأسمالي أو المصرفي هو هل التسليع؟ عملية على يسيطر من

أفضلية ترجيح تقرر التي هي المصارف إن إذ المصرف؛ صاحب أنه األولى الوهلة من يبدو ربما

يد على األساس في يظهر التسليع ألنماط الحديث المدى أن غير الخاصة. االستثمارات إحدى

الرأسمالي نجح إذا فقط المربحة الفرصة استغالل ويتم المستثمر، الرأسمالي أو المشروع صاحب

في يضعها التي األموال رؤوس من كبير بشكل أضخم تكون التي المبيعات تحقيق في الصناعي

يتمتع ال وقد ال، أم ًا ناجح المشروع كان إذا ما لتأكيد الوقت بعض األمر يتطلب وقد المشروع.

هيكلية، عالقة فهناك ولذا آخرين. مصرفيين مع منافسة في يكون ولكنه ـ الكافي بالصبر المصرفي

المصرفي ويتحكم الغنائم. تقسيم على للصراع واحتمالية تعاون، وعناصر خصومة، وعناصر

االستثمار في الرأسماليون يتحكم بينما الزائف»، المال «رأس ماركس سماه ما إلى الوصول في

على يعتمد هذا فإن المشروع، من زمن أي في العليا اليد لآلخر أو ألحدهم أكان وسواء المربح،

أن الممكن من ثم، ومن النماذج، فستظهر الوقت وبمرور الخاصة. الظروف من مجموعة توفر

والتطور التجارية، الدورة تسلسل مع الطارئة الظروف من مجموعة يعكس الذي التغيير يظهر

األمور من ذلك إلى وما والثورات، والحروب، الثقافية، والتعبئات الطبقي، والصراع التكنولوجي،

من ومزيد مزيد إخضاع هي النهائية النتيجة وتكون بها. التنبؤ يمكن ال بطريقة ًا مع تتفاعل التي

السريعة» «المأكوالت انتشار إن الربح. عن الباحثين قبل من السلعي للشكل والعمليات األنشطة

األمن وشركات الخاصة السجون وحتى بل ـ العامة الخدمات وخصخصة الثقافية، والصناعات



المبادئ تنقل أن ًا جميع شأنها من الربح، لتحقيق العالمية الويب لشبكة التجاري واالستغالل ـ

ًا. الرأسمالية إلى مجاالت جديدة تمام

بكل الخاصة السمات من عام بشكل مجرد تحليل وهو ككل، الرأسمالي بالنظام ماركس تحليل اهتم

اتجاه تمثالن كحالتين ًا غالب تؤخذان المتحدة والواليات بريطانيا أن من الرغم على رأسمالية، دولة

أيرلندا مصير خالل من عمله في تتجسد المنتظم غير التطور مسألة أن على الرأسمالي. التطور

هو رأسمالية، دولة كل داخل واحتكارات منتجين كارتالت ظهور فإمكانية األمريكي؛ والجنوب

التطورات تلك أن إلى هذا يرجع فقد ذلك، ومع التحليل. في محوري غير أنه غير إليه، مشار أمر

رأس يكتب ماركس كان عندما عشر التاسع القرن ستينيات في القوة من كبيرة درجة على تكن لم

في (Gilded Age) المذهب العصر في بعد فيما حدثت قد تكون أن المفترض من إنه إذ ؛ المال

تفسيره إن إذ ذاته؛ حد في االحتكار مفهوم ماركس يتجنب ولم ًا. تقريب و1914 1873 بين ما الفترة

ماركس لدى وكان اإلنتاج، وسائل إلى الوصول يحتكرون الرأسماليين أن يؤكد البروليتاريا لوضع

هذه أن بيد الحديثة، للشركات المباشر السلف وهي المشتركة، األسهم شركات بشأن أفكار بضعة

الصيغة االقتصادية كانت ال تزال في مهدها في ذلك الحين.

قاله ما وجاء الرأسمالي، بعد ما االجتماعي النظام مؤسسات بشأن ًا جد القليل ماركس كتب لقد

الذي السوفياتي النظام كان الواقع ففي السوفياتي؛ النموذج عن ملحوظ بشكل بالفعل ًا مختلف بشأنه

(عام المغلق» االقتصاد ذات «الدولة لـ فيخته نموذج إلى أقرب المطلقة، القومية بالسيادة اتسم

الذي االجتماعية» الضرورة عمل «وقت من تنبثق السلع قيمة أن ماركس أعلن وعندما .(1809

ًا تصور رأسه في كان الرأسمالية، إنجازات على االشتراكية بناء يجب وأنه السلع، هذه تجسده

أغلب يد على االقتصاد قيادة أنظمة تأسست فقد االقتصاد. لقيادة السوفياتي النموذج عن بشدة يختلف

حققته وما البروليتاريا لكوادر تقدمها كانت التي االمتيازات من الرغم وعلى الشيوعية. الحكومات

االقتصادي النظام يتطلبه معقد كاقتصاد العمل في فشلها أثبتت أنها إال الحرب، وقت في نجاحات من

التجربة من سيتعلم أنه في ريب فال للرأسمالية، مجٍد بديل على العثور الممكن من كان وإذا الحديث.

الشيوعية.



فإن األحيان، بعض في مكثفة االقتصادية كتاباته كانت وبينما عدة، موضوعات في ماركس كتب

عمله، قلب في ولكن مثيرة. وأفكار مدهشة بعبارات تعج وخطاباته الصحافية ونزعته فلسفته

اآلن، حتى حية ماركس أفكار بقاء سبب وإن للرأسمالية. تفسيره هو االجتماع لعلم الخالدة واألهمية

يشكل يزال ال اجتماعي اقتصادي بنظام يتعلق فيما بها يتمتع كان التي الهائلة البصيرة تلك هو

عالمنا.

ًا: ثيودور أدورنو ، أنطونيو غرامشي ، جورج لوكاش، هربرت ماركوس. انظر أيض
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(Herbert Marcuse) هربرت ماركوس

ستينيات فترة خالل اشتهر وقد سياسي، وناشط اجتماعي ومنظر فيلسوف هو ماركوس هربرت

من العديد ّلف أ الذي ماركوس حاز وقد الجديد». اليسار «أب بـ (1970 ـ 1960) العشرين القرن

كان أنه ُتقد اع عندما سيئة سمعة عقود لعدة جامعي أستاذ منصب شغل والذي والمقاالت، الكتب

عن نظريته وتقدم وأوروبا. األمريكية المتحدة الواليات في الجديد» «اليسار عن ومدافع تأثير ذا

فكرة أكسبته فيما المعاصرة، واالشتراكية الرأسمالية للمجتمعات ًا نقد الواحد» «البعد ذي المجتمع

المجتمعات من «التحرر وإلى الثوري التغيير إلى تدعو نظرية كصاحب شهرة العظيم» «الرفض

خالل األمريكية المتحدة الواليات مفكري أعظم من ًا واحد ماركوس أصبح لذلك ونتيجة الثرية».

1980م). ـ 1960 حقبة الستينيات والسبعينيات (ما بين

العالمية الحرب في األلماني الجيش في خدم أن وبعد 1898م، العام في برلين في ماركوس ولد

العام في األدب في الدكتوراه شهادة على حصوله وبعد دراسته. إلكمال فرايبرغ إلى ذهب األولى

ليدرس 1928م العام في فرايبرغ إلى عاد برلين، في كتب كبائع قصيرة لفترة عمله وبعد 1922م،

مقالة أول في ماركوس حاول وقد ألمانيا. مفكري أكبر أحد وهو هايدغر، مارتن يد على الفلسفة

والماركسية، والوجودية الظواهر لعلم الفلسفية الوجهات بين يوفق أن 1928م، العام في له نشرت

بول جان مثل الظواهر، علم وماركسيي الوجوديين المفكرين من العديد بعد فيما به قام توافق وهو

سارتر وموريس ميرلو ـ بونتي، إضافة إلى طالب ومفكري اليسار الجديد في أمريكا.

Eco- ) 1884 للعام الماركسية واالقتصادية الفلسفية المخطوطات لـ مراجعة أول ماركوس نشر

العام في األولى للمرة طبعت والتي ، ( nomic and Philosophical Manuscripts of 1844

األعمال نظر وجهة من الماركسية التفسيرات في النظر إعادة إلى المراجعة هذه دعت وقد 1933م.

In-) فرانكفورت في االجتماعية األبحاث بمعهد ماركوس التحق نفسه، العام وفي لماركس. األولى

إنشاء شملت والتي العلوم، متداخلة المعهد مشاريع في وانخرط (stitut für Sozialforschung

الرأسمالي، واالحتكار للدولة الجديدة المرحلة نظرية وتطوير راديكالية، اجتماعية لنظرية نموذج



النقدية» «النظرية بـ اإليمان شديد ماركوس كان وقد األلمانية. للفاشية ونقد منهجي تحليل وتقديم

الدائرة من وغيرهما أدورنو وثيودور هوركهايمر ماكس من ًا قريب حياته طوال وظل للمعهد،

الداخلية للمعهد.

الواليات إلى وهاجر النازية، من ـ األلماني والراديكالي اليهودي ـ ماركوس فر 1934م، العام وفي

لجامعة أكاديمي وانتماء مكاتب االجتماعية األبحاث معهد منح وقد حياته. بقية فيها ليقضي المتحدة

أول وفي الماضي. القرن من األربعينيات وأوائل الثالثينيات في ماركوس عمل حيث كولومبيا،

نشوء ماركوس تتبع ، ( Reason and Revolution ) والثورة العقل اإلنكليزية باللغة أعماله

بين التشابه أوجه كتابه في ماركوس وأوضح الحديثة. االجتماعية والنظرية وماركس هيغل أفكار

الفكري وأسلوبهما وماركس هيغل تعاليم إلى باإلنكليزية الناطقين القراء وعرف وماركس، هيغل

وزارة في عمل ثم ،( OSS السرية الخدمات بمكتب ماركوس التحق 1941م، العام وفي الجدلي.

وقد الثانية. العالمية الحرب نهاية بحلول الوسطى أوروبا لمكتب ًا رئيس ذلك بعد وأصبح الخارجية،

بدافع كان الخمسينيات أوائل وحتى 1941 العام منذ األمريكية الحكومة في عمله أن ماركوس ذكر

محاربة الفاشية.

اإليروس كتاب ونشر الفكري، العمل إلى ماركوس عاد الحكومي، العمل من الحقبة هذه بعد

فرويد، ونظريات الماركسية بين الجمع فيه حاول ، ( Eros and Civilisation ) والحضارة

إلى يؤدي للمجتمع الحالي التنظيم أن ماركوس وجادل قمعي. غير لمجتمع العامة الخطوط ووضع

ونظام الجنسانية، على ضرورية غير وقيود ضروري، غير اجتماعي عمل بفرض الزائد» «الكبت

المتزايدة، الوفرة واحتمال الندرة نقصان ضوء وفي واالستغالل. المنافع أسس على منظم اجتماعي

نقده تسبب وقد جديد. مجتمع خلق وإلى الضروري غير االجتماعي الكبت إنهاء إلى ماركوس دعا

السابق زميله وبين بينه النزاع إثارة في قمعية، غير حضارة إلى ودعوته وقيمه، الحالي للمجتمع

غير المتعة مذهب وباعتماده الموجودين، والمجتمع القيم حيال «العدمية» بـ اتهمه الذي فروم إريك

شعبية ذا وكان العشرين، القرن خمسينيات في ًا أدبي ًا أثر العمل هذا أصبح فقد ذلك ومع المسؤولة.

كبيرة في الستينيات التي تنبأ العمل بروحه ومضاداته الثقافية.



من ًا واحد وأصبح برانديس، جامعة في متفرغ أستاذ منصب ماركوس تولى 1958م، العام في

بالفاشية ًا متخصص الحكومة في عمله فترة خالل ماركوس وكان ًا. وتأثير شعبية أعضائها أكبر

) السوفياتية الماركسية بعنوان السوفياتي لالتحاد ًا نقد 1958م العام في نشر وقد والماركسية،

السوفياتي االتحاد انتقاد ضد دوائره في للمحرمات ًا كسر ذلك كان وقد . ( Soviet Marxism

ماركوس رّكز السوفياتي، لالتحاد الجوانب متعدد تحليٍل تطوير محاولته وفي السوفياتية. والشيوعية

والنسخة الماركسية النظرية بين الفوارق وعلى والقيم، والثقافة السوفياتية البيروقراطية على نقده

هي ما السوفياتية الشيوعية أن يدعون الذين عن ًا بعيد بنفسه نأى وفيما الماركسية. من السوفياتية

وجود إمكانية إلى ماركوس أشار فقد والدمقرطة، اإلصالح على قادر غير بيروقراطي نظام إال

«ميول لبرلة» تحققت خالل حقبة الثمانينيات في عهد الرئيس غورباتشوف.

One-Dimensional Man ) واحد بعد ذو إنسان كتاب بنشر ماركوس قام الستينيات بداية في

الكتاب هذا ّظر ن وقد االشتراكية. والمجتمعات المتقدمة الرأسمالية من كل نقد عن فيه أعرب ، (

االجتماعية. للسيطرة جديدة أشكال وتطور الرأسمالية، المجتمعات في الثورية اإلمكانات تراجع في

النظام في األفراد تدمج زائفة احتياجات تنشئ المتقدمة» الصناعية «المجتمعات أن ماركوس وجادل

الصناعية واإلدارة واإلعالنات، والثقافة، اإلعالمية الوسائط وتقوم واالستهالك؛ اإلنتاج من الحالي

والنقد السلبية على القضاء وتحاول نفسه، الموجود النظام إنتاج بإعادة المعاصر الفكر وأسلوب

القدرة فيه تتالشى والسلوك، التفكير من واحد» «بعد ذا ًا فكري ًا كون النتيجة وكانت والمعارضة.

واالستعداد لتفكير نقدي وسلوك معارض.

الدولة، سياسات خالل من جديدة تقنيات طورت بل فقط، العاملة الطبقة بدمج الرأسمالية تقم لم

أساسيتين مسلمتين في ماركوس شكك وبذلك جديدة. اجتماعية سيطرة أشكال تطوير خالل ومن

وعلى الرأسمالية. أزمة وحتمية الثورية، البروليتاريا األورثوذكسية: الماركسية من مسلمات من

المدمجة، غير األقليات قوى ماركوس ناصر فقد األورثوذكسية، للماركسية المفرطة المطالب عكس

الفكر دعم طريق عن المعارض والسلوك الفكر دعم وحاول الراديكاليين، والمفكرين والغرباء،

الراديكالي والمعارضة.



وااللتزامات المتفرقة السياسية النظريات وأصحاب التقليديون األورثوذكسيون الماركسيون انتقد لقد

غير الكتاب، تشاؤم من الرغم وعلى . واحد بعد ذو إنسان ماركوس كتاب بشدة األخرى النظرية

والمجتمعات الرأسمالية المجتمعات من استيائهم عن عبر إذ الجدد؛ اليساريين في ًا كثير أثر أنه

المعارضة قوى عن ويدافع الثوري، التغيير مطالب يناصر ماركوس ظل وقد السوفياتية. الشيوعية

الجدد. الراديكاليين واحترام الممؤسسة، القوى بعض كراهية حاز وبذلك الجديدة، الناشئة الراديكالية

الجديد، اليسار سياسات عن عبرت التي والمقاالت الكتب من العديد واحد بعد ذو إنسان كتاب تال

وأولئك الليبرالية ـ القمعي» «التسامح بعنوان مقالة في ـ فهاجم الرأسمالية. المجتمعات نقد وفي

راديكالي بأنه شهرة ماركوس ذلك أكسب وقد الستينيات. نزاعات أثناء مواقف اتخاذ رفضوا الذين

ماركوس احتفى ( An Essay on Liberation ) التحرير حول مقالة وفي لليسار. وصوت عنيد

العديد بهجة وأثار الهيبيين، وحتى الفيتناميين) (الثوار كونغ الفيت من ًا بدء التحرر حركات بجميع

حقبة في التحرر حركات عارضوا الذين وأولئك المؤسسة أكاديميي أقصى بينما الراديكاليين، من

Counterrevolution ) والثورة المضادة الثورة كتاب عبر فقد ذلك من العكس وعلى الستينيات.

أنه ًا واضح أصبح عندما الستينيات أوائل في تنشأ كانت التي الجديدة الواقعية عن ( and Revolt

يتم تحطيم معظم آمال العقد المفرطة بالتحول إلى اليمين، وإلى «الثورة المضادة» ضد الستينيات.

ّقى تل أن يلبث لم ولكنه 1965م، العام في التدريسي ماركوس عقد تجديد برانديس جامعة ورفضت

السبعينيات. في تقاعده حتى هناك بالعمل واستمر الجوال، في كاليفورنيا جامعة قبل من ًا عرض

من العديد وألقى المقاالت، من الكثير ماركوس نشر الكبير، تأثيره من الحقبة تلك وخالل

ماركوس سافر وقد العالم. أنحاء جميع في الراديكاليين الطالب إلى النصائح وقدم المحاضرات،

المفكرين من ًا واحد ماركوس يعتبر ولذا اإلعالم. وسائل في أعماله نوقشت ما ًا وغالب ًا، كثير

عن أو الثورية نظريته عن قط ماركوس َّل يتخ ولم العالم. بانتباه حظوا الذين القليلين األمريكيين

ًا مدرس كان وقد التحررية. واالشتراكية الماركسية النظرية عن يدافع وفاته حتى وظل التزامه،

قوة منه جاعلين ألفكاره، يروجون وبدأوا أكاديمية، مناصب يحوزون طالبه بدأ وقد ًا، كاريزماتي

1979م. رئيسة في الحياة الفكرية األمريكية حتى بعد فترة طويلة من وفاته في العام



دراساته معظم تمتاز كما ًا، واسع ًال جد االجتماعية ونظرياته الفلسفية ماركوس أعمال أثارت لقد

وتدافع الحديثة الرأسمالية المجتمعات تنتقد أعماله معظم أن من الرغم وعلى والتعصب. ّيز بالتح

خلفه ما تشبه الجوانب متعددة معقدة ًال أعما خلف ماركوس فإن الراديكالي، االجتماعي التغيير عن

أعمال وتتميز أعمال. من بنيامين ووالتر أدورنو، وثيودور لوكاش، وجورج بلوخ، إرنست من كل

غير مجتمع في للفرد الكامل للتطوير رؤية طور وقد والسيطرة. الليبرالية بجدليته بكثرة ماركوس

فقد األصل، في ًا فيلسوف كان أنه ومع السائدين. والقمع السيطرة ألشكال حاد نقد إلى إضافة قمعي،

افتقرت كما الماركسية، النظرية عن تناوله ما بعض في السائد اإلمبريقي التحليل إلى أعماله افتقرت

والسياسية. االجتماعية النظريات تصنيفات من كثير في الموجود التفصيلي المفهومي التحليل إلى

سياسٌي بعٌد لها النظريات، وحتى والتكنولوجيا العلوم أن باستمرار ماركوس أوضح فقد ذلك، ومع

والفكرية والثقافية االجتماعية السيطرة ألشكال والسياسية الفكرية التحاليل من ًا قوي ًال هيك وتنشئ

خالل فترة مضطربة عاش فيها، والتي كافح فيها من أجل عالم أفضل.

ًا: ثيودور أدورنو ، سيغموند فرويد ، كارل ماركس. انظر أيض

ًا: انظر أيض
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(Bronislaw Malinowski) مالينوفسكي

النبيلة البولندية «العائالت إلى تنتمي كانت عائلته أن مرة ذات مالينوفسكي كاسبر برونيسلو كتب

عاصمة كراكو بمدينة 1884م العام في مالينوفسكي ولد وقد والفقر». للطرد تعرضت التي الصغيرة

والده كان حيث جاجييلونيان، جامعة في ودرس والنمسا. المجر بمملكة الجنسيات متعددة مقاطعة

بعمل قام وقد أعدها، التي الدكتوراه رسالة عن الملكية بالجائزة فاز وقد اللغة. فقه علم في ًا أستاذ

على اإلثنولوجيا في تخصص 1910م، العام وفي اليبتزغ. جامعة في والده مثل العليا الدراسات

بوالئه ًا وفي ظل وقد لندن. في االقتصاد كلية في (Edvard Westermarck) فسترمارك إدفارد يد

بعمله نجح ولكنه ًا، بولندي ًا قومي ما ًا نوع أصبح الثانية العالمية الحرب وخالل والنمسا، المجر لمملكة

ورفض أستراليا. في كان عندما الجديدة غينيا في الميدانية أعماله فأجرى األنكلوسكسوني، العالم في

بكلية دائمة وظيفة على يحصل لكي جاجييلونيان جامعة في أستاذية كرسي في تعيينه فرصة بعد فيما

العام وفي عليه. الغامضة اإلنكليزية الثقافة بتأثير اعترف حيث 1923م، العام في لالقتصاد لندن

1942م إثر أزمة قلبية حادة. انتقل إلى جامعة يال، وظل فيها حتى توفي في العام 1939

لتقدم البريطانية للجمعية كبير اجتماع لحضور 1914م العام في أستراليا إلى مالينوفسكي سافر

بأبحاثه بالقيام األسترالية السلطات له وسمحت ًا. معادي ًا أجنبي نفسه وجد الحرب نشبت وعندما العلوم.

في أولية دراسات إجراء وبعد أبحاثه. لتمويل مالية مساعدات له قدمت كما بابَوا، جزر بمقاطعة

أثناء في وثّور 1918م)، ـ 1915) تروبرياند جزر في إثنوغرافية ًا أبحاث أجرى الجديدة، غينيا

كان الذي اإلثنوغرافي التقليد عن وبابتعاده االجتماعية. األنثروبولوجيا في الميدانية األساليب ذلك

حيث الشرفة على المريح مكانه عن يتخلى أن المراقب على «أن على مالينوفسكي أصر فقد ًا، سائد

وزرع القرية، وسط خيمته بنصب يقوم أن عليه ذلك من ًال وبد المخبرين». من المعلومات يجمع

الحميمة، الشخصية فالتواريخ والنقاش. والتغزل، المحادثات، إلى واالستماع الهدايا، وتبادل حديقته،

للمراقب فقط تتوفر القانونية، اللتزاماته الكراهية أو بالوالء المرء وإحساس الجيران، ونزاعات

لعب يتم كيف يخبرك ال الخبراء من األصول ّقي فتل للقرية. اليومية الحياة في نفسه يغمس عندما



الناس ويميل العاديون. األطباء يختلف كما ًا تمام بينهم، فيما يختلفون المشعوذون فاألطباء اللعبة.

دون من التزاماته من التملص من المرء تمكن ما «متى إن إذ آخر، ًا أمر ويفعلون ما، أمر قول إلى

األعمال رجل يفعل كما ًا تمام ذلك؛ يفعل فإنه مكسب، ألي خسارته دون من أو وجهه ماء يخسر أن

المتمدن».

أن كذلك ًا مؤمن وكان الميدانية. البيانات وتسجيل لطلب جديدة ًا طرق مالينوفسكي ابتكر لقد

كتابة على واظب فقد موضوعاته. بدراسة يقوم فيما بعناية نفسه يستجوب أن يجب اإلثنوغرافي

أصبحت فقد اآلن وأما مراهقته. في لنيتشه األولى قراءته منذ أعوام لعدة متقطع بشكل يومياته

الشاق. بالعمل للقيام نفسه ويحث والجسدية الروحية حالته يرصد كان فيما بحثية أداة اليوميات كتابة

اإلثنوغرافي عملي جانبين: في التأمل هو لفعله األساس «األمر قوله نجد مالحظاته إحدى وفي

الميدانية مالحظاته معظم مالينوفسكي خط لقد ًا». بعض بعضهما يتممان فهما أكتبها؛ التي واليوميات

هذه مستوى تحسن إلى ًا نظر الكيريوينية، باللغة الخاصة مالحظاته دّون بينما اإلنكليزية، باللغة

أخرى، أمور بين من ذلك، كان وقد بالبولندية. يكتبها كان فقد الخاصة اليوميات أن غير لديه؛ اللغة

الغضب وحتى االستياء، بسورات مليئة صفحاتها وكانت عواطفه، عن خالله من ّبر يع أمان صمام

من سكان الجزر.

المحليين للسكان الحقيقية الروح إثارة من يمّكنه الذي الباحث «سحر عن مرة ذات مالينوفسكي كتب

أن من للباحث بد ال ولكن فن، فهو ًا، سحر ذلك يكن لم وإن القبلية». للحياة الحقيقية والصورة

في تخصص فقد جامعي، كطالب والكيمياء الفيزياء درس وكونه اإلمبريقي. البحث في يتمركز

استخالص إلى به انتهى األمر أن غير الوضعية، ماك فلسفة عن دراسة كتب فقد العلوم. فلسفة

التبسيطات تجنب الميدان: في لعملي األساس المبدأ «إن تجربة». بال شيء «ال اإلمبريقي مذهبه

اعمل معلومة؛ كل راقب الصحيحة: المواد جمع أمكن ما عليك الغاية هذه أجل ومن السطحية.

ًا أحيان شعر فقد ذلك ومع الجانبية». واألضواء اآلراء خذ . المتخصصين و الغرباء و األطفال مع

التجربة. صوغ من بد ال وكان التفاصيل. ذكر في أفرط أنه تروبرياند جزر سكان مع عمله أثناء

1911م، العام في النظرية مقاالته إحدى في كتب فقد الوصف؛ قبل تأتي أن من بد ال فالنظرية

ما». نظرية خالل من ذلك يتوفر أن فقط ويمكن دقيقة، مفاهيم للحقائق دقيق وصف كل «يتطلب



التي ـ والسياسات والقرابة واالقتصاديات السحر ـ المتداخلة الخطوط فك ذلك من الهدف كان وقد

الزراعة. أو اإلبحار، أو المنازل، بناء مثل األساسية، األعمال أكثر في حتى سوية منسوجة كانت

كذلك موسيقية)، فنية (قطعة Stimmung الـ مالينوفسكي سماها التي البيئة، تقديم من بد ال وكان

في شكل متابعة فنية للواقع.

تروبرياند سكان كان فقد عقالنيين. كفاعلين «المتوحشين» يمثل إثنوغرافي أول مالينوفسكي كان

أن غير النفوذ. لكسب والزواج سلطتهم، لتوسيع والطقوس الملكية، الدعاء األساطير يستخدمون

المسؤولون يبدو إذ االستعماري؛ المضمون مالينوفسكي تجاهل فقد أساس، بعد إلى يفتقر كان وصفه

1935م؛ العام في نشرت التي ومقاالته كتبه في ظلية ًا صور والتجار، والمبشرون، الحكوميون،

في تروبرياند جزر في اإلثنوغرافي أمام التي اإلمبريقية الحقائق «إن نفسه: مالينوفسكي كتب فقد

حد إلى تغير ًا شعب بل فحسب، األوروبية بالعوامل يتأثروا لم أصليين ًا سكان ليسوا الحاضر، الوقت

نقطة أكبر يعد أن «يمكن االستعماري للواقع تجاهله أن مالينوفسكي أقر وقد التأثيرات». بهذه كبير

ثالثينيات في لندن في االقتصاد كلية وفي ميالنيزيا». في بأبحاثي القيام خالل فيها وقعت ضعف

«أنثروبولوجيا عليه أطلق األنثروبولوجيا في جديد فرع قيام إلى مالينوفسكي دعا العشرين، القرن

العالمي مالينوفسكي إن إذ بسلطتهم؛ اإلثنوغرافيون يحتفظ ذلك ومع المتغيرين». المحليين السكان

ًا مثله. اعتبر سكان تروبرياند تمام

أوروبا في األنثروبولوجيا في الرائدة المدرسة مالينوفسكي أسس و1939 1923 العامين بين

لألنثروبولوجيا الجيل في الرائدة الشخصيات ودرب مرة، ألول لندن في االقتصادية الكلية في

ًا، معروف ًا ِّظر ُمن يعتبر كان الذي براون، ـ رادكليف ألفريد مع تنافسه بسبب ًا وجزئي البريطانية.

العملية «المدرسة ًا متهكم شبه عليها أطلق اجتماعية نظرية تطوير مالينوفسكي حاول

وأن عالمية، احتياجات هي البشر احتياجات أن على األساسية الفكرة وتقوم لألنثروبولوجيا».

دعم، أنظمة بالتالي المؤسسات هذه وتتطلب تناسبها، التي المؤسسات ابتكار «ثقافة» كل على

أعماله ولكن المطلوب. الحماس النظرية مالينوفسكي مساهمات تلَق ولم الجديدة. المؤسسات تقدمها

المؤسسات يستغلون فإنهم كانوا حيثما فالبشر ًا. تطور أكثر نظرية بداخلها تحوي كانت اإلثنوغرافية

ًا شيئ تقدم أن فعليها تستمر أن المؤسسات لتلك كان ما وإذا الخاصة. مصالحهم لخدمة االجتماعية



تنظيم على وتساعد العاطفية، االحتياجات الدينية والممارسات السحر ويلبي المقابل. في ًا عملي

ما على يركزوا أن اإلثنوغرافيين على يجب ولذلك السياسية. والعالقات االقتصادية االحتياجات

يفعله الناس ال على ما يقولون إنه يجب أن يفعلوه.

هو أشار كما الشعوب، بين الفروق على األنثروبولوجيا مجال مالينوفسكي دخل عندما التركيز كان

وما أهمية. أكثر الشبه أوجه تبيان ألن اعتقدت ولكني مهمة، دراساتهم ألن أدركت «لقد مرة: ذات

إلى تستند جيدة» «إنسانية لـ ًا مفهوم وضع لقد .» العجائب... من أهم األساس الشيء أن أعتقد زلت

الفلسفة وعلم االجتماع. وهذا يتطلب دراسة «اإلنسان الحي، واللغة الحية، والحقائق الحية».

ًا: إميل دوركهايم، ألفريد رادكليف ـ براون. انظر أيض

ًا: انظر أيض
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(Karl Mannheim) كارل مانهايم

التحقيق منهج أو نظرية في والمؤثرة األصيلة لمساهماتهم االجتماع علم مشاهير الناس من كثير َيذُكُر

مجال في المتميزين العلماء هؤالء من ًا واحد مانهايم كارل ُيعد المعايير هذه على ًا وقياس االجتماعي.

التفكير وبناء والمنافسة، االقتصادي، والطموح األجيال، عن بدراساته مانهايم ويميز االجتماع. علم

السوسيولوجيا الالحق عمله إلى إضافة الثقافة، سوسيولوجيا في المشابهة الموضوعات من وغيرها

المثيودولوجية بأعماله مانهايم اشتهر فقد كله، ذلك عن ًال وفض التخطيط. أسلوب وخاصة السياسية،

الذي المعرفة»، «سوسيولوجيا الفرعي، العلم وفي المحافظ، الفكر عن المهمة بمقالته ًا بدء النوعية،

تؤهله التي هي المعرفة في منهجيته فإن األخرى، إنجازاته من الرغم وعلى إنشائه. على ساعد

مؤلفاته أشهر ( Ideology and Utopia ) واليوتوبيا األيديولوجيا كتاب ويعد ًا. كالسيكي ليكون

أخرى مرة نشر ثم 1929م، العام في ألمانيا في األولى للمرة الكتاب هذا ُنشر وقد اإلطالق. على

التحليل وفي الوقت. ذلك منذ طبعها واستمر 1936م. العام في والمفصلة الموسعة اإلنكليزية بالطبعة

السوسيولوجيا رؤية تجسد التي المساهمات تلك هي السوسيولوجيا في مانهايم مساهمات فإن األخير،

كتطبيق.

1947م. العام في إنكلترا في لندن في ومات 1893م، العام في المجر في بودابست في مانهايم ُولد

بعد فيما أصبحت شخصيات من ًا قريب مانهايم كان المجر، في ًا شاب ًا ومفكر ًا طالب يزال ال كان وعندما

تمت عندما الفرار إلى اضطر فقد شيوعي، والء ذا يكن لم أنه وبما الشيوعية. الشخصيات أشهر من

يضطهدون كانوا الجدد الحكام إن إذ ،1919 العام في المجر في الوجيز السوفياتي بالحكم اإلطاحة

بالتدريس وقام و1932م، 1920م األعوام بين ألمانيا في مانهايم وعاش به. يثقون ال شخص كل

مانهايم فقد وجيزة، بفترة الحكم هتلر تولي بعد 1933م، العام ربيع وفي فرانكفورت. جامعة في هناك

بسبب المتكرر مانهايم اضطهاد اعتبار ويمكن ًا. وأجنبي ًا يهودي كان ألنه ُنفي و جامعي، كأستاذ وظيفته

أن يدرك مانهايم كان فقد السياسية. األفكار تناول في منهجيته بفهم صلة ذا السياسية االضطرابات

ًال. األفكار السياسة ليست مجرد كالم سياسي خاٍو، وإنما كالم له تبعات قد يكون بعضها قات



الناس؛ تجارب عن مباشرة ُّدث التح المرء على أن مانهايم اعتقد كمدرس، أكثر وحتى وككاتب،

وقد يدركوها. أو ليسألوها حيواتهم خالل لها الناس َقْد ين لم أسئلة عن اإلجابة المجدي غير من وأنه

ثالثة ـ على التغلب في والمساعدة ـ توضيح إلى به الخاصة المعرفة بسوسيولوجيا مانهايم، سعى

في كانت كما الحاضر الزمن في مشتركة تجارب وكلها المقلقة، التجارب من األقل، على أنواع،

زمانه هو.

والبدن، العقل في ًا ذاتي عيشها يتم كما الخاصة، المرء حالة بين التناقض شكل األولى التجربة تتخذ

العامة َبل ِق من بها المعترف الحديث ُطُرق َبل ِق من إليها المعزو المفترض الموضوعي المعنى وبين

يكون أن يمكن لما مقبول تعريف فهناك والشباب: النساء قضايا ًال مث مانهايم وذكر ًا. رسمي وُمَجازة

الذي ما ليدركوا أنفسهم على المعاني هذه تطبيق يمكنهم ال والشباب النساء أن غير ًا، شاب أو امرأة

بناء وجود مانهايم انتباه مبكر وقت منذ جذب وقد به. يشعرون أو يفعلونه الذي وما لهم، يحدث

مدرسين من تعلمه ما وهو ـ العالمية» «الرؤية يسمى ما ًا غالب ـ للمعاني عام بشكل مقبول موضوعي

النظرية وصاحب واألديب سيميل، جورج االجتماع عالم رأسهم وعلى شبابه، فترة في مفكرين

هذه ِّرف، ُتع و ِّكل ُتَش حيث المدى آخرون اجتماع علماء يؤكد وبينما لوكاش. جورج االجتماعية

«الموضوعية» بين التناقضات تجربة على مانهايم ركز فقد تجاربنا، للحقائق، االجتماعية البناءات

«تراجيديا في (سيميل له عالج ال الذي العميق لالستياء ًا مصدر يعتبرونهما اللتين و«الذاتية»

ًا محتماًل لألزمات أو التحول الثوري. (نظرية لوكاش عن «اإلقصاء»). الثقافة»)، أو سبب

متنازعة ًا طرق هنا نواجه إننا إذ ما؛ حد إلى وتقوضها األولى التجارب الثانية التجارب وتحد

ويمكن ًا». رسمي ومجازة العامة قبل من بها معترف «طريقة توجد أن يمكن فال «المعاني». لتعيين

يمكن ال إذ اآلخر؛ بعضهم لدى ومبهمة بعضهم، لدى مفهومة المختلطة المفاهيم هذه تكون أن

بينهم». فيما الحوار يفقدون «إنهم أخرى. مجموعة تعنيه ما مجموعة تفهم أن المثال سبيل على

التصنيفات إلى إضافة والتربية، والعلوم والخرافات الدين مثل المتباينة المفاهيم هذه مانهايم وأكد

تموج كانت التي ألمانيا إلى وصوله بعد مانهايم استنتج وقد والفضاء. كالزمان األساسية الفلسفية

المجتمعات في القطاعات معظم أن متعارضة، واجتماعية وسياسية فكرية بتيارات الوقت ذلك في

استعار وقد متكاملة. عالمية برؤية «وليس للمعاني، مختلفة أساليب حول بالتنافس تتميز الحديثة



كذلك الماركسية ومن العديدة. البناءات تلك لتصنيف وراجعها الماركسية النظرية مفاهيم مانهايم

وأن مميز، ما اجتماعي موقع «وظيفة» كـ تفهم أن يجب األيديولوجيات أّن فكرة مانهايم ّنى تب

فاأليديولوجيات معينة؛ بطريقة العالم وتفسير المجتمع في اجتماعية مكانة شغل بين ًا» «تطابق هناك

ولم العرضية، العبارات مانهايم تجنب وقد ما. اجتماعي موقع إلى ُتعزى إنها ًا: اجتماعي متجذرة

فقد ذلك ومع واحدة. أيديولوجيا يعتنقون ما ًا اجتماعي ًا موقع يتشاركون الذين األشخاص كل أن يّدِع

على باإلحالة فقط األيديولوجيا شرح يمكن وأنه ما» «مالءمة إظهار يمكن أنه من ًا واثق مانهايم كان

األساس التجربي ذاك.

الموقع عرف أنه ، أولهما مهمين: أمرين في الماركسية النظرية عن مانهايم ّني تب يختلف

البيروقراطية وكانت لأليديولوجيات. ًا أساس االقتصادي الطبقي الموقع إلى إضافة االجتماعي

ًا نوع إليها فيه عزا والذي ، واليوتوبيا األيديولوجيا كتابه في ذكره الذي األساس المثال هي

شريحة للمفكرين، االستراتيجي التكوين إلى عزا وكذلك البيروقراطية، «المحافظة من ًا خاص

االختالفات بإدخال كذلك قام وقد الفاشية. األيديولوجية لفهم االجتماعية اإلحالة بمهمة تقوم مستأصلة

هذه توحي وكما األيديولوجية. للبناءات المالءمات أو للتعديالت كمصدر ولكن والجيلية، الجندرية

اتخذت بأنها زمانه في تتنافس كانت التي األولية األيديولوجيات أن مانهايم اعتبر فقد األمثلة،

االشتراكية، واألحزاب: البارزة السياسية الميوالت بأسماء وعرفها سياسية، أيديولوجيات شكل

ًا مهم كان الذي فيبر ماكس خالف على ذلك، ومع والفاشية. البيروقراطية والمحافظة والليبرالية،

الدوائر أو الدين أساس على األيديولوجيات مانهايم يعتبر لم الجوانب، من العديد في إليه بالنسبة

هذه وتظل فايمر. في السياسية الحياة في الكاثوليكي الديني الحزب نفوذ من الرغم على االجتماعية،

النقطة نقطة عمياء في سوسيولوجيا مانهايم.

أن فكرة ًا تمام مانهايم تجنب واأليديولوجية، االجتماعية المواقع بين الرابطة شرحه وفي

مانهايم وأقر االقتصادية. مصالحهم يعزز ذلك ألن معينة بطريقة العالم على تتكلم المجموعات

اللغة في يبحث فإنه ذلك من ًال وبد لأليديولوجيا. النهائي التفسير أنه يعتبر لم أنه إال ذلك، بوقوع

التفسيرات فهذه ؛ (standpoint) و«االستشراف» (perspective) «المنظور» لـ االستعارية

بمواقعهم الخاصة والمشاكل النشاطات إلى نفسها توجيه من المجموعات تمكن الخاصة االجتماعية



العالم تفهم فاأليديولوجيات السلطة. على صراعها ذلك في بما االجتماعيين، والزمان الفضاء في

الذي تواجهه.

بوجهة التاريخ يقدرها أن يمكن الطبقات أن ادعاءها برفضه الماركسية عن مانهايم يختلف ًا ثاني

الماركسيون يطلق ما ًا وكثير التاريخ. من التالية المرحلة تشكل أن مهيأة إنها إذ متميزة؛ نظر

مانهايم ويشدد هم. آرائهم على «علم» لفظ يطلقون بينما خصومهم، آراء على «أيديولوجيا» لفظ

المجموعات و«المحافظة» البرجوازية «الليبرالية» هي كما ًا تمام أيديولوجية هي الماركسية أن

االجتماعية األقدم المهيمنة المناوئة للحداثة.

االثنتين تستلزم فهي أعاله المذكورة المقلقة» «التجارب بين من جدية األكثر الثالثة التجربة وأما

«انعدام من أزمة شّخص العشرين القرن عشرينيات في األلماني السياسي المسرح ففي األخريين.

األخرى، األحزاب بآراء تامة دراية على أنها تدعي كانت السياسية األحزاب فجميع الشاملة. ثقة»

أي اجتماعي، تجمع أو ما لطبقة ذاتية مصلحة ذات نظر وجهات سوى فيها ترى ال كانت وأنها

تنافس أي يوجد ال أنه مانهايم، استنتج الظروف هذه ظل وفي السوقي. بمعناها «األيديولوجيا»

وعلق التفاوض. حتى يمكنهم وال بحجته؛ ًا أحد يقنع أن ألحد يمكن فال األيديولوجيات؛ بين مثمر

أو عليه يفاوض ما يوجد ال بأنه القائلة للفكرة ًا تمام مؤيدين كانوا عصره في الفاشيين أن مانهايم

فإن لذلك ًا وطبق تفوز. أيديولوجيا وجود هو المطلوب الوحيد األمر وأن السياسة، في عليه ُيساَوم ما

«األيديولوجيا» والعنف جزآن من معادلة واحدة.

من ّيم ق أسلوب ولكنها جزئي، أمر مانهايم إلى بالنسبة «األيديولوجيا» فإن ذلك، من العكس وعلى

إنها األساس.. «العالج» أشكال من شكل مانهايم عند المعرفة سوسيولوجيا إن المعرفة. أساليب

البشرية. للشؤون المنطقية اإلدارة يعزز شكل التخاذ متاحة االجتماعية المعرفة جعل استراتيجية

األبعاد متعدد ٍّل ك في تجمع «كلية» رؤية يتطلب الذي «التوافق» تحقيق إمكانية هو الواضح

يستطيع المثال سبيل فعلى ُيرى؛ أن يمكن موقع في المتنوعة األيديولوجية المنظورات فيه تكون

إن للدولة؛ القمعية السلطة الليبراليون يرى بينما االقتصادي، االستغالل آليات رؤية االشتراكيون

أن يمكن ولكنه المجموعات، بين الموجودة الصراعات يزيل لن النظر وجهات بين «التوافق»

مشتركة مرجعية ونقطة المختلفة، البدائل ومنافع تكلفات لحساب مشتركة مرجعية نقطة يوفر



نظام داخل مسؤولة اختيارات لوجود جديدة فرص هناك وسيكون الصفقات. ولعقد للمساومة ًا أيض

في فيبر ماكس خليفة مانهايم كون وتكشف التحليل تتوج نقطة وهي الديمقراطي، للتنافس دستوري

الفكر السياسي.

مانهايم جواب وكان متحيزة؟ األحزاب وجميع «التوافق» هذا مثل يتأتى أن يمكن كيف ولكن

عن مهمة طريقة في مستقلة الفاعلين من طبقة الحديث المجتمع في هناك بأن ذلك عن الشهير

الفاسد الجزء عن البعيد التكوين، هذا توظيف ويمكن المفكرين. في تتمثل االجتماعية األرضية

الفكري النوع من الغالب في ـ نشاطات في ويشترك عديدة اجتماعية مواقع من بالفاشية، المرتبط

الناتجة التكوينية، خبراتهم وتنتج األساسية. وآرائهم بالمجموعات التماهي عن بمنأى أفراده تبقي ـ

موقع أو ما اجتماعي موقع في الوطن في األيديولوجيات بين مسافة والمتطور، المكثف التعليم عن

لتلك الرافضة األوصاف يرافق الذي واإلحباط المرارة دون من لأليديولوجيا رؤًى لديهم إن آخر.

يطور وفيما الثقة». انعدام «أزمة في المشاركة السياسية للمجموعات نموذجي أمر وهو الرؤى،

هذا نشر يمكنهم فإنه المعرفة، سوسيولوجيا ويهذبون اجتماع علماء إلى تحولوا الذين المفكرون

بالجمع وإنما الفاشيون)، يفعل (كما القيادة بتولي ليس وذلك «األزمة»، على والتغلب «التوافق»

الحرارة تبرد تفسيرات يقدمون السياسية، العملية في كمحفزين يتصرفون إنهم ، ًال أو أمرين: بين

حصلت التي الديمقراطية للجماهير السياسي» «التعليم يجلبون إنهم ، ًا ثاني و المساومة. وتروج

منقذين وجود بعدم الناس في اإلدراك ولغرس التعصب، لمواجهة وذلك االقتراع، حق على ًا حديث

ًا فيبر ـ بغرس شعور مسؤولياتهم الخاصة. أو رؤى منقذة، وكذلك ـ مردد

اقتراحاته، أن الواضح من كتطبيق؟ االجتماع لعلم مانهايم رؤية عن اليوم نذكر أن يمكننا ماذا

وإضافة الحكم. على النازيين استيالء منع في ًا شيئ تؤثر لم الواسعة، مناقشتها من الرغم على

إلى بالنسبة حتى األساسية أهدافها من ًا كثير فقدت اإلنكليزية إلى أعماله ترجمة فعند ذلك، إلى

األفكار لشرح طريقة مجرد المعرفية السوسيولوجيا وأصبحت قيمة، ذات اعتبروها الذين هؤالء

السياسية المعرفة سيحسن الشرح هذا أن توقع أي دون من االجتماعية المعرفة أشكال أو السياسية،

االجتماع علم من ًا جزء المعرفة سوسيولوجيا أصبحت لقد السياسية. الخصومة من يحد أو العملية

تدخالت وابتكار السياسية المشاكل لتشخيص تطبيق يكون أن من ًال بد قيمة، دون من شرحي كعلم



قبل من ُيمارس االجتماعية الحياة في التدخل من كنوع السوسيولوجيا فكرة فإن ذلك، ومع عالجية.

ال بالكلية، مهتم غير متفرج قبل من تطبيقه يتم كما ناٍء، علمي كشرح وليس وألجلهم، الفاعلين

مانهايم كتاب مثل «كالسيكية» أعمال خالل من العمل ويشجعنا طويلة. لمدة ميتة (الفكرة) تبقى

وهذا االجتماعي؟ العلم ومسؤوليات حدود حول األسئلة إلى العودة ، واليوتوبيا األيديولوجيا الشهير،

ًال كالسيكية. ما يجعل تلك األعمال أعما

ًا: جورج لوكاش ، كارل ماركس ، ماكس شيلر، ماكس فيبر. انظر أيض

ًا: انظر أيض
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(Lewis Morgan) لويس مورغان

بشكل العلم هذا مؤسس يكن لم إن األمريكية، األنثروبولوجيا مؤسس أنه هنري لويس الكثيرون يعد

اعتبار حين وإنغلز ماركس من كل عليه اعتمد الذي األول» «المجتمع نظرية صاحب وهو كلي،

مدينة من بالقرب 1818 عام الثاني/نوفمبر تشرين 21 في مورغان ُولد وتطوره. المجتمع أصول

ممارس، كمحام تدريبه على حصل وإنما الجامعة، من تخرج ًا عالم يكن ولم نيويورك. في أورورا

كما ًا، أيض السياسة وفي الصناعية والتمويالت الحديد السكة في شارك ناجح أعمال رجل وأصبح

مجلس في ًا وعضو و1868)، 1861 بين ما الفترة (في نيويورك والية في البرلمان في ًا عضو كان

.1881 1869). وتوفي مورغان في العام إلى 1868 الشيوخ (في الفترة ما بين

االجتماعية العلوم في التأسيسية مساهماته إلى المطاف نهاية في أدى الذي البحث إلى مورغان وصل

من يتكون أدبي بناٍد التحق عشر، التاسع القرن أربعينيات أواخر ففي مباشر؛ غير مسار خالل من

األفكار غرار على ذاتها شّكلت والتي فيها، يدرس كان التي اإلعدادية المدرسة خريجي من زمالئه

نفسه نمذجة إعادة إلى سعى أن ذلك بعد النادي يلبث ولم واليونانية. الرومانية للمدارس الرئيسة

التقى وقد مجاورة. محمية في يعيشون أعضاؤها كان التي اإليروكواس، كونفدرالية بنية غرار على

االجتماعية، الحياة في الجاد العلمي بحثه بدأ هنا ومن القبيلة، تلك أعضاء بأحد صدفة مورغان

معها أهمل لدرجة العمل هذا على التركيز في استغرق وقد للمجتمعات. القرابة تنظيم سيما وال

عمله وكان اإليروكواس. عن بحثه من االنتهاء إلى يسعى كان بينما القانونية، ممارسته مورغان

شاب بمساعدة موسع ميداني ببحث قام المثال، سبيل فعلى عديدة؛ مناٍح في ًا مبدع اإليروكواس مع

ضد القانونية أعمالها في سينيكا قبيلة لمساعدة بحثه واستخدم باركر، إيلي وهو سينيكا، قبيلة من

League of المبدع منشوره كان العمل هذا نتائج أهم أن غير أراضيها، على االستيالء محاوالت

على تعتمد متكاملة إثنوغرافية دراسة أول يعد الذي the Ho-dé-no-sau-nee or Iroquois

العمل الميداني.



عمله خالل من ما حد إلى ًا ثري مورغان أصبح أن وبعد عشر، التاسع القرن خمسينيات نهاية في

إحدى وتحققت اإلثنولوجي. البحث إلى ثانية اهتمامه مورغان حّول التجارية، واستثماراته القانوني

مشابه قرابة نظام تستخدم كانت المجاورة األوجيبوا جماعات أن وهي ـ عمل رحلة خالل الفرص

بين ما الروابط على بناء عمله تطوير فرصة له أتاح ما ـ اإليروكواس بين إليه تعّرف الذي لذلك

المختلفة الجماعات بين الصالت استكشاف في بالشروع هذا له وسمح االجتماعي، والتنظيم القرابة

كانت التي الفيلولوجية الممارسات وباتباع بها. الخاصة القرابة نظم في التشابه نقاط إلى ًا استناد

مورغان قام الخارجية، ووزارة سميثسونيان مؤسسة من تمويل وباستخدام الوقت، ذلك في سائدة

والمستكشفين والسفراء المبعوثين على ووزعه القرابة مصطلحات فيه استخدم استفتاء بتطوير

تلقى وقد الهادي. المحيط وجزر آسيا من أجزاء في وكذلك الشمالية، وأمريكا أوروبا في والعلماء

االستقصائية، الدراسة لبيانات جدولته خالل ومن ثقافة. 140 من يقرب ما تغطي ًا ردود ذلك نتيجة

«التوصيفي»، النظام وهما أساسيين؛ نمطين إلى القرابة تنظيم تقسيم يمكن أنه إلى مورغان خلص

األم) أو األب جهة (من المباشر الوراثي السلف بين اإلنكليزية، القرابة لمصطلحات ًا وفق يميز، الذي

المصطلح فيه يشير الذي «التصنيفي» والنظام والعمة)؛ والعم والخالة (الخال المباشر» و«غير

عن العمل هذا تمخض وقد المباشرين. وغير المباشرين األسالف من كل إلى األم) أو األب (مثل

Systems of Consanguinity and ) البشرية العائلة في والمصاهرة القرابة أنظمة كتاب نشر

تفسير إلى سعى الذي المجلد هذا ويعتبر .1871 العام في ( Affinity of the Human Family

كبير بشكل يؤسس أنه القرابة، مصطلحات لتنوع تفصيلية دراسة خالل من وتطوره المجتمع تاريخ

للدراسة المقارنة للقرابة ودورها في تاريخ البشرية والمجتمع كتركيز أولوي لعلم األنثروبولوجيا.

للعلوم لمورغان الثالثة التأسيسية المساهمة هو ( Ancient Society ) القديم المجتمع كتاب كان

نقاط عند المجتمعات ًا واضع والنشوء، للتطور ًا فردي ًا مسار الكتاب هذا تتبع وقد االجتماعية.

مباشر، بشكل األم من التحدر على تعتمد التي المجتمعات من ًا وبدء المسار. طول على مختلفة

حد إلى تشبه أنها مورغان رأى األب، من التحدر على تعتمد التي تلك إلى بانتقاله ثم ومن

و«البربرية»، «الهمجية»، مستويات: ثالثة إلى المجتمعات مورغان وصنف مجتمعاتنا. كبير

واالكتشافات، التكنولوجية االختراعات مثل سمات على التصنيف هذا في واعتمد و«الحضارة».

النشوء لنظرية نموذجية منهجية وباتباعه الخاصة. الملكية ونشأة القرابة، ونظام الحكومية، والبنية



التكنولوجيا فيه تتطور تراكمي، تطور البشري التطور أن القديم المجتمع كتاب اقترح فقد الثقافي،

أن ًا مقدم ويفترض بساطة». «أكثر سابقة نظم من الملكية وعالقات الحكومية والنظم المعاصرة

المجتمعات حياة طرق فحص خالل من كاٍف بشكل تمثيلها يتم أن يمكن األولي التطور مراحل

المعاصرة التي طالما ُوصفت بأنها «بدائية».

الذي الوقت في أنه نتذكر أن المهم فمن بالكامل، التسلسل هذا عرض من مورغان موقف ولتقدير

إذ السياسية؛ الناحية من تقدمية االجتماعي التطور نظرية تعتبر كانت ، القديم المجتمع فيه كتب

من جميعهم البشر أن ًا مسبق تفترض ، النظم كتاب في البشرية» «األسرة مصطلح يشير كما إنها،

كل وفي حضارة، كل وفي شخص، كل في بالتالي موجودة البشرية اإلمكانات بذور وأن واحد، نوع

ًا. متحضر ًا مجتمع الصحيحة، الظروف ظل في النهاية، في مجتمع كل يصبح بحيث زمنية، حقبة

من ما أنه تأسيس إلى سعت التي األصول» تعدد «نظرية لـ قوية مقابلة حجة قدمت فقد وبذلك،

وألغراض مختلفة أوقات في «ُخلقت» المختلفة «األعراق» إن إذ للثقافة؛ عالمي لتطور إمكانية

للعبودية دعمهم لتبرير السياسيين المحافظين قبل من األخير االفتراض هذا ترويج تم وقد مختلفة.

وللتمييز المنظم ضد العبيد السابقين.

كانت وقد الماركسية. النشوء نظرية تطوير على ومستمٌر مباشٌر تأثيٌر القديم المجتمع لكتاب كان

من سلسلة في منها ضخمة مقتطفات يدون حتى الكفاية فيه بما لماركس مهمة المقدمة البيانات

بأصول تتعلق معلومات ماركس سجل الكراسات هذه وفي اإلثنولوجيا. في الخاصة الكراسات

وعقب األولي. وتطوره المجتمع بأصول يتعلق فيما ألفكاره الخاصة األهمية ذات وبالحالة الحضارة

الخاصة والملكية العائلة أصل لكتابه ًا أساس وجعلها الكراسات هذه على إنغلز عثر ماركس، وفاة

قبول ومع . ( The Origin of the Family, Private Property and the State ) والدولة

األب، من نظيره يسبق األم من الوراثي التسلسل بأن العامة وفرضيته مورغان أدلة من للكثير إنغلز

األسرة من المعاصرة واألشكال التاريخية البيانات بين صالت إنشاء األساسية مساهمته كانت فقد

والنظم السياسية وأشكال الملكية في ظل الرأسمالية.

في االجتماعية النظرية تطوير في مورغان مساهمات فإن هنا، نوقشت التي األعمال تشهد كما

عليها سار التي التوجيهات إرث صدى ويتردد تاريخية. إنجازات بمثابة هي عشر، التاسع القرن



تقدير أبلغ كان وربما الحاضر. العصر علماء أعمال في اجتماعية نظرية وكصاحب كإثنوغرافي

The Elementary ) للقرابة األساسية البنيات كتاب أن حقيقة في ًا موجود الخالدة لمساهمته

أهمية األكثر الوحيدة المساهمة يعتبر والذي ستراوس، ليفي لكلود ( Structure of Kinship

للقرابة والنظرية االجتماعية، والذي كتب في القرن الماضي، قد تم إهداؤه إلى ذكرى مورغان.
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(Marcel Mauss) مارسيل موس

والعلوم البشرية العلوم في عميق تأثير له كان وقد الفرنسية، اإلثنوغرافيا أب هو موس مارسيل

إميل ومعلمه بخاله تلقائي بشكل اسمه ويرتبط ًال. هائ ًا غني ًا ثقافي ًا تراث وراءه ّلف خ وقد االجتماعية،

العلمي إنتاجه وصف حين دوركهايم» درب «على يسير كان إنه يقول بعضهم إن بل دوركهايم،

الذي ظهر من خالل التعاون المباشر مع هذا األخير.

في الفلسفة درس وقد .1872 العام في إيبينال مدينة في والحاخامات التجار من ألسرة موس ُولد

عن تخلى ،1895 العام في الفلسفة تعليم في التأهيل حصل أن وبعد دوركهايم. يد على بوردو

الدين. سوسيولوجيا إلى ذلك من ًال بد وتحّول الثانوية، المدارس في التدريس في المهني مساره

(Ecole Pratique des Hautes Etudes) العليا للدراسات التطبيقية المدرسة في دراساته وخالل

كما واإلثنولوجيا. األديان، وتاريخ الفلسفة، في ًا ثابت ًا أساس اكتسب وإنكلترا، هولندا إلى ورحلته ،

وقد واالشتراكيين. درايفوس ّيد أ حيث الجامعة، في دراسته أيام منذ ًا سياسي ًا نشط ًا أيض موس كان

Société de librairie et) والنشر المكتبة شركة تأسيس في وشارك االجتماعية الحركة مع عمل

. (Charles Andler) أندلر وتشارلز (Lucien Herr) هر لوسيان مع باالشتراك (d'édition

ونشر االشتراكي، والحزب التعاونية الحركة في انخرط الجامعة، في ًا أستاذ موس أصبح أن وبمجرد

) التي كان أحد مؤسسيها. L'Humanité العديد من المقاالت في مجلة لومانيتي (

بعنوان هوبرت هنري وزميله صديقه مع باالشتراك له ضخم عمل أول موس، مارسيل أنتج

المقالة ظهرت وقد ، (Sacrifice: Its Nature and Functions) ووظائفها طبيعتها التضحية:

،1898 العام في دوركهايم أسسها التي ( L'Année Sociologique ) سوسيولوجيك ّنيه ال في

فيه. الرائدين المساهمين أحد كان فقد الدينية، السوسيولوجيا قسم عن ًال مسؤو كان موس أن وبما

في (Léon Marillier) مارلييه ليون فيها خلف العليا،التي للدراسات التطبيقية المدرسة في وأما

يزخر ًا بحث موس أعد وقد البدائية. الشعوب دين تاريخ تعليم عن ًال مسؤو موس كان فقد ،1901 العام

الطقسية «التعابير بعنوان برنامج من ًا جزء وكان التفصيلية، باألدلة ًا ومدعم المقارنات من بالعديد



حدود عمله تخطى ما وسرعان المقدسات. عن نظرية تطوير منه الغرض وكان الدينية»، للحياة

دوركهايم مع كتبها التي مقالته في نرى أن يمكن كما المعرفة، نظرية مع ليتعامل الدين سوسيولوجيا

فقد االجتماع، بعلم يتعلق فيما أما . ( Primitive Classification ) البدائي التصنيف بعنوان

إلى تهدف جماعية سيكولوجيا بمثابة كان العمل هذا أن إلى اإلشارة إلى دوركهايم مؤيدو سارع

دراسة التمثيل الجماعي.

يدور كان فقد عشر، التاسع القرن نهاية في كتبها التي دوركهايم كتب أولى في الرئيس النقاش أما

بدايته منذ االجتماع علم واجهت التي المشكالت إحدى وكانت والمجتمع، الفرد بين الصراع حول

خصوم النظرية هذه ِثْر ُت ولم النفس. علم سيما وال األخرى، بالعلوم وعالقته الخاصة طبيعته هي

من نرى أن يمكن كما زمالئه، انقسام إلى أدت بل تارد، غابريال أمثال من فحسب، دوركهايم

مثل (Célestin Bouglé) بوغلي سيليستين كان فقد . سوسيولوجيك ّنيه ال لمجلة األولى األعداد

دوركهايم، قدمه الذي النظري باإلطار يتعلق ما إزاء ًا متردد ، (Paul Lapie) البي بول صديقه

التفاعل عن ويتحدث والمجتمع، الفرد بين الصراع تخطي إلى ويسعى الفرد بدور يعترف والذي

والترابط بين األفراد والتواصل من خالل اإلدراك الواعي.

نص ففي موس؛ عمل في لدوركهايم الدغمائية النغمة حدة تخفيف اعتزام ًا أيض نرى أن ويمكن

،1901 العام في (Paul Fauconnet) فوكونيه بول كتابته في شاركه ، السوسيولوجيا بعنوان

للحياة السيكولوجية الوجهة أكد ، ( La Grande Encyclopédie ) الكبرى الموسوعة في

مجموعة هو االجتماعية الحياة أساس «إن يقول: كتب فقد المشتركة. والمشاعر والعقائد االجتماعية

النفس». علم من نوع هو االجتماع علم إن القول يمكن اإلطار هذا «في أنه ًا مضيف التمثيالت»، من

باالشتراك موس نشر وقد الفرد. سيكولوجيا عن تختلف سيكولوجيا يعني أنه الواضح من وكان

عن عامة «نظرية ًا مهّم ًال مقا 1902 العام في سوسيولوجيك ّنيه ال مجلة في هوبرت هنري مع

كتبا فقد الفردي: النفس علم قوانين تتخطى هنا الجماعي النفس علم قوانين أن فيه أوضحا السحر»

لمفهوم استخدامهما أثار وقد يطلقها». التي والتأثيرات الساحر... يخلق الذي هو االعتقاد «إن يقوالن

ًال. ًال دام طوي «مانا» بمعنى الفكرة األساسية للسحر جد



مباشر وغير مباشر بشكل تسببت التي األولى العالمية الحرب خالل ًا مترجم وعمل موس تطوع لقد

ّنيه ال مجلة في اآلخرين المساهمين من والعديد أندريه، وابنه دوركهايم من لكل المأساوية بالوفاة

يعيد أن حاول وقد خاله. مكان بالحلول الصعبة المهمة موس تولى الحرب وعقب . سوسيولوجيك

و1927. 1925 إصدار الّنيه سوسيولوجيك ، ولكن لم يصدر منها سوى عددين في عامي

نشر وبعد الدول، عن مهم عمل تحرير ّلى تو إذ المكثف، السياسي نشاطه على ًا أيض حافظ كما

وبعد البلشفية. عن كتاب لعمل خطط ، Vie socialiste في العنف» على «مالحظات مقالته

موس عمل اإلثنولوجيا، إلى ًا جديد ًا جمهور يجذب كان الذي الحالي االغتراب بسبب تشجعه

عام باريس في اإلثنولوجيا معهد إلنشاء ريفيت وبول برول ـ ليفي لوسيان مع جنب إلى ًا جنب

Jeanne) كويزينييه جان أمثال من والباحثين الطالب من العديد المعهد هذا جذب وقد .1925

(Marcel Griaule) غريول ومارسيل ، (Alfred Métraux) ميترو وألفريد ، (Cuisinier

وميشيل ، (Denise Paulme) بولم ودينيس ، (George Dumézil) دوميزيل وجورج ،

دومونت ولويس ، (Germaine Dieterlen) ديتيرلين وجيرماني ، (Michel Leiris) ليريس

، (André-Georges Haudricourt) هودريكورت جورج ـ وأندريه ، (Louis Dumont)

الذين ، (Germaine Tillion) تيليون وجيرماني ، (Jacques Soustelle) سوستيل وجاك

قادوا العديد من الدراسات الميدانية وبخاصة في أفريقيا، ونظموا أولى البعثات اإلثنولوجية المهمة.

كبير عدد في البحث موس تولى واسعة، استثنائية ومعرفة هائل فكري بفضول يتمتع ًال رج كونه

النفس لعلم المعادي الموقف وعدل الفرد، فكرة طريق عن الجسد تقنية إلى السحر من المجاالت: من

نشرها مقالة في االجتماع وعلم النفس علم بين عملية واقعية جديدة عالقات ًا مؤسس خاله، تبناه الذي

نشر التالي العام وفي . ( Journal de psycologie ) بسيكولوجي دو جورنال في 1924 عام

ّنيه سوسيولوجيك . مقالته «الهبة» في السلسلة الجديدة من مجلة ال

شارك وقد النفس، علماء به يقوم الذي بالعمل قبل من البتة ًا مهتم دوركهايم أخت ابن يكن ولم

أصدقائه بين من وكان .1923 العام في لها ًا رئيس ليصبح السيكولوجيين جمعية مشروعات في

بسيكولوجي دو جورنال لجريدة المحرر المدير مايرسون، وإغناس دوما، وجورج بلونديل، تشارلز

وقد . ( Journal de Psychologie Normale et Pathologique ) باثولوجيك إي نورمال



سوية»، جمعه يجب شيء كل السوسيولوجيا، وعلم النفس وعلم االجتماع «علم ًال: قائ موس كتب

وفي «ككل». الظاهرة ولتحليل ًا، موضوع برمته» الفعلي «اإلنسان جعل الهدف كان فقد وبذلك

المادي «التأثير حول دراسة بسيكولوجي دو جورنال جريدة في جديد من نشر ،1936 العام

Effet physique chez 1'individu de 1'idee) ًا» جماعي المقترحة الموت لفكرة الفرد على

واألوهام واإلعاقات العقلي الذهول كان لقد . (de mort suggeree par la collectivite

علماء آراء من ذلك من العكس وعلى ولكنه، ًا، كبير ًا اهتمام موس بها اهتم ظواهر والهلوسات،

النفس، لم ير أنها أعراض اعتاللية.

االجتماع. لعلم ًا رئيس وصار ،1930 العام في فرانس» دو «كوليج إلى موس مارسيل انتخاب تم

،1934 العام في ظهر الذي الجسد»، «تقنيات الفترة هذه في بنشرها قام التي النصوص ومن

الملكي األنثروبولوجي المعهد جريدة في الذات حول ومقالة ، سيكولوجي دو جورنال جريدة في

له أكاديمي تقديم آخر وكان ، ( Journal of the Royal Anthropological Institute)

Les Techniques et la) والتكنولوجيا» «التقنيات بعنوان بحث من وتكون ،1941 العام في

السابعة يناهز عمر عن ،1950 عام شباط/فبراير 11 في موس مارسيل وتوفي ، (technologie

ستراوس» ـ ليفي «كلود مرة ألول جمعها مقاالت صورة في أعماله من العديد ظهرت وقد والستين.

Sociologie et anthropolo- ) واألنثروبولوجيا االجتماع علم بعنوان ونشرت ،1950 العام في

الكاملة األعمال بعنوان ًا حجم أكبر مجلدات ثالثة ،1969 العام في كارادي فيكتور أنتج ثم ، ( gie

.1997 العام في فورنييه مارسيل بواسطة الهائلة السياسية كتاباته تجميع تم وقد . ( Œuvres )

ربط والتي بثمن، تقدر ال التي «التأمالت» من كبير عدد من يتكون لموس السياسي العمل وكان

«الهبة» نهاية في شك من لديه يكن ولم والسياسي. العالم حماسة عن نفسه، رأى كما وعبر، فيها

بشأن قيمة القيم األخالقية القديمة، مثل اإلحسان. وقد روج ألخالقيات تعتمد على التكافل والتبادل.

ًا: إميل دوركهايم ، موريس هالبواكس. انظر أيض

ًا: انظر أيض



أهم - .Fifty Key Sociologists: The Contemporary Theorists, Pierre Bourdieu
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A General Theory of Magic . 1902. With Henri Hubert. London: Routledge
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.of Chicago Press, 1963

Seasonal Variations of the Eskimo: A Study in Social Morphology . 1906.

.With Henri Beuchat. London: Routledge & Kegan Paul, 1979
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.London: Cohen and West, 1954
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.London: Routledge & Kegan Paul, 1979
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(Gaetano Mosca) جيتانو موسكا

والتعددية النخبة حكم تفسيرات في أساسية بعناصر ساهم وقد السياسي، االجتماع علم رائد موسكا يعد

ودرس الوسطى، الطبقة من مهنية ألسرة ،1858 العام في باليرمو في موسكا ُولد للديمقراطية.

من ًا بدء ـ الحياتية العوامل تلك كل أثرت وقد .1882 العام في وتخرج محلية، جامعة في القانون

مولده في جنوب إيطاليا حتى تدريبه القانوني ـ على أفكاره في علم االجتماع.

الطبقة عن نظريته وصف في فيها أسهب كتب ثالثة في لموسكا الرئيسة المساهمة ظهرت

حول باسم ،1884 العام في أطروحته من األولى الطبعة نشرت وقد تدريجي، بشكل السياسية

On the Theory of ) واالجتماعية التاريخية الدراسات البرلمانية: والحكومة الحكومات نظرية

( Government and Parliamentary Government: Historical and Social Studies

الحقة، كتب في اتبعها تنظيمية، خطة وتبنى لنظريته، الرئيسة العناصر الشاب العمل هذا حدد وقد .

أرسطو تقسيم الرئيسة مناقشته انتقدت وقد األساسية. الميثودولوجية لمنهجيتة ًال إجما قدمت كما

هذه تكن لم إذ ديمقراطية؛ وحكومات أرستقراطية، وحكومات استبدادية، حكومات إلى الحكومات

ومحكومين. حكام إلى جميعها السياسية للنظم الدائم للتقسيم مختلفة أشكال غير السياسية األشكال

موسكا جادل فقد حدة، على كل منها الكثير أو بعضها واحدة، كفئة الحكام أرسطو فئات عّرفت وبينما

من «سمتين إلى النخبة هيمنة وعزا سائدة. صغيرة سياسية طبقة توجد جميعها الثالث الحاالت في أنه

و األخالقية»، السمة «تفوق ، ًال أو وهي: للنزاع». القابلة غير االجتماعية الطبيعة ذات المرء سمات

على تنتصر ما ًا دائم منسقة، بطريقة تعمل التي المنظمة، األقلية «أن حقيقة ًال، تأص األكثر هي ، ًا ثاني

األغلبية غير المنظمة التي ال إرادة مشتركة لديها، وال تحفز وال عمل مشترك».

فقد بحت؛ وضعية منهجه مقوالت كانت وقد إثباته. في ًا قدم موسكا مضى طرحه، من االنتهاء بعد

أنه من الرغم وعلى ذلك، ومع أفكاره، ليؤكد ًا كافي سيكون وحده الحقائق تراكم أن موسكا ناقش

والمادية الثقافية المجتمعات ظروف أن أقر أنه إال التاريخية، الحقبات جميع من العلمية مادته جمع

كل إلى موسكا أشار الواقع وفي سياساتها. في تؤثر االختالفات هذه وأن الزمن، مر على تختلف



يمكن التي التنظيمية األنماط وإلى النخبة، بها تتحلى أن يمكن التي المختلفة األخالقية» «السمات من

في أنه موسكا وأوضح المجتمع. أنماط وإلى مختلفة، تاريخية حقب في استعمالها إلى تحتاج أن

مضى. وقت أي من أكثر الحكومات قبل من للسلطة أكبر تراكم هناك الحديثة الصناعية المجتمعات

العامة، الحياة أوجه من وجه كل في دخلت التي والبيروقراطية القائم، والجيش الضرائب، فعائدات

المحددة السمات إن كما مسبوق. غير نفوذ لديها المعاصرة السياسية النخبة طبقة أن تعني كانت

مجرد أو العسكرية البراعة من ًال بد التقنية المهارات ذلك في بما ًا، أيض مبتكرة كانت الختيارها

امتالك الثروة.

النخبة طبقات أكثر أن ادعى فقد اإلرشادي، الوصف إلى التوصيف من هنا موسكا تحليل تحّول

هو كان التي المعتدل، الثراء ذات المتعلمة المهنية الوسطى الطبقة هي لعصره مالءمة السياسية

للسيطرة. الجماعة هذه تولي عدم سبب عن ًال سؤا هذا اعتقاده أثار فقد ذلك، ومع إليها. ينتمي نفسه

غير السياسية النخبة من ًا نمط يفضل الديمقراطي فالنظام الديمقراطية. على باللوم موسكا وألقى

ًا كما ينبغي. المالئمة للمجتمعات الصناعية الحديثة، وذلك حتى ال يكون حكم هذه المجتمعات قوي

فالحكم حكمها. تبرر سياسية» «صيغة إلى حاجة في النخبة طبقات جميع أن يؤمن موسكا كان لقد

والظروف المجتمع ثقافة لمستوى ًا وفق تتغير المعادلة وهذه وحدها. بالقوة عليه الحفاظ يمكن ال

بالسلطة، النخبة طبقات تحتفظ ولكي التاريخ. عبر تختلف فإنها وبالتالي ما، لمجتمع االقتصادية

مالءمة أكثر بمعادلة تستعين جديدة نخبة طبقة فإن وإال لذلك، ًا وفق المبررة المعادلة تغيير فعليها

أنواع في تتحكم السائدة االجتماعية ـ االقتصادية الظروف أن من الرغم وعلى محلهم. تحل سوف

الوحيدة بوصفها منها واحدة تحدد لم أنها إال إليها، اللجوء النخبة لطبقات يمكن التي المعادالت

سماتهم مع أفضل بشكل تتناسب التي المعادلة اختيار في السلطة النخبة لطبقات كان وطالما المتاحة.

الذي المجتمع جمهور مع مالءمة األكثر السياسية المعادلة ببساطة كانت فالديمقراطية وظروفهم؛

اتخاذها من ًال فبد الواقع. في أساس أي لذلك يكن فلم ذلك ومع إليه. العامة المطالب توجيه يجب

في أفسدت أنها ذلك من واألسوأ حكمها. األقلية بها تفرض وسيلة مجرد كانت األغلبية، لحكم كآلية

الواقع طبقة النخبة.



ال المنتخبين أن المعرفة تمام يعرف انتخابية عملية في ساعد شخص «أي أن كيف موسكا الحظ

«يجعله دقة، أكثر نحو على أو، ينتخبونه». المنتخبين بجعل النائب هذا يقوم وإنما النائب، ينتخبون

التي الفاسدة االنتخابية بالممارسات يتعلق فيما خبرته على وبناء االنتخابات». في يفوز أصدقاؤه

جمهور استغالل بها يتم رئيسة طرق ثالث إلى موسكا أشار فقد صقلية، بلده في سائدة كانت

أطلق من أن ، ًا ثاني و كفتهم؛ لترجيح البيروقراطية يستغلون المناصب أصحاب إن ، ًال أو الناخبين:

المرشح لدعم تابعيهم في يؤثرون ـ والثروة االجتماعي النفوذ ذوو وهم ـ العظام» «المنتخبين عليهم

معينة. سياسية ألحزاب بالمثل تصوت أن يمكن العمل واتحادات نقابات إن ، ًا أخير و لديهم؛ المفضل

ويحل المقدمة. إلى يبرزون من وحدهم هم الفاسدين السياسيين أن الفاسد النظام هذا نتيجة وتكون

الثمينة» «السمات محل والمؤامرة» والدهاء بالعدالة، اإلحساس إلى واالفتقار األخالقي، «الجبن

من «استقالل الشخصية والجرأة والنزاهة».

النظم أكثر إن إذ الديمقراطية؛ إصالح من بشدة يأسه عن األول كتابه في موسكا أعرب لقد

فاسدة نخبة طبقة خالل من الناخبين جمهور استغالل فرص بتدعيم ببساطة سيقوم ديمقراطية

على بأن قبل فقد ذلك ومع االقتراع. حق من تزيد باعتبارها المعايير هذه عارض وقد ساخرة،

وقد السائدة. الديمقراطية السياسية المعادلة مع رسمي بشكل تتسق أن التطبيق ممكنة حلول أي

وكانت األمور. زمام لتولي المتعلمة المهنية الوسطى للطبقة المجال بإفساح ما بشكل يؤمن كان

العامة ونظريته منهجيته بقاء مع المهمة لتلك كبير بشكل مكرسة موسكا لطرح التالية المراجعات

عن حكم النخبة وفكرته عن «المعادلة السياسية» من دون تغيير كبير.

Elements of ) السياسي العلم عناصر كتابه من طبعتين في ًا أساس المراجعات هذه ظهرت وقد

الحياة يعاين كان األولى، الطبعة نشر وقبل و1923. 1896 عامي نشرتا ( Political Science

في الرئيس االبتكار وكان .1886 العام في النواب مجلس في ًا» «منقح كان إذ مباشرة؛ البرلمانية

هم الذين هؤالء ليشمل النخبة عن مفهومه ّيف ك وقد القضائي». «الدفاع عن فكرته الكتاب هذا

هو حاكمة طبقة أي في الرئيس العنصر أن ًا زاعم داخلها، في هم من يشمل مثلما السلطة، خارج

داخليين وجود فإن ذلك، ومع «الخارجيين». من واسعة مجموعة من نفسها تجديد على قدرتها

على ـ بأنفسهم االهتمام بالغي يكونوا أن من «الداخليين» يمنع فهو أشمل، ًا غرض يخدم وخارجيين



هذا أن على السلطات، فصل مثل تنظيمية، آليات من القضائي» «الدفاع ويتألف ًا. ظاهري األقل

حكومة تستفيد أن يأمل يزال ال كان أنه من الرغم وعلى مأسسته. تمت قد األخالقي» «النظام

ذلك. يتم لماذا أو كيف الدقة وجه على ًا واضح يبد لم أنه إال الترتيبات، هذه من المستقلة النخبة

وقد الناشئة. االشتراكية النخبة إلى السائدة النخبة من تحولت األساسية انتقاداته فإن الحقيقة، في بل

بتقوية الواقع في تقوم مضللة أخرى سياسية» «معادلة سوى ليست االشتراكية أن يثبت أن حاول

السياسية السلطة بين الرئيس الفصل إلغاء خالل من وذلك تقليصها، من ًال بد الحاكمة الطبقة سلطة

ًا مجلد إليها أضيف وإنما هي، كما األولى الطبعة على الثانية الطبعة وأبقت االقتصادية. والسلطة

ًا فقط. ثاني

حيث تورين، جامعة في الدستوري القانون لتدريس وظيفة لنفسه موسكا ضمن ،1896 العام وفي

ًا نائب ًا أيض موسكا أصبح ،1908 العام وفي فيه. ويؤثر ميشيل بروبرت يلتقي أن بعد فيما له ُقّدر

العام وحتى 1914 العام من ًا بدء االستعماري المكتب في سكرتير كنائب وخدم البرلمان، في

ًا محافظ كان أنه من الرغم وعلى .1919 العام في الشيوخ مجلس في ًا عضو صار ثم ،1916

وعلى البرلمانية. الديمقراطية عن ًا راضي جعلته التجربة هذه أن إال لالشتراكية، ًا قوي ًا ومعاِدي ًا ليبرالي

باستمرار عارض فقد معهم، يتفق كان الذين المحافظين الليبراليين السياسيين من العديد من العكس

وليست «الواقعية» الديمقراطية أن يجادل حينها وبدأ .1922 العام في السلطة تولوا الذين الفاشيين

والتوفيق المجتمع داخل المختلفة المصالح توحيد في مفيدة تكون أن يمكن «المثالية» الديمقراطية

جادل ذلك، بعد ظهرت التي التعددية نظرية من أولية نسخة وفي العامة. المصلحة وبين بينها

داخل المتنافسة االجتماعية الجماعات من متنوعة مجموعة وجود ضمان في يكمن كان السر أن

حكومة شكل في و«الليبرالية» «األوتوقراطية» المبادئ بين التوازن إيجاد هو السر وكان المجتمع.

على يساعد السابق االتجاه كان لقد النخبة. توظيف في و«ديمقراطية» «أرستقراطية» توجهات ذات

تصالحه فإن الحظ ولسوء األسفل، من النخبة طبقة يجدد فهو اآلخر أما االستمرارية، على الحفاظ

العام في موسكا وتوفي إيطاليا. في زوالها مع بآخر أو بشكل تزامن البرلمانية الديمقراطية مع

قبل سقوط نظام الحكم الفاشي. 1941

ًا: أوليفر كوكس، لودفيغ غومبلوفيتش ، فيلفريدو باريتو. انظر أيض



ًا: انظر أيض
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(George Herbert Mead) جورج هربرت ميد

وهو الرمزي. التفاعل ومؤسس والبيداغوجي، االجتماعي، النفس وعالم الشيكاغوي، البراغماتي هو

المحوري ودوره البشري، التطور في العملي نموذجه ويجعله االجتماع. علم في المحورية الشخصية

علماء نصف من يقرب لما وتدريبه (البراغماتية)، فريدة أمريكية فلسفية نظر وجهة إنشاء في

السلوك بين وربطه ،1931 العام في وفاته قبل العالم في الدكتوراه درجة على الحائزين االجتماع

والعمل، كلها ُجمعت لتجعل منه شخصية مؤسسة في هذا الفرع من العلوم.

أسرتين من يتحدران وكانا الليبرالية. والقيم البروتستانتية القيم بين زاوجا معلمين ميد والدا كان

تولى وقد الوضع. بهذا ترتبط ومزايا اجتماعية مسؤوليات من ذلك يحمله بما إنغالند نيو في راسختين

العام من ًا بدء أوبرلين كلية في الرعوي والالهوت المقدسة البالغة قسم رئاسة ميد، هيرام ميد، والد

رئيس أول كانت فقد ميد، بيلينغز ستورز إليزابيث والدته، أما .1881 العام في وفاته حتى 1869

هربرت جورج الوحيد، ابنهما وولد .1900 العام حتى 1893 العام من ًا بدء هوليوك ماونت لكلية

.1863 شباط/فبراير عام 27 ميد، في

ليتخرج ،1879 العام في أوبرلين وبكلية ،1876 العام في أوبرلين في اإلعدادي بالقسم ميد التحق

االكتئاب من بفترة ميد مر المؤقتة البديلة األعمال من سلسلة وبعد .1883 العام في األخيرة هذه من

رويس جوشيا مع درس حيث ،1887 العام في هارفرد بجامعة التحق ثم سنوات، لعدة استمرت

إلى رئيس كعلم الفلسفة من ميد وتحول الحديث. الهيغلي المسيحي الفيلسوف ، (Joshia Royce)

علم النفس الفزيولوجي قبل أن ينهي درجته الجامعية ويشرع في دراسة الدكتوراه في ألمانيا.

وذلك النظري، النفس وعلم الفزيولوجيا فونت، فيلهلم يد على اليبتزغ، في ًال أو ميد درس ألمانيا في

على درس حيث برلين، جامعة إلى واحد دراسي فصل بعد انتقل ثم .1889 ـ 1888 عام شتاء في

غوستاف االجتماع وعالم بولسن، وفريدريش إيبينغهاوس، وهرمان ديلتي، فيلهلم النفس علماء يد

صار الذي البارز والمعلم الفيلسوف وهو ديوي، جون عرض ،1891 العام أواخر وفي شمولر.



أربور. آن في ميتشغن جامعة في الفلسفة تدريس وظيفة ميد اعتلى ميد، حياة ورفيق صديق

وسرعان ما قبل ميد المنصب وترك برلين من دون أن يكمل رسالة الدكتوراه.

في الجديدة وبحياته ،1891 العام في كاسل هيلين من بزواجه ًا أخير الطويلة ميد اكتئاب فترة انتهت

وفي بديوي. والعملية الشخصية عالقته وفي القسم، لهذا الفكرية اإلثارة في ميد وانجرف آربور. آن

ديوي وجادل شيكاغو، جامعة في النفس وعلم الفلسفة قسم لرئاسة ًا عرض ديوي تلقى ،1894 العام

ًا. بشدة ونجح في إقناع القائمين على الجامعة بتعيين ميد هناك أيض

االجتماعيين والناشطين والزمالء والطالب واألسرة األصدقاء من صاخب عالم في ميد عاش

وهو جيمس، وليام أطلق وقد حياته. بقية له ًا موطن صارت التي شيكاغو في المدنية والروابط

كل أسسها التي الفكرية المدرسة على شيكاغو» «براغماتية اسم هارفرد، جامعة في بارز براغماتي

االجتماعية، والعالقات العملية على تشديدها في هذه، شيكاغو منهجية قدمت وقد وديوي. ميد من

أساليب على اعتماده بجانب المشكلة، نحو موجه كنشاط الفكري للنشاط ًا ونشوئي ًا طبيعي ًا تفسير

المؤسسات. من وغيره التعليم خالل من للمجتمع الديمقراطي البناء إعادة على شددت كما علمية.

وأفكاره ميد حياة شيكاغو»، براغماتية «عالم في متمثلة والمعقدة المثيرة المجموعة هذه ألهمت وقد

بما في ذلك فلسفته االجتماعية التطورية المعتمدة على المجتمع والتفاعل االجتماعي.

والمشاعر، والطفل، المقارن، النفس علم أهمية على ،1920 عام قبل األولي، ميد عمل تركز

ِّسد ُتَج كتب ثالثة أنتج وقد اليومية. الحياة في وتأثيرها األفكار بين والروابط الطفولة، في والتعليم

كتب قد كان ،1910 العام وبحلول .1920 وحتى 1894 بين ما السنوات خالل والعمل الفكر هذا

أكثر نموذج إلى وفردي بيولوجي نموذج من التطورية لمنهجيته تعرض التي المقاالت من ًا كتاب

للنشر، األخيرة مراحله في الكتاب هذا وكان والجماعة. الفرد يربط نحو على وعقالنية اجتماعية

بعنوان مرة ألول الكتاب صدر وقد ًا. مطلق المشروع هذا يكتمل لم معروفة غير ألسباب ولكن

.2001 العام في ( Essays in Social Psychology ) االجتماعي النفس علم في مقاالت

أهمية فيها أكد التي األولى السنوات تلك خالل ميد فكر في ًا محوري «اللعب» مفهوم كان فقد وبالمثل،

ولم 1910 عام قبل كتبها التي المكثفة المقاالت من سلسلة في العامة، والمدارس والمشاعر الطفولة

ًال جاع الديمقراطية، في اللعب أهمية وبين ًا، جميع األمور هذه بين ذلك عن ًال فض ربط وقد تنشر.



هذه وُجمعت عادل. مجتمع في ًا مهم ًا عضو يصبح لكي الطفل إعداد في مهمة حقبة الطفولة من

Play, School ) والمجتمع والمدرسة اللعب بعنوان كتاب في 1999 العام في ُنشرت و المقاالت

االجتماعية والذات الفرد وهو األولية ميد كتابات ًا أيض يؤكد ثالث كتاب وهناك . ( and Society

.1982 العام في المطاف نهاية في نشر والذي ، ( The Individual and the Social Self )

جامعة في االجتماعي النفس علم في ميد دروس من المالحظات من سلسلة على الكتاب هذا ويعتمد

و1927، مع التشديد على المجموعة األولى لسجالت الطالب. 1914 شيكاغو بين عامي

لإلنسان عاطفي فردي سيكولوجي نموذج من متطور بشكل ينتقل كان ميد أن الكتب هذه تكشف

االجتماعي للتفاعل كنتاج الذات تفسير فيه يتم نموذج نحو الطفولة، على التركيز مع المجتمع، في

على ـ البلوغ مرحلة على بشدة ميد أكد ،1920 العام وبعد البشرية. للطبيعة ًا وفق المولدة والمعاني

البشر أصبح كيف لتفسير ًا أساسي ًا فكري ًا ابتكار كان الذات وتكون لنشأة نموذجه أن من الرغم

أنه على فكره في التحول هذا تفسير يجب كان إذا ما ًا واضح يبدو وال للرموز. ومولدين اجتماعيين

مهم تغير نتيجة أنه على إليه النظر يجب أنه أم ذلك، يكون األشكال أي وفي األولى، بأعماله يرتبط

من نموذج إلى آخر.

العام قبل ُنشرت كتبه أهم إن إذ معقد؛ أمر بعده وما 1920 العام قبل عمله بين العالقة تحديد إن

لم الطالب هؤالء من ًا أي فإن ذلك، إلى وإضافة طالبه. قبل من وفاته بعد إنتاجها وتم ،1982

يتخصص في علم االجتماع، وإنما أمضوا حيواتهم األكاديمية في الفلسفة.

به، الخاص االجتماع لعلم أسس بمثابة التصرف، وبناء بالزمن يتعلق فيما الفلسفية ميد منهجية تعتبر

نموذجه وأما فكره. من األوجه تلك مثل تجاهل إلى يميلون االجتماع علماء أن من الرغم على وذلك

الحالية اللحظة في بالمستقبل الماضي ويصل النشأة، متصل بوصفه للحاضر الديناميكية الطبيعة عن

) الحاضر فلسفة ميد كتاب مورفي آرثر جمع وقد أينشتاين. ألبرت طورها للزمن رؤية من ُيستمد ف

1930 العام في ميد وضعها التي الخطب من سلسلة من ( The Philosophy of the Present

كاليفورنيا. في بيركلي في كاروس بول كمحاضرات لتقديمها القطارات أحد في ًا مسافر كان بينما

من موريس تشارلز يد على ( The Philosophy of Act ) الفعل فلسفة كتاب إنتاج تم وقد

واالتصال. التفاعل على تقوم كتجربة والفكر المادي الفعل بين: الربط حول تدور تنشر، لم أبحاث



له ُنشرت التي الكتب من ًا تفكك األكثر النص وهو والفكر، الحركة عملية على الكتاب هذا ويركز

ًا مثير ًا أساس عشر التاسع القرن خالل كحركة االجتماعي للفكر المعلمي ميد تحليل ويعد وفاته. بعد

التاسع القرن في الفكر حركات كتاب وكان البشرية. واألفعال باألحداث تشكلت التي األفكار لتاريخ

المالحظات على يعتمد ( Movements of Thought in the Nineteenth Century ) عشر

الرغم وعلى المناسبة. بهذه لميد التدريسي الفصل أثناء كاروس ألفين لصالح أنشئت التي المختزلة

إال االجتماعي، الوعي في هائلة كتغيرات والشائعة الفكرية للتغيرات ًا ضخم ًال تحلي يعد هذا أن من

َفْين في جزء كبير منهما. َتَش أن أثره وإرثه ال يزاالن غير ُمك

Mind, Self and Soci- ) والمجتمع والذات العقل كتاب أهمية على االجتماع علماء أغلب يشدد

للفصل المختزلة المنقولة كاروس كتابات من 1934 العام في موريس تشارلز حرره الذي ( ety

العام من غيرها مع المالحظات هذه ُجمعت وقد االجتماعي». النفس «علم حول لميد التدريسي

الذات تكوين عن نموذجه هنا ميد ويقدم الضخم. المجلد هذا إلنشاء (1928 العام من (وربما 1927

من إنشاؤهما تم وقد واالعتماد. بالديناميكية ًا تبادلي يتمتعان والذات المجتمع أن اقترح وقد واآلخر.

عليها المحافظة وتم تولدت التي والرموز الصوتية اإليماءات سيما وال البشرية، اإليماءات خالل

اآلخر دور لعب على والقدرة والذكاء واإلدراك العقل برز كما االجتماعية. العالقات خالل من

النفس علم من ًا متميز ًا نمط الكتاب هذا في المطورة المفاهيم أحدثت وقد ذاتها. العملية من ًا أيض

ُأطلق عليه «التفاعلية الرمزية». االجتماعي 

النساء حق لتأييد وجهوده النسوية، الحركة عن ميد دفاع على العلماء من أخرى جماعة ِّدد وتش

من المنهجية هذه على ويطلق المدنية. وحقوقهن العالي التعليم على حصولهن وفي التصويت، في

من المتميزات النساء لتأثير كنتاج هنا منظوره نشأ وقد النسوية». «البراغماتية وسياسته أفكاره

في بارزات لنساء صداقته بسبب وكذلك كاسل، هيلين عمره ورفيقة المثقفة، والدته سيما وال أسرته،

على الحائزة آدامز جين يد على تأسست التي االجتماعية المستوَطنة وهي شيكاغو، في هاوس هال

واألكاديمية البيت بين الجمع على ًا أيض ًا حي ًال مثا شيكاغو في البراغماتية عالم كان وقد نوبل. جائزة

والسياسة واألسرة واألصدقاء والعمل الفكري والعدالة االجتماعية.



له، كبرى أعمال أربعة أول أن إال حياته، في مقالة 120 على يزيد ما نشر ميد أن من الرغم على

طلبته مالحظات من جمعت قد كانت و1938، 1932 بين ما الفترة في نشرت التي الكتب وهي

األوفياء الطالب هؤالء كان وقد العام. للتدقيق عرضة تكون أن البتة ينِو لم التي األبحاث من وأجزاء

عشرينيات خالل معه يدرسون الكتب هذه وحرروا جمعوا والذين بواجبهم المذهل اإلحساس ذوي

في عنها عبر كما ًا نضج أفكاره أكثر على اعتمدوا وقد .1931 العام في وفاته وقبل العشرين القرن

والسياسة والمشاعر باألطفال األولى اهتماماته فهموا أو حضروا قد يكونوا ولم الدراسية. فصوله

التي العديدة مقاالته عن وال األولى، ميد كتابات عن الفالسفة هؤالء يتحدث ولم المدينية. والحياة

نشرت التي المنشورات هذه محدودية من الرغم وعلى االجتماع. بعلم ميد أفكار عالقة أو ُنشرت،

بعد كبير بشكل ازدادت قد المهنية شهرته إن كما الكتب، هذه على تعتمد شهرته فإن وفاته، بعد

وفاته.

جمعية وهي أفكاره؛ على المعتمدة الجماعات إحدى أنشطة خالل من التزايد في ميد تأثير استمر

جريدة ونشروا سنويين مؤتمرين هؤالء االجتماعيون النفس علماء عقد فقد الرمزي. التفاعل دراسة

المجموعة تفسير وتطبيق التطور على تشجع التي ( Symbolic Interaction ) الرمزي التفاعل

ًال مجا األولي، ميد عمل على المعتِمدة ًا، نسبي والحديثة الملحقة الكتب مجموعة ِّدم وتق لميد. الكاملة

المرنة الطبيعة لفحص ميد إلى الحداثة بعد ما علماء بعض توجه وقد مهمة. جديدة مسائل إلثارة

بشكل ُخلق بوصفه للعالم ًال بدي ًا تفسير ميد لدى وجدوا ذلك فعلوا وحينما والمجتمع. والذات للواقع

ًا إلى التفاؤل. ًا وداعي ًا في كونه مثير اجتماعي، ما يجعله مستمر

ًا: جين آدامز ، تشارلز كولي. انظر أيض

ًا: انظر أيض

Fifty Key Sociologists: The Contemporary Theorists , Howard S. Becker,

.Erving Goffman
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(Gunnar Myrdal) غونار ميردال

الحكومي والمستشار السويدي االجتماعي العالم قدم فقد ًا، ومهني ًا تدريب ًا اقتصادي كونه من الرغم على

النظري عمله خالل من مجاالت: عدة في االجتماع علم في مهمة مساهمة ميردال غونار والسياسي

مع بالتعاون مساهمته، خالل ومن االقتصادي؛ االجتماعي والبحث النظرية في القيم مشكلة حول

قيادته خالل ومن وسياستها؛ الرفاهية دولة نظرية تطوير في ، (Alva Myrdal) ميردال ألفا زوجته

التي والمؤسسية واالجتماعية االقتصادية الظروف في البحثية التحقيقات أضخم من الثنين الفكرية

األكاديمي، البحث بين ميردال انتقل المهنية، حياته وخالل والتخلف. والفقر العنصرية التفرقة تعزز

في ًا مسترشد الدولية، والمنظمات الحكومات لمصلحة السياسي الطابع ذات األنشطة بعض وممارسة

َلي العمل مرتبطان. ذلك بقناعة راسخة بأن مجا

القيم بدور ًا اهتمام حياته من مبكر وقت في وطور ،1898 عام سويدية ريفية منطقة في ميردال ُولد

النظري بحثه وفي الصناعية للحداثة المتذبذبة االقتصادية الحياة ظل في االجتماعية واآلمال السياسية

في الخفية للقيمة األساسية االفتراضات عن مهم بشكل كشف الدكتوراه، درجة عنه نال الذي المبدع

جامعة في ًا أستاذ تنصيبه بمناسبة ألقاه الذي االفتتاحي الخطاب وفي األرثوذكسية. االقتصاد نظرية

المدمرة اآلثار لتجنب الحكومي االقتصادي التخطيط ضرورة ميردال أكد ،1933 العام في ستوكهولم

إليها الوصول للفقراء يمكن ال والتي السيطرة، نطاق عن الخارجة المالية لألسواق ًا وسياسي ًا اجتماعي

ميردال ظل التي المفاهيم أحد وهو المدى، طويل التخطيط هذا مثل إن فيها. حقوق على الحصول أو

والتوظيف والتعليم االجتماعية السياسة في العام االستثمار يعامل أن يجب حياته، خالل بها ًا مرتبط

ًا قطاع هذا يتطلب وسوف تحسينية. تدخالت مجرد يكون أن من ًال بد و«واٍق»، منتج كاستثمار

واالقتصادية. االجتماعية للعدالة العامة والمطالب االقتصاد احتياجات من لكل ًا حساس ًا مدعم ًا عام

ًا عضو ميردال صار ذروته، في العالمي الركود كان عندما العشرين، القرن ثالثينيات أوائل وفي

وزوجته هو قدم ومؤثر عام منشور وفي السويدي. االجتماعي الديمقراطي الحزب أعضاء من ًا نشط

ـ لألسرة العقالني والسياسي االقتصادي الفكر يحدد ًا فكري ًا رسمي ًا بيان النسوية السياسية الناشطة



علم بنظريات باالنتفاع هذا خالل قاما وقد الرفاهية. دولة وسياسة للمرأة الصديقة والسياسة

خالل تعلماه الذي االجتماعي للبؤس الصحافي الكشف فن وكذلك اإلمبريقية، والمنهجيات االجتماع

المشابهة الرفاهية تطورات من النقيض وعلى المتحدة. الواليات إلى مشتركة دراسية زيارات

بين الوثيق التعاون على تعتمد كانت الرفاهية لدولة رؤاهم فإن ألمانيا، في الوقت ذلك في

بما اإلصالحي، التوجه ذات الشعبية الديمقراطية المنظمات من وغيرها العمل وحركة المواطنين

من العديد في عضوين بوصفهما ميردال، الزوجان اكتسب وقد المرأة. حقوق منظمات ذلك في

القرن ثالثينيات في االجتماعي الديمقراطي اإلصالح لبرنامج المعززة التحقيقية الحكومية اللجان

ًة. ًة متزايد ًة دولي ًا هائاًل على تطوير النموذج السويدي لسياسة دولة الرفاهية وشهر العشرين، تأثير

البحثية المشروعات أضخم من واحد إلدارة كارنيغي معهد من دعوة ميردال تلقى ،1973 العام في

زوجته تلقت (وقد المتحدة، الواليات في السود المواطنين وضع حول اإلطالق، على تمويلها تم التي

المشروع هذا جمع وقد الرفاهية)، وسياسة السويدية األسرة عن مؤثر لكتاب ًا مالي ًا دعم األخرى هي

عمل خالل من النظري نفوذه له وكان أجناس، عدة من االجتماعيين الباحثين من ًا ضخم ًا عدد

صفحة 20.000 ُجمع عام وبشكل وآخرين. دوبوا، ب. إ. ودبليو توماس، وليام مثل اجتماع علماء

المشكلة األمريكية: المعضلة مجلدين، من عمل في ِّوَجت ُت واالجتماعية، االقتصادية األدلة من

An American Dilemma and Modern Democracy ) الحديثة والديمقراطية الزنجية

من قيمة لعقيدة امتالكها ًا زيف تعلن أمة في الحظها التي العنصرية التفرقة بقسوة ولصدمته ، (

للتحامل الخبيثة» «الدوائر في وتبعياتها البيضاء العنصرية على تقريره َّكز ر والمساواة، الحرية

المؤشرات بين جمعه في أوجه: عدة من ًا مبدع العمل كان فقد السوسيولوجية، الناحية ومن والتمييز.

المؤسسات سلطة دور تأكيده وفي ونتائجه؛ التمييز على كدليل الكيفية وكذلك الكمية االجتماعية

للحقوق اليومي االنتهاك في المجتمع، مستويات جميع على والسياسية، والتشريعية االقتصادية

وضع حقائق مع ليس المشاركة إلى تحتاج االجتماع علم أبحاث أن على إصراره وفي الدستورية؛

قيم ذلك في بما سياقه، من ًا جزء تشكل التي والسياسية االجتماعية القيم مع ًا وأيض بل فحسب، ما

الباحث نفسه.



المحكمة قرار في كدليل مساهماته كان ميردال لمشروع إرث أهم فإن السياسية، الناحية .ومن

ميردال واجه وقد التعليمي. العنصري التمييز حظر الذي ،1954 العام في األمريكية األعلى

فيما سيما وال قبله، من توكفيل دو مثل إليها، هو ينتمي ال أمة لضعف معالجته في والشك النقد

المساهمة أن على التقدمي. للتغير االجتماعية» «الهندسة في الحكومة دور حول بآرائه يتعلق

في القيم لدور الصريح ميردال إعالن في تكمن االجتماع، علم في للمشروع المدى طويلة الرئيسة

في فيبر مساهمة إلى إضافة كذلك، ويعتبر ميثودولوجي). ملحق في (والملخص االجتماعي البحث

الموضوع نفسه، ذا صلة كبيرة بالمناقشات المعاصرة حول طبيعة علم االجتماع كعلم.

في ميردال تولى السويد، في النشطة السياسة إلى الوجيزة عودته وبعد الثانية، العالمية الحرب عقب

وهي المتحدة، لألمم التابعة االقتصادي اإلعمار إعادة للجنة تنفيذي سكرتير منصب 1947 العام

أن غير الصراعات. مزقتها التي أوروبا في العالمية االقتصادية االهتمامات من مزيد إلى عودة

لم المساواة، وعدم الفقر حول أساسية قضايا معالجة إلى جديد من يهدف جديد، بحثي مشروع خطط

في االقتصادي التطور وهو ًا، ملح ًا أمر ميردال تولى المرة وهذه ذاتها. تشكل كي ًال طوي تستغرق

تم وقد .1956 العام في الهند في السويد سفيرة كانت التي ألفا زوجته من وبدعم الثالث، العالم دول

ُنشرت و العشرين، القرن تمويل صندوق قبل من سنوات عشر استغرق الذي المشروع هذا تمويل

Asian Drama: An Inquiry ) الدول فقر في بحث اآلسيوية: الدراما كتاب شكل في نتيجته

الباحثين من هائل عدد على يشتمل ًا رائع ًال عم ًا مجدد وكان ، ( into the Poverty of Nations

االقتصادي التخطيط إلى الحاجة أفكار المشروع هذا في ميردال تابع وقد األدلة. من والكثير

والمشاركة والتعليمي، واالجتماعي الزراعي اإلصالح في العام واالستثمار المركزي، واالجتماعي

الحميمة العالقة وثاق حل خاللها من يمكن التي الوحيدة الوسيلة باعتبارها «الرئيسة» الديمقراطية

من مزيج عن عبارة البحثية منهجيته كانت جديد ومن المالية. والمصالح القومية النخبة جماعات بين

للظروف المفصلة اإلمبريقية والتوصيفات النظري والتحليل الماضي، لنزعات التاريخي التحليل

واالقتصادية السياسية للمؤسسات نقدية منهجية إطار في ذلك وكل الفردية، واالجتماعية االقتصادية

ًا بخدمة ذوي السلطة أكثر من خدمة المغلوب على أمرهم. األكثر اهتمام



هايك، فون فريدريش مع باالشتراك االقتصاد في نوبل جائرة ميردال تلقى ،1947 العام في

واالجتماعية االقتصادية الظروف بين والعالقة والسوق المال نظرية حول الرائد عملهما عن

المتمردة. النقدية روحه عكس في ،1987 عام وفاته حتى ميردال، كتابات استمرت وقد والمؤسسية.

والتهذيب االجتماعية العدالة من بمزيد يتمتع عالم إلى الوصول في المستمر شغفه وينعكس

غربي من كل في الدولة بيروقراطية تناولت التي الالذعة النقدية مقاالته في العقالني والتخطيط

مسألة معالجة في المتحدة الواليات وإخفاق النووي، التسلح سباق وكذلك الحديدي، الستار وشرقي

التفرقة والتمييز العنصري.

ًا: دبليو إ. ب. ديبوا، ماكس فيبر. انظر أيض
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(Maurice Halbwachs) موريس هالبواكس

الرابع هنري بمدرسة بيرغسون لهنري ًا تلميذ وكان بدوركهايم، ًا كثير تأثر فرنسي اجتماع عالم

التحق ثم الراقية، العليا) (المعلمين سوبريور نورميل بمدرسة ًال أو الفلسفة درس وقد باريس. في

في االجتماع لعلم دوركهايم بمدرسة (François Simiand) سيميان فرانسوا بصديقه ًا متأثر

ّنيه ال مجلة في األساسيين المساهمين من هالبواكس أصبح التالية السنوات وفي 1905م. العام

ًا أستاذ وبوصفه فرنسا. في وفيبر وبارتو كينيز من كل أعمال قدم من أول كان وقد ، سوسيولوجيك

فيما أثر فقد 1935م، ـ 1919 األعوام بين ستراسبورغ جامعة في والبيداغوجيا للسوسيولوجيا

1935م العام في االجتماع علم كرسي لتولي استدعائه وبعد للتاريخ. آنالز مدرسة بعد فيما ستصبح

دو الكوليج في الجماعي النفس علم أستاذ لمنصب 1944م العام في انتخابه تم السوربون، جامعة في

1944م، العام في النازية األلمانية األمن قوات عليه قبضت إذ يشغله، لم الذي المنصب وهو فرانس،

1945م. ُنفي إلى ألمانيا حيث مات بمدينة بوتشنفالد في آذار/مارس عام و

بطبقات الخاصة االقتصادية السوسيولوجيا أصناف: أربعة في هالبواكس أعمال تصنيف يمكن

وسوسيولوجيا عام؛ بشكل والميثودولوجية المورفولوجية السوسيولوجيا واالستهالك؛ المجتمع

االنتحار؛ وسوسيولوجيا الذاكرة الجماعية.

فصل وقد والماركسية. والفيبرية الدوركهايمية العناصر بين السوسيولوجية هالبواكس نظرية وتجمع

La Classe ouvrière et les niveaux de الدكتوراه درجة لنيل أطروحته في هالبواكس

في منهما كل تأثير تحليل وحاول االجتماعية، وغير االجتماعية الحلبات بين 1913 العام في vie

بشكل العاملة وللطبقة االجتماعية، الطبقات لمختلف االستهالكية النزعات في ذلك يظهر كما اآلخر،

إذ العمال؛ رفقائه عن اإلقصاء من العامل يعاني حيث اجتماعية غير حلبة يعتبر فالمصنع أساس؛

الحياة في المشاركة من ًال بد اآلالت على ـ األخرى الطبقات بعكس ـ هو/هي يركز/تركز أن يجب

من فقط ينتجوا أن يمكن االجتماعيين الممثلين بأن التحليلية دوركهايم تعاليم وباتباعه االجتماعية.

الوعي سبب يكون أن يمكن ال العمل تقسيم أن هالبواكس أوضح فقد األخرى، االجتماعية الحقائق



طبقات مع العمال بها يقوم التي الهرمية المقارنات عن الوعي هذا ينشأ أن يمكن وإنما الطبقي.

من وهذا االستهالكي، االجتماعي المجال يدخلون حين المصنع بوابات خارج المجتمع من أخرى

تحليل يمكن وال السوق. في الهرمية التركيبات عن تنشأ التي االجتماعية االختالفات مقارنة خالل

نتيجة هما وإنما المال، ورأس العمالة بين التضاد أو العمل عملية نتيجة بأنهما واالستغالل اإلقصاء

ما وإذا األسرة. في كثافتها أكثر في تعاش التي االجتماعية الحياة في والمشاركة التكامل إلى االفتقار

أضعف سيكون االستهالكي، السلوك في لعائلته أولويته إعطاء نحو ميله فإن ما، شخص إقصاء تم

الطبقات سيكولوجيا كتاب في الطبقية النفسية النزعات تطوير تم وقد المتكامل. االجتماعي ميله من

ُنشر بعد وفاة هالبواكس. ) الذي  The Psychology of Social Class االجتماعية (

بالتقلبات ًا وعي أكثر هالبواكس يبدو االجتماعية، المورفولوجيا وعن االنتحار عن عمليه كال وفي

شدد لالستقرار، الدائم الميل إظهار إلى دوركهايم يسعى كان فبينما دوركهايم؛ أستاذه من الجماعية

كما االجتماعي. والتحول التغير على اإلحصائية، األدوات من متطورة بترسانة ًا متسلح هالبواكس،

تحليل يتم لم المثال، سبيل فعلى العديدة. المتغيرات بين التفاعل تأثيرات بإمكانية ًا وعي أكثر كان إنه

العناصر أحد ولكنه لالنتحار، الفرد تعريض أو حماية بنفسه يمكنه مؤسسة أو قضية بأنه الدين

ُتعد الكاثوليكية كانت فبينما المثال، سبيل وعلى بذلك. القيام يمكنه أوسع حياة نمط في المتجسدة

ًا من نمط الحياة المدينية. أسلوب حياة ريفية، فقد كانت البروتستانتية جزء

كبير، بانتباه الجماعية الذاكرة عن هالبواكس عمل حظي العشرين القرن سبعينيات أواخر فى

عمله. في ًا إبداع األكثر الجزء والسوسيولوجيون واألنثروبولوجيون المؤرخون كذلك واعتبره

Le Cadres sociaux de la mémoire في هالبواكس قدم فقد دوركهايم، إلرث منه ووفاًء

الذاكرة أن ُيفهم فلم ذلك ومع والسيكولوجية. الفردية األشكال جميع عن ًا بعيد للذاكرة بنائية نظرية

يقوم أمر فالتذكر للتذكر. ذاتية وقدرة عقل لديها بذاتها المجموعة أن يّدِع ولم يوهب. أمر الجماعية

االجتماعية. المجموعات بناء إعادة أو إدخال» «إعادة طريق عن به يقومون ولكنهم األفراد، به

عليها َفظ ويحا تنبني اجتماعية حقيقة الذاكرة أّن على تنص هالبواكس مناقشة إن القول، وخالصة

يتذكر، ولكي حياته. خالل منها ًا واحد وأصبح الفرد بها احتك التي االجتماعية المجموعات قبل من

محددة. عملية أو محدد حدث فيها نشأ أو حدث التي االجتماعية ُألطر ا بناء يعيد أن فرد كل فعلى



فالذاكرة الحالية؛ االجتماعية باألحداث بشدة كذلك وتتأثر الحاضر، في هذه البناء إعادة وتحدث

المجموعة لعضويات عملية وتكون بشدة تنبني اجتماعية ممارسة نتاج هي هالبواكس إلى بالنسبة

الحالية.

أماكن ) الجماعية الذاكرة عن األخيرة أعماله في هالبواكس عنه تحّدث الذي الرئيس التصنيف إن

قبل من ًا رمزي معنى ُيمنح ًا، مهم يعتبر الذي الحسي الموقع أو الموضوع مادة أن هي ،( الذكريات

يعتمد مفّصل تحليل في هالبواكس وأظهر للمجموعة. الجماعية للذاكرة ًا عملي ويكون ما مجموعة

في ذكرت التي المقدسة األماكن مواقع تحديد أن متنوعة، تاريخية وأحداث دينية نصوص على

عن نيابة ذكراها إلحياء نشطة جهود نتيجة هي تلك البناء إعادة وأن التاريخ، عبر تغيرت قد اإلنجيل

والحصول الجماعية الذاكرة حفر يمكن الطريقة، وبهذه الصليبيون. وبخاصة مسيحية، مجموعات

تلقاء من االستقرار المكان ذاكرة تكتسب تثبيتها، وبمجرد المادي. الفضاء في العناصر من دعم على

للتغيرات المجموعة مقاومة بسبب وكذلك للمجموعة، الجماعية للذاكرة عملها بسبب ًا جزئي ذاتها،

مجموعة من وتمثيلها والفضاءات المواقع هذه فهم عام بشكل وسيختلف المادية. البيئة في الدرامية

إلى أخرى: «فهناك العديد من تمثيل الفضاء بقدر ما يوجد من مجموعات».

وذات جامدة، تاريخية، تزال ال هالبواكس نظرية فإن وابتداعها، أهليتها من الرغم فعلى ذلك، ومع

تترسخ وحالما االجتماعي. التغير نحو التوجه من أكبر الموجودة البناءات إنتاج إعادة نحو توجه

واآلخر اجتماعي أحدهما ّنائين، الب من مجموعتين إلى ينقسمون الفاعلين أن يبدو المكان، ذاكرة

يتمتعون كعمالء وليس تحقق، لماٍض سلبيين كمتلقين ببساطة األمر بهم وينتهي مادي، ـ اجتماعي

مصدر وستظل كانت هالبواكس أعمال فإن ذلك، إلى وإضافة كهذه. رموز مع التفاعل على بالقدرة

إلهام لدراسات الذاكرة االجتماعية أو الذاكرة الجماعية.

ًا: إميل دوركهايم ، مارسيل موس ، ثورستاين فيبلين ، ماكس فيبر. انظر أيض

ًا: انظر أيض
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(Leonard Hobhouse) ليونارد هوبهاوس

هربرت بين ما أهمية ذوي نظريات أصحاب تنتج لم البريطانية السوسيولوجيا إن يقال ما ًا غالب

المساهمات من العديد هناك الحقيقة في ولكن . (Anthony Giddens) غيدنس وأنتوني سبنسر

فأنتج منهجية، األكثر هوبهاوس ليونارد كان هؤالء بين ومن االجتماعية. للنظرية البريطانية

واأللمان الفرنسيين السوسيولوجيا مؤسسي لسوسيولوجيات مداها في مقارنة ذات كانت سوسيولوجيا

كاملة مجتمعات بناءات على تركز سوسيولوجية رؤية هوبهاوس وضع فقد عشر. التاسع القرن في

االجتماعية الحياة رأى ذاته الوقت ففي ذلك، ومع الزمن. مر على فيها تتغير التي الطرق وعلى

المجتمعات في المواطنة تطور عن نظرية كذلك ووضع الفرديين. الفاعلين تفاعل في متأصلة

ًا أن النقاشات المعاصرة في هذا النطاق تتجاهل مساهماته. الحديثة، علم

في تعليمه وتلقى المتوسطة. الثرية الطبقات إلحدى 1864م، العام في هوبهاوس تريلوني ليونارد ُولد

وكان كريستي. كوربوس جامعة في ًال زمي وأصبح النفس، وعلم الفلسفة درس حيث أكسفورد جامعة

ًا منخرط وكان التعاونية، والسياسات العمالة سياسات بدراسة أكسفورد في وجوده أثناء انهمك قد

وكان االجتماعي، العمل في يهتم بدأ االحتكاكات تلك خالل ومن فابيان». «مجتمع عمل في كذلك

من هوبهاوس استقال 1879م العام في لندن. في هول ُتوينبي مستعمرة في ًا نشط الزمن من لفترة

في ًا رائد ًا كاتب أصبح وقد السياسي. والعمل الصحافة يمارس لكي كرست، كوربس جامعة زمالة

في القضايا من عدد تناوله خالل من ، ( Manchester Guardian ) غارديان مانشستر صحيفة

دراسة نشر أكسفورد في وجوده فأثناء ًا؛ أكاديمي ًا مفكر بطبيعته هوبهاوس كان وقد الجديدة. الليبرالية

تجريبية دراسات على اعتمدت المعرفية السيكولوجيا عن ببحث ذلك وأتبع المعرفية، الفلسفة في

على العمل وبدأ داروينية، منهجية تعتمد نشوئية سيكولوجيته كانت وقد فيها. هو شارك قد كان

خالل من السياسة، عن محاضرات إللقاء دعوته وبعد األخالقية. األفكار وتطور بنشوء تتعلق قضية

أكثر باالهتمام هوبهاوس بدأ اإلنشاء، حديثة لندن في االقتصاد كلية في فابيان، بمجتمع عالقاته

األثرياء التجار أحد وايت مارتن وكان السوسيولوجية. برانفورد فيكتور وبجمعية بالسوسيولوجيا



باتريك الكرسي هذه يشغل أن يرغب وكان السوسيولوجيا، في كرسي هبة قدم قد االسكتلنديين

أستاذ أول هوبهاوس أصبح وبذلك المنصب، هذا لتولي هوبهاوس رشحت الجامعة ولكن غيديس،

صحيفة تحرير رئيس أصبح نفسه العام وفي 1907م. العام في االجتماع علم في بريطانيا في متفرغ

الجديدة. Sociological Review سوسيولوجيكال رفيو

في واستمر وجيز، بوقت منصبه توليه قبل األخالق في مقارنة سوسيولوجيا أبدع قد هوبهاوس كان

سبنسر، أعمال على باإلحالة هوبهاوس يقم ولم السياسية. باهتماماته وربطها األفكار هذه تطوير

في الكبرى أعماله وكانت سبنسر. آلراء ًا تمام مطابقة بدأها التي السوسيولوجيا جاءت فقد ذلك ومع

في ُنشرت النشوئية الفكرة عن مقالة في ًا مع بربطها وقام ًا، نشوئي منحًى تأخذ بدأت قد الوقت ذلك

بتقديم قام وقد أكسفورد. في كان أن منذ عليها عمل التي الرئيسة األفكار فيها لخص 1913م، العام

علم «مبادئ اعتبرها وقد و1924م، 1918 األعوام بين ما ُنشرت متتالية مقاالت في األفكار تلك

، االجتماعي التطور عن المركزي كتابه وبخاصة العمل، هذا توسع وقد به. الخاصة االجتماع»

حياته طوال لندن في االقتصادية بالكلية يعمل ظل ولقد والثقافة. العقل عن النشوئية نظريته ليشمل

توفي وقد أفكاره. ومروجي مؤيديه أخلص من أصبح الذي جينسبرغ موريس ووظف المهنية،

.1929 هوبهاوس في العام

ضمنها يمكن التي االجتماعية العالقات من نسيج أو شبكة بمثابة االجتماعي العالم هوبهاوس اعتبر

العبادة ودور العائالت البناءات تلك وتشمل للديمومة. وقابلة ًا نسبي راسخة اجتماعية بناءات إنشاء

من عليها َفظ يحا اجتماعية» «عقلية خالل من ُتنظم البناءات وهذه واألمم. التطوعية والجمعيات

الرغم وعلى وتقاليد. ثقافة لتصبح االجتماعي واالختالط التواصل عملية خالل من جيل إلى جيل

لم أنه غير االجتماعية»، «العقلية أو االجتماعي» «العقل بـ الشبكة هذه وصف هوبهاوس أن من

يتبع المقاالت القوية لمثاليي أكسفورد عن االستقاللية وعن ماهية تلك العقلية.

إلى بالنسبة هي وإنما الفردية. العقول فوق ًا موجود ًا عملي ًال عق ليست االجتماعية» «العقلية إن

وااللتزامات والواجبات العادات خاللها من ُتبنى وسبل تتواصل العقول من شبكة ببساطة هوبهاوس

في يتشاركون الناس أن هوبهاوس أكد دوركهايم، ومثل عليها. َفظ ويحا االجتماعية المؤسسات تجاه

وروبرت جينسبرغ من كل قام فقد أفكاره، تمايز على وللتشديد بالفطرة. اجتماعيون وأنهم األفكار



لدى وجودها اّدعيا التي المجموعة» «عقل بنظرية بمقارنتها (Robert MacIver) إيفر ماك

أن الواضح أن إال تأكيده، يمكن ال األمر هذا أن من الرغم وعلى دوركهايم. وعند أكسفورد مثاليي

األفراد عقول في فقط تتكون االجتماعية الحياة أن بإدراك الرمزيين التفاعليين مع كان هوبهاوس

في التواصل.

نتاج بمثابة للعقل المادي األساس أن واعتبر به. الخاص النفس علم في هذا بتأسيس هوبهاوس قام

القدرة يمنح الذي هو المشترك اإلرث وهذا البشر. جميع لدى مشترك إنه كما بيولوجي، لنشوء

اكتساب فإن وبذلك جيل. إلى جيل من انتقالها يمكن ثقافة إنتاج ويتيح الهادف الذكي الفكر على

بالكامل: محددة ليست البشرية فالبيولوجيا ذلك ومع االجتماعي. للتقدم األساس العامل هو الثقافة

هذه خاللها من تتم التي المحددة السبل أن غير األمور، لفعل ثابتة غرائز هناك يكون أن الممكن فمن

الفطرة عن التعبير لتشكيل المتاحة الثقافية الحلول من مجموعة وهناك عام. بشكل ثابتة غير األمور

من للفكر يمكن التي األساسية اآللية اللغة وتعد الذكاء. مع الفطرة األفعال تجمع بينما والغرائز،

بين البشرية األفعال تتراوح وبذلك إلرضائها. المتاحة والسبل الغرائز على والحكم التأمل خاللها

قادرين يكونوا أن الهادفة األفعال في بانخراطهم الناس ويمكن الهادفة. واألفعال الغريزية األفعال

على إنتاج شعور بالذات وإلنشاء األساس للفهم المتبادل مع أولئك الذين يتفاعلون معهم.

األساسية، أوجهها معظم في المجتمع، قلب في تقع التي للتواصل الجماعية العقلية عملية تشمل

األهالي ويشكل السلوك. من مقبولة غير ًال وأشكا ًال مقبو ًا فهم للناس توفر التي المشتركة القواعد

يتشارك التي المشاعر قبل من كهذه قواعد على الحفاظ ويتم ًا، مجتمع نفسها القواعد يتشاركون الذين

المألوف. لالنسجام األساس وتصبح عادات، تصبح فإنها القواعد، تلك قبول يتم وعندما األهالي. فيها

وتتجمع «قوانيَن». تصبح فإنها بإنفاذها، إدارية هيئة أو ما دولة وتقوم عنها اإلفصاح يتم وعندما

سبيل على الممتلكات فمؤسسات النشاطات؛ من محددة بأنماط ُتعنى «مؤسسات» مكونة القواعد

والقرابة. اإلنجاب الزواج مؤسسات تنظم بينما المواد، ونقل استخدام على السيطرة تنظم المثال

وبذلك تحتوي البناءات االجتماعية على عالقات اجتماعية «ممأسسة».

يتمتع فهو ككل. «عضوي» مجتمع بأنه الزمان من طويلة لفترة يستمر مجتمع أي وصف يمكن

بأن هوبهاوس جادل وقد ًا. بعض بعضها وتعزز ًا مع المختلفة أجزاؤه وتعمل ذاتية، وحياة بالوحدة



المجتمع مالءمة على تساعد التي واألفكار فالعواطف الطبيعي. االنتقاء نشوء نتيجة هو االندماج هذا

سوف العواطف هذه تغذية في تفشل التي المجتمعات بينما االستمرار، إلى تميل البقاء في واستمراره

هوبهاوس اعتبر وقد المدى. بعيدة التغيير عمليات تحدث تلك االنتقاء عمليات خالل فمن تتراجع.

أشكال من ككل، البشرية مستوى على أدت، التغيير من متفرعة نزعات تتبع الذي هو التطور أن

ًا من البناءات االجتماعية. أكثر بساطة إلى أشكال أشكال أكثر تعقيد

القرابة على تعتمد التي المجتمعات من ًا بدء تسلسل، خالل من النشوء إلى هوبهاوس نظر وقد

االستبدادية، الدول ذات «المتمدنة» بالمجتمعات ًا مرور دينية، وأفكار «بدائي» فكر حول والمنتظمة

وبفضل «متمدنة». دول وذات العلمية األفكار على تعتمد التي الحديثة المجتمعات إلى ًال وصو

كفاءاته ومن مستواه من يزيد المذكورة) المستويات (خالل يتطور مجتمع أي فإن الطبيعي، االنتقاء

والتعاون والحرية، الفردية، لتعزيز شرط وهذا نشاطاته. وتنظم موارده، مع فيها يتعامل التي

تعزز التكيف من ممكنة ًال أشكا يجعل والمعرفة اإلنساني الفكر في للتقدم هوبهاوس فنموذج المتبادل.

تحقيق على الناس قدرات بالتالي هؤالء ويعزز الطبيعة، على والسيطرة البشرية اإلنتاجية القوى من

ذات تكون االجتماعية التطورات فإن هوبهاوس إلى فبالنسبة وعقالنية. فاعلية أكثر بطرق أهدافهم

توجه، ويمكن وسمها بالمصطلحات األخالقية بـ «التقدم».

بأن جادل فقد والمؤثرة. المهمة هوبهاوس أفكار ألحد ًا أساس االجتماعي للتطور التفسير هذا كان

أصبحت مجتمعات هي بل صناعية، عقالنية مجتمعات بساطة بكل ليست الحديثة المجتمعات

توسع حول منظمة األمم فالدول التقليدية. المجتمعات من استبدادية أقل السياسية السلطة فيها

السمة وراء تكمن وتبادليتها الحديثة المجتمعات فحرية السياسي. النشاط على الديمقراطية السيطرة

الدول هذه وفي رعايا. ال «مواطنين»، بوصفهم أفرادها تعامل الحديثة فالدول لدولها. «المتمدنة»

والرفاه. التعليم في والحق للمعيشة، األدنى المعيار وحقوق ثابتة، شخصية وحرية قانونية حقوق

متساٍو بحق األعضاء جميع يتمتع حيث المجتمع، في الكاملة» «العضوية الحقوق هذه وتضمن

للتطور المدى بعيدة النتيجة للمواطنة الكامل التطور كان ولذا العام». «الصالح في للمشاركة

الذي العمل من لمزيد الطريق هوبهاوس مهد فقد للمواطنة، النظرية هذه وبوضعه االجتماعي.

أنجزه زميله ت. مارشال.
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(Lester Ward) ليستر وارد

األمريكي التاريخ من حقبة التقدمية الحقبة كانت المذهب، والعصر األهلية الحرب أعقاب في مباشرة

حولهم، تحدث كانت التي السريعة للتغييرات السلبية التأثيرات مع التعامل إلى األمريكان فيها سعى

بالتعاون والمحليون، التقدميون اإلصالحيون وشرع والمدينية. والهجرة التصنيع مجاالت في خاصة

الخيرية، والمؤسسات الخير، أعمال مثل كهذه، أنشطة تمثل التي والمنظمات المجموعات مع

القضية على وبالعمل االجتماعي، والعمل االجتماعية والتسويات الطفل، ورفاهية واإلصالحات،

غير ًا وفرع ًا، غر كبير حد إلى الوقت ذلك في االجتماع علم وكان االجتماعي. البناء إلعادة التقدمية

االدعاء يمكنه التي البحثية وخططه لموضوعاته، المالمح محدد غير مدلول ذا المعرفة، من مبرهن

أو «علمية» شرعية عليها ًا مضفي التقدمية القضية لتبني مناسب وضع في وكان له. بأنها ًا شرعي

منظمة».

الحقبة بحلول سيصبح وكان إلينويز. حدود من بالقرب 1841م، العام في وارد فرانك ليستر ولد

السوسيولوجيا كتابه بنشر موقفه عزز قد وارد وكان أمريكا. في االجتماع علماء أبرز أحد التقدمية

التزامه يعكس مجلدين، من يتكون كبير كتاب وهو ، ( Dynamic Sociology ) الديناميكية

من وارد أكد ،1883 العام في الديناميكية السوسيولوجيا كتاب نشره ومنذ والعلم. الوضعية بالفلسفة

Psychic Factors of Civiliza- ) للحضارة النفسية العوامل كتاب فيها بما أعماله جميع خالل

االجتماع علم وكتاب ، ( Outlines of Sociology ) االجتماع علم في موجز وكتاب ، ( tion

، ( Applied Sociology ) التطبيقي االجتماع علم وكتاب ، ( Pure Sociology ) الخالص

مجلدات، ستة في وفاته بعد ُجّمع والذي ، ( Glimpses of the Cosmos ) الكون لمحات وكتاب

فال المجتمعيين، والتهذيب لإلصالح التقدمية األجندة تعزيز في قيمة االجتماع لعلم كان ما إذا أنه

اإلصالحية والمقترحات المجتمع، عن والشعبية العامة العلمية» «غير االدعاءات عن فصله من بد

األسس شرح على القدرة االجتماع علم علماء لدى كان إذا إال بلوغه يمكن ال ما وهذا بها. المرتبطة



االجتماعية القوى إدراك من بد ال أنه أكد كما بوضوح. العلم هذا عليها يرتكز التي العلمية

االجتماع لعلم برنامج أي تنفيذ قبل البشري، المجتمع تشكل والتي اإلنسان، لسلوك المحركة والنفسية

التطبيقي.

في المنفعي واالعتقاد بالفقر المتسمة طفولته بسبب والمجتمع العلم عن وارد رؤى تشّكلت لقد

للبشر يمكن ال ذلك من الرغم وعلى الشاقة. والجهود العمل خالل من والمجتمع النفس تحسين

للغاية. ومعقدة المجال متسعة االجتماعية األنظمة ألن وذلك وحدهم، كأفراد العمل هذا إنجاز من

ومن ريب، غير من ًا عصيب ًا أمر يكون أن اإلجباري أو الشامل للتعليم البرنامج هذا لمثل ويمكن

على المخطط التغيير توجيه في أي المخطط»، «التقدم لـ الرئيس المساق عناصر أحد فبوصفه ثم،

كانت األمر، حقيقة (في المجتمعي. التحسين أهداف لتحقيق وذلك والمؤسسي، الحكومي المستويين

دعوة وارد للتعليم الشامل فكرة رائدة، كما دعمت موقف جون ديوي في هذا الصدد).

في شارك إنه إذ للغاية؛ ًا راسخ العام الصالح أجل من بالنفس التضحية بأهمية وارد اعتقاد بدا

أشكال وجميع النسل)، تحسين (علم واليوجينا الرق وارد عارض وقد فيها. وُجرح األهلية الحرب

الطبقة أو العقيدة أو العرق أو الجنس أساس على المجموعات تضطهد التي االجتماعية الترتيبات

الحديثة. الرفاهية دولة لظهور األساس حجر عديدة، طرق في وارد، فكر وضع وقد االجتماعية.

كعالم واشنطن، في الحكومة في وارد عمل الحرب، في بها أصيب التي الجروح من معافاته وبعد

يمارسهما. لم ولكنه والطب، القانون في علميتين درجتين وحاز حفريات. وعالم وجيولوجي نباتي

1860م، العام في شخصية بمفكرة االحتفاظ بدأ وعندما لغات، عدة في ًا طلق ًا أيض وارد كان كما

كتب بالفرنسية حتى يتعلم اللغة بشكل أدق.

الحكومة. في يعمل كان عندما 1869م، العام في الديناميكية السوسيولوجيا كتابه بكتابة وارد بدأ

صفحة. 1400 على منهما الواحد يحتوي مجلدين في ونشره ًا، عام 14 العمل هذا إتمام واستغرق

التي العلوم كل ًا مع ربط وارد إن إذ الكوسمولوجيا؛ في ضخم عمل عن عبارة الكتاب هذا وكان

وعلوم والبيولوجيا، الحفريات وعلم والكيمياء، والجيولوجيا، الفلك، علم مثل آنذاك معروفة كانت

السياسية، والعلوم واالقتصاد النفس)، (علم والسيكولوجيا واألنثروبولوجيا، واإلثنولوجيا، الفلسفة،

التي الكبيرة الشخصيات ضمن من سبنسر وهربرت كونت أوغست وكان االجتماع. علم وبالطبع



علم بأن توحي والتي العلوم لهرمية كونت بنظرية ًا تمام ًا متمسك وارد وكان بالبحث. وارد تناولها

األخرى. العلوم لجميع األساسية المبادئ على وينطوي يعتمد أنه لدرجة العلوم، ملك هو االجتماع

وكما شرح وارد:

أن يجب وربما بل كافة، التعليمية المناهج وأحدث آخر وهو متقدمة، دراسة هو االجتماع علم إن

عليا قوى االجتماع علم ويشمل التخرج. بعد ما لطالب دراسي كمنهج أساس بشكل دراسته تتم

علم على ويغلب عامة. توجيهية أسس وجود بالقطع يتطلب أنه هو ذلك، من واألهم التعميم. من

الحقائق. على بل االفتراضات، على تعتمد الفلسفة تعد لم الفترة، تلك وفي الفلسفي، الطابع االجتماع

لهذه المفترض ومن المعرفة. من كبيرة مجموعة يمتلك أن من للعقل بد ال المجتمع قوانين وإلدراك

ًا من هنا وهناك، ولكن ينبغي لها أن تغرس في الذهن بطريقة منهجية. ُتجمع جزاف المعرفة أال 

عام ففي عمره. من األخيرة السنوات في إال االجتماع علم في أكاديمي منصب أي وارد َّل يتو لم

فيها بقي والتي براون، جامعة في ًا حديث أنشئ الذي السوسيولوجيا قسم رئاسة وارد تولى 1906م

للجمعية رئيس أول منصب لتولي 1906م العام في ُرّشح وارد إن كما 1913م. العام في وفاته حتى

أخرى، مرة كونت وباتباعه 1907م. العام في ثانية لفترة انتخابه أعيد ثم األمريكية، االجتماعية

دراسي مقرر ضمن العرض هذا وجاء السابقة. العلوم لجميع توليفة بأنه االجتماع علم وارد تصور

قام بتدريسه في علم االجتماع في جامعة براون، سماه «دراسة استقصائية لجميع المعارف».

ولهذا النشوء، لنظرية الحتمية الدالالت وارد أنكر وكونت، سبنسر بهربرت تأثره من الرغم وعلى

يعمل ودعه لحكومة تأييده إلى ًا نظر االجتماع، علماء أحد وهو ستونر، وليام زميله انتقد السبب

يمكن الطبيعي) (االنتقاء لألصلح» «البقاء قانون أن من الرغم وعلى واقتصادياتها. التدخل) (عدم

الفكرية الصالحية تزايد ظل في بأنه نظرية وضع وارد أن إال البشرية، غير األنواع بين يسري أن

ذلك، مع ًا وتماشي األضعف». «حماية هو إدارة مبدإ أفضل فإن البشر، بين الحكم سلطة وانبثاق

والروح، للعقل النفسية القوة إلى ًا ونظر رعاياها. وليسوا الطبيعة، أسياد هم البشر أن وارد اعتقد

يقرر أخرى بطريقة وهو وتوجيهها، للتطور الصلبة القوانين في التحكم وحدهم للبشر فقط يمكن

البشر تميز التي الطبيعة على السيادة تلك إنها األدنى. الحياة وأشكال العضوية غير المواد مصير

عن المخلوقات األخرى.



البشرية األجناس خضوع من الرغم وعلى الجامدة، للقوانين ًا ميدان وارد، إلى بالنسبة الطبيعة، تعتبر

استطاعتها ففي الوضعية)، المرحلة إلى وصلت (إذ إدراكها استطاعت أنها وبما القوانين، لهذه

االجتماعي التطور وارد فّضل الصارم، العضوي أو المادي التطور من ًال وبد تغييرها. محاولة

اإلصالح» «فلسفة مصطلح وارد استخدم كما «إنتاجية». أو تدخلية حكومة بوجود ُيعنى الذي

قوانين في االعتقاد طريق عن نشر والذي العلمية»، «المنفعة مذهب إلى لإلشارة (Meliorism)

شعر أمريكا، في األهلية الحرب بعد ما حقبة وفي ًا. جيد ًا توجيه الموجهة األفعال وفعالية سببية

وهذا . (Sociocracy) السوسيوقراطيا عليه أطلق ما وهو جديد، حكومة نظام إلى بالحاجة وارد

تجاه االنجراف نحو تنزع (والتي الفردانية الديمقراطية بين يقف حكومي شكل عن عبارة النظام

تمثل والتي االشتراكية، وبين المذهب)، العصر أثناء ًا خصوص الحال هو كما يعمل، دعه مذهب

تخطيط بوجود السوسيوقراطي النظام يسمح كما راديكالي. تدخل وحكومة جماعية حكومة بالطبع

من ًال بد لكن واألعمال. المؤسسات أيدي تكبيل إلى حاجة أدنى دون من االقتصادي للنظام منطقي

اإلنتاج نظام مهام تتولى التي هي (المجتمع) الجماعة تكون فسوف الفرد، قبل من القرارات صنع

واالستهالك.

بعمق ُأعجبوا واالجتماعية، الطبيعية العلوم في يعملون ممن «وارد»، معاصري من العديد أن ومع

يكون سوف قدمه، الذي السوسيولوجي نموذجه أن شعروا أنهم غير واتساعها، العلمية معرفته

من الرغم وعلى العلم. لطالب المطلوبة العلمية الخلفية حجم اتساع بسبب وذلك التنفيذ، صعب

تمنى الذي الوحيد الكتاب هو ، الديناميكية السوسيولوجيا كتاب أن إلى مرة ذات سمول ألبيون إشارة

العلمية. التخصصات تزايد عصر في الكوسمولوجية وارد لتصورات نقده وجه فقد هو، كتبه لو

ذلك ومع 1913م. العام في وفاته بعد االجتماع علماء قبل من ًا كثير وارد ُيذكر لم السبب ولهذا

تبدو كما المعاصر، االجتماع لعلم ًا مناسب ًا خاص ًا نموذج يشكل واإلحسان، بالعلم وارد التزام فإن

الرأسمالية، للديمقراطية األنوية الفردانية من لكل للتطبيق ًال قاب ًال بدي السوسيوقراطي» «نظام فكرة

والباثولوجيا الجماعية لالشتراكية والشيوعية.

ًا: أوغست كونت، ألبيون سمول، هربرت سبنسر. انظر أيض
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(Lloyd Warner) لويـد وارنـر

في كاليفورنيا جامعة في األنثروبولوجيا ودرس 1898م، العام في كاليفورنيا في وارنر لويد وليام ُولد

لقبائل القرابة تنظيم عن ميداني ببحث قام حيث أستراليا إلى ذهب الدكتوراه، دراسة وإلتمام بيركلي.

Arnhem) الند أرنهيم منطقة في (Milingimbi) ميلينغيمبي جزيرة في (Murngin) المورنغين

هارفرد جامعة في له أكاديمي تعيين أول وكان ألستراليا. الشمالية األقاليم شرقي تقع التي (Land

وفي 1935م. العام في شيكاغو جامعة إلى انتقاله وحتى 1925م العام منذ فيها بالتدريس بدأ حيث

األنثروبولوجي. البحث لطرق الميداني العملي التطبيق محاولة في الريادة لوارنر كان هارفرد جامعة

لهاوتورن الكهرباء بأعمال العامل سلوك عن مايو إللتون اإلمبريقية بالدراسات االهتمام شديد وكان

في إنغالند نيو إقليم في والمجتمع الطبقي التقسيم عن كبرى دراسة بتوجيه ثم شيكاغو، جامعة في

وبعد يانكي»). «مدينة المستعار باالسم إليها أشار (والتي (Newburyport) نيوبيريبورت مدينة

علم قسم في نشأت والتي المديني، االجتماع لعلم الممأسسة المناهج واجه حيث شيكاغو، إلى انتقاله

بتوجيه وارنر فقام المقارنة. أعماله مدى بتوسيع وارنر قام وزمالئه، بارك روبرت بجهود االجتماع

لدراسة إلهام مصدر وكان جونزفيل)، باسم (والمعروفة إلينوي والية في موريس منطقة عن دراسة

،(1941 عام Deep South الميسيسيبي وعن القديمة) (المدينة ناتشيز مدينة عن غاردنر بورلي

Black Metropolis شيكاغو في دريك كلير سانت مدينة في السود لمجتمع الضخمة والدراسة

عمل فيها يتم مؤسسة وهي االجتماعية، األبحاث معهد بإنشاء وارنر قام شيكاغو، وفي 1945م). عام

1959م. بحوث المستهلك واألعمال االستشارية لألعمال التجارية الخاصة. وتوفي وارنر في العام

ألفريد بعد فيما زميله بأعمال ًا وثيق ًا ارتباط مرتبطة أستراليا في القرابة عن وارنر تحقيقات كانت

األسترالية البدائية الشعوب عن وتقريره دوركهايم منهج من متأصلة كانت والتي براون، ـ رادكليف

في االختالفات بتوثيق وارنر وقام .Elementary Forms of the Religious Life بعنوان

معين نمط في مساهماتها منطلق من العمومة أبناء بزواج الصلة ذات واألنظمة القرابة مصطلحات

البحث طرق تطبيق إلى سعى بالده، إلى عودته وبعد الدينية. والحياة االجتماعي التضامن أنماط من



دراسات على أبحاثه تركزت البداية في المتحدة. الواليات في الصغيرة للمجتمعات نفسها الميداني

األسرية العاملين عالقات أهمية مدى مايو مقابالت أظهرت حيث النفس، علم للجنة هاوتورن

أجل من البحث في المشاركة إلى وارنر ُدعي كما عملهم. بيئة مع تكاملهم في وأثرها والمجتمعية

روبرت وزمالء طالب أن إلى ًا أخير وارنر انتهى وقد والمجتمع. األسرة عن الميداني بحثه تطبيق

بحثه طرق وأن المدينة، عن موسعة بدراسات قاموا شيكاغو، جامعة من بورغيس، وإرنست بارك

الميداني المتخصصة كانت تالئم المناطق «غير المنظمة» األصغر واألقل.

كمختبرات أستراليا، في اتخذها التي نفسيهما، المتماسكة والمجتمعات المحدود النطاق اتخذ كما

في أهدافه تناسب أن يمكن ـ اليانكية أمريكا وسط ـ إنغالند نيو مدن بأن شعر كما بحثه، لطرق

للبدء نيوبيريبورت والية في ماساتشوستس منطقة حدد األمكنة من العديد في وبالبحث البحث.

واستطالع ومكثفة موسعة مقابالت على دراسته واعتمدت الثالثينيات. فترة أواخر في دراسته في

للرأي ومالحظات مباشرة أخذها هو وفريقه إضافة إلى مصادر وثائقية.

اجتماعي تكامل حالة في القبلية المجتمعات فيه كانت الذي الوقت في بأنه األساس افتراضه كان

كما ًا. تعقيد األكثر المجتمعات في الدور هذا مارست االجتماعية الطبقات فإن القرابة، خالل من

أساس من ًا جزء تشكل كما االجتماعية، البنية في ًا جوهري ًا شيئ تشكل االقتصادية العالقات إن

والتباين التفاوت عن الناتجة التضامن أنماط بدراسة يبدأ أن من للبحث بد ال وكذلك القيم. أنظمة

شرعيته يضفي أن يمكن االجتماعية الطبقات نظام فإن ُمنَشأة، مدينة أي في أنه وأكد االقتصاديين.

الناس عليه يبني الذي األساس يشكل أن يمكن كما االجتماعي، للتفاوت الموجودة األنماط على

الفعلية الملكية بأهمية وارنر اعتراف من الرغم وعلى المجتمع. إلى باالنتماء وشعورهم هوياتهم

وكانت بها. المرتبطة االجتماعي التضامن أنماط على اهتمامه ركز فقد االقتصادية، للمصادر

ينظر كان وكذلك نفسها. االجتماعية الطبقة من ًال بد االجتماعية الحالة قضايا في تنصب اهتماماته

رئيس إلى تصنيفها حيث من االجتماعية األوضاع تدرج عن ناتج أنه على االجتماعي التطابق إلى

ومرؤوس، والمترابطة في الحقوق المميزة والواجبات إضافة إلى نمط المعيشة.

العليا العالية، العليا الطبقة اجتماعية: طبقات ست من هرمية وارنر حدد نيوبيريبورت، مدينة وفي

قمتها على وكان السفلى. والسفلية العليا، والسفلية السفلى، والمتوسطة العليا، والمتوسطة السفلى،



القرابة خالل من وثيق بشكل ًة متكامل الشريحة هذه وكانت الثرية، لألسر األرستقراطية الشريحة

الطبقة هذه أفراد وكان االجتماعية. واألنماط للتفاعل المميزة المراسم واتباع االجتماعي والتفاعل

األثرياء الثاني المقام في ويأتي المدينة. في ًا تميز المناطق أكثر وفي المنازل أكبر في يعيشون

في وكانوا اآلن. حتى الهرمية رأس إلى صعودهم يقبل لم من وهم المرتقية، األسر من «الجدد»

على باحتقار إليها ينظر كان أموالهم ولكن العالية، العليا الشريحة من أكثر ثراء درجة في الغالب

األجيال من العديد سكن أن بعد إال ًا كلي القبول ضمان بإمكانهم يكن ولم ينبغي. كما عريقة تكن لم أنها

األثرياء بين ما الفرق أن إلى وارنر نوه فقد موريس، مدينة مثل األحدث المدن في أما المدينة. في

مفردة. واحدة عليا طبقة هناك كانت وأنه االجتماعي، المستوى على أهمية أقل كان والجدد القدامى

واشتملت الطبقات العليا على عائالت «المجتمع».

والحرفيين، البسيطة التجارية األعمال ذات األسر من تتكون والتي العليا المتوسطة الطبقة كانت

فقد ذلك، من الرغم وعلى التطوعية. الجمعيات في المدنية والمشاركة المحلية السياسات أساس

والعمال والموظفين المتاجر أصحاب من تتكون والتي السفلى، المتوسطة الطبقة عن متميزة كانت

التضامن من درجة العليا السفلى والطبقة السفلى المتوسطة الطبقة تمثل ًا، أيض ذلك ومع المهرة.

آخر في ويأتي المدينة. في يعيشون ممن األغلبية يمثلون الذين العامة من كجمهرة االجتماعي

غير العمال طبقة تمثل والتي السائد، االتجاه من مستثناة وهي السفلى، السفلية الطبقة القائمة،

المهرة، والذين يعيشون في حالة من الفقر.

ًا حديث اليانكيين لغير فيها العرقي النزوح وكان ًا، عرقي ًا متجانس ًا مجتمع نيوبيريبورت مدينة كانت

في أما المدينة. أنحاء عبر العرقي التمييز من مختلف نمط هناك كان ذلك، من الرغم وعلى ًا. نسبي

وفي بالطبقية. هو وصفه والذي االجتماعي، التطابق نمط وارنر زمالء اكتشف فقد ناتشيز، مدينة

أسود وآخر أبيض نظام االجتماعي: التطابق من متشابكين نظامين من ناتشيز مدينة تتألف الحقيقة،

الممكن من كان مختلفة. اجتماعية طبقات في والبيض السود من كل ويضع اللون، خط بينهما يفصل

ولكنهم الطبقي، تدرجهم منطلق من النفسي للتحليل والبيض السود مجتمعي من كل يخضع أن

الطبقة من البيض من بالقرب يشعرون العليا المتوسطة الطبقة من البيض وكان تميزهم. على ظلوا

انحرافي، بشكل المجتمع الطبقات خط ويقطع العليا. المتوسطة الطبقة من السود من أكثر السفلى



والوصول الخط، هذا زاوية تتغير أن ظلها في يمكن التي الظروف في بالبحث ًا مهتم وارنر وكان

المزيد باكتشاف شيكاغو جامعة من زمالئه من البحث فريق قام كما أكبر. بشكل عرقية مساواة إلى

من األنماط المعقدة من الطبقية االجتماعية والتقسيم الطبقي.

مجموعات لدراسة االجتماعي التشابك تحليل في مناهجه تطبيق في الريادي بدوره وارنر قام كما

أفكاره استوحى حيث المختلفة، االجتماعية الطبقات داخل وجودها اكتشف التي والصداقة الزمر

وأوضح القبلية. المجتمعات عن حينها أجريت التي األنثروبولوجية الدراسات على بناًء ًا مجدد

المتتابعة األبحاث أمام ًا آفاق فتحت كما ًا، تعقيد أكثر لمجتمعات مالئمة كانت األفكار تلك أن وارنر

عن التشابك االجتماعي بين األشخاص.

ًا: ألفريد رادكليف ـ براون، أوليفر كوكس، إميل دوركهايم. انظر أيض
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(Beatrice Webb) بياتريس ويب

كبيرة درجة على والداها وكان مترفة. كبيرة ألسرة 1858م العام في بوتر) (ني ويب بياتريس ُولدت

ًا مقرب ًا صديق سبنسر هربرت وكان والسياسيين. المفكرين من برفقة يتمتعان كانا كما المعرفة، من

My ) الذاتية سيرتها في يتضح كما ـ سبنسر اعتقادات شأن في شكوكها من الرغم وعلى للعائلة.

بالتصنيف. واهتمامه المرأة دور عن سبنسر نظر بوجهات تأثرت ويب أن إال ـ ( Apprenticeship

أخذت عندما 1883م، العام في مرة ألول والفقر االجتماعية المشكالت عالم في بالمغامرة ويب قامت

Charity Organisation So-) االجتماعية الخيرية المنظمة لصالح العمل مباشرة عاتقها على

مناسب. غير ًال عم الفقراء بين االجتماعي العمل وجدت وقد تبرعات. كجامعة ((ciety (COS

التزمت 1885م. العام في المنظمة وعن عملها عن فتخلت الفقر، مشكلة لحل كوسيلة ورفضته

للعاطل التأديبية والسلوكيات للصداقة المعاكسة الدوافع تأثيرات عن الخيرية المنظمة بآراء ويب

والبنيوية الرئيسة األسباب أهملت الخيرية للمنظمة الفردانية المنهجية أن شعرت ولكنها الكسول،

والفقراء المستحقين الفقراء بين المؤقت المعياري التقسيم قبول إلى ويب واضطرت اإلمالق. لحاالت

المنظمة عاملي وصول عن بمنأى الغالب في كانوا المستحقين أن شعرت ولكنها المستحقين، غير

في االجتماعية لألمراض حلول على الحصول إلى تسعى أن عليها كان الحين، ذلك ومنذ لمساعدتهم.

ًال من حل مشاكل األفراد. نطاق الجهاز اإلداري، بد

دراسة في الباحثين من فريق إلى ويب انضمت عشر، التاسع القرن ثمانينيات من األخير النصف في

وغير الكادح العمل دراسة هو اختصاصها وكان لندن. في وأعمالهم الناس حياة عن بوث تشارلز

أتاح كما االجتماعيين. الباحثين من واحدة تكون أن على عزمت قد كانت الفترة، تلك وفي الكادح.

الذي والتحليل واختبارها االجتماعي البحث مهارات لتوسعة الفرصة بوث، يقوده الذي البحث لها

من واحدة الكادح العمل عن مقالتها وكانت الخيرية. المنظمة مع عملها فترة خالل بدأته قد كانت

الحياكة مصانع في العمل أحداث جمعتا مقالتان ًا أيض لها كان كما ُنشرت. التي المبكرة مقاالتها

وفي السراويل. لخياطة يدوية كعاملة عملها بواسطة الخفاء في بحث بعمل قامت حيث االستغاللية،



العمل قلب في الوسطاء وضع من ًال بد بنائي، تحليل مع مالحظاتها جمع ويب استطاعت المكان هذا

قدرتها عن كشفت وبذلك ضوابط. بال منافسة بوصفها كلها اإلنتاج عملية أدان الذي االستغاللي،

البنيان بمقدرة وإيمانها الكلي، االجتماعي بالبنيان معينة فئة على المقصورة المالحظات ربط على

التنظيمي وأهميتها.

1883م، العام ففي ما. بحث إلتمام لها تنكرية محاولة أول الحياكة مجال في الخبرة هذه تكن لم

أحد ابنة وهي جونز، اآلنسة بوصفها باكوب مدينة في النكشاير منطقة بزيارة ويب قامت

حقيقة ًا، وخصوص التعاونية، باألنشطة ًة مهتم ويب أصبحت المكان هذا ومن ويلز. من المزارعين

العام في تاريخية مقارنة في العمل بدأت ثم ومن المنتجين. بتعاون ًة مقارن المستهلكين تعاون

ويب. سيدني الفابياني االجتماعي واالختصاصي فابيان جمعية مع احتكاكها إلى أدى ما 1890م،

عدم من الرغم وعلى منها، منزلة أدنى كونه من الرغم على 1892م، العام في تزوجا وقد

في تدخل للزواج يكون أال على موافقتها تمت وقد االشتراكية. وسياساته طبقته عن عائلتها رضا

وأن تكميلية، تكون أن يمكن عملهما طرق بأن سيدني وأكد اجتماعية. كباحثة بيتريس طموحات

عليها أن تصف زواجهما بـ «شراكتنا».

هذه تكن لم ولكن، اسميهما. تحت أعمالهما ونشرت التضافر، في جهودهما بدأت الحين ذلك ومنذ

تطويره في بيتريس نجحت ما وهو الحوار، وإدارة المالحظة إجادة على ًا كثير تعتمد األعمال

وموازنتها، التفصيلية المواد من الكثير جمع في االستمرار على ًا غالب االعتماد كان بل وتطبيقه،

وكتاب العمالية النقابات تاريخ كتاب بنشر ًا مع قاما المثال، سبيل وعلى المؤسسات. تاريخ مدى على

وكانت االقتصادية، لندن كلية إنشاء في الفعال الدور لهما وكان . المحلية الحكومة تاريخ عن كبير

1895م. بتوصية من جمعية فابيان عام

يخضع اجتماعي باحث أي أن وأكدت االجتماعي، المنهج قواعد تطوير في مهتمة ويب كانت

االنحياز ذلك على التغلب ولكن به، المحيطة واالقتصادية االجتماعية والظروف خلفيته، تأثير إلى

قد كانت الذي االجتماعي للبحث كأداة ًا مرار نفسها ويب وصنفت إدراكه. على القدرة يستلزم

المعلومات جمع بإمكانية ويب اعتقدت التدريب، ذلك ونتيجة قبل. من تطويره على وعملت بدأته

القوانين بدت العملية، الممارسة أثناء ولكن االجتماعية. واألنماط المبادئ عنها تنبلج أن يمكن التي



قد كونها بشأن الجدل وثار تراوغها. وكأنها الدائب، بحثها خالل من عنها تنقب كانت التي العامة

أكثر تحليل إلى تقود أن يمكن إبداعية طفرة لعمل المالحظة في الحقيقية قدراتها إهمال إلى نزعت

ثم ومن ألفكاره، بتوضيحات تمسكه بسبب لسبنسر نقدها من الرغم فعلى ذلك، إلى إضافة ًة. محوري

المحللين من كل قبل من االتهامات إليها ِّجهت ُو فقد األولية، المبادئ من كانت لو كما عنها الدفاع

المعاصرين والالحقين باستخدام منهاج انتقائي مشابه عند وصفها للحقائق.

مع اصطدمت وهناك، القضائية. الفقراء مساعدة لجنة قبل من دعوة ويب تلقت 1905م، العام في

اللجنة. أصدرته الذي األغلبية لتقرير الرئيس والمحرر الخيرية المنظمة نصيرة بوزانكيت هيلين

وكان عظيمة. بجهود طبع والذي أخرى، مرة سيدني مع باالشتراك األقلية تقرير ويب وكتبت

مجموعات لفصل الفصل شروط ومطابقة الفقراء مساعدة قوانين فسخ هو األقلية تقرير اقتراح

الرعاية بتوفير ًا أيض ًا اقتراح التقرير قدم كما والمعوقين. واألطفال السن كبار مثل المحتاجين، من

المرض أن هو ذلك وراء المبرر وكان فقط. للمعدمين وليس شمولية، أكثر أسس على الصحية

ًا، وبالتالي يتطلب تدخل جهود الدولة لمساعدة جميع المرضى. ًا عام يمكن أن يمثل ضرر

مزايا تقديم حد إلى الفقر مشكلة لمعالجة اإلدارية والحلول الدولة دعم يمتد فلم ذلك، من الرغم وعلى

أي بأن مقتنعة ويب ظلت الخيرية، المنظمة معتقدات مع المتناغمة معتقداتها وجود ومع التأمين.

ويب قاومت عليه، وبناًء «المتمارض». لدى ًا حافز يخلق العاملين، غير إلى مالية مزايا يقدم نظام

الرعاية توفير عن بشدة تدافع ظلت حين في 1911م، العام في المرض ضد التأمين تقديم بشدة

الصحية العامة على أساس الحاجة.

االقتراح من كجزء اللجنة، عمل في كبير بشكل ويب اشتركت األولى، العالمية الحرب وخالل

إلى بالنسبة قبل من عليها شددت التي األمور أحد وهو لألجور، األدنى الحد بشأن قدمته الذي

وعلى عشر. التاسع القرن ثمانينيات في أبحاثها من انتهائها بعد وذلك الحياكة، في المرأة عمل

ذاتها، الحرب كانت فقد ذلك، إلى وإضافة قدمته. الذي المقترح هذا مناقشة تتم فلم ذلك، من الرغم

المقدمة حلولها جدوى وفي أعمال، من تقدمه ما بقيمة إيمانها بإضعاف ًا سبب أصابها، الذي والوهن

االجتماعية وصفاتها تقديم على قدرتها أمام التحديات من المزيد ظهر كما االجتماعية. للمشاكل

ويب الثنائي وتطلع والثالثينيات. العشرينيات في البطالة نسبة بارتفاع المرتبطة الظروف لمالءمة



مرضية، بصورة البيروقراطية الحلول في اعتقادهم يعكس أن يمكنه مجتمع نحو بريطانيا خارج إلى

في التدهور تبرز لم ولكنها قبل، من الفقر مشكلة حل من يبدو ما على تمكنت قد كانت الحلول تلك

السوفياتي. االتحاد نحو اتجها السبب ولهذا اهتمامهما. يولويانه أنهما اعتقدا الذي األخالقي الجانب

النظام تبنيا عمريهما، من السبعين في كانا عندما الثالثينيات، في السوفياتي لالتحاد زيارة وبعد

بهذه التزما وقد المجتمع. إلى بالنسبة مرموق مستقبل له يتوقع ًا نظام كونه إلى ًا نظر السوفياتي

لما فّعال كنموذج السوفياتي االتحاد صورة إلى نظرا لقد النظام. هذا همجية ظهور بعد حتى الرؤية

في ويب بيتريس وتوفيت الصدد. هذا في حياتهما لعمل كمبرر وبالتالي مضت، لعقوٍد يشجعانه كانا

1943م. العام

ًا: تشارلز بوث، هيلين بوزانكيت. انظر أيض
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