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 املومس ادلرايس  2019/ 2020

 ادلورة    الربيعية 

 العلوم املساعدة للتاريخ 

 إعداد وتقديم

فاس –أأس تاذ عمل الاجامتع والأنرثوبولوجيا بلكية الآداب والعلوم الإنسانية سايس  :نور الدين المصوري   

 

 لفائدة
جازة م الثاينطلبة الفصل  التارخي ن اإ  

 الزمان: 
ىل  08:00من  امخليس 10.30اإ  

 المكان:   
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53القاعة   
 العلوم املساعدة للتاريخ

 أهداف الوحدة: •

، مفاهيمها، ) علم االجتماع، االنثروبولوجيا،...( أهم العلوم املساعدة للتاريختهدف الوحدة إلى تعريف الطالب ب

مناهجها، أعالمها، حدودها، تقاطعها مع مجاالت معرفية أخرى، وكذا اإلشكاالت النظرية واملنهجية التي يثيرها 

 . العلومالبحث في هذه 

 املحاور الكبرى للوحدة

  عامةمقدمة 

 أوال: علم االجتماع 

 املحور األول: الشروط التاريخية لنشأة علم اإلجتماع.

ائل لعلم اإلجتماع.املحور   الثاني: الرواد واملؤسسون األو

 .املحور الثالث: ميادين علم اإلجتماع

ابع: املنهج واملنهجية في علم اإلجتماع.  املحور الر

 ثانيا: األنثروبولوجيا

 املادة ومحاورها )مقدمة وعرض املقرر( مينملضاورقة توصيفية  -1

 لوجيا؟اآلخر كموضوعاألنثروبو  ة هيما -2

 .إنبثاق وتطور األنثروبولوجيا كتخصصسياق  -3
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 تيارات األنثروبولوجيا.و مدارس  -4

 سنتطرق أثناء دراسة هذه املقدمة إلى تناول ست مقدمات فرعية. 

 . املقدمة الفرعية األولى:1

* املعرفة العلمية: هي بنية من املنظومات واألشكال املعرفية التي تبناها اإلنسان للحصول على املعرفة  

 )سحرية، أسطورية، دينية، حدسية، فلسفية، علمية،...(

* إن املعرفة العلمية هي معرفة متغيرة باستمرار و ليست ثابتة )العلم ليس هو تاريخ تراكمات بل تحوالت 

 وقطائع(

 )املعرفة العلمية تتطور عن طريق تصحيح أخطائها ) إدغارموران(

 هي معرفة متغيرة لها منهجيتين أساسيتين: * إن املعرفة العلمية تنتج بمنهجية علمية، ف

 منهجية ذات طابع منطقي عقلي )عقالنية( ✓

 منهجية ذات طابع إدراكي حس ي )تجريبية(  ✓

* تركز املنهجية العلمية على اإلجابة عن سؤال: )كيف تحدث األشياء؟( بالدرجة األولى وليس عن سؤال:)ملاذا 

 ألولى أو الغايات القصوى. تحدث األشياء؟( أي تركز على البحث عن العلل ا 

 . املقدمة الفرعية الثانية:2

أثناء هذه املقدمة سنحاول التطرق للفرق بين العلوم الحقة "كالرياضيات والفيزياء" والعلوم اإلنسانية "علم 

اإلجتماع وعلم النفس" فالعلوم الحقة استطاعت تحقيق املوضوعية وذلك لوجود مسافة بين الذات الدارسة 

لدراسة وهو شرط أساس ي للعلوم الحقة، عكس العلوم اإلنسانية التي تعجز عن تحقيق املوضوعية  وموضوع ا

 ألن الذات الدارسة  هي نفسها موضوع الدراسة. 

 . املقدمة الفرعية الثالثة: علمية علم اإلجتماع3
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 هناك ثالثة اتجاهات في العلوم اإلنسانية: 

o :علم اإلجتماع ليس يعلم وال يمكن أن يحقق املوضوعية العلمية )تداخل الذات  اإلتجاه األول

 واملوضوع(، وضعي منطقي )جون بياجي(

o :علم اإلجتماع علم قائم بذاته لذلك يجب أن نمنحه فرصة لتعزيز مكانته بين العلوم   اإلتجاه الثاني

 الظاهرة اإلنسانية أي إخراجها من محتوى الوعي(يئ األخرى )إميل دوركايم( )تشي

o :يمكن لعلم اإلجتماع أن يكون علما شريطة اعتماده على منهج يراعي خاصيات الظاهرة   اإلتجاه الثالث

 ظاهرة الطبيعية تفسر والظاهرة اإلنسانية تفهم )وليام دلتاي(اإلنسانية فال

ابعة:4  . املقدمة الفرعية الر

يتفق معظم املفكرين والفالسفة على أن مفهوم علم االجتماع مفهوم معقد  ومن الصعب تعريفه، كما وجدوا 

بط أشد االرتباط صعوبة في تحديد موضوعه، حيث أن وجود السوسيولوجيا كخطاب علمي مستقل بذاته  ارت

بمسألة تحديد موضوعه، غير أن تحديد الواقعة أو الواقعة االجتماعية بشكل دقيق يسمح بعزلها عن ذاتية  

 الباحث الزال يطرح العديد من الصعوبات التي حالت دون تحرر هذا العلم من الالوعي القبلي وأحكام القيمة.

 مفهوم علم االجتماع ✓

 ن إيجاد تعريف واحد لهذا العلم؟ ما هو علم االجتماع؟ وهل يمك

قد يبدو الجواب على هذا السؤال بديهيا، ذلك أنه بإمكاننا أن نعرفه انطالقا من موضوعه، فنقول: هو علم 

دراسة املجتمع )الظواهر االجتماعية(، كما يمكننا أن نعرفه بمنهجيته، فنقول: هو الدراسة العلمية للظواهر 

نسأل العلماء عن موضوع علمهم يعجزون عن إعطاء جواب موحد وهو نفسه ما  االجتماعية، لكن عندما 

يحصل عندما نسألهم عن منهجيته، فكل عالم يعرفه إنطالقا من وجهة نظره حول وحسب الظروف التي  

يعيش فيها، لذلك يصعب إعطاء مفهوم موحد جامع ومانع لعلم االجتماع، الش يء الذي أكده ريمون آرون 

 االجتماع على ش يء واحد وربما كان الوحيد، هو صعوبة تعريف علمهم""يتفق علماء 

 ومنه ندرج بعض التعاريف: 



5 
 

"إنه علم مستقل بذاته يتناول بالدراسة والتحليل كل ما يلحق بالحياة اإلجتماعية من تغيرات  ابن خلدون:

 ويدرسها واحدة تلو األخرى"

لعلم الذي يدرس ظواهر املجتمع ومشكالته دراسة ، فيعرف علم اإلجتماع بقوله:"إنه ات كونتأوغسأما 

موضوعية علمية كغيره من العلوم ويدرس النظم اإلجتماعية في حالتها الساكنة واملتحركة وما يطرأ عليها من  

 تغيرات وما يترتب على ذلك من آثار بهدف الكشف عن القوانين اإلجتماعية التي تحكم هذه الظواهر والنظم".

يعرفه:"بأنه  العلم الذي يطبق على املشكالت االجتماعية والذي يدرس الظواهر  ايمدور كفي حين أن 

 االجتماعية دراسة موضوعية ويتعامل معها كأشياء"

:" أن علم االجتماع معني بدراسة الحياة االجتماعية والجماعات واملجتمعات اإلنسانية، دنزأنتوني غيويرى 

ه األساس ي هو سلوكنا ككائنات إجتماعية، كما يرى أن علم وهو علم مذهل وشديد التعقيد ألن موضوع

اإلجتماع يظهر لنا الحاجة إللقاء نظرة أوسع على األسباب التي جعلتنا في ما نحن عليه اآلن، واألسباب التي  

 تدعونا إلى الفعل والتصرف بهذه الطريقة أو تلك". 

واإلختالف، لكن رغم اإلختالفات والتباينات  من خالل هذه التعاريف يتضح أن علم اإلجتماع هو علم التعدد 

التي ارتبطت بتحديد العلم وموضوعه، فهي تباينات فرضتها طبيعة العلم الذي تأخر ظهوره مقارنة  

بتخصصات معرفية وفكرية أخرى )الفلسفة، العلوم الطبيعية...( وكذلك بطبيعة التغيرات التي طرأت والزالت  

 تطرأ على املجتمع اإلنساني. 

 (؟املقدمة الفرعية الخامسة: )سؤال املنهج .5

إن االنتقال من املعرفة االجتماعية التلقائية أو ما يعرف بسوسيولوجيا الرأي املشترك إلى السوسيولوجيا 

العلمية يرتبط بضرورة وجود أسس وقواعد منهجية واضحة لدراسة الظواهر االجتماعية، غير أن  

تكتف بمنهج واحد لدراسة موضوعها، بل تعددت مناهجها بتعدد السوسيولوجيا عبر تاريخ تطورها لم 

التصورات النظرية واألسس اإلبستيمولوجية التي ينطلق منها كل باحث على حدة )املنهج الوصفي ، املنهج  

 التاريخي، املنهج اإلحصائي، املنهج التجريبي( 
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واملسح االجتماعي للحصول على  يعتمد على املدى الطويل واالستكشاف ودراسة الحالة املنهج الوصفي:

 املعلومات

يعتمد على املصادر والكتب والوثائق واملخطوطات والسجالت للحصول على املعلومات،  املنهج التاريخي:

 ويقوم على تحليل الظاهرة منذ نشأتها وتطورها في الزمكان. 

 : يكشف العالقات بين الظواهراملنهج اإلحصائي

 كل موضوعي، يسمح بوضع تعميمات وقوانين بصورة علمية دقيقةيسمح بالحكم على الظواهر بش

يعتمد التجربة املخبرية وامليدانية واملالحظة باملشاركة واملقابلة واالستمارة للحصول على  املنهج التجريبي:

 املعلومات.

 همية علم االجتماع ووظيفته(أ) . املقدمة الفرعية السادسة: 6

على الرغم من كل ما يواجهه علم اإلجتماع  من صعوبات موضوعية أو منهجية، فإن له أهمية كبرى ملا يقوم 

بين نوعين من   بورديوبه من وظائف وأن هناك اعتراف مؤسساتي أكاديمي بهذا العلم، ويمكن أن نميز حسب 

 السوسيولوجيا 

 . هدفها معرفة املجتمع وصياغة نظرية له  سوسيولوجيا املعرفة: -

وتنتج تحت الطلب )طلب مؤسسات حكومية وقطاعات وزارية ووسائل  سوسيولوجيا الخدمات: -

 ( ...إعالم مختلفة

 

 

 

ول: الرشوط التارخيية لنشأأة عمل الإجامتع   احملور الأ
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إنه اإلنتقال من الفكر   يمكن القول أن تأسيس السوسيولوجيا هو انتقال من نمط فكري إلى نمط فكري آخر

االجتماعي إلى الفكر السوسيولوجي فالسوسيولوجيا لم تتأسس من فراغ معرفي فهي قد انبنت على الفكر  

 االجتماعي السابق عليها سواءا كان ذلك بالقطع معه وتجاوزه أو بتجديده وإعادة بنائه من جديد. 

السفة ومؤرخين هذا الفكر أنتج في سياق تناول هذا الفكر االجتماعي أنتج أساسا داخل الفلسفة من طرف ف 

قضايا ال تركز على املجتمع بالدرجة األولى بل على قضايا تتقاطع مع املجتمع من قبيل: السياسة والتاريخ، 

 بمعنى الفكر االجتماعي أنتج داخل الفلسفة السياسية وفلسفة التاريخ باألساس. 

 بينهما، في هذا الدرس يعود العتبارات منهجية: هناك تداخل معرفي بين الفلسفتين، والتمييز 

 الفلسفة السياسية واملجتمع: (1

 االتجاه املثالي: نموذج أفالطون.

 اإلتجاه الواقعي: نموذج أرسطو.

 Le contact socialنظريات العقد االجتماعي 

 T.Hobbes  (1588/1679)  نظرية هوبس 

 J. Locke   (1704/1632) نظرية لوك

 J.J Rousseau (1712/1778 ) نظرية روسو

 فلسفة التاريخ واملجتمع (2

 التصور الدائري لتاريخ املجتمعات •

 

 أوج
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 بداية                                                                                                نهاية     

 مساهمة ابن خلدون  -

 (1744-1668)فيلسوف ومؤرخ إيطالي(  )G. Vicoفيكو جيوفان باتيستا مساهمة  -

  

 التصور التقدمي للتاريخ •

 (1794/1743)رياض ي وفيلسوف فرنس ي( ) condorcetمساهمة كوندورس ي 

 قسم التاريخ إلى عشرة مراحل: 

 . اتحاد األسر في قبائل 1

 . الرعي والزراعة2

 . اختراع الكتابة3

 اإلسكندر. ازدهار الثقافة "اليونانية" حتى عهد 4

 . تطور املعرفة خالل صعود روما واضمحاللها 5

 م الحروب الصليبية(746. العصور املظلمة ) 6

 . نمو العلم بين الحروب الصليبية واختراع الطباعة 7

 و وديكارت  ي. من غوتنبرغ إلى جاليل 8

 . من ديكارت حتى تأسيس الجمهوريتين األمريكية والفرنسية9

 املحرر . عصر الفكر 10

 

الشك أن تلك املساهمات الفكرية تحمل بذورا جنينية للسوسيولوجيا، شذرات فكر  ✓

 سوسيولوجي، لكنها ليست بعلم سوسيولوجي. ملاذا؟

 تلك املساهمات لم تركز على املجتمع في ذاته بل في سياق االهتمام بالسياسة والتاريخ.  •

 Extraه من طرف قوى خارج/اجتماعية بعض تلك املساهمات تنظر للمجتمع كما لو أنه متحكم في •

Socialفوق اجتماعية ، Méta Social,،   قوى طبيعية أو متعالية )إله، طبيعة، قدر،...( هذه القوى

 تدفعه باتجاه غاية قصوى أو مثال أعلى.
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 . يحتاج ألي تفسير أو تفكير بعض تلك املساهمات تنظر للمجتمع كنظام تلقائي طبيعي، ال •

 بعض تلك املساهمات تنظر للمجتمع كنتاج لتعاقد حر وإرادي بين األفراد  •

 أما من الناحية املنهجية، يمكن وصف الفكر االجتماعي املا قبل سوسيولوجي بكونه: 

ينطلق من تصورات وأفكار قبلية، من الكل إلى الجزء  :,pensé déductiveفكر استنتاجي منطقي  ✓

 جريبية. بدون أية برهنة أمبريقية أو ت

مجتمع أفضل وأرقى من مجتمع، مرحلة تاريخية أكثر رقيا :  une pensée normativeفكر معياري  ✓

 وتطورا من املرحلة األخرى، مما يعكس أحكاما قيمية أكثر منها علمية. 

: هناك غايات قصوى تسير إليها املجتمعات والتاريخ لتحقيق مثل   une pensée finalisteفكر غائي  ✓

 عليا 

: بمعنى اختزال أنماط مجتمعية وأزمنة تاريخية معقدة Une pensée réductionnisteفكر اختزالي  ✓

إال لحظتين   وطويلة جدا في تقسيمات بسيطة . مثال عند أصحاب نظريات العقد االجتماعي ليس هناك

 في تاريخ املجتمعات البشرية، لحظة ما قبل العقد االجتماعي ولحظة العقد االجتماعي. 

ختصار يمكن القول أنه ثمة قصور ذاتي في هذا الفكر اإلجتماعي، في تصوره للمجتمع ككيان مستقل قائم با

 بذاته. يولد ذاته بذاته، يشتغل بذاته، ويتجاوز األفراد املكونين له. إنه كيان أكبر من األفراد.

لنظرية عندما لم يعد قادرا إضافة إلى كل ماسبق، البد أن نشير أن هذا الفكر االجتماعي وصل إلى حدوده ا

على استيعاب وتفسير األحداث واملشكالت التي تولدت عن الثورات السياسية والصناعية واالجتماعية التي  

فكان من الضروري اإلنتقال نحو مستوى  19وطوال القرن  18عرفتها املجتمعات األوروبية منذ أواسط القرن 

 .آخر من التفكير بخصوص املسألة اإلجتماعية

مما يقودنا إلى الحديث عن الشروط التاريخية لنشأة علم اإلجتماع/السوسيولوجيا، أي تلك الشروط 

والظروف التي جعلت اإلنتقال من الفكر اإلجتماعي الفلسفي إلى الفكر السوسيولوجي العلمي أمرا ممكنا. والتي 

هي ثورات مترابطة ومتشابكة فيما بينها  يمكن إجمالها في الثورات السياسية، والصناعية والفكرية والعلمية. و 
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   La société moderneتولد عنها مجتمع جديد هو املجتمع الحديث 

 :(1799-1789الثورة السياسية ) -1

شكلت الثورة السياسية الفرنسية نقطة تحول أساسية في التاريخ الفرنس ي واألوروبي بوجه عام، اندلعت هذه 

إخاء، وهي ثورة سياسية قلبت -مساواة-م ومن أهم شعاراتها: حرية1799تقريبا عام  م وانتهت  1789الثورة عام  

النظام السياس ي وفككت النظام االجتماعي القائم، هذه الثورة قامت على مبادئ ذات طابع علماني )فصل 

ادا على الدن عن الدولة( وكانت تهدف إلى إقامة نظام جمهوري ديموقراطي يقوم على قوة الفكر والعقل اعتم 

 أفكار )فولتير(

 أفرزت هذه الثورة موقفين:

 ((ألكسيس دوطوكفيل))قبل هذه الثورة من أجل التقدم في التاريخ  موقف ليبيرالي: ➢

 إن الثورة الفرنسية عملت على تمزيق النسيج االجتماعي وتهميش القيم الدينية.  موقف محافظ: ➢

 نتائجها: 

 البرملاني  يالديموقراطية والحريات والنظام الجمهور  -

 إنهاء امللكية اإلقطاعية واستبدالها بحق التملك للجميع ومصادرة أمالك الكنيسة  -

 فصل الدين عن الدولة )العلمانية( -

 ظهور الطبقة الوسطى -

طورت مبدأ املنفعة واعتبرت أن حقوق الفرد تتحدد في أساس اإلنجاز )الكفاءة واملهارة( وليس على  -

 قة، القرابة(أساس اإلنتماء )املكانة، الطب
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 : (1850-1750) الثورة الصناعية -2

في إنجلترا، ساهمت هذه الثورة قي بزوغ الفكر السوسيولوجي وعرفت صناعة اآللة   18ابتدأت في القرن 

البخارية التي اعتبرت مصدرا جديدا للطاقة عوض اإلنسان، فهي ليست ثورة تقنية مرتبطة بصناعة آليات 

 ذلك أطلقت سلسلة من التطورات والتحوالت االجتماعية واالقتصادية والفكرية:جديدة فحسب بل أكثر من  

 تطور مجموعة من املجتمعات على املستوى الفكري والثقافي )التحضر( -

 عة وظهور مجموعة من املعامل الصناعية تطور الصنا  -

 االقتصادي داخل املدنارتفاع نسبة هجرة سكان البوادي نحو املدن بشكل كبير جدا بسبب النمو  -

 ظهور الطبقة العاملة داخل املدن -

شروط العمل القاسية واالستغالل البشع لليد العاملة   ي ظهور مشاكل اجتماعية تمثلت أساسا ف -

 واألجور املتدنية. 

الهجرة نحو املدن أفرزت مشاكل عديدة : الفقر، البطالة، السكن غير الالئق، انتشار األمراض،  -

 ...الدعارة، العنف،

سببا مباشرا في توليد استجابة فكرية وعلمية عن طريق البحث في  شكلت هذه املشاكل االجتماعية  

 ة اجتماعية تضع حدا لهذه املشاكل. شروط عيش الطبقة العاملة من أجل وضع سياس

 

 الثورة الفكرية والعلمية: -3

 إتجاهات أساسية:  3في مجال الفكر سنجد أنفسنا أمام 

 فلسفية كبرى تضع في قلب اهتمامها انتقال املجتمع وتلمس السبيل إلصالحه. . أنساق 1

 . إبداعات علمية متوالية في كل املجاالت ) العلوم الطبيعية أثمرت نموذجا صلبا وفعاال للعلم(2

 . تحرر صورة اإلنسان من العوائق التي كانت تكبل معرفتها بأسرار املتافيزيقا والالهوت.3

تحوالت االجتماعية وبنية املجتمع إلى توفر شروط موضوعية لنشوء معرفة علمية للمجتمع، وهي وقد أدت ال   
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 ثالثة: 

 اعتبار االنسان موضوعا للمعرفة العلمية: ✓

فقد بقي االنسان خالل فترة طويلة من التاريخ امتدت حتى ما بعد النهضة األوروبية ذاتا للمعرفة العلمية ال 

نسان عن ذاته والتي نسجت خيوطها داخل أنماط التفكير املوروثة عن حقبة موضوعا لها وبقيت صورة اال

سابقة عائقا أمام اكتساح العلم ملجال اإلنسان وكان البد من خلخلة هذه الفكرة حتى تزول إحدى العقبات 

 التي تحول دون انتقال املعرفة باإلنسان إلى مجال العلم.

 حاجة املصلحين إلى نظرية في املجتمع ✓

ت املجتمعات األوروبية بعد الثورتين الفرنسية واإلنجليزية تحوالت عميقة وسريعة في بنية املجتمع جعلت  عرف

املفكرين يستشعرون الحاجة املاسة إلى أداة علمية لفهم هذه التحوالت تكون لها نفس فعالية ودقة األدوات 

 العلمية التي توفرت لعلماء الطبيعة. 

 نموذج للعلم: تطور العلوم الطبيعية وبروز  ✓

كانت للتحوالت التي عرفتها العلوم الطبيعية وللقفزات التي حققتها منذ بداية النهضة األوربية كبير األثر على 

مجال دراسة اإلنسان فقد بلغت املعرفة بالطبيعة قدرا من الدقة حيث اكتشف علماء الفيزياء والفلك  

ظواهر الطبيعية وأصبحوا قادرين ليس فقط على فهمها وإنما والفيزيولوجيا كثيرا من القوانين الكامنة وراء ال

 أيضا على التأثير فيها وتسخير الطبيعة لخدمة اإلنسان. 

بشكل عام، يمكن اعتبار السوسيولوجيا "وليدة" املجتمع الحديث الناتج عن الثورات السياسية، الصناعية  

س خارج عنه )إله، طبيعة، قدر،...(، وفقد والعلمية، مهمتها كشف قوانين عمل املجتمع الذي فقد كل أسا

أساس التفسير على أساس أنه نتاج لتعاقد األفراد فيما بينهم والثورات وهدم النظام اإلجتماعي القائم 

 وتفكيكه يضرب في العمق نظرية العقد االجتماعي.

من خالل هذا الوعي، ومع اكتشاف قوانين املجتمع ستتمكن السوسيولوجيا من مساعدة االنسان على التحكم 

 األفضل بمصيره وتحسين شروط عيشه في املجتمع وحل املشكالت  االجتماعية 
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وائل لعمل الاجامتع   احملور الثاين: الرواد واملؤسسون الأ

في   R. Nisbetنيسبتعلم االجتماع، أو ما يسميه روبرت  ، بإجماع الدارسين، تأسيس 19لقد شهد القرن 

بتأسيس التقليد السوسيولوجي مع مساهمات مفكرين أمثال: دوطوكفيل، La Tradition Sociologique كتابه  

 ماركس، كونت، دوركايم، فيبر، سيمل،...(

 Les)لعلم االجتماع، ومؤسسين لعلم االجتماع   (Les précurseurs) وقد قسمنا هؤالء املفكرين إلى رواد أوائل

fondateurs) ، 

ائل لعلم اإلجتماع -1  : les précurseurs) (الرواد األو

 أسميناهم كذلك باعتبارهم حلقة وصل فكرية بين الفكر االجتماعي والفكر السوسيولوجي، حيث ركزنا على:

 Alexis Detocqueville (1859-1805.) دوطوكفيلمساهمة  ❖

 Karl Marx (1883-1818.) ماركس مساهمة  ❖

 Auguste Comte  (1857-1798) كونتمساهمة  ❖

 يمكن أن نصف فكر هؤالء الرواد بأنه: 

ؤية  ر فكر لم يتخلص نهائيا من التصورات الفلسفية التجريدية للمجتمع، واملنهجية االستنتاجية وال  

، السياسة لسألة املجتمع طرحت كذلك في سياق قضايا أهم وأشم املعيارية للمجتمعات، كما أن م

 عند دوطوكفيل، االقتصاد عند ماركس، املعرفة اإلنسانية عند كونت. 

رغم ذلك يعتبر فكر هؤالء الرواد من أسس الفكر السوسيولوجي وذلك ألنهم أدركوا املجتمع ككيان قائم 

ص بحيث ال يرجع املجتمع للتلقائية والطبيعية أو ملبادئ غير الذات، له قوانينه الذاتية، منطقه الداخلي الخا

اجتماعية أو كونية ) كما عند الفالسفة(، أو ملبادئ مصلحية، منفعية، باعتبارها قوانين متحكمة في السلوك  

 ( A.Smithالبشري عبر التاريخ )كما عند االقتصاديين الليبيراليين الكالسيكيين مثل آدم سميث 
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ه مع هؤالء الرواد ترسخ إدراك املجتمع ككيان تاريخي. املجتمع نتاج لتاريخ البشر وكيفيات إضافة إلى أن 

 تفاعلهم. التغير االجتماعي يولده املجتمع نفسه. 

أهمية فكر هؤالء الرواد األوائل تتأتى أيضا من كونه استجابة فكرية ومعرفية أمام التحوالت العميقة،  

االقتصادية، السياسية التي عرفها املجتمع األوروبي آنذاك، بحيث كل واحد منهم االجتماعية، 

 استوعب هذا التحول من زاوية معينة. التحول من مجتمع قديم إلى مجتمع جديد. 

رصد هذا التحول على املستوى السياس ي، بحديثه عن االنتقال من املجتمع االرستقراطي إلى   دوطوكفيل:

 .املجتمع الديموقراطي

رصد هذا التحول على املستوى االقتصادي بحديثه عن االنتقال من املجتمع اإلقطاعي إلى املجتمع  ماركس:

 الرأسمالي.

رصد هذا التحول على املستوى الفكري/ املعرفي بحديثه عن االنتقال من مجتمع الفكر املا قبل علمي   كونت:

الذي أصبح قادرا على تأسيس علم خاص به كمجتمع. إلى مجتمع  الفكر الوضعي العلمي، هذا املجتمع األخير 

 .  La Sociologieعلم مستقل عن الفلسفة، وله مكانته بجوار العلوم األخرى السوسيولوجيا 

مساهمة أغوست كونت تعتبر النقلة األهم في تاريخ الفكر االجتماعي، وذلك بتمكين السوسيولوجيا من 

 بها، وإن كان ذلك بشكل غير دقيق ومحدد.موضوع ومنهج ومفاهيم وقضايا خاصة 

 (Les Fondateurs). املؤسسون 2

 Emile Durkheim  (1917/1858 ) إيميل دوركايم  •

على استكمال مشروع كونت بشكل أو بآخر. حيث تبنى نفس املوقف   E. Durkheim عمل إيميل دوركايم

، كما عمل على تمكين السوسيولوجيا من موضوع محدد، وقواعد  La positivismeاملعرفي أي: الوضعية 

منهجية محددة. وشبكة مفاهيمية خاصة به. اهتم كثيرا بمؤلفات أوغست كونت وبنظرته العضوية للمجتمع 

وتأثر بها تأثيرا عميقا، إذ كان سندا له في منح علم االجتماع االستقاللية عن سائر العلوم،   والفلسفة الوضعية،
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 من أهم مؤلفاته: تقسيم العمل االجتماعي، قواعد املنهج االجتماعي، االنتحار، األشكال األولى للحياة الدينية. 

 Max Weeber  (1920/1964 ) ماكس فيبر •

ماكس فيبر "االقتصاد واملجتمع" والذي أسهم مع آخرين في ترجمته وتحريره يكاد إن املجلد األول من كتاب 

يشمل معظم التصورات واألفكار الفيبيرية حول علم االجتماع وقضاياه... وجميع املفاهيم السوسيولوجيا 

االجتماع األساسية التي تمثل أدوات فيبر التحليلية للمجتمع وأنساقه وأفعاله االجتماعية، وهو يعرف علم 

 على أنه علم يكرس جهوده للوصول إلى فهم تفسيري للفعل االجتماعي، أسبابه وانعكاساته. 

 أحد مؤسس ي علم االجتماع الحديث ودراسة االدراة وتنظيمات في مؤسسات الدولة أهم أعماله: 

 "االقتصاد واملجتمع"

 "االخالق البروتيستانتية"

 "الروح الرأسمالية"

 

 George Simmel ( :1918/1858) جورج سيمل •

يؤكد سيمل على أنه من الصعب فهم املجتمع باعتباره وحدة سوسيولوجية مستقلة عن عقول األفراد، وأنه  

من الخطأ كذلك أن نعتقد أن لألفراد وحدهم وجودا واقعيا، فاملجتمع في رأيه يوجد من خالل األفراد، واألفراد 

 التي يتكون منها املجتمع(.إن هم إال ذرات إجتماعية )أي املادة 

 املجتمع عند سيمل إذن هو وحدة موضوعية تتبدى من خالل العالقات املتبادلة )التعاونية والصراعية(  

ومهمة علم االجتماع تحديد أشكال العالقات اإلجتماعية وتجريدها، وهي األشكال التي تتسم بدرجة من  

املوضوع أو املحتوى الذي يخضع للتغيير املستمر وتحليل هذه االستقرار النسبي وتتخذ شكال نمطيا يتميز عن  

 األشكال أو الصور تحليال مجردا وتحويلها إلى إطار تفسيري هو جوهر الدراسة اإلجتماعية.

 املدينة، الفقراء، الفرد واملجتمع.من أهم مؤلفاته: 

 احملور الثالث: ميادين عمل الاجامتع 



16 
 

I. سوسيولوجيا الفقر 

افية(االتجاه  .1   املالتوس ي )النظرية الديمغر

يعتقد مالتوس أن ظاهرتي الفقر والغنى تنتجان من خالل عالقة تناسبية بين السكان واملوارد، ففي نظره 

السكان يزدادون بمتوالية هندسية بينما تزداد املوارد الغذائية بمتوالية حسابية األمر الذي ينتج عنه انعدام 

 رد الغذائية فينتج عن هذا الالتوارن الفقر. التوازن بين السكان واملوا

للحد من الفقر حسب مالتوس ال ينبغي مساعدة الفقراء ألنهم وحدهم املسؤولون عن وضعيتهم االجتماعية  

بسبب الخصوبة املفرطة عندهم وأن أي مساعدة في نظره ستجعلهم يضاعفون هذا السلوك ويرى أن هناك 

 ديمغرافي:  نوعان من الحلول للحد من النمو ال

 ن الزواج وكذلك التعقيم... ستأخير خالقي: يتمثل في العفة والزهد و األول أ -

 الثاني طبيعي: يتمثل في الكوارث الطبيعية واألوبئة والحروب  -

 االتجاه املاركس ي )املقاربة املاركسية لظاهرة الفقر( .2

بشدة أصحاب االتجاه املالتوس ي ترفض هذه املقاربة اعتبار ظاهرة الفقر ناتجة عن طبيعة إنسانية وتنتقد 

وتضع هذه الظاهرة في سياقها التاريخي منتقدة في الوقت ذاته أطروحات اإلقتصاد السياس ي الذي أسس على 

اإليديولوجيا املبنية على احترام وتقديس امللكية الخاصة لوسائل اإلنتاج، وبالنسبة ملاركس فإن االشتغال 

ن: طبقة مالكة لوسائل اإلنتاج )غنية( وطبقة غير مالكة لوسائل اإلنتاج األمثل للرأسمالي يقتض ي وجود طبقتي

)فقيرة(، كما يقتض ي وجود عدد إحتياطي كبير من العمال العاطلين  للتحكم في املطالب وأشكال التفاوض بين  

 . الطبقتين األمر الذي ينتج عنه إنتاج طبقة عريضة فقيرة، وطبقة قليلة العدد مالكة لوسائل اإلنتاج

 

 االتجاه البنيوي الوظيفي:  .3

إلى عوامل داخلية مالزمة ومؤسسة للمجتمع املتخلف،  والفقر  يرجع أصحاب هذا االتجاه أسباب التخلف
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فتاريخ املجتمعات املتخلفة تاريخ خصوص ي ال عالقة له باملرحلة اإلستعمارية ودورها في تخلفه، بل األسباب 

تعود لعوامل داخلية مثل الدين و نمط االنتاج التقليدي والعقلية الخرافية وانعدام املؤسسات الديموقراطية 

يضع هذا التحليل العالم الثالث خارج العالم الرأسمالي الذي تسبب في عرقلة نموه. يقتصر التخلف وغيرها و 

في الوظائف االجتماعية وكيفية الخروج من هذه الدائرة السوداء واللحاق بركب املجتمعات املتقدمة ألنه  

ها واالندماج في قنوات يتوقف على االستفادة من تجارب الدول املتطورة وقطع نفس الخطوات التي تبعت

الرأسمالية لتدارك التأخر الزمني. هذا التصور الذي يؤمن بالتغيير في وسائل االنتاج لالنتقال من املرحلة  

اد األشكال تم التقليدية ملرحلة أرقى منها، والتي تتجسد في القضاء على أشكال االنتاج ما قبل الرأسمالية واع

 الستهالك الجماعي وتحقيق مجتمع الرفاه.الحديثة لتحقيق اإلنتاج الوافر وا

II. سوسيولوجيا التربية 

لقد ركزت جل نظريات التعلم على البعد الفيزيولوجي والعقلي والعاطفي للطفل بشكل يعتبره متحكما في  

ميكانيزمات تعلمه وطرق اكتسابه للمهارات واملعارف، ولكن موازاة مع ذلك، يعيش االنسان عموما حياته في  

جماعة أو جماعات لها مرجعيات دينية وثقافية مختلفة يتأثر بها ويتحدد سلوكه االجتماعي على أساس  

 السلوك العام املتفق عليه داخلها والتي تفرضه العادات واألعراف والقوانين... 

ين من البعد االجتماعي إذن يكسب تلك املعايير والقيم والتي على أساسها يوجه سلوكاته وتفاعله مع اآلخر 

خالل األدوار االجتماعية التي يكتسبها تدريجيا عبر مراحل عمرية مختلفة والتي تشكل في اآلخر شخصيته بكل  

 التعقيدات التي تحتويها. 

علم االجتماع التربوي أو سوسيولوجيا التربية جاءت لتمدنا بأبحاث ودراسات تهتم بمعرفة دوافع السلوك  

يئته اإلجتماعية املحيطة بغية فهم هذا السلوك ووصفه والتنبؤ به  االجتماعي لدى الطفل وعالقته مع ب

والتحكم فيه وتطويعه لخدمة أهداف تربوية تمكن من االملام بجوانب قد تكون مصيرية بالنسبة ملسار الطفل 

دية في اكتساب التعلمات واملهارات واملعارف الضرورية واالندماج في املجتمع بطريقة ال تقتض ي اختالفاته الفر 

 وال خصوصياته الثقافية 
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 فما هي سوسيولوجيا التربية؟ وما هي مجاالت اهتمامها؟ وأهم املقاربات التي ربطت علم االجتماع بالتربية؟.

 تعريف سوسيولوجيا التربية:  .1

 يرى إيميل دوركايم وهو من مؤسس ي علم االجتماع ان: 

املمنهجة التي تمارسها األجيال السابقة أو الراشدة على الجيل "التربية تقوم على أساس التنشئة االجتماعية 

الصاعد الذي لم ينضج بعد ملواجهة تحديات املجتمع من خالل تنمية التفاعل الفيزيولوجي والفكري واألخالقي  

 لدى الطفل والذي يتطلبه املحيط الثقافي والسياس ي العام والوسط االجتماعي الخاص"

 يا التربية وأهدافها:مجاالت تدخل سوسيولوج  .2

التربية تسعى عموما إلى تحويل كائن غير اجتماعي ليصبح اجتماعيا، ومن هذا املنطلق فإن سوسيولوجيا 

التربية تهتم بدراسة األنظمة التربوية والظواهر املدرسية ودورها في تغيير املجتمع من خالل عالقتها مع األسرة 

 والدينية وتفاعلها مع الظروف السياسية واالقتصادية   واملحيط... وتأثرها باملرجعية الثقافية

 أهم مقاربات سوسيولوجيا التربية: .3

 املقاربة البنيوية الوظيفية: - أ

أصوولها نابعة من أعمال أشهر رواد ومؤسس ي علم االجتماع الحديث وهو الفرنس ي إميل دوركايم، الذي اهتم 

وبنياته، وفي هذا اإلطار تؤكد املقاربة الوظيفية خصوصا بسبل استقرار النظام االجتماعي وتكامل عناصره 

على أن للتعليم العديد من الوظائف الهامة في املجتمع، فهو يمهد األطفال ويعدهم لإلندماج في املجتمع عن 

طريق املعرفة أوال، ثم عبر تلقينهم املبادئ الدينية واألعراف والعادات والتقاليد املحلية والقيم األخالقية  

ية...، ويعتقد رواد هذه النظرية املحافظة أيضا أن التربية والتعليم يخدمان البنية السليمة للمجتمع والسياس

 ككل، من خالل إلزامية التمدرس التي تؤدي إجماال إلى تقويم الكثير من السوكات املنحرفة وتفاديها

 املقاربة الصراعية:  - ب

هذه املقاربة في الجوانب السلبية للنظام التعليمي من أهم روادها بيير بورديو وجون كلود باسرون وتبحث 
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والتي قد تؤدي إلى تفكيك وتخريب املجتمع، وفي هذا الصدد يرى الباحثون أن التربية والتعليم في ظل 

إيديولوجية معينة وإطار ثقافي سائد، قد يكون لها نصيب من امليز وعدم تكافؤ الفرص حسب العرق والجنس 

إذا لم يتم اعتبار املعايير املوضوعية كدرجة الذكاء ومستوى االنتاج واالبداع...، وبالتالي   واملستوى املعيش ي...،

 يصبح املستوى التعليمي آلية إلنتاج و إعادة إنتاج الالمساواة في املجتمع.

 فهي تعتبر املدرسة فضاء للصراع االجتماعي والسياس ي والطبقي.

 املقاربة التفاعلية الرمزية:  - ت

املنظور على معنى الرموز التي يطورها الناس خالل عملية التفاعل االجتماعي وتعود أصول هذه يعتمد هذا 

 املقاربة إلى ماكس فيبر الذي اعتبر أن األفراد يتصرفون وفقا لتمثالتهم وتفسيراتهم الخاصة لعاملهم.

التعليمية التعلمية داخل الوسط تركز هذه املقاربة في شقها التربوي على مختلف التفاعالت في العملية 

املدرس ي ومخرجاتها أو نتائجها، فعلى سبيل املثال يمكن القول أن التفاعل بين الطالب واملدرس يتيح لهذا األخير 

التنبؤ وتوقع سلوكات املتعلمين املستقبلية من حيث مستوى ردودهم أو املشاكل التي تواجههم وهو ش يء 

 ذه السلوكات وتشجيع املتعلمين املتعثرين.إيجابي جدا إذا ما تم تقويم ه 

تم انتقاد املقاربة التفاعلية الرمزية لكونها ال تعطي أهمية كبيرة للعوامل والقوى الخارجية )مؤسسات،  

أعالم،...( التي قد تؤثر بشكل كبير على التفاعالت الفردية داخل املجتمع إضافة إلى كونها تتناول النسق  

( وال تعطي تلك األهمية للمستوى   Microانطالقا من سلوكات االفراد )الوحدات الصغرى االجتماعي 

 عند دراسة هذه السلوكات واألدوار اإلجتماعية.  Macro الكلي أو الرؤية العامة للمجتمع

III. سوسيولوجيا األسرة 

السنوات األولى في عمره،  تعتبر األسرة الجماعة اإلنسانية األولى التي يتعامل معها الطفل، والتي يعيش معها

هذه السنوات التي يؤكد علماء النفس وعلماء االجتماع أن لها أكبر اآلثر في تشكيل شخصيته  تشكيال يبقى 

معه بعد ذلك، واألسرة هي البيئة االجتماعية األولى التي يبدأ فيها الطفل بتكوين ذاته والتعرف على نفسه عن 

ل بينه وبين أعضائها، وفي هذه البيئة تلقى أول إحساس بما يجب وما ال طريق عملية األخذ والعطاء والتعام
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يجب، إن األسرة من أقدم املؤسسات وجودا على اإلطالق، وقد أكسبها الزمن قوة في بنيتها ومناعة في استمراريتها  

اء إليها، وبسبب  وتثبيتا لقيمتها، فاألسرة هي املؤسسة اإلجتماعية الوحيدة التي ليس للفرد قدرة تجنب اإلنتم 

إنتمائه املبكر إليها تملك األسرة مجاال واسعا للتأثير عليه، وتمرير أكثر قيمها إليه كما تقوم بتلبية مجموعة  

 واسعة من حاجات الفرد الغذائية والعاطفية والذهنية واالجتماعية والنفسية. 

 : تعريف األسرة -1

 األسرة من الناحية اللغوية كما ورد في معجم )لسان العرب(   لغويا:

أسرة الرجل بمعنى عشيرته ورهطه األدنون ألنه يتقوى بهم، فنقول أسرة الرجل بمعنى عشيرة الرجل وأهل 

 بيته. 

بة  األسرة هي الخلية األولى واألساسية في املجتمع اإلنساني تتكون من أفراد تربط بينهم صلة القرا إصطالحيا:

والرحم من أب وأم وأبناء، وتساهم بشكل كبير في الدينامية اإلجتماعية في كل جوانبها املادية والعقائدية  

 والسياسية واإلقتصادية والثقافية،... 

 سوسيولوجيا:

من املفكرين الذين عرفوا األسرة تعريفا سوسيولوجيا شموليا نجد عالم اإلجتماع الفرنس ي أوغست كونت 

رة على أنها:"الخلية األولى في جسم املجتمع وأنها النقطة األولى التي يبدأ منها التطور وأنها الوسط الذي عرف األس

الطبيعي اإلجتماعي الذي يترعرع فيه الفرد، وهي نظام أساس ي وهام يساهم في بقاء واستمرارية املجتمع، فهي 

في النظم األخرى للمجتمع، وإقامة أسرة تمده باألعضاء الجدد، وتقوم بتنشئتهم وإعدادهم للقيام بأدوارهم 

جديدة خاصة بهم، واألسرة أكثر الجماعات أهمية وهي الجماعة األولى التي تستقطب الطفل وتحافظ عليه  

 وتقوم بتكوين شخصيته وتنشئته إجتماعيا". 

 أشكال األسرة: -2

 يمكن أن نقول أن األسرةتتخذ أشكاال متعددة وهي كالتالي: 
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  األسرة النووية:

وهي األسرة املكونة من الزوجين وأطفالهم وتتسم بسمات الجماعة األولية، وهي النمط الشائع في معظم الدول 

األجنبية وتقل في أغلب الدول العربية، وتتسم الوحدة األسرية بقوة العالقات اإلجتماعية بين أفراد األسرة 

هل، وهي تعتبر وحدة إجتماعية مستمرة بسبب صغر حجمها، وكذلك باالستقاللية في املسكن والدخل عن األ 

لفترة مؤقتة كجماعة اجتماعية، حيث تتكون من جيلين فقط وتنتهي بانفصال األبناء ووفاة الوالدين، وتتسم 

 بطابع الفردانية في الحياة اإلجتماعية. 

 األسرة املمتدة:

ابة الدموية، وهي النمط الشائع  هي األسرة التي تقوم على عدة وحدات أسرية يجمعها اإلقامة املشتركة والقر 

قديما في املجتمع ولكنها تنتشر في املجتمع الريفي )القروي(، بسبب فقدان أهميتها في املجتمع نتيجة تحوله من 

الزراعة إلى الصناعة، وتتفرع إلى أسرة ممتدة بسيطة تضم )األجداد، اآلباء، األبناء، األحفاد( وأسرة ممتدة 

باء األبناء، األحفاد، األعمام، واألصهار( وهي تعتبر وحدة مجتمعية مستمرة إلى ما ال  مركبة تضم)األجداد، اآل 

نهاية حيث تتكون من ثالث أجيال وأكثر، وتتسم بمراقبة أنماط سلوك أفراد األسرة والتزامه بالقيم الثقافية  

ور باألمان بسبب زيادة للمجتمع، وتعد وحدة إقتصادية متعاونة يرأسها مؤسس األسرة، ويكتسب أفرادها الشع

 الروابط والعالقات اإلجتماعية بين أفراد األسرة. 

 األسرة اإلستبدادية: 

تقوم على سيطرة األب على األسرة وإعتباره مركز السلطة املطلقة داخل األسرة، وال تمتلك الزوجة إستقالليتها  

 لذكورية املطلقة( أبوية( )السيطرة ا وشخصيتها اإلجتماعية والقانونية )أسرة بطريريكية

 األسرة الديموقراطية:

ينتشر نمط األسرة الديموقراطية في املجتمعات املتقدمة الصناعية، وهي أسرة تقوم على أساس املساواة 

 والتفاهم بين الزوجين، فال يتمتع أحد الزوجين بسلطة خاصة عن اآلخر. 
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اجتماعية متنوعة تقوم على عالقة القرابة وتتمثل ومن خالل ما سبق يمكن أن نقول أن األسرة عبارة عن بنية  

 في مجموعة من العالقات التي تحددها الثقافة. 

 عوامل التغير اإلجتماعي في األسرة:  -3

يعتبر العامل الديمغرافي عامل أساس ي في تغيير األسرة مثل كثافة السكان   العامل الديمغرافي: -

 ومعدالت الوالدات والوفيات، الهجرة الداخلية والخارجية وظاهرة التمدين.

يتبين لنا من خالل ارتفاع مستوى الخدمات والرعاية اإلجماعية التي    العامل اإليديولوجي واإلجتماعي: -

 في املجتماعات األوروبية مثل أملانيا إبريطانيا.  يحصل عليها األطفال خصوصا

يظهر من خالل خروج املرأة من دائرة البيت الضيقة إلى مجتمع العمل اإلنتاجي   العامل اإلقتصادي: -

 وما إلى ذلك من دعم إقتصادي لألسرة واملجتمع.

لواقعية وفقا لسياسة  وهي القوة الفكرية التي تعمل على تغيير النماذج االجتماعية وا العامل الفكري: -

 رات اجتماعية.ي متكاملة تتخذ أساليب ووسائل هادفة وتساندها بتبر 

-  

 مظاهر تغير األسرة:   -4

انعكست التغيرات اإلجتماعية والثقافية واإلقتصادية الشاملة التي شهدها املجتمع الحديث نتيجة التحضر 

 مهمة وتتمثل أبرز هذه التغيرات فيما يلي:والتصنيع والتحديث على األسرة فأحدثت فيها تغيرات جذرية 

تزايدت حرية الفرد في إنتقاء شريك حياته، وهي ظاهرة لم تكن موجودة من قبل، وشيوع أسلوب الزواج 

 الخارجي وذلك باختيار الزوجة من بيئات إجتماعية ال ترتبط بالضرورة برباط القرابة والدم. 

ق الذكور واإلناث بمختلف املراحل التعليمية وتطور الحياة ارتفاع سن الزواج عند الجنسين نتيجة التحا

 اإلجتماعية اإلقتصادية.

وخالصة القول بأن تغير األسرة يتم عن طريق مجموعة معقدة ومتعددة من العوامل الداخلية والخارجية 

ر في أحد مكونات والوسيطة، ونظرا ألن األسرة تعيش دائما إطارا ثقافيا تتفاعل معه تفاعال متنوعا، فإن التغي

 وأجزاء هذا اإلطار سوف يؤدي بالضرورة إلى تغيرات عديدة في األسرة. 
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 . وظائف األسرة:5

 تقوم األسرة عادة بثالث وظائف أساسية هامة في املجتمع:

 أ. إنها تنتج األطفال وتهتم بالبيئة الصالحة لتحقيق حاجاتهم البيولوجية واالجتماعية. 

 ي حياة املجتمع وفي التعرف على قيمه وعاداته. ب. إنها تعدهم للمشاركة ف

 ج. إنها تمدهم بالوسائل التي تهيء لهم تكوين ذواتهم داخل املجتمع.

ولإلشارة فإن األسرة قد فقدت نتيجة التحوالت اإلجتماعية الكثير من وظائفها وأصبحت مؤسسة إستهالكية  

كوين التي كانت منوطة باألسرة أصبحت منوطة بعد أن كانت مؤسسة إقتصادية وإنتاجية، كما أن وظيفة الت

بالدولة التي جعلت التعليم إجباريا وأقامت مؤسسات تعليمية وتربوية، أما وظيفة رعاية الشيوخ واملرض ى 

واملعاقين التي كانت في السابق منوطة باألسرة فقد أصبحت هي أيضا منوطة بالدولة التي أنشأت مؤسسات 

يحل التضامن الوطني محل التضامن األسري والعائلي داخل املجتمعات، ومع خاصة للقيام بهذا الغرض، ل

ذلك تبقى األسرة اإلطار املرجعي للفرد الذي من خالله يتمثل املجتمع والتقاليد واألعراف والثقافة املجتمعية، 

ن خاللها  فمن خالل  دورها تتحدد شخصيته ونظرته للطبيعة واألشياء وداخلها تنطلق أولى تجاربه التي م

 يكتشف ذاته ومحيطه. 

IV.  سوسيولوجيا الثقافة 

 أوال التعريف بالثقافة وسوسيولوجيا الثقافة:

 ما هي الثقافة؟  ✓

أصبحت الثقافة تعرف سوسيولوجيا بأنها مجموعة متكاملة من القيم واملعايير والتصورات واملعتقدات 

جماعيا وتتوارثها األجيال بصفة منتظمة داخل والرموز واألعراف والتقاليد واإلحساسات يتداولها الناس 

مجموعة بشرية معينة باعتبارها تشكل رأسماال رمزيا ثمينا يتعين اعتماده، ويستعملونه ألداء أربع وظائف 

 أساسية هي:
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. توجيه سلوك األفراد والجماعات: وضيط املعامالت القائمة فيما بينهم وهذا يحدث خاصة عبر النماذج 1

 ي يقع اإلطالع عليها بواسطة آليات التنشئة اإلجتماعية. السلوكية الت

 . تقييم األوضاع واآلفاق املستقبلية والتي يحدث عادة بواسطة ما يسمى باألنساق اإليديولوجية. 2

. تحليل الواقع املعيش سواء منه ما يتعلق بطبيعة اإلنسان أو بعالقته مع املجتمع أو مع التاريخ أو مع  3

ذا عادة بواسطة تصورات عامة، كثيرا ما يكون جزء منه ظاهرا وآخر خفيا غير مصرح به، الطبيعة ويحدث ه 

وهذه التصورات العامة كثيرا ما تقنن على شكل مذاهب دينية أو أخالقية أو فلسفية أو على شكل نظريات 

 شبه علمية في التاريخ الحديث. 

أو للعمل على تغييره، وهذه التعبئة تحدث عادة . تعبئة الطاقات البشرية: إما للحفاظ على الوضع الراهن 4

مؤسس علم إجتماع املعرفة(  1893/1947حسب كارل مانهايم )سوسيولوجي أملاني من أصول هنغارية 

بواسطة اإليديولوجيا عندما يكون الهدف هو الحفاظ على الوضع الراهن، وبواسطة الطوباوية عندما يكون  

 الهدف هو تغيير ذلك الوضع. 

 سوسيولوجيا الثقافة؟ما هي  ✓

إجماال يمكن تعريف سوسيولوجيا الثقافة بأنها العلم، أو التخصص العلمي في إطار السوسيولوجيا العامة 

الذي يدرس ويحلل العالقة املوجودة ما بين األنساق واملنظومات الثقافية واإليديولوجية من جهة ونظام أو 

تحديد طبيعة وأشكال هذه العالقة: هل هي عالقة إنعكاس  بنيان املجتمع من جهة أخرى، وذلك قصد معرفة و 

آلي ميكانيكي أو انعكاس جدلي أم هي عالقة قطيعة أو إستمرارية أم هي عالقة غموض أو وضوح، إلخ  

وسوسيولوجيا الثقافة إذن تتخذ من موضوعي الثقافة واملجتمع ميدانا لدراستها النظرية والتطبيقية، مع ما  

اليات حسب خصوصية التشكيلة االجتماعية واالقتصادية، ومستوى التركيب الطبقي يستتبعه ذلك من إشك

 للمجتمعات املختلفة.   

 ثانيا: تصنيف أنواع االنتاجات الثقافية 

يختلف تصنيف الثقافة باختالف منطلقات واهتمامات الباحثين، وحسب املنظور العلمي أو النظري الذي 
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قة الثقافة بالوضع أو الواقع اإلجتماعي، وتعبيرها عن طبقات وفئات ينظر إليها من خالله. ومن حيث عال

اجتماعية في مجتمع ما، يمكن أن نميز ، بصدد  تحليل النسق الثقافي الشمولي العام السائد في هذا املجتمع، 

 بين ثالثة أنواع أساسية من االنتاجات الثقافية، وهي كالتالي: 

: وهي ثقافة مكتوبة مدونة، من إنتاج مثقفين ومفكرين،  (culture élitiste)الثقافة النخبوية أو العليا  .1

يعتقد أو يفترض أنها تشكل مركز الصدارة في املجتمع، وبالتالي فهي تمثل، غالبا، ما يسمى بالثقافة  

 (culture dominante ou officielle )السائدة أو الرسمية: 

مجموعة من االنتاجات تتطلب تخصصا ومؤهالت  : وهي(culture médiatique)الثقافية الوسيطية :  .2

فكرية وفنية معينة. وقد أصبحت تحتل مكانة جد هامة في املجتمع مع تطور وسائل أو قنوات االتصال  

السمعية منها والبصرية: )من إذاعة،   (Mass : média-canaux de communication )الجماهيري: 

وسيطية بمعنى أنها تقع وسطا بين تعبير مقنن، وتعبير  وتلفزة، وصحافة، ومجالت، وسينما،...( وهي 

شبه تلقائي، وتنتقل عبر مؤسسات وأجهزة معينة: )كالجمعيات، والنوادي الثقافية والفنية، واملنظمات 

 السياسية، والزوايا، والحركات الدينية، واملدارس...إلخ(

 (culture populaire)الثقافة القاعدية أو الشعبية:  .3

ثقافة غير مكتوبة لها طابع شفوي تلقائي، وتتبلور في عدة أشكال تعبيرية: )كاألمثال، واألحاجي، والحكايات، وهي  

والطرائف، والنوادر ، واألغاني، والخرافات واألساطير...إلخ(. هذه التعبيرات التي تمثل مجموعة هائلة من 

 املعتقدات والتصورات السائدة في أوساط الفئات الشعبية. 

-sous) جدير بالذكر أنه تبرز داخل النسق الثقافي العام، ما يسمى بالثقافات الفرعية:وال

cultures/subcultures)  كثقافات خاصة بجماعات معينة )مثل: ثقافة البادية وثقافة املدينة، ثقافة األمازيغ

للثقافة السائدة:  (contre-culture)وثقافة العرب،...إلخ( هذا مع إمكانية بروز نوع من الثقافة املضادة: 

(culture dominante) .وذلك في إطار الصراع الثقافي اإليديولوجي ، 

 ثالثا: التنظيم اإلجتماعي لإلنتاج الثقافي 

واملقصود هنا هو أن هذا االنتاج يقع إبتكاره ونشره بواسطة عدة آليات إجتماعية، وهذه اآلليات نلخصها 

 كالتالي: 
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أهمها األسرة، الجوار، املدرسة املسجد، وسائل اإلعالم،... إلخ، وهي وسائل يقع  آليات التلقين:  -أ

 بواسطتها التعرف على معتقدات أو قيم أو رموز معينة. 

آليات التدعيم والتبرير: لترسيخ فكرة أو تصور ما نحاول ربطه بمؤسسات أو رموز أو إنتاجات  -ب

 ينية، األسطورة، العلم.وقعت املصادقة عليها سابقا، مثال: التعليمات الد

، بمعنى أن عددا من األفراد أو (Mécanismes de contrôle sociale)آليات املراقبة اإلجتماعية/  -ت

الفئات أو املؤسسات ... تكون لها وظيفتان، هما: دعم ما هو مقبول من جهة ومحاربة ما يعتبر 

أو الواقع من جهة أخرى. وهذه  انحرافا عن الطريق الصحيح واملستقيم، أو عن القيم أو الحقيقة

اآلليات متعددة ومتجذرة في العالقات االجتماعية ومعظمها يحدث بصفة ال واعية: فهناك اآلليات 

الرسمية ملراقبة القيم واملعتقدات من مدارس ومؤسسات فكرية وقيمية واختصاصيين، وهنا 

هو املؤسسات واآلليات غير كذلك مؤسسات عقابية ردعية كالقانون والقضاء. لكن املهم عندنا 

الرسمية، والتي بواسطتها يتم نشر االيديولوجيات وانتقالها. مثال الوسائل االجتماعية لدعم أو  

ملحاربة تصورات معينة كالسخرية واملقاطعة واالحترام واالحتقار. وهناك أيضا اآلليات األخالقية 

عملة مثال: الضمير، السخط، الرضا،  واملاوراء طبيعية. وفي هذا االطار نجد املصطلحات املست

الطيش، مفهوم الرجل )والدري(، )املعلم، والكانبو( في اللغة الشعبية، والبطل السلبي أو اإليجابي:  

)املسمار، جحا، احديدان،...( فهؤالء األبطال يصبحون أطرا مرجعية، كمثال: طرق املراقبة في 

 املجتمعات اإلسالمية.

ابعا: مقومات األنساق ا  لثقافية وااليديولوجية:  ر

 عادة إذا أردنا مسحا شموليا لنسق ثقافي أو إيديولوجي معين، فإننا نهتم بخمسة متغيرات أو مستويات:

وهي مبادئ عامة يعتقد الناس ضرورة العمل على تحقيقها كيفما كانت نوعية   (Les Valeurs)القيم:  -1

دائما قيما ذات طابع أخالقي )مثال: املعرفة، والعصبية،    املبررات التي يعتمدون عليها. وهي بهذا املعنى ليست 

 واملحافظة على التقاليد... إلخ تعتبر كلها قيما(. إذن فكل ثقافة تحتوي على جهاز من القيم.

: وهي مبادئ تطبيقية مستنتجة من قيم عامة ومنطبقة على وضعية أو حالة معينة.  (Les Normes)املعايير   -2

كن دراسة املعايير بدون دراسة القيم، فاملعايير هي بمثابة املراسيم التطبيقية إذا وعلى هذا األساس ال يم 
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اعتبرنا أن القيم هي الظهائر. لنفترض أن هناك قيمة عامة تحث على التضامن ففي هذه الحالة يمكن  

استنتاج قواعد سلوكية في مختلف املجاالت تحث بدورها على التضامن )كمساعدة اإلخوة، وتقوية 

لعالقات مع الجيران، وإعطاء األهمية لعالقات الصداقة...إلخ(. إذن فاملعيار هو قاعدة سلوكية أقل ا

 تجردا من القيمة: املعيار مبدأ خاص، أما القيمة فهي مبدأ عام. 

: وهي مجموعة من  (Les Croyances, Les conceptions, représentations)املعتقدات والتصورات:  -3

عتقد أن لها قيمة معرفية، أي أنها وصف أو تحليل ملا هو كائن، بعكس املعايير والقيم املبادئ واألفكار ي

 التي تحدد ما يجب أن يكون. 

: الرمز هو الش يء امللموس والحاضر واملالحظ الذي يعبر عن/أو يلمح إلى ش يء  (Les symboles)الرموز  -4

في ماديته بقدر ما يهمنا املدلول الذي يشير آخر غير موجود أو غير مالحظ. وبعبارة عامة، فالرمز ال يهمنا 

 إليه. 

إن الرموز هي جزء اليتجزأ من مختلف مظاهر الحياة اإلجتماعية، فكل التفاعالت االجتماعية بين األفراد  

والجماعات تندرج في إطار رمزي. واإللحاح على الرموز معناه أن وراء الكالم الظاهر، والسلوك الظاهر  

اسة الرموز معناها تعميم االنتقال من دراسة الظواهر إلى دراسة الدالالت.فمثال من يكمن كالم ضمني ودر 

مظاهر االستالب في املجتمع املغربي أن التعامل مع بعض الرموز: )السيارة مثال( يتم دون التعامل مع  

 دالالتها وأرضيتها العقالنية. 

املقصود هنا هو ردود فعل األفراد مجموعة من املواقف واملشاعر حول مختلف مكونات الواقع: إن  -5

والجماعات تجاه حالة معينة تعبر عن القبول أو الرفض، عن الحب أو الكراهية، عن الحماس أو الفتور 

 والركود ...إلخ. 

وهذا يعبر عنه بمختلف أشكال التعبير: إما وسائل لغوية، أو سلوكية... وهذه املواقف مرتبطة برموز وقيم 

 تقدات.ومعايير وتصورات ومع
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 احملور الرابع: املهنج واملهنجية يف عمل الاجامتع: 

التحليل الذي يستعمله علماء االجتماع هو التحليل املوضوعاتي وهو الوصول إلى املواضيع الرئيسية   -

 ثم الثانوية في دراسة مجال ما.

االجتماع والغاية منه الوصول إلى  املنهج: هو عبارة عن مسار منطقي الذي من خالله يشتغل عالم  -

البحث أو دراسة نظرية في العلوم االجتماعية كلها، تسعى املناهج إلى الوصول إلى تعميمات أو فهم 

 العالقات بين الوقائع التي نالحظها.

املنهجية: باملعنى الواسع هي مجموعة من األفكار التي توجهنا في عملنا العلمي. إن منهجية العلوم   -

اعية تقتبس الكثير من منهجية العلوم الطبيعية، وهنا نشير للمشروع األساس ي لوضع علم  االجتم 

االجتماع أوغست كونت الذي كان يسعى إلى تأسيس ما سماه الفيزياء االجتماعية بحيث يكون الخطاب  

دغم الذي ننتجه حولها أقرب ما يكون إلى الواقع. يلتقي مفهوم املنهجية بهذا املعنى بمفهوم البرا
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 )مجموعة من األفكار والتصورات التي اعتمدها عالم االجتماع في بناء نظريته( 

والبرادغم كما يعرفه املفكر األمريكي توماس كون في كتابه "فلسفة وتاريخ العلوم" هو تصور معين عن 

املشاكل الواقع الذي ندرسه واتجاه فكري في نفس الوقت، وهما اللذان يشكالن اإلطار املرجعي لحل 

االبستيمولوجية التي قد تطرح، كما أنه هو الذي يساعدنا على اختيار وبلورة برامج البحث. البراديغم ملا 

يمتد في الزمن يتحول إلى تقليد خاص يفرض نفسه على الباحثين بصورة من الصور باعتبارهم فاعلين 

من الثقافة السائدة بين مجموع علميين. إن االمر يبدو كما لو كان عبارة عن ثقافة فرعية مستقاة 

 الباحثين. 

 Le  »يمكن القول بأن علم اإلجتماع اليوم يتوزعه برادغمين رئيسيين هما: برادغم الواقعة االجتماعية 

fait social »  دوركايم(( وبرادغم الفعل االجتماعي((« L’action social »  وكل واحد منهما ))ماكس فيبر((

ا يبدو من خالل محاولة التصنيف التي نضع فيها مختلف التعارضات  يبدو كنقيض لآلخر وذلك م

 والتقابالت بين هذين البرادغمين:

 

اقعة االجتماعية )دوركايم(  الفعل االجتماعي )ماكس فيبر( الو

 أساسه الفلسفي: هو الفلسفة الوضعية  -

 

 املرجعية العلمية: نموذج العلوم الطبيعية   -

املوضوعية هي شرط املعرفة العلمية للظواهر  -

 اإلنسانية )معرفة املوضوع من الخارج(

 خارجية املالحظ الدارس -

املجتمع والظواهر املجتمعية هي ما ينبغي أن يكون  -

 املوضوع املركزي للبحث. 

االنطالق من الكل في اتجاه الجزء )ماكرو  -

 جيا( أو النظرة الكلية للمجتمع.سوسيولو 

ة  ولوجي ينأساسه الفلسفي: الفلسفة الفينوم -

 الظاهراتية(. 

 املرجعية العلمية: علوم الثقافة أو علوم الروح.  -

الذاتية هي شرط املعرفة العلمية للظواهر   -

 اإلنسانية )معرفة املوضوع من الداخل(.

 مشاركة املالحظ. -

األفراد هو ما ينبغي أن يكون املوضوع  التفاعل بين  -

 املركزي للبحث. 

اإلنطالق من الجزء في اتجاه الكل، وتفضيل النظرة   -

 امليكروسوسيولوجية التي تنطلق من الفرد  
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حتمية اجتماعية )أشياء تنتج بالضرورة،   هناك وجود  -

 يعني تقع خارج إرادة األفراد.

إن ما ينبغي أن يفعله الباحث االجتماعي تسجيل  -

 الوقائع االجتماعية بمعزل عن ذوات الفاعل. 

على عالم االجتماع السعي إلى تفسير الوقائع  -

 ا.االجتماعية تفسيرا سلبي

مهمة عالم االجتماع هي البحث عن العامي واملشترك  -

 والثابت وذلك بغاية الوصول إلى وضع قوانين 

 النتيجة:  -

تفضيل املنهج التحليلي االستنتاجي الذي تساعد   •

 عليه املقاربة الكمية

وسائل املنهج املعتمدة: االستمارة والتحقيق  •

 بالعينة للوصول إلى تعميمات تفسيرية. 

الوضعية الجديدة والبنيوية  :نظريةالمتدادات ال ا •

 والوظيفية.

األفعال االجتماعية تنبثق من األفراد ألنهم يتمتعون   -

 بالحرية. 

ينبغي على الباحث أن يسعى إلى فهم التعاريف التي   -

 ون االجتماعيون ألوضاعهم. يعطيها الفاعل

 يعتمد عالم االجتماع على فهم وتأويل أفعال األفراد. -

 على عالم االجتماع أن يدرس الحاالت الخاصة  -

 

 

 النتيجة:  -

تفضيل املنهج االستقرائي الذي يقوم على   •

 املقاربة الكيفية. 

يقوم أساسا على املقابلة واملالحظة باملشاركة   •

 البيوغرافيا(وحكايا الحياة )منهج 

االمتدادات النظرية: التفاعلية الرمزية، ثم   •

 نظرية البنائية أو الظاهراتية الجديدة. 
 

 هذا االنقسام بين التوجه الفهمي والسوسيولوجي يعطي للسوسيولوجيا قيمة استكشافية. يقول )بوديو( 

متناقضين، ويقول بأن هذان االتجاهين يقول )بيرجي( في "خلق السوسيولوجيا" بأن اتجاه فيبر، ودوركايم ليسا  

هما في الحقيقة متكاملين ألن الواقع االجتماعي والعمل الذي يقوم به عالم االجتماع هو في نفس الوقت ذاتي 

 موضوعي وعندما تقع بعض الغلو في اتجاه يظهر اتجاه آخر.

 م دائما صحيح وبالتالي فاملنهجية يجب أن تكون هي األخرى ذاتية وموضوعية. فهذا التقسي

 ملاذا بعض علماء االجتماع يتبنون اتجاه ذاتي وآخرون يتبنون اتجاه وضعي؟

 ملاذا نستعمل املقاربة الكيفية أو الفهمية؟

بالنسبة لعلماء االجتماع الذين يتبنون هذه املقاربة يتساءلون هل يمكن أن نعرف املوضوع االجتماعي معرفة  
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 أخرى: هل يمكنني أن أدرس األشياء وأنا خارج عنها؟خارجية ملا هو اجتماعي؟ بصيغة 

 في هذا الصدد يعتقد دوركايم أن الفعل االجتماعي يجب أن يكون مستقال عن أحاسيسنا، وأفكارنا وتقاليدنا. 

 وعلماء االجتماع  يتساءلون: ماذا يبقى من موضوع ما عندما ننفي كل ما نعرفه عنه؟ 

 جب أن نعتمد على التمثالت في دراستنا.وبهذا الصدد يقول ))دوركايم(( ال ي

لكن نجد أصحاب االتجاه الفهمي يركزون على التمثالت في فهم الواقع ولهذا فإن مهمة عالم االجتماع ليس 

 دراسة األشياء، وإنما التفاعل معها.

ساسية برادغم الفهم ينطلق من إطار سوسيولوجي يضع مبادئ أساسية، لتناول الظواهر، وهذه املبادئ األ   

 هي ثالث: 

 عالم االنسان ليس عاملا موضوعيا، إنه عالم ذاتي يبنيه الفاعل من خالل أحاسيسه وتمثالته.  .1

املهم في دراسة الظواهر اإلنسانية وقراءتها عن طريق الفهم ومحاولة تفسيرها عن طريق املعنى أو املعاني  .2

 التي يعطيها الفاعلون لها 

 يعطيها الفاعلون ممكن بفضل مشاعر التعاطف والتعايش والتبادل. إن بلوغ املعاني التي  .3

 

املقاربة الفهمية تسعى إلى إعادة بناء العالم من خالل املعاني واألفكار والتمثالت التي يحملها الفاعلون   

علوم عن الظواهر أو األفعال التي نالحظها أو نريد دراستها، ولبلوغ هذه املعاني والفهم فإن الباحثين في ال

االنسانية قد عملوا من أجل ابتكار وتطوير طرق وتقنيات ومناهج. وبالنسبة لبرادغم الفهم فإن املناهج 

التي تعتمد في إطاره تم االتفاق على وصفها بالكيفية أي املناهج تعتمد في جمعها بمعلومات وفي تحليلها 

 على تقنيات تسميها أيضا كيفية. 
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افيا عامة:  ببليوغر

 القراءات اإلجبارية:

 علم االجتماع، أنطوني غدنز، ترجمة فايز الصباغ  -

 القراءات التكميلية: 
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