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 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 شعبة علم االجتماع

 الفصل الرابع

 الوحدة: سوسيولوجيا القروية

 ) المحاضرة األولي(

 ذ. مبارك الطايعي

 

 مدخل عام:

  

يعتبر علم االجتماع القروي فرعا معرفيا من علم االجتماع العام، مثله في ذلك مثل علم االجتماع 

الحضري، وعلم االجتماع الديني، وعلم اجتماع التربية، وما إلى ذلك من الفروع المعرفية 

األخرى. إالّ أن هذا التمييز بين هذه الفروع الموصوفة بنعوت مخصوصة هو تنوع في حقول 

العلم وفي اختيار المواضيع التي يدرسها؛ كما أن كل فرع علمي من حقول هذا العلم يرتبط  هذا

أْملَْت بواعَث نَْشأتِه؛ كما أن  spécifiquesبشروٍط تاريخية وإبستمولوجية )معرفية( مخصوصة 

لتعقد الظواهر االجتماعية ولتطور المعرفة السوسيولوجية في مواضيعها ومناهجها كانتا من 

 أو فروعات علم االجتماع. اء هذا التفريخ التخصصي لموضوعاتور

إذن، فعلم االجتماع القروي ال يشكل تأسيسا علميا من خارج السوسيولوجيا العامة، لكنه علم 

مخصوص بموضوع محدد لدراسة الظاهرة القروية في كل أبعادها االجتماعية والثقافية 

 والسوسيومجالية.

ة القروية؟ وما هي المعاني التي يحملها نعت "القروي"؟ وما هي داللته لكن، ما المقصود بالظاهر

 distinctionالسوسيولوجية؟.. هل هو نعت لمجال أو وصف لتنظيم اجتماعي؟ أم هو تمييز 

 سوسيواقتصادي؟ أم تصنيف لنمط في اإلنتاج؟ أم هو شكل من أشكال التقسيم االجتماعي للعمل؟

سيولوجية عن غيرها لهذا المجال القروي؛ على اعتبار أن هذا وما الذي يميز المقاربة السو

"القروي" هو موضوع اشتغال تخصصات علمية أخرى؛ مثل: الجغرافيا، علم االقتصاد القروي، 

 االثنوغرافيا، التاريخ...؟

هذه األسئلة من بين أخرى عديدة سنحاول أن نلتمس من خاللها الجوانب المرتبطة بالموضوع 

  القروية ونوع المقاربات المعتمدة في فهم الظاهرة القروية. السوسيولوجي
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ي المحور األول: الظاهرة القروية: الداللة وطريقة المعالجة )الخطاب السوسيولوج

 للظاهرة السوسيولوجية(

 أوال: الخطاب السوسويولوجي حول الظاهرة القروية

 في نشأة علم االجتماع القروي: -1

 

اإلبستيمولوجي حول نشأة علم االجتماع القروي إلى ضرورة معرفة الشروط يقتضي التساؤل  

من الوهلة  التاريخية والمعرفية التي أملت االختيار والحاجة إلى هذا النوع المعرفي، الذي قد يبدو

الذي جاء وليد  األولى أنه تعديل في االهتمام األساس، الذي ارتبط ببروز السوسيولوجيا باعتبارها العلم

القروية  حاجة المجتمع الصناعي  إثر تناقضات خلخلت بنياته التقليدية؛ كما أن نشأة السوسيولوجيا

معات ارتبطت هي األخرى بشروط الحاجة التي أملتها التحوالت التي مست العالم القروي في المجت

 األوروبية بعد الحرب العالمية الثانية.

( لم يكن نتيجة )خاصة بالنسبة للمدرسة الفرنسيةية ويمكن القول أن تأسيس السوسيولوجيا القرو 

تطور معرفي ) ابستيمي( من داخل حقل السوسيولوجيا العامة، بل جاءت نتيجة التداخل والتكامل 

المعرفي بين مجموعة من التخصصات التي اهتمت بالمسألة القروي منها ) جغرافيا ، التاريخ ، 

ان  1Bertrand Hervieuهذا الصدد يشير بيرتراند هارفيو االثنولوجيا ، االقتصاد القروي..( وفي 

السوسيولوجيا القروية في تأسيسها استلهمت مفاهيمها واسئلتها النظرية من الدراسات التاريخية ) 

واالبحاث الجغرافية ، والدراسات االثنولوجية  خاصة التاريخ الوسيط اي الذي يعنى بالقرون الوسطى(

وجيون في امريكا ) من مثل دراسة روبير رادفيلد من مدرسة شيكاغو( خاصة تلك اعدها االثنول

 Alexanderالتي اعدت في روسيا خاصة دراسات شيانوف   والدراسات في علم االقتصاد القروي

Tchayanov:في كتابه(.l’organisation de l’économie paysanne, fut publiée en 

russe en 1925, a été publiée en anglais en 1966, en 1970 en espagnol et en 

 2français en 1990 

                                                           
1 Bertrand Hervieu et François Purseigle : Sociologies des mondes agricoles, édi Armand colin, 2013 ; 
2  C’est Basile Kerblay , spécialiste d’études soviétiques, qui fit connaitre en France l’œuvre de Tchayanov en publiant , en 1964, Tchayanov, un 

carrefour dans la pensée agraire en Russie de 1908 à 1930 . ائيل , فهو يف كتابه حاول تش يانوف ان يبلور نظرية الانظمة الاقتصادية غري الرأ ساملية واليت تضع يف مقدمهتا الاقتصاد الفاليح الع

ا المنط الاقتصادي تنبع من نوع الغموض متد العمل , ففي نظره ان اصول هذريفا لالس تغاللية العائلية مكقاوةل لعائالت الفالحني أ و احلرفيني ال يعمتدون عىل يد عامةل مأ جورة بل سواعد املنمتني للعائةل مه مع يقدم تع

 املعطى ملفهوم العمل ، للعائةل، لالنتاج ولالس هتالك    
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لم يكن اال في الخمسينيات اي ما ما بين   CNRS 3 تأسيس مختبر للسوسيولوجيا القروية من داخل  ن كما أ

برؤية بسيطة ومنطلقة من سؤال يبحث في المكانة الخاصة التي بدأ يحتلها الفالح داخل    1954و 1953

ع الفرنسي خاصة بعد التحوالت التي احدثتها االختيارات الصناعية . وفي هذا الصدد يشير ماندراس المجتم

الفالحة تطورا مذهال تغييرت معها وضعية الفالح ، حيث تحول من مزارع بسيط الى مقاول  لقد عرفت

يثة في التسيير. مع هذا ومستثمر، يعتمد على التقنيات الحديثة في االنتاج ويستعمل االساليب واألدوات الحد

التحول صار القرض الفالحي والتعاونيات مجرد مؤسسات مساعدة ومدعمة عكس ما كانت عليه من قبل 

استلهم كل هذه التحوالت  CNJAالفالح. كما ان المركز الوطني للفالحين الشباب  كمراقبة ومشرفة على

 نفسا قويا  للتحديث وللنزعة االنسانية  .  وجعل منها

ارات لتصنيع ن هذا التحول وما رافقه من سياقات للتحديث  ومن اختيهذه التحوالت وما رافقها كما أإن 

دتها المجتمعات المنظومة اإلنتاجية للمجتمعات القروية في اوروبا عموما، كان نتيجة للسياسة التي  اعتم

ت على إفراز لت هذه التحوالاألوروبية وهي تمثل النظرة الجديدة لهذه الدول لمجالها الترابي، وقد عم

خلخلت تمالمح التغير التي مست المشهد الزراعي في المجال القروي وما يرتبط به من أنظمة إنتاج 

ضوعَ إشكاٍل معها البنيات التقليدية للنظام االجتماعي القروي عموما حتى صار معها المجال القروي مو

 أمام أي محاولة علمية تسعى لتحديد هويته.

رتبطة بهذا ملتها  رغبة معرفية مقروية بالنسبة للمدرسة الفرنسية أن شروط تاسيس السوسيولوجيا اللذلك فإ

البد من  التحول وبالمنظور الصناعي للمجتمع الفرنسي، حيث تبين انه لتطوير وتحديث القطاعات الصناعية،

زء من أهداف ا القروية وقتئذ وجتحديث الفالحة الفرنسية فكان هذا االختيار من اولى اهتمامات السوسيولوجي

ة كانت تاسيسها. إال أن مسالة تطوير وتحديث الفالحة الفرنسية التي بدت وقتئذ عصيبة وتعرف مشاكل عد

بالدراسة  بهدف تمكين المصانع والمعامل من التطور والنمو. ولمعالجة هذه المسألة اقترح ماندراس التوجه

قروية كلة الفالحة. لهذا كانت اولى انشغاالت السوسيولوجيا النحو معرفة وضعية الفالح قبل معرفة مش

ح  ومستقبل بالمنظور الماندراسي هو الفالح. وهو انشغال جاء نتيجة ما ساد في الستينات من نقاش حول الفال

 القرية .

                                                           
لمركز اجي بهذا وان  جورج كورفيتش كان من وراء تاسيس مختبرات البحث السوسيول هيرفيو  برترانديشير   3

بالطبقة  غالالن تورين  باالشت:فكلف أحيث قسم المجاالت التي يجب االهتمام حولها بين  مجموعة من الباحثين الشباب

خير  دراسنوما   يروقراطية ومن تنظيمات ومؤسسات،بانظمة الدولة ومايرتبط بها من اجهزة بميشال كروزيي  و العاملة

وقع على الفالح  هفكان اختيار على الفالح والعالم القروي.او  الحاميات العسكرية ) الثكنات( والجنود الشتغال على بين ا

شتغال البحث ا . وهذا التوزيع في حقولالمعتقداتالذي كلف االشتغال على الدين و ازان بير والمجتمع القروي و اخيرا  

 السوسيولوجي يعكس رؤية جورفيتش لنوع التحوالت الذي بدأ يعرفها وقتئذ المجتمع الفرنسي.
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هم االوائل الذين دقوا ناقوس الخطر    .M. Gervais C. sevolin . J Weil 5أن   4يشير ماندراس

 une France فالح    بإصدارهم لكتاب جماعي عنوانه: فرنسا بدون  tocsinصوص هذه المسألة بخ

sans paysan  وكان لهذا االصدار صداه على الخالصات التي جاء بها كتاب ماندراس نهاية الفالحينfin 

des paysans   نتصور . و فيه انطلق ماندراس من السؤال التالي: هل يمكن ان  1967الصادر سنة

وقد شكلت نتائج هذا الكتاب وما حملته من نقاشات اطارا لتاسيس علم  فالحين او مزارعين؟مجتمعا بدون 

 االجتماع القروي بفرنسا.

يا على السوسيولوج 1949فر في مقالة له منشورة سنة  يما بخصوص موضوع هذا العلم فيشير هينري لفأ

  والتي عرفها بكونها شكل من« la communauté paysanne « لقروية أن تهتم "بالجماعات القروية :

لمرتبطة في التجمعات البشرية او االجتماعية المنظمة وفق انماط تاريخية محددة، اي مجموعة من العائالت ا

الحظة التغير حياتها ووجودها باالرض". وهذا التحديد قائم على رؤيتين : اعتبار الجماعات القروية اطارا لم

 من جهة، واعتبارها بنيات عميقة ودائمة لبروز الظواهر واالفعال القروية.االجتماعي 

ندراس بتعبير ما société paysanneالمجتمعات الفالحية  هذا التحديد للموضوع في الجماعات القروية أو

ة تشكل القرن الماضي  منها من تحاول ان تبحث في مدى كون الجماع 80منذ  ولد اسئلة واشكاالت  انطلقت

ل نابع خصوصية  للمجاالت القروية  حيث تبرز الظواهر التي يعنى بها علم االجتماع القروي . وهو اشكا

 فيما تعرفه المسالة القروية من اختالف في التحديد ، والذي يمكن ان نرده الى مسألتين:

 يتين:مسألتين أساس

 جتماعي، هو كون الظاهرة القروية تتميز بتعقيداتها حيث تعرف تداخل البيئي باال األولى

 والزراعي باالقتصادي، والثقافي والسياسي برهانات التنمية.

 ترتبط بمنهج العلوم التي تتخذ الظاهرةَ القرويةَ موضوَع دراستِها، وإلى آليات  والثانية

"المجال القروي يشكل بأن  Henri Menderas (2003-1927) هينري مندراس مقاربتها لهذه الظاهرة. ويشير

حقال لالشتغال العلمي لمختلف التخصصات في العلوم اإلنسانية واالجتماعية؛ فدراسته؛ أي: المجال القروي 

لم تشكل قط تخصصا مستقال؛ فالجغرافيون يقومون بتحليل العالقة بين اإلنسان والوسط الطبيعي، والعمل 

وهو من أقدم التخصصات -ية؛ كما أن االقتصاد القروي على فهم أشكال التوزيع المجالي للظواهر اإلنسان

يهتم باإلنتاج وأساليبه؛ والتاريخ االجتماعي   -المهتمة بالظاهرة القروية، وهو فرع من االقتصاد السياسي

يهتم أيضا بماضي المجموعات البشرية التي كان عيشها يرتبط باألنشطة الزراعية؛ كما أن األثنولوجيين 

التي تدعى بالتقليدية والتي كانوا يبحثون من خاللها على عناصر إنتاج القوت بالنسبة  يدرسون البنيات

                                                           
4  L’invention de la  paysannerie un moment de l’histoire de la sociologie française d’après- guerre 

 INRAمه ثالثة اقتصاديني يشلكون فريقا ينمتي اىل   5
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للقرويين؛ وأخيرا نجد عالم النفس والديموغرافي يهتمان  هما أيضا بالمسألة القروية وما يرتبط بها من 

 ظواهر تفيد اهتمامهما".

إيبيستيمولوجية مرتبطة بأسئلة كل علم إذن هذا التنوع في االهتمام وما يطرحه من إشكاالت منهجية و

هو جزء من االختالف في الطروحات وفي نوع األسئلة المجيشة حول الظاهرة القروية؛ وهو إشكال -

كذلك يُبرر دعوة التداخل والتكامل بين مختلف هذه التخصصات لدراسة الظاهرة القروية. في هذا 

"على المختص في السوسيولوجيا القروية : Henri Menderas (2003-1927) هينري مندراسالصدد يقول 

أن يكون على اطالع على مناهج وتقنيات جميع التخصصات االجتماعية على األقل لضمان معرفة تقربه من 

 فهم الظاهرة القروية".

 لكن مع هذا اإلشكال:

اهرة هل يمكن أن نتحدث عن معرفة سوسيولوجية للظاهرة القروية تكون كفيلة لفهم هذه الظ

 في مختلف سياقاتها االجتماعية والتاريخية والمجالية؟..

وهل تسعفنا المقاربات والنتائج النظرية وما أنتجته وخلفته من آليات ومداخل منهجية لفهم 

 الظاهرة القروية داخل المجتمعات الخارجة عن الدائرة األوروبية؟..

بتعدد معارفه ومناهجه لمقاربة  كيف نستنطق "اإلنتاج القروي" ـ الدراسات واألطروحات ـ

 المسألة القروية في المجتمع المغربي؟

وما هي الحلول اإلبستمولوجية للتعامل مع اإلنتاج السوسيولوجي األوروبي وباألخص 

 السوسيولوجيا القروية الفرنسية لبناء معرفة حول مجاالتنا القروية بالمغرب ؟

............... 

 ) يتبع(


