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 ة المؤسسات االجتماعية  :  شعبة علم االجتماع الفصل الثاني ذ. محمد جاج مجزوء     

 2019/2020الدورة الربيعية      

 المجتمع بدل اجل خدمةالمؤسسة االجتماعية حقل مركب من المعايير االجتماعية مترابطة ومنظمة من  

إطار  المجتمع فيأن الدولة الحديثة   تسهر على استقاللية  بمعنى . العمل على تعبئة السياسية فقط

انطالقا من فكرة االنتقال من شرعية الدولة إلى مشروعيتها بمعنى االنسجام  وذلكمؤسسات اجتماعية. 

رعاية وصون  واالقتصادية فيوالتكامل بين مختلف المؤسسات الحقوقية واالجتماعية والتربوية والدينية 

 إسعاده في المجتمع.حرية المواطن و

معاهد اإلصالح  -غير المتخصص الذي يعتبر )مصطلح المؤسسات االجتماعية( لمنظور العواموخالفا 

يستعمل علماء االجتماع مفهوم …. ودور التربية االجتماعية والكنائس والمساجد والمنظمات الترفيهية

سلوك االجتماعي في مجاالت حياتية المؤسسات االجتماعية لتحديد ووصف النظم المعيارية المحددة لل

عدة  يمكن االقتصار  على بعض منها: القرابة واألسرة، ومجال نقل المعرفة من جيل آلخر وهو مجال 

 ثمومجال السلطة والقوة الشرعية والنفوذ وهو مجال السياسية  ؛ثم مجال الدين  )المدرسة(التربية والتعليم

 أنه البد أرىالتأصيل وحرصا على .   وهو المجال االقتصاديمجال اإلنتاج وتوزيع السلع والخدمات 

 لقبيلة.ا بمؤسسةالبداية من 

 سة القبيلةمؤس  *

ديه كان ى هفي مجتمعات البداية لعبت القبيلة بنظم وقيمها الدور األساس في التنظيم والتسيير الذي عل

 .التاليموضوع سنحاول بسطه على الشكل  التعايش والتساكن. 

 اإلطار
 مفهوم القبيلة

 مفهوم القبيلة وتعاريفها

 )المقترب االصطالحي واللغوي(

 المدرسة األنثروبولوجيا 
 األطروحة االنقسامية

 المدرسة الماركسية

 المقترب التطوري

 مرحلة حكم األمغارات

 القبيلة والسلطة

 ةمفهوم مؤسسة القبيل
 

 تقديم

، تناقضاتها، تجلياتها إخفاقاتهاتحوالت تستحق التفكير في طبيعتها،  ،عرفت هياكل المجتمع المغربي

لتشخيص وتحليل منطق وإنما . فأو التخلدرجة النمو  سنجاحاتها. ال لقيا، إيجابياتهاتقاطعاتها، سلبياتها، 

 . التنقيب األنثروبولوجي في المجتمع هو نوع منفي هذا المنطق  االجتماعي والبحثالنظام 
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 وبماضي بالتاريخهتمام في تحليالته عن اال ينأ ؛يالدور كإيمتجاه االذي السوسيولوجي إن البحث 

ة تيمولوجيرافقها من تطور للحركة اإلبس وما جتماعية.تطور العلوم اال االجتماعية. األنالظواهر 

 .دالواح ، وإلى إبراز بؤس التخصص الضيق ذو البعديالدور كإيمتجاوز البناء  إلىالمعاصرة أديا 

ما  المغربي لتفسيرفي المجتمع  ثما حد رأو تطولى تسلسل إهتداء اال يال يعن إلى التاريخ، نارجوع

ال كزمن  نبالزمن. زمله عالقة  هالذي نعنيالتاريخ  عادية إنمافي المجتمع بطريقة سردية  ييجر

في حاضره  علم االجتماع.  ندرس المجتمع في ينكباحث. فيرتب األحداث بشكل دياكروني الذي، الساعة

 Jean)  ل بياجي )كما يقو ،وليس في ماضيه؛ ومن خالل الموقع الذي يحتلّه الماضي في الحاضر

Piagetوذلك  ،جتماع"" تكتسب العالقة بين الماضي والحاضر دفعا خاصا وأهمية استثنائية في علم اال

 فكري وتساؤلإشكالية بهاجس نظري وهّم  تماع عالقةاالجعلم  يوالحاضر فألن العالقة بين الماضي 

عن عودة المجتمعات إلى ماضيها وهل يعود الوضع المجتمعي الحاضر إلى التتابع الزمني لألوضاع 

أن كل مرحلة من تطور  :جتماع يواجه على الدوام المأزق التالي:" إذا قالواجتماعية الماضية؟ فعالم االاال

يالحظون أن  ومستمر فإنهمخط تطّوري متتابع المراحل  سبقتها فية التي المجتمع تعود إلى المرحل

ن المجتمع الحاضر يعود إإذا قالوا  أوجه كثيرة منه، يقطع مع التاريخ الماضي. و الحاضر فيالتاريخ 

أوجه كثيرة منه؛ يشكل امتدادا  الحاضر فيإلى المرحلة الحالية وحسب، فإنهم يالحظون أن التاريخ 

 خط تطوري متتابع المراحل ومستمر."ي الماضي، ومرحلة من مراحله ف للتاريخ

 ، هومن المفاهيم المتعدد التصورات:افمفهوم التاريخ؛ إذ 

أو  ،دتصاأو االقجتماع هناك التاريخ كواقع اجتماعي ماض، وهو الذي يتناوله بالدراسة عالم اال *

 "بالحقيقة التاريخية"؛ ىما يسميوجد  ىهذا المستوفي والمؤرخ... 

 ألفرادعبر خطاب ا األفراد ويتبلورأصبح تصورا لدى  معيش ولكنههناك التاريخ كواقع اجتماعي *و

 والمجتمعات حول نفسها؛

الباحث  المؤرخ طموح تأويال يتقلصاعتبرناه  االسابقين. وإذكتأويل للنوعين  يكعلم: "أ"*هناك التاريخ 

 يتساءللعت، حقيقية وق ثلمجموعة من أحدا ءهو إحيالى أساس أن التاريخ ينطلق ع يإذ الذ عن الحقيقة.

 بها حبكة تاريخ المجتمع. تالتي تشكلعن الطريقة 

يمكن أن  ندرس الموت لكي نحيا. وال نللموت. ولك"دراسة  اإذ إذا كان التاريخ دراسة للماضي، فهو و

إذن  الفي تقديس  اوننبذها. حياتنأن نحيا ونحن نكره الموت  نال يمكنحيا ونحن نقدس الموت. كما 

الماضي)السلفية( والفي كرهه ونبذه)التغريب(.فن تقديس الماضي نجعله يكتسحنا في الحاضر ويجعل 

أن كره الماضي  اشيوخا. كمأي 1يجعلنا نولد بشعر أبيض" "نتشهكما يقول  الحاضر يعيش كماض. أو

لوقائع وتصورات  ا عنه في التاريخ. إجماال يصبح العمل التاريخي تحويالمسكوت نما كايجعلنا نغفل 

هو  يمكن اعتباره واقعا، بقدر ما معايير نسميها المنهج التاريخي. إلى نص ال ورموز حسبودالئل 

 تأويل للواقع.

                                                            

:                                                                                     
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 ركيب. والبحث  عن أسس هذا الت إلى نادفعت ،إن الطبيعة "المركبة" لمكونات المجتمع في العصر الراهن

يشهد مظاهر  المجتمع" المغربي" لكي نجيب على أسئلة الحاضر. .فحاضر ،الماضي إلىنتقال  اال

ستمرارية والتواصل في بعض المؤسسات والرموز. الوقت نفسه يحمل بين تناياه عناصر اال التحول وفي

 ذلك بول باسكون في  مناسبا ت وكتابات متعددة. أكد كما

ينطلق مما   لالقبيلة؟ تساؤعن ماهي هذه  ما تساؤلبمعنى  والمجتمع المغربي؟ ههو  افالتساؤل عن م

 إال اعتماداالعام الذي لن يتوضح  عام. هذا وما ه، وهو في الحقيقة يرنو الوصول إلى معرفة صهو خا

هي في هذه القبائل أو تلك، بأسمائها بل وبتاريخها السوسيوثقافي  على دراسة تجلياته الخاصة التي

هي  وبالتالي ما تنمو وتتطور؟ فالقبيلة. كي الخاص. ضمن هذا التساؤل الدائري إذن، يمكن تحليل 

 التحوالت السوسيوثقافية واألنثروبولوجيا التي تعتمل في مجتمعها وأسرها؟

نجزت حول القبيلة المغربية أمن مختلف الدراسات التي  الخاص أيلى إنطالق من العام اال نالقد اختر

أنها ستساهم في  طريقة نعتقد يالدراسة : "وه هي موضوع  القبيلة التي ىمعينة. إلاذج أو عينات عبر نم

على مستوى إدراكها كتصورات أو كواقع  كمفهوم أوعلى مستوى إدراكها  القبيلة سواءتصورنا حول 

موضوع  ،خاصة الشباب منهم :لباحثاوالسوسيولوجي  ،ياألنثروبولوجتمثله قبيلة الوعي الثقافي 

 طبيعة التحوالت السوسيوثقافية  االجتماعية ومعرفةخصب للتفكير في بنياته و ميكانيزماته 

الكيان المادي  الفعلية ذاتتعتمل وسطه. مع ضرورة اعتبار القبيلة هي السلطة  التي .اواألنثروبولوجي

وما تالها. اهتم الباحث  ات من القرن العشرينيتاريخيا في البالد. وفي بداية الستين والرمزي المتجذر

. فأنجزت وسيسيولوجيا اوأنثروبولوجي أبستمولوجيابإعادة تحليل المجتمع المغربي تحليال ، المغربي

كون أغلب  لىعالمواضيع فضال كثير من  التخصصات وفيمن  في كثير، أكاديمية ومنوغرافيات ثأبحا

،ثقافي ...( لن  سياسي اجتماعي، اقتصادي،كتابة تاريخ وطني شمولي )  نتصور: أمن  الباحثين انطلقوا

منطقة على حدة، أو بالتركيز على موضوع من الموضوعات وأشكلتها  إقليم أوتتأتى إال بكتابة تاريخ كل 

 وتفكيكها وتحليلها ".

دراسة البنيات القبلية في المجال يفترض فيه عدم تغيييب  ،في القبيلة  فإن البحث وتأسيسا على ذلك

المؤسسات  بالعمل وأشكالالمحددة  ةالبشرية: والتقنيوبالطاقات ،قبائل باألرض  بيعي وعالقةالطالمادي 

 فيها وعالقتهجتماعية السائدة العالقات اال عالمجتمع "،وأنوا قتصادية لمجتمع وأسر جتماعية واالاال

 االثقافية. كموتماوجاتها  ونمط حياتها  ،بالسلطة وبالمؤسسات الدينية والمواسم واألضرحة وتحوالتها

 العشرين. نهاية القرن  واالجتماعية لمغربقتصادية ضمن التشكيلة االاإلنتاج سيتم دراسة أنماط 

 وتعاريفها مفهوم القبيلة 1

في تفسير األحداث ووقائع المغرب على القبيلة.  ،نون واألنتربولوجيولقد ركز الباحثون اإلثنولوجي

تتجلى في كون القبيلة هي األساس الذي شيد عليه المجتمع  ،استقرائية نتيجةقبلية وانطالقا من فرضية 

التاريخ  لاختزاليا: يختزاعتبره البعض  لالقبائل". تحليتاريخ  هالمغرب: أنالمغربي،" تاريخ 

هللا  ذلك عبدتعليلي" يتصف بالتعميم والنسبية كما ذهب إلى  القبيلة "حكمالسوسيوثقافي للمغرب في 

 هطبعا. ولكنأساسي وضروري  لالمجتمع. عام" إذ القبيلة ليست سوى عامال من عوامل تشكل العروي

ليس كافيا لفهم تاريخ المغرب، ولربما كان مفهوم القبيلة "هو العامل الحاسم لتشكل بعض الدول أو 

 اإلمارات العربية خاصة في الشرق األوسط "
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هي ظرفية  ،كان مشروطا بظرفية تاريخية محددة ؛ةبالقبيل ةالكولونيا لي السيسيولوجياإن اهتمام 

توجه إّن .ستفهامات عدة :من يحكم في المغرب ؟أعطت األولوية ال ظرفية.ستعمار، والتوسع الفرنسي اال

أو  ،ااألنثروبولوجي أو اإلثنولوجيا،أو  سواء كانت في مجال الجغرافيا البشرية .ةالكولونيا ليالدراسات 

دائما المزج بين إدارة المعرفة وإدارة السلطة. توجه كان يحاول التوفيق بين تحاول  -السوسيولوجيا

بمدى مشروعية واقتناعا منه  إرضاء للرأي العام المغربي والفرنسي على الخصوص. ،ختراقالغزو واال

هناك،  إن بل من أجل التحضير. بحيث ،ستعمارالتدخل. فالتدخل بهذا، المفهوم ليس من أجل الغزو واال

المتوحشة". هذا، التوجه و" "ةالعربية "البربريالة إنسانية  يقوم بها الغرب المتحضر تجاه المجتمعات رس

 " إننا لسنا غزاة ،إننا فقط محّضرون ." توجه ئالكبير: ليوطستعماري تلخصه القولة الشهيرة للمنظر اال

على مستوى الوطن وعلى مستوى  كبير ولوبشكل  اإليديولوجية ساهموبغض النظر عن حموالته 

وبداية  19المعطيات التي اعتمد لتبرير أطروحاته. في تجلية وإغناء معارفنا حول مغرب أواخر القرن 

 ستفادة منه واستثماره في فهمنا لذاتنا ". ومن تم يصبح مشروعا لال20القرن 

من خالل وظيفتها هل ندركها  :ل عن كيفية إدراك القبيلةءانطالقا من هذه اإلحاطات نتسا

كأنساق سياسية فرعية؟ أم أنها تتحدد من زاوية  –قبيلة -السوسيوتاريخية ونقول بأنها الثالثي: سلطة

طبيعية  حصيلةخالل ارتباطها بالمجال وفي عالقاتها مع مورفولوجية األرض؟" أم أنها ليست سوى 

 ثابتيمكن مقاربتها ككيان كيف  ،لتوسع أسري متوحد األصل؟ وعلى مستوى البحث موضوع الدراسة

مية التي وكونها فوق ذلك كائن اجتماعي متحرك، وما هي المقتربات المفه موالمكان؟ أمحدد في الزمن 

 يمكن تقديمها ؟

 صطالحي واللغويالمقترب اال

 الرأس و هي:ورد في لسان العرب أن القبيلة واحدة، قبائل 

 سميت قبائل العرب الواحدة قبيلة ؛ وبها الشؤونتصل بها  ،القطع المشعوب بعضها إلى بعض*

 ؛من قبيلةكل قطعة  الشجرة: أغصانها و بعض. وقبائلوقبائل رهل، حناؤه المشعوب بعضها إلى *

 ..يعضدانها؛جنبيها.القبيلة صخرة تكون على رأس البئر والعقبان دعامتا القبيلة من *

أب  الناس: بنواث يقدم الساقي القبيلة من القبيلة والمنزعة، وعقاب البئر حي األعرابي وهيعن ابن *

 واحد؛

 .سائرهم من الناس  التهذيب :أما القبيلة فمن قبائل العرب و*

 .الفخذثم البطن، الشعب أكبر من القبيلة ثم القبيلة وثم العمارة، ثم  الكلبي:ابن *

 .أخذت قبائل العرب من قبائل الرأس الجتماعها وجماعتها الشعب، والقبائل دونها العباس:بو *أ

تتفرع  والسالالت كماهذه التعريفات اللغوية أصل القبيلة إلى أب واحد ومنه تتفرع األنساب  يتعز

ة نتماء إلى األب المشترك أو الروابط القرابية داخل القبيلاألغصان عن الشجرة ،"غير أن النسب واال

 أمر مشكوك فيه".
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صياغة التعاون  القبيلة إلعادةال شعوري ترجع إليه  ميكانزيمالنسب إلى  خلدون فيرجعأما ابن 

أساسية.  عتبارها عالقة طبيعية وابين أفرادها، ب واالتصالهمي ال حقيقة له. " هتمام... النسب أمر وواال

لم يكونوا أهل نسب  البشر وإنوجود بين طباع م واالتصاللتحام بين اإلنسانية بحيث؛ " من البين أن اال

 تحصل به العصبية بعضا مما يحصل بالنسب." هبالنسب. وأنواحد. إال أنه كما قدمناه أضعف ما يكون 

المشتركة والشعور المشترك الجمعي (  اللساني )اللغةوالتواصل إلى األساس  خلدون االتصاليرجع ابن 

لتحام جزاء القبيلة. كما أن التواصل، يعتبر أساس االألوس الموحدة والرموز والتقاليد والشعائر والطق

 استمرارها. " والتضامن " التكافل الذي اعتبر ضروريا لبقاء القبيلة و

أن القبيلة تعبير عن مجتمع كامل التنظيم  فهي بمثابة  نسق اجتماعي قادر على إعادة  ويرى موركان؛

وصولها إلى  البدائية دونحالة خروجها من البربرية  الهمجية فيوضعية اإلنسانية  إنتاجه. و تعكس

فهمه للقبيلة ووظيفتها من البنيات  فيمرحلة حضارة المجتمعات السياسية الدولية.  فمورغان انطلق 

تجمع من األبناء  رأيه هيفي  تكوينها. و العشيرةومن العشائر كمجموعات أولية ساهمت في ، القرابية

كة عالقات دموية. وينحدرون من جد مشترك، وهو نفس التعريف الذي تبناه  إميل تربطهم بالمشار

العشيرة كمفهوم إجرائي أساسي  اتخاذولوفي بروهل ) حول العشيرة الطوطمية (. وبناء على  دوركا يم

الخاصة وسلطة  بأسمائها بلهجتهاقبيلة مشخصة  عشائر: كلالقبيلة  في تشخيص القبيلة يعتبر موركان"

جتماع " القبيلة نسق رقعة تستولي عليها كما لو كانت جزءا منها .... وفي قاموس علم اال يا وامتالكعل

عادة إقليما معينا  و العشائر وتقطن.. القرى.جتماعي يتضمن عدة جماعات محلية مثل من التنظيم اال

نقسم القبيلة في بعض .. وقد توالوحدة.وتسود بينها ثقافة مشتركة ولغة واحدة وإحساس قوي بالتضامن 

عندما تكون مساحة اإلقليم كبيرة بالنسبة لحجم السكان... .وقد تطور  أصغر. خاصةاألحيان إلى أجزاء 

" tribus" والمصطلح الالتيني "phulé" مرورا باإلغريقية "  trif" ابتداء من النواة " tribusلفظ " 

تكونت القبائل األولى  الالجئين وقد،عند  gens"و curia"عند اإلغريق إلى كوريا " Genosومنه إلى "

عند اإلغريق " .وقد تخضع القبيلة لسلطة الزعيم نفسه. "   Etat  /citéقبل ظهور المدن / الدول "

النظر عن كون هذا  بعيد بغضواحد  واحد أوجدإلى أصل  واحدة وينتسبونيعيش أعضاؤها في منطقة 

 الواحد.نتماء فالمهم هو الشعور باال ال،النسب صحيحا من الزاوية التاريخية أم 

 ىبما يدفعنا إلالموظفة في المقاربة والفهم . المدارس والمناهج باختالفاختلفت  التعاريف فقد حيث ومن

 منها ،لنتمكن من كيفية تمثلها للمفهوم . بعض دالموجز عنمحاولة الوقوف 

  األنثروبولوجياالمدرسة 

في المحافظة على  الدولة مستمرةتجمعات خارج  إطار  ،ياألنثروبولوجتعتبر القبيلة حسب التصور 

 ستراوح،سمات البداوة والتوحش، بالمقارنة مع المجتمعات المتحضرة والثقافية. كما يعبر عن ذلك لفي 

والتقاطع  التشابهمجتمعات يلعب فيها الثابت الساللي الدور الحاسم في " الطبيعة ضد الثقافة."في كتابه 

مميزاته؛ نظام اقتصادي غير محدد وغير واضح المعالم. وهي أداة للداللة على التجمعات السكانية  من

محددة  ثقافية بلغةأيضا كيان ذو هوية  ياالستعمار. وهالمنتشرة في بقعة جغرافية خالل فترة ما قبل 

ه البدائي العفوي. ألنه أنها تمتلك نظامها السياسي المحدد ولو في شكل اوالمعاني. كموبنظام من الرموز 

" ليس من شأن المقاييس الموضوعية أن تنظم السلوك من تلقاء  :( p .croneكما يقول ب كرون )

" تفتقر في  :فقد حدد القبيلة تحديدا أوليا رغم اعترافه بصعوبة التحديد، فيقول مونتاني،نفسها. أما روبير 

الوقت نفسه إلى كل مؤسسة سياسية مضبوطة ودقيقة، وباألخص في المناطق البعيدة عن جاذبية 
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بحيث يعتقد أنه حتى على المستوى  ،ياألنثروبولوج االتجاهأحد أقطاب  ،المخزن." ويشكل ميشوبلير

، كيان متمايز، يتساكن فإن كل مقاطعة إدارية هي طبيعية وعائلية.  فالقبيلة حسب ميشويبلير ،اإلداري

بل  ،كمجموعات بشرية تكتالته القرابة أساسا لفهم ظهور مشترك تمثلإطار جغرافي  ويتعايش ضمن

جتماعية بما تعرفه هذه العالقات اال ،تنسج على منواله أساساأكثر من ذلك، يصبح منطق القرابة 

" باعتبار أن  ،اتحاد بين أسر كبيرة وتعاون ." فالقبيلة بهذا المعنى مجرد جمع أو اتحاد العالقات من

كانت لتشكل وحدة متينة قادرة  القبيلة ماجتماعية تحت اسم األسرة الكبيرة كانت هي أساس التشكيلة اال

" ثم إن القبيل الواحد وإن  ،ابن خلدون فيتصور القبيلة " كمجتمع للعصبيات أماعلى امتصاص األسرة .  

بد من عصبية تكون أقوى من جميعها، تغلبها و تستتبعها  متعددة فالكانت فيه بيوتات متفرقة وعصبيات 

 .و تلتحم جمي

 نقساميةالاألطروحة ا

فروع . لد النقسامي القبيلة بشجرة لها أصل أو جذر واحد، بالرغم من استمرارية تواشبّه التصور اال

تي وال ،نشطارالمكانيزم اوحسب محمد ضريف "هذا التوالد المستمر الذي، يؤدي إلى خلق إوالية أو 

م قد وسو.كان هناك تهديد خارجي االنصهار كلماترافقها في نفس الوقت إوالية معاكسة هي إوالية 

 ي ذلكية، ويعنشطارننقسامية التجزيئية أو االجتماعي والسياسي لهذه القبائل "باالإرنست كلنير النظام اال

وع ن يكون هناك جذع رئيسي ألن جميع الفرأن كل قبيلة تنقسم إلى فروع مثل األغصان  دون أ

ارها ما في إطز قائمتساوية." وقد الحظ ميشوبلير،أن حياة القبيلة لم تكن قط متجانسة بقدر ما كان التماي

وجود  لتبريرو.والعوام  الصغار العقالءبين الحكام والمحكومين، بين الفالحين الميسورين والفالحين 

سلطة جود الون القول بأن انعدام التفاوت والتمايز " يصبح معه وقسامينشرعيتها. يعيد اال السلطة و

أن  ائبة ذلكغتكون سجتماعي غائبا، فإن السلطة السياسية بدورها السياسية شيئا زائدا. فمادام التفاوت اال

" عن التميزأن تتحقق إال إذا استطاع شخص من بين أفراد القبيلة " نال يمكوالدة السلطة السياسية 

ولوية من أ خرين "وتركيم" وسائل العنف والقهر." وينطلق إرنست كيلنر في دراسته لقبائل األطلسآلا

 صلحاءأساسية حكمت توجهه النظري العام وأيضا المنهجي من كون القبيلة البربرية في األطلس )

أن  ث نجديبح ( ذات نسب أبوي تنعكس أبعاده وعالقاته القرابية على المجال الجغرافي.26األطلس ص 

ة ئر محددعلى غرار ايفانس ريتشارد، في شكل دوا التنظيم القبلي المحدد ويجسملكل قبيلة مجالها 

ذين الصلحاء( ال -) المرابطين األولياءبين الشرفاء -المركز تنم عن تداخل مستويات حياة القبيلة. 

 يتميزون عن العامة ."

لتجمع ا يهم البن خلدون أولمشوبيلير" كأنها عصبية واحدة كبرى." فبالنسبة ال فيها وتصيرع العصبيات 

األساسية  الركيزة العائلةلألول ستمثل األسرة و ةاألسرة. "فبالنسبما تهم النواة  أو  الذي تمثله القبيلة بقدر

ليست ف يلير،شوببالنسبة لم كذلك الشأنمحركها.  العصبية و عإنها منب لقيام العصبية وتقوية شوكتها،

 ثمة فقط مجموعة أسر كبيرة تعود أصولها لهذه الجهة أو تلك  قبيلة بلهناك في نظره 

وتعتبر رابطة الدم العامل األساس لضبط العالقات بين قسمات المجتمع. فكل األصول تنتهي إلى مشترك 

نطبق على قبائل  ت ياالنقسامي. التيتحدد به انتساب القبيلة. وكذلك خاصية من خصائص المجتمع 

صحتها بالنسبة لمجتمعات متشابهة في مناطق  تبتتاألطلس في رأي كيلنر. " إن جميع األوصاف التي 
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( في مقاله أيت (M. Hart D.أما دافيد مو نتكسري هارت 2أخرى، تنطبق إلى حدما على هذه القبائل."

قتصادية والسياسية لعالقات االمختلف ا إلىفقد تطرق هو اآلخر  -قبيلة من الريف المغربي-ويارغر،

بتواجد  المغربية فيتميزمن جانب مميزات النظام السياسي القائم داخل بنية القبيلة  اقائال: "أمجتماعية واال

وجود  القبيلة وكذاالنزاعات داخل وخارج  التحكيم لحلشرفاء يعيشون ضمن القبائل ويتمثل دورهم في 

نقسامية بالمناطق األمازيغية أو بأنظمة منظمة دون نظام المجالس التمثيلية بالنسبة ألكبر المستويات اال

زعامة .")...( إضافة إلى توزيع السلطة السياسية، والعمل على تمركزه بكل المناطق التي، تتواجد بها 

وجود قانون عرقي يؤصر العالقات  عوالتبادل "منتخاب القبائل المستقرة وفق "نظام التناوب واال

 ءأدوار الصلحاجتماعية وتشريع خاص بالقتل والسرقة .إن تحليل دافيد هارت يتقاطع مع كيلنر في اال

"حيث يلجأ القتلة إليهم  افي األدوار التي يقومون بها إزاء الصلح أو القتل أو غيرهم اكرمنوالشرفاء 

 نتخابات .ن الحدود ويشرفون على االيتكلفون بضمان أم والعفو كمالطلب الوساطة 

 التيركة المشت بالوحدة الجغرافية للمجال وباإلحساس وفق المصالح مونتانيالقبيلة عند روبير  تتحدّدو

ب، أن  وحدة الترا مونتاني يعتبروتحكم نشاطها الخارجي. بحيث  ،شخصيتها "لتاقبيلت" يتعط

ة بين لدائمجتماعية ار الروابط االصأوا تمتينن من أو توسعه هما اللذان يمكنا ،وضرورة الدفاع عنه

 و قبليهحول المجتمع المغربي هل  تساؤال األسر المقيمة في نفس المدشر يطرح عبد هللا العروي؛

 النظرية رح أنانقسامي أم ال ؟  في اعتقاده ال معنى لهذه التعريفات  حول القبيلة المغربية. حيث يط

د ية إلى حشكالنضعفها يتجلى في الوجهين التاليين : فإما أنها تفرط في ال" تتسم بالضعف و االنقسامية

إلى حد  ال خاصتنحصر في مج للقبيلة أويقدم بالتالي تعريفا حقيقيا  التفسير والتفقد معه القدرة على 

ج موذمن ن نطالقااتنظر إلى الواقع المغربي.  االنقسامية لكونهاالتناقض مع نفسها " فهو يلوم المقاربة 

ن أن ي يمكنطباق مع ذلك، النموذج دون مراعاة التشوهات التمبني مسبقا، وتحاول أن ترغمه على اال

 (فاهيمة المأقلم)تلحق بالمفهوم من جراء تلك العملية. وكما عبر عن ذلك، الكاتب عمر كوش في كتابه 

 ية مبنيةسياس نقسامي عبارة عن جمعيةفالقبيلة بالمعنى اال ،"عدم مراعاة تحوالت المفهوم في ترحاله"

 فضائها و ،يئيةالبشرية بالثروة الب باألرض والطاقةعلى عوامل اقتصادية جغرافية :أي عالقات اإلنسان 

 معين . يتكنولوجيفضاء ب

 ومن ثم فهي ال تعدو أن تكون سوى وهم إبستمولوجي وأكثر من ذلك، هذيانا منهجيا. 

ي ف باسكون "وجاك بيرك" في دراسته لقبائل سكساوة "وبول لقبائل سوس في دراسته مونتانيكاد روبير 

مغربية. الائل حول التصور الجغرافي المكاني في التعاطي للقب االتفاقدراسة التجزيئية والتراتبية " 

تقدم  نقسامية لماالفاألطروحة .-األرض ين العائلة األصلية وب-وقدسية باألرض. أنطولوجيةعالقة  ثبحي

 ة للزواججتماعياستحضارها عند التحليل للقوة اال باستثناء. األنثروبولوجيامع المقاربة  ا مقارنةجديد

 . ياألنثروبولوجالتي  لم يتم التطرق إليها في الطرح 

 في المقاربة الماركسية القبيلة

ظهرت في التاريخ وفق شروط محددة  ؛سوسيوتاريخية بكونها سيرورةيعتبر هذا المنظور القبيلة، 

من خالل الصراعات والتناقضات. وأصناف التحالفات الداخلية والخارجية )  وموضوعية وستزول

قتصادي والسياسي. تبعا لمبدأ جتماعي واالصراع األضداد ووحداتها( لبلورة نوعية جديدة من التنظيم اال
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على أنقاض  المفهوم ولدتالدولة بهذا ولقبيلة ،الدولة ( الخيمة، وهو ما اصطلح عليه بالدولة ) العائلة ،ا

المجتمع القبلي فالقبيلة كوحدة اقتصادية أساسية بالنسبة للبشر في فترة تاريخية معينة. تندرج في إطار 

البناء التحتي للمجتمع .وهي بذلك تعتبر المحرك األساسي، لتاريخ اإلنسان وصيرورته وتطوره وتجاوز 

ثقافية مختلفة ورموزا تكون بها بالتالي إيديولوجيا  اأنها تفرز أنماط المادية كمادية أو قتصاأزماته اال

من جوانب البناء الفوقي الذي يؤشر بدوره على البناء  ابذلك جانبمعينة تسير وفقها وتوجهها. وتعتبر 

ل الطرح المادي نقسامية. يطرح السؤال من جديد حوطرح عبد هللا العروي سؤاله حول اال االتحتي. فكم

تخفي الكلمة ) القبيلة ( تشكيالت اجتماعية واقتصادية متباينة؟ نقارب الجواب من خالل  للقبيلة: هل

تتعايش فيها جملة من األنماط  ةتشكيلة اجتماعيالمادية التاريخية. بحيث، كون القبيلة تعرف في إطار 

تعبر عن نمط إنتاج معين  بذلك وحدةبيلة هيمنة أحدها على األنماط األخرى. فتصبح الق اإلنتاجية مع

 )اصطلح على تسميته؛ باسكون بنمط اإلنتاج القبلي (. 

 في المقترب التطوري القبيلة

إعطاء تعريف للقبيلة. انطالقا من معاينة مجموعة  إذ حاولتجاه. هذا اال دأبرز روا مونتانيعتبر روبير 

من  البنية السياسية، ألنه من دون التعرض لمختلف  القبيلة خاصةمر بها تاريخ  من التحوالت التي

نظامها السياسي سيستحيل حسب هذا المنظور تقديم تعريف دقيق للقبيلة، البربرية  التي عرفهاالتقلبات 

مثلت بالنسبة إليه صورة حية )متحفا  والتي مونتانمنها على األقل السوسية ."عينة روبير 

-7عليه المجتمعات األوربية في أوائل القرون الوسطى)ق : تما كان أسقطها عليها من خالل(أركيولوجيا

 بين المرحلة األولى ومرحلة اللف: أربع مراحل في هذا المجال مونتان( .وقد ميز 5

مرحلة الحكم الجمهوري الديمقراطي ، وخاللها تكون القبيلة منظمة على الشكل فسمى المرحلة األولى ب

 التالي :

 ""كانون 30إلى  20من  أساسا تتشكل،وحدة مبنية على عامل النسب  (Hameau) المدشر: الدوار أو*

 ؛

 دواوير؛ 4إلى  3 ما بينوتضم  (sous fraction):  الفخدة*

بكونها  الدوار تتميزوهي  بالمقارنة مع الفخدة أو  فخدات. 5إلى  3ويشمل على (canton )الفرقة : *

 هورية مستقلة ؛يمكن اعتبارها جم دموياوحدة سياسية غير 

 اواسما مشتركتمتلك إقليما محددا   فرق 3إلى 2القبيلة : وتضم مجموعة فرق، يتراوح عددها ما بين *

 في نفس الوقت مجردة من كل مؤسسة سياسية واضحة. و المشتركة "وتوجدوبعض العادات 

 المخزن.لم يتم تغييره من طرف مؤسسة  بالخصوص في ناحية األطلس الكبير الغربي الذي

 اللّف

كل منها يكون عبارة عن شعور  نجهة. أمن  باعتبارين ،يالخلد ونيماثل نوعا ما وظيفة مفهوم العصبية 

ويلعب  ،اللف ال تظهر فاعليته إال في حاالت خاصةإن بحيث  كامل قبل وقوع خطر أو تهديد خارجي

يساعد في فهم طريقة الوصول  جهة أخرى كل منها وتعبئتها ومنكل منها دور المحرك لشعور الجماعة 
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 Rمونتاني)ابن خلدون أو عند أمغاريي روبير  أرستقراطينفراد بالسلطة سواء عند إلى الحكم واال

montagne.) 

 حكم الشيوخ األمغارات ةمرحل 2

 هذمعروفة. هزعامات األمغار، زعامة سياسية، كانت غير  تالجمهوري. ظهرلتخطي مرحلة الحكم 

سلطة اد بالستبدعلى اال اما ساعده السلطة و القهر. الزعامة جاهدت وكابدت في ترسيخ وسائل العنف و

ي لمجسدة فزعماء ورؤساء جدد، يسعون إلى احتكار السلطة والنفوذ ا قبيلة سينهضكل   يذلك. فف بعد

 س عنتأسي أو ديمقراطية لم تسلم "من حتى القبائل التي، توجد بها مؤسسات أوليغارشيةف اسم أمغار

 زوع عفويدائما ن ةوهكذا فثمستبدادية. اال حق السلطةعن  ودو فوكسماه شارل  االعنف "،وهومطريق 

 نحو تشكل السلطة الشخصية .

 مراحل احتواء القبيلة 1-1

 مرحلة  األمغارات وكبار القواد

حيث تحمل هذه األخيرة مقومات تجاوزها في داخلها ،3من مرحلة األمغار اسمهااستمدت هذه المرحلة 

فاألمغار سيج شخصيته بالقوة  حكم القواد الكبار، وجديد. هجهة أخرى تعويضها بنظام  نجهة. وممن 

ستجابة والمسايرة  لطبيعة األشياء ومن تم ترقية األمغار اال القدرة إالوالنفوذ لم يتمالك معها المخزن 

المخزن و بنفس القدر ثقة القبيلة. تحول سيفقد القبيلة استقالليتها كما  ةسب "ثقكقائدا تعبيرا عن كونه 

 .، ستودّع القبيلة استقاللها وطريقة حكمها المباشر في الماضي مونتانيك، روبير لعبر عن ذ

يق ث عن طرفاصلة في تاريخ المخزن بالمغرب. حي القبليين مرحلةوالرؤساء  ءاحتواء الزعمالقد شكل 

 لقد عمد لمخزنلثم خضوع القبائل للسيطرة الفعلية والمباشرة  ،القواد الكبار من زعماء القبائل تنصيب

بارات السيطرة على اعت (بذلك)إثره تمت لهم  واستدراجيا علىستعمار منهجا تدريجيا اال موفدو

 أكادير" كمؤسسة معينة بشكل معين. الدائمة "برج"ومؤسسات كمحالت المراقبة 

 بارهاة باعتللقبيلتشخيصها وتحليلها دون التعرض  بطاطا ليمكنة التحوالت السوسيوثقافية إن إشكالي 

ظر ين النمشروع في حد ذاته، لكنه يفقد المشروعية ح لوالبحث. تساؤتشكل المجال المختار للفروض 

لكون  إالّ  لشيء متجاوز الألن التساؤل في األصل أصبح دون الراهنية وبالتالي  ،إليه إبستيمولوجيا

 اعتباربتدخل في البديهيات  ةعليها. مسألاإللحاح في طرحه لن يوصلنا إلى نتائج مضبوطة ومتفق 

رات تناقضاته" تحركات هجتاريخ  ووقبائله: هالتاريخ الكلي وربما الخصوصي لتجمعات المغرب 

  الطبيعية األوبئة.والكوارث  الحروب والمجاعات،متتالية بفعل 

ن ألذلك  ؛يفي البحث والتحليل العلم ىلن يتوان البحث السوسيولوجي. الصعوبات فانوبالرغم من هذه 

ألسرة انوالي سوانسجاما مع التحليل في وحته  .كأيمالسوسيولوجيا فيزياء اجتماعية على حد تعبير دور 

 بعد القبيلة.
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 مؤسسة األسرة

نشاء اللبنة األولى إة بعقد يهدف إلى رجل وامرأ من اقترانبالمؤسسة االجتماعية المنبثقة  عرفت األسرة

التي تساهم في بناء المجتمع ونسل األوالد. فمن خالل األسرة تنشأ التنشئة التي نتعلم منها اللغة والقيم 

اإلنسانية وفي إقامة عالقات التضامن بين أفراد  واالتجاهات. واألسرة ساهمت في بناء الحضارات

؛ ثم تعتبر السبب في حفظ وتوريث في قواعد األخالق و اآلداب المجتمع ومجموعاته. كما أنها تساهم

كثير من الحرف والصناعات لألبناء من آبائهم. واألسرة متواجدة  في جميع المجتمعات االنسانية بأشكال 

مختلفة أنثروبولوجيا. وال يختلف الباحثون في كون األسرة تعتبر من أقدم المؤسسات اإلنسانية ويذهب 

 …تبارها السبب المباشر في الحفاظ على الجنس البشري واإلبقاء عليه بهذه الصفة و.بعضهم في اع

فإن مختلف المدارس خاصة السوسيولوجيا تختلف في تحليل وفي  ورغم هذه الصفة الشبه المتفق عليها

ومنها)أي . وكول لها تنظيم المجتمعمقاربة األسرة. فهناك من اعتبرها الجماعة اإلنسانية التنظيمية الم

ها الخلية األساسية في المجتمع وأهم جماعاته المتكونة من أفراد تربطهم صالة المدارس( من عرفها بأن

. وكما يعرفها في كل جوانبه المادية والعقائدية واالقتصادية االجتماعي النشاطالقرابة والرحم وتساهم في 

األفراد يربطهم الزواج والجم أو  بأنها مجموعة من 1953" جون لوك وبرجس في كتابهما" األسرة

 التبني يؤلفون بيتا واحدا ويتفاعلون سويا ولكل دوره المحدد وبتكوين ثقافي مشترك.

ويؤثر في سيرورة  يتأثرولقد عرفت األسرة تطورا مساير ا للتحوالت المجتمعية وذلك بكونها تنظيما 

بقيم  ى عائالت نوويةالحواضر والمدن إلحاصة في  المجتمع. فقد تحوالت العائالت الممتدة التقليدية

جديدة تحاول التناغم مع المرحلة الصناعية التي أسست لجنينية الوعي الطبقي الذي صاحبته تحوالت 

صراع واالستغالل واالنحالل الخلقي واالنحراف ووضعية التشرذم والتيه بفعل الهجرة القيم  قيمية) 

ووضعيتها: تفسخ وتفكك  األسرةماعية(.تأثير سينعكس على القروية وسوء تنظيم الحياة الفردية والج

وضعية ساهمت إلى حد  حياء الهامشية ومدن الصفيح)نمو الجريمة والفقر والفاقة والوضعة(.ألخاصة با

كبلير في ظهور األسرة النووية وكما تطرق جيري لي في كتابه" البناء األسري والتفاعل" حيث ًعرف 

بأنها" تجمع إنساني عالمي، وهي إما أن تكون على الشكل السائد الوحيد  -الميةوالتي اعتبرها ع -األسرة

للعائلة وإما أن تكون كالوحدة األساسية بوصفها جماعة، فتتميز وظيفيا بشكل واضح وتتركب منها 

 الت أكثر تعقيدا وهي توجد في كل المجموعات المعروفة".أشكال من العائ

" األسرة في عالم متغير" بأنها ليست وحدة اجتماعية بسيطة وإنما نظام وتعرفها سناء الخولي في كتابها

بالمناخ  وتتأثرمركب ومعقد، وهي تنظيم له بناؤه ووظائفه وله أهدافه وديناميته ومن تمة تؤثر 

 .(1974")الهيئة المصرية العامة للكتاب،االجتماعي واالقتصادي والسياسي المتغير.

ومتابعتهم في المذاكرة والواجبات  هي المشتل األول في تعليم األطفال القول بأن األسرة ال يفوتنا

المنزلية. فعلى الرغم من نشوء المؤسسات التعليمية في العالم، إال أن األسرة تبقى هي المعلم األول لمن 

تنتجه من األبناء. بل إن تقدم األطفال أو تأخر هم له عالقة بالرأسمال الرمزي لألسرة وبالتالي 

لألبناء. فكلما منح الطفل وقتا كبيرا في المساعدة والتعلم كلما أتت النتيجة ستويات الوقت المخصص بم

إيجابية. إجماال يمكن القول بأن األسرة في الماضي كانت وحدة اقتصادية مكتفية ذاتيا تقوم باستهالك ما 

ة بل فقدتها في بعض وظائف األسر تنتجه وباستمرار التغير والتطور في كافة المجتمعات تقلصت
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األحيان وظهرت المؤسسات والتنظيمات  المختلفة كبديل عنها، مما يؤثرا تأثيرا في طبيعتها ومكانتها في 

 .الوجود االجتماعي، ومع ذلك ماتزال األسرة تحتفظ ببعض الوظائف
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 سة المدرسةمؤس  

وتوقعات األدوار االجتماعية من جيل إلى جيل. ومن خالل ية مشتل نقل المهارات مؤسسة التعليملتمثل ا

 المؤسسة التعليمية نتعلم شيئا من هويتنا ومدينتنا. بحيث تتمثل أهدافا رئيسية منها:

*التنشئة االجتماعية وغرس القيم االجتماعية والمعايير المراد نقلها للتالميذ دون االستناد على رؤى 

درسة  تشكل مصب مختلف رواد والحموالت االجتماعية. ويكون من المجتمع المحلي. وذلك لكون الم

وللمدرسة أهداف تختلف عن أهداف  دورها تدبيرات تربوية وبيداغوجية لمختلف التوجهات المجتمعية.

 األسرة في التنشئة وأحيانا تتكامل معها:

 تعليم النشأ المعرف االبتدائية والثانوية؛-

 دور التلميذ والطالب؛إكساب النشأ دورا جديدا وهو  -

 تقديم الرعاية النفسية ومساعدته في مشكالته بشكل مستقل؛-

 حثه على االستقالل الذاتي في اإلبداع الدهني؛-

 تعليمه كيف يحقق أهدفه بطريقة مالئمة تتفق مع المعايير االجتماعية؛-

 ذكاء روح التعاون مع رفاقه في المدرسة؛‘-

 تتالئم مع نضجه ومستواه؛تعلم أدوار اجتماعية جديدة -

 بين حاجاته وحاجات الغير؛ واالنفعاالت والتوفيق التعرف على معاني الحقوق والواجبات-

 (.172،ص،2010زرع وإذكاء روح المنافسة في اكتساب المعارف.)معين خليل،-

ن نظام تعليمي أدوارها ووظائفها بفعالية  البد لها م  االعتبار الوطني:  لتؤدي المدرسة الحديثة *تعزيز

يتسم بالجرأة تجاه االعتبار الوطني والقومي والذي هو من موجبات الهوية واللغة. وذلك بربط 

الخصوصي بالكوني، وعلى  أساس وعي نقدي مزدوج، وبالمزيد االنفتاح على ما هو إنساني عام، ليس 

إلنسانيات بصفة عامة ،ومجال فقط في مجالي التكنولوجيا المتطورة والعلوم الدقيقة، بل أيضا في مجال ا

وضمنها الثقافة والفنون واآلداب، وإيالء االعتبار في وضع البرامج والمحتويات التعلّم  العلوم االجتماعية

لإلبداعية الفردية، والتنوع التفافي، وللوسائط اإلعالمية المتطورة، وللبيئة، وللمقاربة بالنوع. أبعد من 

المجال للمتعلم التمرس لمساءلة المعارف وبناء ملكة النقد والشك  ذلك من المفترض في المدرسة قسح

لترسيخ مبادئ التفاعل النقدي والتواصل الحواري والقدرة على اإلقناع، وبالتالي تكون مختبرا   اإليجابي

 سوسيوثقافي للتعرف على مختلف الثقافات األخرى وتملكه.

لى جانب دور المكتبات والمسارح ومختلف الحموالت إ *تعزيز وتحبيب التراث الثقافي وتنميته وطنيا:

الوطنية الفكرية والمعرفية  والتراث  اإلنساني الذي تعتبر المدرسة حقال أرحب لتموجاته المختلفة. 

والمدرسة في المجتمعات المدعية التقدم والتحضر تكون الوجه الناطق بمستويات االهتمام واالستثمار في 

والمدرسة فضاء  لف المعارف التكنولوجية والدفع بها إلى آفاق غير محددة.البحث العلمي لبناء مخت

لتعميم الثقافة ليصبح البعد الثقافي حاضرا ومتناغما مع برامج التكوين. كما البعد الثقافي في المدرسة 
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 يمكن أن يسهم في تكوين المدرسين وتطوير مردوديتهم  ويخلق للتالميذ فرصا إضافية إلغناء  تعلما

 من الوجود والحياة. وتقريبهم أكثر تهم، وإذكاء روح التنافس اإلبداعي بينهم، وتوسيع مداركهم

 العمالة. وكان: في الماضي كان التعليم مسايرا لمتطلبات سوق * تأهيل الخريجين لسوق الشغل والعمل

لبرامج والمناهج درجا من أدراج االرتقاء االجتماعي. إال أن التطورات االقتصادية السريعة وتخلف ا

على مسار التعليم  ما جلبوعدم مسايرتها للتحوالت المجتمعية، باإلضافة إلى فلسفة التعليم نفسها. 

تنتج إال شهادات التزيين الوضع  انشطاره عن المجتمع وأصبح مؤسسة عالة ال شديدة: منانتقادات 

يقارن التعليم  مختلف البلدان بالعليم  االجتماعي للخريج مما يساعده على الحراك االجتماعي.. وكثيرا ما

األلماني والروسي والياباني لما له من ابتكارات وانتجات على مستوى السيارات والصواريخ 

 والتكنولوجيا بصفة عامة.

وبالرجوع إلى التاريخ نجد أن المؤسسة التعليمية ارتبطت في نشأتها بالحاجيات التي تفرضها الوضعية 

لك مسايرة لمختلف التحوالت السوسيوثقافية والسوسيوقتصادية. بحيث تدرج المجتمع الجديدة للمجتمع وذ

التقليدية وترك  األساليبث لم يعد مقبوال اعتماد يبح من تقليدي إلى مجتمع التنظيم والفكر العقالني.

 نقذ. نة دون ابتكار أوالملقنة والمشحّ  الطفل وعاء ألفكار الراشد

سة التعليمة الحديثة تهيئ شروط ومناخ التقدم االجتماعي، من خالل تكوين يعتبر جون ديوي" أن المؤس

وتأهيل األجيال الناشئة، وتفتح المجال أمامهم لبلورة مشاريعهم الشخصية سواء كانت مدرسية أو مهنية 

أو حياتية" موقف وجد تبريره في التجارب التعليمية التنموية ال عرفتها العديد من البلدان كدول شرق 

التي استثمرت في المجال البشري التعليمي بخلق اإلنسان المبدع والخالق …. آسيا ودول شرق أوروبا

 .في عملية التنمية والتحديث االجتماعيين

في مقابل االتجاه الذي اعتبر المدرسة كحقل للتغيير ؛برز اتجاه معاكس ساد في فترة السبعينيات لدى 

ون عجز المدرسة عن قيادة التغيير وعلى رأس هؤالء)بيير بورديو عدد من علماء االجتماع، الذين يعتبر

الذين يرون أن المدرسة تعمل على إعادة اإلنتاج وعلى إعادة توليد  وتالكوت بارسونز وإستبليت(

المجتمع من خالل معاودة نفس األنماط االجتماعية السائدة بعالقاتها ونخبها وتراتبيتها. وهي بذلك تسمح 

حافظة على بنياته وتضفي الشرعية على تمايزاته ،وال سبيل في نظرهم، ال صالح المدرسة للمجتمع بالم

 إال عن طريق إحداث تغيير في بنيات المجتمع.

والمؤسسة التعليمية يمكن أن تكون أداة للتجديد والتطور، والتقدم االجتماعي، وصناعة األجيال 

ي النقدي المطلوب لدى مختلف مكوناتها؛ المؤطر والمستقبل وذلك ال يمكن إال بترسيخ الوعي السياس

نسنة ،وبدورها في تحرير طاقات األفراد بأهمية التربية في التنشئة واأل برؤية نسقية استراتيجية تؤمن

، في أفق تجسيد التماسك ين حاجيات الفرد وحاجيات المجتمعالمطلوب ب والجماعات وتحقيق التوازن

 خير)المجتمع(.والتضامن واالستمرارية لهذا األ
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 المؤس سة الدينية*

 إنسانية. ولعلالمؤسسات الدينية الدور الرئيس في تربية وتعليم اإلنسان وذلك ألن الدين ضرورة  تلعب

على تلبية رغباته وحاجاته النفسية والروحية  اإلنسانمن أدوار ووظائف المؤسسة الدينية ،مساعدة 

؟" " وما معنى اإلنسانهو  ومساعدته على إيجاد اإلجابة عن األسئلة الفلسفية العديدة التي من أهمها "ما

على هذه األرض؟" ولعل خير مثال على هذه المؤسسات :المساج والزوايا  اإلنسانة؟" "ولماذا وجد الحيا

 .ميةاإلسالوالمراكز والمعاهد 

يؤدي الدين وظيفة مجتمعية سواء للفرد أو المجتمع ولتحليل الدين البد من استحضار االتجاهات 

ل ينظر إلى الجدين كعامل تكامل وحفاظ على الواقع االجتماعي، والتجاه الثاني وتجاه األالنظرية: اال

يل دوركهايم الذي يري في ينظر إلى الدين باعتباره عامل تجديد وتغير اجتماعي عبر عن هذا المنهج إم

وتصبح وظيفته المحافظة  الدين حاجة اجتماعية لحماية المجتمع وبذلك يكون الدين ضمير ا الجماعة،

. ونجد عند كارل ماركس الذي تعتبر القاعدة االقتصادية ،  مؤمنا تكاملها وانسجامهاالجماعةوحدة  على 

ي الذي يشتمل على جميع ظواهر الحياة االجتماعية: لديه أساس المجتمع والتي يقوم عليها البناء الفوق

والدين هو أحد أجزاء البناء العلوي، وفي مجال الدين يسقط اإلنسان ظروفه في … األخالق، الفن

العبودية التي يعاني منها في المجال االقتصادي، أي في عمله ،وفي انتتاج الخيرات المادية. وبهذا فالدين 

صيال ويستخدم في الحفاظ على المجتمع الرأسمالي والعالقات االستغاللية. أي بناء فوقي وثانوي وليس أ

"إزالة الدبن بوصفه أن الدين وسيلة إيديولوجية تستخدمها الطبقة الحاكمة للحفاظ على سلطتها ونفوذها.

سعادة الوهمية هو مطلب سعادتهم الوقعية.إن  مطلب هجر األوهام منظرفهم الواقعي هو مطلب لهجر 

ف يتطلب أوهاما.وانتقاد الدين هو إذن أصل انتقاد نهر الدموع التي تمثل الديانة هالتها")كارل ظر

أما الدين كعامل تجديد وتغير اجتماعي، في هذا االتجاه  يعتبر  (44ص،1844،1ماركس المجلد 

ماكس  وأبداع، ومن أهم السوسيولوجيين الذين درسو هذه الظاهرةالمجتمع متغير وعامل تجيد وتغير 

فيبر. فاألخالق الدينية تبعث الدوافع لجهد اإلنسان في العالم ويكون نجاحه في المجال االقتصادي عالمة 

 للرضى اإللهي مما أنشأ الروح الرأسمالية.

كما أن الدين يلعب دورا في التنشئة الدينية التي يشارك فيها بشكل مباشر. وتشمل عملية التنشئة الدينية 

فة. وأهمها األسرة المدرسة، والمنظمات الدينية الخاصة. وتقوم المؤسسة الدينية عدة مؤسسات مختل

خالل تجديد الطرح الديني الذي يجب أن يكون في أساسه تربوي أي يشمل معلومات الواقع  بدورها من

 اإلنسانيةلحياة أبعاد الدين الحقيقية التي تتعلق بتحسين ا دور تعليم الديني والقيم اإلنسانية. فالتنشئة الدينية

عدمه  بالهم بوجود هللا من  ال ينشغلونبة لعلماء االجتماع سوبالن .واالرتقاء نحو إنسانية مسؤولة وفاعلة

كما ال ينشغلون بوجود مخلوقات في عالم ما وراء الطبيعة لكنهم يركزون على الكيفية التي تؤثر بها 

وعلى العالقات االجتماعية والبيانات االجتماعية.  العقائد  الخاصة بما وراء الطبيعة والسلوك اإلنساني

وهناك من علماء االجتماع من اعتقد ان الجدين سيزول من المجتمع الحديث أو المجتمع الدنيوي أو 

المدني. إال هذا لم يحدث بل بالعكس من ذلك نرى نهوض حركات إحياء الدين الناتجة عن: حرية 

رسمية للدولة وال يوجد هناك حث على توجه نحو ديانة واحدة. آما االختيار الديني حيث ال توجد ديانة 

 العامل الثاني فهو تعدد المنظمات والهيئات المتنافسة والتي تسوق لعقائدهم وأفكارهم.
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 سة الحكومةمؤس  

، ألنه يميز بين من فكر في الدولة يعتبر عبد هللا العروي أن نظرية الدولة أمر ينتمي إلى الدولة الحديثة

(.تأسيسا على ذلك يعتبر العروي 11،ص1993وبين من وضع لها نظرية)عبدهللا العروي مفهوم الدولة، 

( بحيث كون هيكل تمكن 20أن هيكل هو أول من وضع نظرية الدولة)عبدهللا العروي  مفهوم الدولة ص،

دولة والمجتمع. وحاول المعالجة بعمق العالقة بين ال الدولة األطروحات الفلسفية حولوصياغة  من بناء 

سيولوجي األلماني ماكس فيبر منطلقا من العقلية الهيكلية ومن التحليالت التاريخية بعد هيكل أتى السو

 لكارل ماركس ليؤسس تصورا اجتماعيا وسياسيا مرجعيا للدولة.

وظيفة تدبيرية. أي إدارة وتدبير الشأن  وفي تقدير الفكر اللبرالي  من المفترض أن تكون الدولة ذات

 أو خلقه ال يدخل إطالقا في اختصاص الدولة. العمومي وفقا للقانون. وعليه فإن تعبئة المجتمع

وذلك بكونها في التصور  فالمؤسسة الحكومية جهاز تنفيذي يمتلك سلطة السهر على تطبيق القانون

عليا "خاضعة للقانون. أما جون إال إدارة  "روسو وحسب تعبيرات جون جاك اللبرالي ال تعدو كونها 

لوك فيتميز عن روسو بتشديده القاطع على أن الدولة اللبرالية تقدس الحقوق الفردية ال باعتبارها هبة 

منها كضامن أسمى للتعاقد االجتماعي بل نتيجة للطبيعة اإلنسانية كحرية. فسلطة المجتمع أو السلطة 

( ال يحق افتراض 1789وثيقة اإلعالن الفرنسي لحقوق الدولة والمواطنمن  16المادة لتشريعية)ا

ونفوذها متجاوزا للخير المشترك أو المصلحة العامة، ألن هذه األخيرة قائمة على مصلحة   امتدادها

 األراد.

السلط. مسألة المشروعية والشرعية أو بتعبير العالقة بين الدولة والمجتمع تحيلنا إلى مبدأ فصل  نإ

( لحقوق الدولة والمواطن: "كل مجتمع ال تكون فيه 1789ذكره الفرنسي )السابقنطالقا من اإلعالن ا

 ضمانة الحقوق مؤمنة، وال فصل السلطات محددة، هو مجتمع ال دستور له إطالقا."

ومادامت الديموقراطية هي الحكم النسبي األمثل في المجتمعات المعاصرة. ورغم كون الليبرالية من 

حية التاريخية سابقة على الديموقراطية) إنكلترا مارست الليبرالية قبل أن تكون لها مؤسسات النا

 .((26ديموقراطية )أالن تورين ماهي الديموقراطية ص.

فالمعيار الحقيقي لمدى دولة عادلة وذات مشروعية هو مدى قدرتها سن حومة ديموقراطية متجاوبة مع 

 استبطان روح الديموقراطية ومنهجيتها الجوهرية بامتياز.مواطنيها ومدى قدرة هذه المؤسسة 

فالحكومة في دولة ديموقراطية التدع إلغاء المنازعات، بل تجتهد في ابتكار اإلجراءات المسطرية تسمح 

لمختلف الشرائح بالتعبير عن ذاتها وبالبقاء قابلة للتفاوض انطالقا من كون دولة الحق هي دولة المناقشة 

الدولة الديموقراطية يكون  . في(Paul Ricœur du texte a laction1986 p.404والمنظمة)الحرة 

 البون بين الذات والسيد ناقصا.

إجماال الحكومة كأحد المؤسسات األساس في الدولة من أدوارها بعث الحياة في الشعب، والتخلي عن 

السياسي المرتبط  والفساد كالفسادم المركزية الطاغية والمستبدة وبالتالي حماية المجتمع من الظل

بالصفقات التجارية الضخمة ونبذ الخلط بين السياسة والتجارة والمال للبيروقراطيات. ومن شأن الدولة 

في شخص حكومتها الديموقراطية إدراك جوانب العجز الوظيفي والبنائي للبيروقراطيات وضرورة 

ستطيع المنافسة التنموية في جميع أبعادها القضائية التوجه نحو بناء مجتمع مدني فاعل. مجمع مدني ي
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ومن تم يفترض اقتصار دور مؤسسة الحكومة في التنمية على كل ما يخص  والتشريعية والتنفيذية.

الدولة وليس كمناطق إدارية أو هيئات ومنظمات وجمعيات أفراد. وذلك مكن مهام تعود عوائدها على 

ق مثل: السياسة الخارجية، الدفاع، األمن الداخلي، الحث العلمي، الدولة والمواطنين دون تمييز أوفر

والتطور التكنولوجي، والصناعة المدنية والعسكرية االستراتيجية المختلفة بالدرجة األولى. ثم التميل، 

 .اإلعالم، الثقافة التعليم والصحة باألهمية والدرجة األولى
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 االقتصاديةسة المؤس  

، مجال منظم من القيم واألهداف والمعايير والسلوك الهادف إلى البقاء االقتصاد كمؤسسة اجتماعية

وذلك من خالل إنتاج وتوزيع واستهالك السلع والخدمات. فعلماء االقتصاد يركزون على  المادي للمجتمع

جتماع بالعالقات القائمة آليات معقدة للنظم االقتصادية كمعدالت التضخيم الوطني.. بينما يهتم علماء اال

بين المقتصد والنظام االقتصادي والمؤسسات االجتماعية األخرى. وعالقته بالتنظيم االجتماعي للعمل 

سواء على المستوى الوطني، مثل تأثير الشركات المتعددة الجنسيات على الدولة النامية، أو على مستوى 

صادية هي اندماج عدة عوامل بهدف إنتاج أو تبادل معدالت البطالة والرض عن العمل. فالمؤسسة االقت

السلع والخدمات مع األعوان االقتصاديين اآلخرين وهذا في إطار قانوني ومالي واجتماعي. وتختلف 

نسبيا ومكانيا تبعا لمكان وجود المؤسسة وحجم ونمع النشاط الذي تقوم به. ويتم إدماج عوامل اإلنتاج 

أفراد حيث ا يرتبط ارتباطا وثيقا ب.وأخرى عينية وكل منهيقية)سلع وخدمات(بواسطة النفقات النقدية الحق

 تتمثل األولى في في الوسائل والموارد المستعملة في التسيير والمراقبة.

وقد تطور النظم االقتصادية عبر ثالث مراحل: االقتصاد البدائي أي ما قبل الصناعة حيث يقوم العمال 

اد والموارد الطبيعية من البيئة، ويتم توزيع السلع الفائضة من خالل بأنشطة أولية كاستخالص المو

التبادل. والمرحلة الثانية هي االقتصاد الصناعي بتقدم المستوى التكنولوجي وببداية العمل اإلنتاجي 

الصناعي الذي يسمل معاملة المواد الخام الطبيعية وتحويلها إلى سلع نهائية كما يباع فيه عنصر العمل 

ال من مجرد العمل الشخصي أو العمل من أجل األسرة. ويستم العمل في االقتصاد الصناعي بتخصص بد

إلى نظام بيروقراطي معقد. أما  االقتصاديالعمل وتكراريته واإلنتاج المتسع كبير الحجم ويتحول النشاط 

يركز على امتداد الوسطي الذي  اإلنتاجالمرحلة الثالثة فهي االقتصاد مباعد الصناعة ويعتمد على 

 الخدمات وتوفيرها وهو يعتمد على المهارة الفنية ومستويات التعليم والتدريب العالية.

 وتنحصر النظم االقتصادية من الناحية النظرية في اثنتين: الرأسمالية واالشتراكية.

سعى نحو المكاسب فالرأسمالية تتميز بالملكية الخاصة لوسائل اإلنتاج والممتلكات والموارد الطبيعية. وت

الشخصية وتعظيم المكاسب الفردية واحتكار القلة. حيث يمكن لشركات قليلة أن تتحكم في الصناعة 

 والحياة االقتصادية بأكملها.

أما االشتراكية فتتميز بالملكية العامة لوسائل اإلنتاج المملوكة للجماعة أو الدولة. وهي جماعية األهداف 

اذ القرارات والعمل من أجل الصالح العام. وتتميز االشتراكية عن الرأسمالية مع إحالل المساواة في اتخ

 بزيادة العدالة االقتصادية في حين تتميز الرأسمالية بزيادة اإلنتاج االقتصادي.

 ويمكن حصر األهمية االجتماعية للمؤسسات االقتصادية في:

يسمح بامتصاص  تعمل على توفير مناصب الشغل مما اقتصادية توفير الشغل: إنشاء مؤسسات -

من المجتمع المعني وتختلف نسب امتصاص البطالة حسب حجم المؤسسة ونوع النشاط  البطالة

 الذي تتسع له وكذا التكنولوجيا المتبعة في هذه المؤسسة.

ملة إلى التأثير على األجور: للمؤسسة دور هام في تحديد األجور وبقوة استقطابها لليد العا -

 نحو قطاع معين قصد تنميته وتطويره. المناطق النائية أو قصد تحويل العمال
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ظهور مؤسسات اقتصادية في جهات ريفية أو مناطق تتأثر بتخلف عمراني  ة التغييرانلدفع عج -

، والمرافق العامة كما تقوم ببناء \تعمل على التغيير وذلك ب|إنشاء مساكن للعمال وإعداد الطرق

 مشايمكنوالمستشفيات وقد يؤدي ذلك إلى ظهور تجمعات سكانية أو مدن جديدة وهذا  المدارس

 )كالمدن العمالية في المناطق الصناعية(.مالحظته غالبا

األهمية االقتصادية: باإلضافة إلى اآلثار االجتماعية السابقة للمؤسسة االقتصادية أهمية اقتصادية  -

 والتي تكمن فيما يلي: تمكنها من تغيير وجهة االقتصاد الوطني

ظهور منشآت تجارية جديدة: بحيث إن زيادة عدد السكان في منطقة أو مدينة يؤدي إلى ظهور  -

مؤسسة أو مجموعة من المؤسسات االقتصادية الجديدة وبالتالي ضرورة المنشأة التجارية 

هذا تظهر األهمية ول لتلبية  حاجيات العمال الجدد وتلبية مختلف مرافق الحياة الضرورية الجديدة

 المتمثلة في ظهور ودفع حركة تنموية في المؤسسات.

االستهالك: إن سياسات  البيع والديون التي تتبعها المؤسسة تؤثر على استهالك التأثير على  -

المجتمع. فزيادة المبيعات وتنوعها تؤدي إلى المنافسة وبالتالي انخفاض األسعار مع التنوع في 

ما يفيد الطبقة العاملة .من خالل هذه العناصر تظهر لنا أهمية المؤسسات  السلع المعروضة وهذا

االقتصادية كما أن هذه األخيرة سواء كانت عمومية أوخاصة تسعى  من خالل القيام بنشاطها 

 إلى تحقيق أهداف معينة. 

ذات طابع تأسيسا على مسابق يمكن اعتبار المؤسسة االقتصادية عامل اقتصادي يقوم بنشاط اقتصادي 

صناعي أو تجاري أو خدماتي وبالتالي هيكل عضوي متكامل مكون من مجموعة عناصر مادية 

وبشرية)مستخدمين ومصالح وحدات وأقسام(.تترابط مع بعضها البعض بشكل متكامل لتشكيل هيكل 

ؤسسة  اقتصادي ومنه فالمؤسسة نظام متكامل مشكل من مجموعة العناصر ذات التأثير المتبادل. وأن الم

االقتصاديين  االقتصادية هي اندماج عدة عوامل بهدف إنتاج أوتبادل السلع والخدمات مع األعوان

اآلخرين .في إطار قانوني ومالي واجتماعي يختلف نسبيا ومكانيا تبعا لمكان وجود المؤسسة وحجم 

ة الحقيقية)سلع ونوع النشاط الذي تقوم به. ويمكن إدماج عوامل اإلنتاج بواسطة التدفقات النقدي

خدمات(.وأخرى عينية وكل منها مرتبط ارتباطا وثيقا باألفراد حيث تتمثل األولى في الوسائل والموارد 

المستعملة في التسيير والمراقبة. كما أن المؤسسة االقتصادية هي جميع أشكال المنظمات االقتصادية 

ظمة ومجهزة بكيفية توزع فيها المهام المستقلة ماليا. هدفها توفير اإلنتاج ولغرض السوق. وهي من

والمسؤوليات ويمكن أن تعرف بأنها وحدة اقتصادية تتجمع فيها الموارد البشرية والمادية الالزمة لإلنتاج 

 .االقتصادي
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  *استناج

إن االحتياج إلى المؤسسات يزداد كلما كثر وتشعب المجتمع. وكلما تشابكت العالقات ازدادت الظواهر 

المعقد والمشاكل. مما يحتاج إلى حلول كثيرة. وبما أن تقدم المجتمع يحتاج إلى المسايرة بكيف جديد 

ر من الحلول المجتمعية. وبعلمية وعملية. ألنه في اإلنسان تكثر العالقات وفي كثرتها الحاجة إلى كثي

وحيث أن الحياة تنظيم مرتبط البعض بالبعض فكذلك حال المؤسسات. وكلما كانت المؤسسات أكثر 

وقد يكون ترابط  حصل تغيير في مؤسسة اجتماعية أكثر. فإذا ومنظمة في المجتمع. استفاد الناس

مؤسسة اجتماعية، تأثرت  ها وتطورها فإدا حصل تغيير فيالمؤسسات مع بعضها البعض عامل لبنائ

سائر المؤسسات حسب الترابط بينها. وكذلك يكون الترابط أساس هدمها عند االختالل. واالنفصام في 

المؤسسات يولد االنفصام في المجتمع. فالمطلوب إذن االرتباط العضوي اإليجابي في شكل بنائي 

 .وظيفي

الوظيفي بعالقات متكافئة ومتراصة  االنسجام لقية تنظيمية من المفترض فيهاوالمؤسسة االجتماعية كح

 بهدف اإلقالع.
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وماكس فيبر(  ودور كهائم؛ الرأسمالية والنظرية االجتماعية الحديثة)تحليل كتاب كارك أنطوني جدنز*

 الطبعة األولى؛ ترجمة أديب يوسف  شيش؛

سكندرية ية والطاقة النووية في الميزان اإلفي خدمة األمن القومي؛ الطاقة البشر نبيل التنمية*جامع محمد 

 ؛2000منشأة المعارف

دار مكتبة الحياة بيروت الطبعة  والمجتمع ترجمة أحمد حسن الرحيم؛ ديوي المدرسة*جون 

 .1978؛الثانية

 ؛2010*د. معن خليل العمر؛ التنشئة االجتماعية الطبعة العربية األولى اإلصدار الثاني ،

 ؛2009ماي1*مجلة المدرسة المغربية أسئلة ورهانات العدد 

 ؛2019أفريقيا الشرق، الت سوسيولوجية في قضايا المرأة؛المرأة والقيم)تساؤ ألسرة،* الهادي الهروي؛ ا

   * Emile Durkheim ; les formes élémentaires de la vie la religieuse ; Presse 

universitaires en France, 1960.                                                                                         
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