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 :یبرف  ة في سوسیولوجیا ماکسأویلیّ التّ  الّنزعات 

 األیدیولوجّیة  المرتکزات  في  نقدّیة  قراءة

: ملّخص

بأن   فلوري  لوران  ڤي��  يقول  يقرأ  ماكس  لذاتھلم   
ً
   بصفتھ  طو�لة  لف��ة  قراءتھ  جرتبل    أبدا

ً
نقيضا

   بوصفھ  أو   أخرى   تارة  Marx)(  ملاركس  خصما  أو  تارة)  Durkheim(  لدوركهايم 
ً
حينا،  (Hegel)  لهيغل  نقيضا

   أو
ً
   حجبت   حقيقة  معرفية  معضلة   الوضعية  هذه  ش�لت  وقد....    آخر   حينا  (Popper)  لبو�ر  ندا

ً
من  كث��ا

تبحث   اإلش�الية  هذه  ع��  وتأسيسا.  املهمة  السوسيولوجية  نظر�اتھ  و��  ي��ڤ  تفك��  ��  املهمة  القضايا  الزوايا

 .1والتنادّ  والتخاصم التضاد سياقات خارج  ي��ڤ فكر �� املهمة والزوايا  الغامضة ا�جوانب  �� الدراسة هذه

ڤ ماكس  سوسيولوجيا   �� التأو�لية  األ�عاد  استكشاف  إ��  الدراسة  ا�جوانب   واستقصاء  ي�� �س�� 

ال�ي  النموذجية  وأنماطھ   املثالية  منا�جھ  ��  التأمل  إ��  أيضا  و�س��  وأعمالھ،  كتاباتھ  ��  األيديولوجية 

.والرأسمالية  والب��وقراطية   وا�حضارة  الدين   قضايا  والسيما  االجتماعية  الظواهر   مختلف  تناول   ��  اعتمدها

منذ  اإل�سا�ي  الفكر  ��  ماكس  وتأث��ه  ي��ڤ  ماكس  مؤثرات  لدراسة  جوان��ا  من  �عضا  الدراسة   وتكرس

املرتكزات   إ��  النقد  أوجھ  من  �عضا  الدراسة  تتضمن  وأخ��ا.  اليوم  ح�ى  العشر�ن  القرن   بداية

 . ي��ي ڤال االجتماع علم �� واأليديولوجية السوسيولوجية 

، سوسيولوجيا، علم اجتماع، �ارل ماركس، نمط مثا��، نموذج مثا��، ي��ڤ: ماكس  املفتاحية  ال�لمات

ب��وقراطية، دين، رأسمالية، السلطة، ال�ارزمية.  

نداد، وتعني المماثل والمناظر. ِنّد مشتق من  -1
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ABSTRACT:  

Laurent Fleury said that Max Weber has never been read for himself but was read for a long 

time as an antithesis to Durkheim at one time, or a rival for Marx at another, or as an opposite 

to Hegel at one time, or an opponent to Popper at another. This situation has formed a real 

epistemological dilemma that obscured from many angles the important issues in Weber's 

thinking and in his important sociological theories. Based on this problem, this study examines 

the ambiguous aspects and important angles in Weber's thought outside the contexts of 

opposition, contention and rivalry. The study seeks to explore the hermeneutical dimensions 

in the sociology of Max Weber and to investigate the ideological aspects in his writings and 

works and seeks to reflect on his ideal approaches and typical patterns that he adopted in 

dealing with various social phenomena, especially issues of religion, civilization, bureaucracy 

and capitalism. The study devotes some of its aspects to studying the influences of Max Weber 

and his influence on human thought from the beginning of the twentieth century until today. 

Finally, the study includes some aspects of criticism of the sociological and ideological 

foundations in Weberian sociology. 

key words:  Max Weber, sociology, Karl Marx, ideal model, perfect model, bureaucracy, 

religion, capitalism, power, charisma. 
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 ماكس ڤي��  "لم ُيقرأ  
ً
   بصفتھ  طو�لة  لف��ة  قراءتھ  جرت:  لذاتھ  أبدا

ً
  نقيضا

  أو   أخرى   تارة   Marx)(  ملاركس  خصما  أو   تارة)  Durkheim(   لدوركهايم

  بوصفھ
ً
  أو  حينا، (Hegel) لهيغل نقيضا

ً
....   آخر   حينا (Popper)  لبو�ر  ندا

   حجبت  حقيقة  معرفية  معضلة  الوضعية  هذه   ش�لت  وقد
ً
  الزوايا  من   كث��ا

 "  املهمة لسوسيولوجيةنظر�اتھ  و�� ي�� ڤ  تفك��  �� املهمة  القضايا

  فلوي  لوران

  ترى  ما بمقدار  �حر�ة  وممارسات بمعتقدات الدين  حقن  �عيد ا�جماه�� "

 "  ا�خلص فكرة  �� تتمثل  طبيعية فوق  بقوى  االعتقاد إ��  محتاجة نفسها

 1 ي�� ڤ ماكس

 : مقدمة  -1

ماكس   األملا�ي  املفكر    املث��ين  االجتماع  علم   رواد  أهّم   أحد)  Max Weber  ()1864-1920(  ��يڤ �عّد 

  العشر�ن  القرن  بداية �� السوسيولو��ّ  فكره أثار وقد معا، آن �� مؤّسسيھ  أبرز  وأحد ل�جدل،
ً
  جدال

ً
  عنيفا

 ب�ن  واالقتصادّي   السوسيولو��ّ   التفك��  مجال  ��  عنيفة  ورّجة  عاّمة،  والفكرّ�ة  األ�اديمّية  األوساط  ��

  واستكناه   رصدها  ��  الّدارسون   َيِجدُّ   فكرّ�ة  ظاهرة  إ��  أبدعها  ال�ي  السوسيولوجيا  تحّولت  إذ  معاصر�ھ،

 .  املستجّدة مضامي��ا

  عام   إبر�ل   21  ��  بأملانيا )  Erfert(  ايرف��ت  مدينة  ��)  ي��ڤ   إميل  �ارل   ماكسيميليان(  ي�� ڤ  ماكس   ولد

   معروفة  ميسورة  برجواز�ة  ألسرة  ،1864
ً
،  اجتماعيا

ً
  مناصب   اعتالء  ��  و�رع  ا�حاماة،  ام��ن  وألب  وسياسيا

  املمّ��  ال��جوازّي   االجتما��ّ   الوسط   ش�ل  وقد  األملا�ّي،  ال��ملان   ��  عضو�تھ   أبرزها   رفيعة،  وحز�ية  سياسّية 

سمت  ال�ي  عبقر�تھ  وانبثاق  الفكرّي   و�بداعھ  ي��ڤ  لنشأة  األسا��يّ   ا�حاضن  ي��ڤ  فيھ  ترعرع  الذي 
ّ
 حد   إ��  ا�

عن2املوسو��ّ   بالطا�ع  كب�� وعرف    واإلدارة  والتار�خ  االقتصاد  مجاالت  ��  باملطالعة  الكب��  شغفھ  ي��ڤ  . 

  مفعمة   أ�اديمّية  مس��ة  يبدأ  أن  العل�يّ   تحصيلھ  ��اية   ��  واستطاع  االجتماع،  وعلم  والّسياسة  والّدين

   أصبح   أن   إ��  بالعطاء 
ً
ھ  ع��  و�صّنف  وا�جتمع،  والّتار�خ   االقتصاد   علماء   كبار   من  واحدا

ّ
 مؤّس��ي   كبار   أحد  أن

فت  ومن.  الّدي�يّ   االجتماع  وعلم  اإلدارّي   االجتماع  علم  سيما  وال  االجتماع،  علم
ّ
   الال

ً
  ي��ڤ  ماكس  أن  أيضا

  �عومة  منذ   والّنبوغ  بالّنباهة  عرف   كما   أملانيا،  ��  عالية  حز�ية  مناصب  و�سّنم  ب��اعة،  السيا��يّ   العمل  مارس 

هوت  والفلسفة   والقانون   والتار�خ   االقتصاد   ��  متمّ��   �عليم   ع��  حصولھ  إ��  ذلك   ويعود   أظفاره،
ّ
  وقد.  والال

 
 . 13 ، ص2008، 1مقلد، دار الكـتاب الجديد المتحدة، طمحمود علي ترجمة: ، ڤيبرفلوري، ماكس لوران  -1
 القول إن ڤيبر ينتمي إلى كـثير من يقع  -2

ٔ
ڤيبر  ماكسوالحق يقال إنه كان من الطبقة البرجوازية: ، الطبقة الوسطىالباحثين في خطا

لمانية، كان شاهدكبار ابن عائلة من 
ٔ
صحاب مصانع نسيج إنكليزية ا

ٔ
اً التحوالت االجتماعية الناجمة عن الصناعيين وتجار الجملة وا

وغست
ٔ
يجّسد  )، Bielefeldكان عضواً في جمعية تجار بيليفيلد (  ي) الذWeber August(ڤيبر  الثورة الصناعية، والده كارل ا

سمالية. عمه كارل دافيد
ٔ
سمالي إ Car David Weberڤيبر  شخصية المقاول في بدايات الرا

ٔ
خر نموذج المقاول الرا

ٓ
ياه في يمثل هو اال

 العصر الجديد. 
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   تأثر
ً
ر  كما   ونيتشة،  وشلنج،  وفيتشة،  و�انط،  هيغل،  عند  األملانّية   املثالية   بالفلسفة  كث��ا

ّ
  بجدليات   تأث

خذ سميث آدم واقتصادّيات  ماركس
ّ
   م��ما وات

ً
  موقفا

ً
 . نقديا

ر�ات  تار�خ"  حول   الدكتوراه  أطروحة  عن  ي��ڤ  دافع
ّ

   1889  عام  �� "  القروسطية  التجار�ة  الش
ً
  محاطا

ب  من  ا�حضور   بإ�جاب
ّ
ر�ن  طال

ّ
  عن  األستاذية  درجة  ع��  وحصل  امليدان،  هذا  ��  ومتخّصص�ن  ومفك

  بھ  يطل  ولم.  1892  عام  ��  والعام»  ا�خاص  للقانون   وأهميتھ  الزرا��  الروما�ي  التار�خ«  بـــــــ  املوسومة  أطروحتھ

   ُع�ن  ح�ى  املقام
ً
  سياسّية  �شاطات  ��  وشارك .  1894  عام  ��  فرايبورغ  جامعة  ��  السيا��يّ   لالقتصاد  أستاذا

،  متعّددة  وأ�اديمّية
ً
  و�� .  1909  عام  ��  االجتماع  لعلم  األملانية  ا�جمعية"  تأسيس  ��  مساهمتھ  وم��ا  جدا

  إ��  األملا�ي  الوفد  ي��ڤ رافق  1919  عام  و��  األملا�ي،  الديمقراطي  ا�حزب  تأسيس  ��  شارك  السيا��يّ   املستوى 

   وضع  الذي   فرساي   مؤتمر  �حضور   باريس
ً
�  األو��،  العاملّية  ل�حرب  حدا

ّ
�� مدينة    1920  يونيو  14  ��  وتو�

   56ميونيخ عن عمر يناهز  
ً
   عاما

ً
   الرئوّي   االل��اب   بمرض  متأثرا

ً
   وراء   تار�ا

ً
   إرثا

ً
   فكر�ا

ً
   مرجعيا

ً
  مجال   ��  خصيبا

�  وقد .  اإل�سانّية  العلوم
ّ

  �ش�ل   زالت  ما   ال�ي  العلمّية  األعمال  من   كب��   عدد  ��  املهّم   الفكري   اإلنتاج   هذا  تج�

 .  اإل�سانّية العلوم �� والّدارس�ن والباحث�ن  للمفكر�ن إلهام مصدر

   �ستعرض   أن  الّسياق  هذا   ��  بنا   و�جدر
ً
فات   من   �عضا

ّ
  الفكرّي   عطائھ   ثراء  ع��   تدّل   ال�ي  ي�� ڤ  مؤل

فات  هذه  عناو�ن  إن:  القول   البداهة  ومن  اإل�سانّية،  املعرفة  حقول   مختلف  ��  وخصو�تھ
ّ
ن  املؤل

ّ
  القارئ   تمك

الع  من
ّ
ف،  الفكر�ة  ا�خر�طة  مسارات   ع��  االط

ّ
 ��  اإلشارة   وتجدر  املعر�ّ�،  عطائھ  خصو�ة   إ��  والتعرف  للمؤل

شر ألول    Economy and Society(1" (  وا�جتمع  االقتصاد: "املعروف  كتابھ   إ��  أيضا   السياق  هذا
ُ
الذي �

(1922مرة عام   ال��و�ستانتية  . وكتابھ األشهر  Protestant Ethic and  The()  الرأسمالية  وروحاألخالق 

1904), the Spirit of Capitalism(2) ثم   ،) العام  االقتصاد   General Economic Historyتار�خ 

و Essays in Sociology(3 ( االجتماع  علم  ��   ومقاالت  ،)1923, االجتماعية  ،  العلوم   The( من�جية 

Methodology of the Social Sciences(4 و الدي�ي،  االجتماع   , The Sociology of Religion(  علم 

والّس (1922 والعلم    ورجل   العلم  ورجل  ،)Science and politics as a craft(  حرفة  بوصفهما  ياسة )، 

 Politics in world(  العاملية   ا�حرب  ��  والّسياسة)  Man of science and Man of politic(  السياسية 

war(،  املوسيقى  اجتماع  وعلم)sociology of music(،  االجتماع  علم  ��  األساسية  واملفاهيم  )Basic 

 
1- Weber, Max, Economy and Society. Edited by Max Rheinstein. Translated by Edward Shils and Max 
Rheinstein. New York: Simon and Schuster, 1922/1968. 
2- Weber, Max, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, 2nd ed. Routledge (original work 
published 1904). 2001.  
3- Weber, Max, From Max Weber: Essays in Sociology. Translated and edited by H. H. Gerth and C. Wright 
Mills. Oxford University Press, USA. 1946/1958.  
4- Weber, Max, The Methodology of the Social Sciences. New York: Free Press, 1949.  

https://www.thoughtco.com/the-protestant-ethic-and-the-spirit-of-capitalism-3026763
https://www.thoughtco.com/the-protestant-ethic-and-the-spirit-of-capitalism-3026763
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Concepts in Sociology(1  ) 1912وكتاب املدينة, The City  ّ�واالجتما��ّ   االقتصادّي  التنظيم ة )، ونظر 

)The Theory of Social and Economic Organization , 1925  (الهند  ��  الّدين  وكتاب  )The 

igion of IndiaRel(2  ) القديمة  ال��ودية  الصّ ،  Ancient Judaism  (3وكتاب   ��  The(  �نوالديانة 

Religion of China  (4   
ً
 :The Vocation Lectures(   رسالة  بوصفة  العلم  أو  العلم  نداء:  كتاب  وأخ��ا

Science As a Vocation(5 اإل�سانية،   العلوم  مجال  ��  ي��ڤ  إسهامات  ع��  الذكر  آنفة  األعمال  هذه  . وتدّل  

 .  والّسياسة  واإلدارة والّدين  واالقتصاد  ا�جتمع مجاالت �� سيما وال

   يبدأ  لم  االجتماع  �علم  اهتمامھ  أّن   -  األدبّيات  من  كث��  ��  -  ي��ڤ عن  شاع  وقد
ّ
 األخ��ت�ن  السنت�ن  ��  إال

  كبار  ب�ن  حضوره،  يفرض  أن  استطاع)  عام�ن  ��  أي(  القص��ة  الزمنّية   الف��ة  هذه   خالل  وأنھ  وفاتھ،  قبل

  مفكر   ألّي  يمكن ال  إذ  الفكر، تار�خ  �� املغالطات  أك�� أحد الّدعاء هذا  ي�ون  وقد االجتماع، لعلم  املؤّسس�ن

،  يؤّسس  أن  التار�خ  ��  عبقرّي 
ً
  ومن .  فقط  الّزمن  من  عام�ن  ��  الفكر  عمالقة  ب�ن  اسمھ   ��ّجل  وأن  علما

د
ّ

  الزم�يّ   عمره  طيلة  بذلت  متواصلة  كب��ة   جهود  إ��  احتاج  السوسيولو��  ي��ڤ  نبوغ  أّن   أيضا   الوا�ح  املؤك

   نجد  والفكري،  العل�ي  إنتاجھ  ��  الّنظر  نمعن  وعندما   القص��،
ّ

 تدور   -  البداية  منذ-  �انت  أعمالھ  معظم  أن

ق االجتماع علم فلك ��
ّ
 . أعماقھ  �� و�غوص مداراتھ �� وتحل

   القول   يمكن  آخر  سياق  و��
ً
  ودراسات   الدي�يّ   الفكر  مجال  ��  ي��ڤ  قّدمها  ال�ي  األعمال  معظم  إّن :  أيضا

   �و��ا   عن  تخرج  ال  األديان
ً
   فكرا

ً
   سوسيولوجيا

ً
  املسار  هذا   ��  نفسھ   �ّجل   وقد  ومحتواه،  منبتھ  ��  أصيال

�  وقد  الّدي�ي،  االجتماع  علم  مؤّس��ي  أهّم   أحد  بوصفھ  البح�يّ 
ّ

  ال��و�ستانتية   األخالق : "كتابھ  ��  األمر  هذا   تج�

  وهذا   اإل�سا�ي،  للفكر  ي��ڤ  قّدمها  ال�ي  السوسيولوجّية  األعمال  أهّم   من  بحّق   �عّد   الذي "  الرأسمالية  وروح

  و��  ال�ونفوشيوسية،  الّص�ن  ��  والدين  البوذية،  الهند  ��  الدين:  كتابيھ  ع��  عام  �ش�ل  ين�حب  األمر

ّرست  قد  جميعها
ُ

  اإل�سانية  ا�حضارة  وقيام  جهة،  من  والدين  الفكر  ب�ن  السوسيولوجية  العالقة  لدراسة  ك

   -  شّك   أد�ى  بدون   –   �انت   األعمال   وهذه  أخرى،  جهة  من   تمنعها   أو
ً
يا��ا   مختلف   ��  سوسيولوجية  أعماال

ّ
  تجل

 .  ومرام��ا وأ�عادها

   يتأّمل  ومن
ً
   مليا

ً
   أّن   سيجد   أيضا

ً
   عددا

ً
   �غوص  ي��ڤ   أعمال  من  كب��ا

ً
:  كتابھ  وم��ا  االجتماع،  علم  ��  عميقا

 اجتماع   علم"  و  ،"الدي�ي  االجتماع  علم"و "  االجتماعية  العلوم  من�جية"  و  ، "االجتماع  علم  ��  مقاالت"

 ". واالجتما�� االقتصادي الّتنظيم نظر�ة"و ،"االجتماع  علم �� األساسّية املفاهيم"  و" املوسيقى

 
1- Weber, Max. 1993. Basic Concepts in Sociology. Translated and with an introduction by H.P. Secher. New 
York: Citadel Press (original work published 1962). 
2- Weber, Max., The Religion of India: The Sociology of Hinduism and Buddhism. Free Press. 1962. 
3- Weber, Max, Ancient Judaism. Free Press, 1967. 
4- Weber, Max, The Religion of China. Free Press, 1968.  
5- Weber, Max, The Vocation Lectures: Science as a Vocation, Politics as a Vocation. Hackett Publishing 
Company, 2004.  
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ٔ
.  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ڤيبر  سوسيولوجيا ماكسة في  ا

ٔ
سعد وطفة  ا

ٔ
 د. علي ا
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"وا�جتمع  االقتصاد: "املعروف  كتابھ  ��  تتج��  السوسيولوجية  ي��ڤ  أف�ار  معظم  أن  النّقاد  من  كث��  و�رى 

Marian (  ي�� ڤ  مار�ان  زوجتھ  قامت  الذي   الكتاب  وهو  ،1922  عام   ��:  أي   �عام�ن،  وفاتھ  �عد   �شر  الذي 

Weber (  الكتاب  هذا  ��  السوسيولو��  الّن�ج  إن  املقام   هذا  ��  القول   و�مكننا.  وفاتھ  �عد   و�شره  بجمعھ

ما
ّ
تصّورنا   ع��  بناءً   و�مكننا.  ي��ڤ  عند  املبكر  الفكرّي   الّت�و�ن  ��  تأّصل  سابق  سوسيولو��  اختمار  إ��  �عود  إن

   القول   �عيد  أن  هذا
ً
   ع��  تدّل   وموضوعا��ا  �عناو���ا  ي�� ڤ  أعمال  بأن  تأكيدا

ّ
   �ان  الرجل  أن

ً
سوسيولوجيا

   يتناقض   ال   وهذا  املعر�ّ�،   لنشاطھ  األو��   البدايات  منذ
ً
ا�ع  مع   أبدا

ّ
الذي  العل�يّ   لتكو�نھ   املوسو��ّ   الط

  جعلھ
ً
ار�خ   االقتصاد،  �� عاملا

ّ
 . والّسياسة واإلدارة والت

�علم  الصلة  وثيقة  �انت  واإلدار�ة  والتار�خية   االقتصادية   أعمالھ  بأن  التذك��   القول   نافلة  ومن 

   تنفصل  ولم  االجتماع،
ً
عاتھ   عن  أبدا

ّ
هذه  تناول   لطاملا  ي��ڤ   أن  الوا�ح  البّ�ن  ومن   الّسوسيولوجية،  تطل

 . االجتماعية الظواهر مع  ا�حيو�ة وتفاعال��ا السوسيولوجية سياقا��ا  ضمن القضايا

   ي��ڤ  ماكس  خطفت  املنون   يد  أن  حّقا  املؤسف  ومن
ً
   مبكرا

ً
واإلبداعية   الفكر�ة  رسالتھ  تبلغ  أن  قبل  جدا

السادسة   ��  وهو  1920  حز�ران  من  عشر  الرا�ع  ��)  Munich(  ميونيخ  ��  مفاجئة  بصورة  تو��  إذ  مداها،

إميل   موت   �عد:  أي   االجتماع،  علماء  من   جيل  أّول   ��اية  مع  وفاتھ  تصادفت   وقد  عمره،  من  وا�خمس�ن

�شاطا  1(1918  عام)  Simmel(  سيميل  وجورج  1917  عام  میدورکها العمر  مراحل  أك��   �� ڤي��  تو��   .(

ر  املوت  أن  �عت��ون  املفكر�ن  من  كث��ا  جعل  الذي   األمر  وهووحيو�ة وخصو�ة،  
ّ

خسارة  ش�ل  ي��ڤل  املبك

 .  اإل�سانية وللمعرفة الّسوسيولو�� للفكر كب��ة

 : الفکریة   یبر ف   مؤثرات  -2

 
ّ
عبقر�تھ  لنمّو   ا�خصبة  ال��بة  ي��ڤ  بماكس  أحاط  الذي   ا�خصب  االجتما��  العائ��  ا�حاضن  لش�

الفكر  مجال  ��  حظوة  األك��  األملانية   العائالت  من  -)  واألم  األب(  بطرف��ا -  �انت  ي��ڤ  فعائلة  الّسوسيولوجية،

قافة
ّ
أطباء،  من  والعلماء،  املثّقف�ن  أبنا��ا  من  كب��  �عدد  العائلة  هذه   عرفت  ُفقد  ،.واألدب  والعلم  والث

ر�ن،   ومهندس�ن،  ومحام�ن،  وصناعّي�ن،
ّ

 "  ي�� ڤ  أوغست   �ارل "  والده  من�ل   و�ان.  ومؤّرخ�ن  ومفك
ً
 موئال

بالعطاء   واملفعمة  الفر�دة  الثقافّية   األجواء   هذه   تركت   وقد  عصره،  ��  والّسياسي�ن  واملثّقف�ن  للمفكر�ن

   الثقا��ّ 
ً
   أثرا

ً
اقة  توليد  ��  كب��ا

ّ
�شغفھ  أشرنا،  كما  هذا،  العائلة  تأث��  تّوج  وقد  ي��،ڤ   عند  اإلبداعّية  الفكرّ�ة   الط

محدود
ّ
.أظفاره �عومة منذ والّتحصيل والقراءة  باملطالعة الال

 : اإلنسانيّ  الفكر عمالقة -2-1
�ان  منھ  و��ل   فيھ  عاش   الذي   الثقا��ّ   فالفضاء  فكرّي،  فراغ   من   تنطلق  ي��ڤ  ماكس   تصورات   تكن  لم

 
ً
من  جعل  الذي  األمر   وهو  عصره،   ��  وعمالق��م  املفكر�ن  كبار   نارها  أضرم  ال�ي  واألف�ار   بالّنظر�ات  م��عا

   ي�� ڤل  السوسيولو��  النبوغ
ً
،  صعبا

ً
،)Karl Marx(  ماركس  �ارل   فلسفة  فيھ  سادت  عالم  ��  وذلك  جدا

.15 صمرجع سابق، ، ڤيبرماكس  فلوري،لوران  -1
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  ، )Hugle(  هيغل  مثالية  عليھ  وهيمنت  ،)Friedrich Nietzsche(  الّنقدية  نيتشھ  مطارق   عليھ   وهيمنت

ھ  ذلك  وفوق ).  Spencer(ٍ  سبن�   ودارو�نية )  Durkheim(   دوركهايم  و�نيو�ة  ،)Comte( �ونت  ووضعية
ّ
  �ان  �ل

  �ارل   صنع  من  منھ  كب��  جزء  ��  هو"  فكري   عالم  ��  واإلبداع  الّصعود  بصعو�ة  ويع��ف  ُيقّر   ي��ڤ  ماكس

ل  العمالقة   املفكر�ن  كبار  فرضھ   الذي  الكب��  التحدي   هذا   . ومع ذلك فإّن 1"نيتشھ  وفر�دريش  ماركس
ّ
  ش�

  ماركس   �ارل  أّن  النقاد  من كث�� و�رى . معا  آن �� وتجاوزهم استلهامهم ع�� العمل �� ي�� ڤ ملاكس  حافزة قوة

شكيل  ��  األثر  أك��  لھ  �ان
ّ
  ��  اإلبداعّية  إنتاجاتھ  من  كث��ة  جوانب  ��  ألهمھ  وقد   ي��،ڤ  ملاكس  الفكري   الت

   نفسھ   يطرح  ي��ڤ  �ان  ذلك  ومع  وا�جتمع،  والّدين  التار�خ
ً
  مختلف   ��  لھ  مع�وسة  صورة  أو  ملاركس،  نقيضا

ياتھ
ّ
 . والفلسفية  الفكر�ة تجل

   يفيض  العصر  �ان  السوسيولو��   املستوى   و��
ً
 االجتماع  علم  لرّواد  جّبار  سوسيولو��  بحضور   أيضا

 ،Georg Simmel(2(  سيميل  أمثال  ا�جديدة  ال�انطية  الن�عة   ورّواد )  Durkheim(   دوركهايم  أمثال  العمالقة

)  Heinrich Rickert(4(ور�ك��ت    ،3)Wilhelm Diltheyوديلتاي 
ً
جميعا ��م  يتأثر  أن  عليھ  و�ان   وأن  ،. 

ى  أن   ال��اية  ��  واستطاع.  نفسھ  اآلن  ��  يتجاوزهم
ّ
  سيميل  عند  النف��ي  الّتحليل  ونزعة  ر�ك��ت  عقالنية  يتخط

شكيكية،  ديلتاي   و�سبّية
ّ
 Gustav(  شمولر  غوستاف  وتار�خانية  ماركس،  وماّدية  هيغل،  مثالية  وكذلك  الت

Schmoller ( منجر وشكالنية )Menger Carl(5 . 

  سميث   آدم واقتصاديات دوركهايم  و�نيو�ة �انط عند الوضعّية الن�عة  استلهم قد ي��ڤ  ومن الوا�ح أّن 

لت   وقد.  لھ  والّسابق�ن  املعاصر�ن  املفكر�ن  وغ��هم  وفي�و  سيمون   سان  وسوسيولوجيا  ور��اردو،
ّ
  هذه  ش�

  عند  والسوسيولو��  الفلسفي  الّتفك��  نوابض   واملاركسية  والوضعّية،  ال�انطية،  الك��ى،  الفكرّ�ة  املعطيات

 .  ي��ڤ ماكس

 :یبرڤ مثالیة -2-2
 ،"الروح   فلسفة"  ��  تجلّياتھ   سيما  وال   هيغل  عند  املثالية  الفلسفة  استلهم   قد  ي�� ڤ  ومن املعروف أيضا أّن 

   و�ان  املتعالية،  املثالية  فلسفتھ  ��  �انط  وعند
ً
را

ّ
 ي�� ڤ  من�جية  ��  �عمق  يتأّمل  ومن.  كب��  حّد   إ��  ��ما  متأث

  ومعرفة   ذاتھ  ��)  The thing in itself(  ال��يء  معرفة  عن  مقولتھ  ��  �انط  استلهم  قد  ي��ڤ  أّن   بوضوح  س��ى 

  ا�خارجية   الصورة  تتعّدى   ال  ظاهر�ة  معرفة  املادية  املعرفة  بإّن   القول   إ��  الّسباق�ن  من  و�ان  ظاهره،  ��  ال��يء

  الغائّي؛  جوهرها  ��  �عرف  أن  يمكن  وال  جوهر�ا،  تدرك  أن  يمك��ا  ال  الظواهر  هذه  و�ن  تحكمها،  ال�ي  للقوان�ن

 
 .  11صمرجع سابق، ، ڤيبرماكس  فلوري،لوران   -1
لماني من رواد الكانطية الجديدة.   اجتماعوعالم  فيلسوف ) Georg Simmel   ()1858-1918( جورج زيمل - 2

ٔ
 ا

لماني، يعتبر الممثل الرئيسي   وعالم اجتماع وطبيب نفسي فيلسوف  )Wilhelm Dilthey) ( )1833-1911 يلهلم دلتايو - 3
ٔ
ا

وائل القرن  غلية فيهي-للفلسفة بوست
ٔ
 .20النصف الثاني من القرن التاسع عشر وا

لماني، من مواليد  َ:) (Heinrich Rickert هاينريخ ريكرت - 4
ٔ
، تلميذ فندلباند، وممثل مملكة بروسيا في1863  مايو 15 فيلسوف ا

 .الكانطية المحدثة لمدرسة بادن رئيسي
 . 25صمرجع سابق، ، ڤيبرماكس  فلوري،لوران  -5
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%86
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  وقد  ا�خارجّية،  مظاهرها  فيھ  تبدو   الذي   الّنحو  ع��  أي   الظاهرّ�ة،  حدودها  ��  تدرك  الطبيعية  قوان�ن  ألّن 

اوي  جوهرها  إدراك بم�ان االستحالة من ي�ون 
ّ
 .  املضمرة الداخلية أعماقها  �� الث

   الوا�ح  ومن
ً
(ذاتھ  ��  ال��يء"  حول   �انط  فلسفة  أّن   أيضا رت)  النومينون " 

ّ
  ي��ڤ  سوسيولوجيا  ��  أث

  الفلسفة لهذه  أّن  الّنقاد وُ�الحظ. وفلسفتھ
ً
  أثرا

ً
  قوّ�ا

ً
  ووا�سون، ووالس وجر�ن، ك��د من �ّل  فلسفة �� أيضا

 . 1"ا�حض العقل نقد" �انط لكتاب إلهامهم  �� مدينون  وهم إن�ل��ا، �� غ��هم وكث��ين و�راد��

   -  Noumène-  Noumenon(2ويعّرف النومينون (
ً
ھ  -  ل�انط  وفقا

ّ
  يجاوز   ما"  �ّل   هو  أو  ذاتھ،   ��  ال��يء  بأن

ي؛  واإلدراك  التجر�ة   نطاق مات  من  مجّردة  حقيقة  فهو   إذن  ا�ح��ّ
ّ
  املطلقة  ا�حقيقة"  وهو  العم��،  العقل  مسل

مات   صورة  تأخذ  مجّردة  حقائق   و��  العق��،  با�حدس  تدرك  ال�ي
ّ
  تدرك   ال�ي  القبلية   العم��  العقل  مسل

أن تدرك    -حسب �انط  ب  -. وا�حقيقة املطلقة ال يمك��ا  3"هللا   ووجود  النفس،  وخلود  �ا�حّرّ�ة  العق��  با�حدس

 . 4بالعقل النظري ل�جز قوانينھ عن اإلحاطة باملطلق

 
ً
  فكيف )  Noumena  ذاتھ  ��  ءال��ي(  ذا��ا   ��  األشياء  حقائق   بلوغ  عن  و�ذا �ان العقل �� مذهبھ عاجزا

 �ل  ع��  املتسامي  الوجود  معا�ي  أس�ى  و��  اإللهية  الذات  حقيقة  إ��  الوصول   من  يتمكن  أن  العقل  لهذا

أي   .ُيرجع اإليمان إ�� وجدان اإل�سان وشعوره الداخ�� النف��ي..  . وهو ما �ع�ي أن �انط "5ا�حس؟  أش�ال

األخال��)" (القانون  أو  الضم��  النحو  .  6إ��  هذا     �انط  ر يقرّ وع�� 
ً
   أيضا

ّ
  املن�جية  بأدواتھ  العقل،  بأن

   يمكنھ  ال   املعهودة،
ً
أق�ىى  جوهرها،  ��  ا�حقائق  معرفة  إ��  الوصول   أبدا   يتجاوز   ال   يدركھ  أن  يمكنھ  ما  و

  �ع�ي   وهذا  ا�جوهر،  �� ال   املظهر  ��  لنا  تتبّدى  كما  ا�حقيقة يرسم  أن  هو   �ستطيعھ  ما  ُجّل   وأن مظاهرها،

 تفعلھ   أن  العقل  ملفاهيم   يمكن  ما   غاية  بل  صميمھ،  ��   أو   ذاتھ  أو   جوهره   ��  هو   كما   الكون   ندرك  ال   أننا

  لنا تقدم أن هو 
ً
 . 7وقدراتھ اإل�سا�ي  العقل  خصائص  مع يتناسب تصورا

 
 . 374، صسابقل ديورانت، قّصة الفلسفة، مرجع يو -1
هم المفاهيم المركزية في فلسفة كانط، ويقصد به "الشيء في ذاتهNoumenonيعد مفهوم النومينون ( -2

ٔ
و الحقيقة   ) واحدا من ا

ٔ
ا

ساسية للشيء التي تكمن وراء الظواهر
ٔ
لمانية (Thing in itself( " اال

ٔ
صل الكلمة إلى  Ding an sich)، ويقابله باال

ٔ
). ويعود ا

عني. ويستخدم   )νοέω (المشتقة من الفعل  )νoνοούμεν (اليونانية، فهو من كلمة
ٔ
و ا

ٔ
عتقد ا

ٔ
ومعنى هذه الكلمة هو: ا

و Phenomenon"فينومينن" ( الظاهرةمصطلح "النومينون" بشكل عام كمصطلح مضاد لمفهوم 
ٔ
شياء ا

ٔ
) الذي يقصد به ظواهر اال

نها 
ٔ
حداث ال يمكن العلم بها عن طريق الحواس، ال

ٔ
و ا

ٔ
شياء ا

ٔ
و المواضيع التي تتلقاها الحواس.. و"النومينات" هي ا

ٔ
شياء من الخارج ا

ٔ
اال

ن اإلنسان ال يستطيع
ٔ
ن يدرك   مفاهيم مجردة مستقلة عن الحواس اإلنسانية. وهذا يعني ا

ٔ
شياء بذاتها بل يستطيع ا

ٔ
ن يدرك اال

ٔ
ا

 مظاهرها وقوانينها الخارجية. 
 . 513، ص1982بيروت،  ،)، دار الكـتاب اللبناني2المعجم الفلسفي (ج  جميل صليبا، -3
سعد وطفة: انظر -4

ٔ
خالقية في الفلسفة الكانطية: مكاشفات نقدية معاصرة علي ا

ٔ
ليف والتعريب و، التربية اال

ٔ
، جامعة النشرلجنة التا

 .  2022، مجلس النشر العلمي، الكويت
 . 319، صسابقحيدر خضر، إيمانويل كانط الفيلسوف الشاهد على الحداثة والناقد لعيوَبها، مرجع  -5
 . سابقمرجع وائل القاسم، عن «كانط» ونقد العقل المحض/الخالص،  -6
خالقية (الواجب)،  -7

ٔ
لو مصطفى حلمي، فلسفة كانط اال

ٔ
 /http://api. alukah. net/sharia/0/47183. 1/12/2012ة، كاال

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://api.alukah.net/sharia/0/47183/
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ٓ
 3202)  مارس   - ا
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 و 
ً
آنفا   العالم  إ��  ينت�ي  واإل�سان.  معقول   وعالم  محسوس  عالم:  عامل�ن  ب�ن  ،�م�� �انط، كما أوردنا 

   بوصفھ  ا�حسوس
ً
   بوصفھ  املعقول   العالم  و���  جسدا

ً
ھ  حيث  من  وهو  وروحا؛  عقال

ّ
  إ��  يخضع  جسد  إن

بيعية؛  والقوان�ن  الف��ياء  قوان�ن
ّ
ة  العقل  سنن  إ��  يخضع  عقل  هو  حيث  من  ولكنھ  الط

ّ
  الّسنن  عن  املستقل

 يوجد  ما  �ل  أّن   املنطلق  ذلك  من  ويستنتج.  عل��ا  ومتعالية  الّتجر�ة  عن  مستقلة  العقل  وقوان�ن  الطبيعية،

  يمتثل   الذي  اإل�سان  باستثناء   والف��يائية،  الطبيعية  بالقوان�ن  مح�وم  ومظاهر  أشياء   من   الطبيعة  ��

، بوصفھ العقل لقوان�ن
ً
بيعة ولقوان�ن عقال

ّ
   بوصفھ الط

ً
  كيانا

ً
  حسيا

ً
 . 1 وجسديا

  السائدة ) الس�والستية( املدرسية الفلسفية املصط�حات تناولھ �� استخدم �انط اإلشارة إ�� أّن وتجدر 

"العقل  قضايا  ��  للبحث  زمنھ   ��  األملانية  ا�جامعة  ��   تدركھ   الذي   العالم:  ا�حسوس  بالعالم  قصد  وقد. 

)  ا الفينومينولوجي(  الظاهرات  أو  الظواهر  عالم:  اسم  �عد  فيما   عليھ   وأطلق   ا�حواس،

Phenomenology"(2  أما "العالم املعقول فهو العالم الذي يدركھ العقل والفكر وال تدركھ ا�حواس، وهو .

وقد سّماه عالم النومي�ي. و�� �لمة التينية   ،فوق نطاق ا�حواس، و�ن �ان هو أصل األشياء وأصل املدر�ات

  وا�حواس.  ظواهرها  ��  ال   ذا��ا  ��  األشياء  حقيقة  ��ا   واملقصود   Neumena  وجمعها  Neumenonمفردها  

 . 3"النومي�ي األشياء حقيقة يدرك العقل بينما الظواهر تدرك

  التأسيس  �� م��ا  واستفاد  �انط من�جية  تلّقف أنھ  بوضوح سيجدومن يتأمل سوسيولوجيا ماكس ڤي�� 

   تدرك  ال  االجتماعية  الظاهرة  ألّن   والتأو�ل؛  الفهم  �عتمد  سوسيولو��  ملن�ج
ً
  من�جّية  وفق  جوهر�ا

  مثالية  من�جيات  وفق  وتؤول  تفهم  أن  يمكن  ولكن  ذا��ا،  ��  إدراكها  يمكن  ال:  أي   الذكر   آنفة  الفينومينولوجيا

ع�ي  املبدأ  يمثلها  ال�ي  التجا�س  ع��  قائمة
ّ

  عليھ  سطا  ا�حديد  ح�ى  جنسھ  من  ضده   ��يء  �ل: "يقول   الذي   الش

 ". امل��د

  طر�ق   عن  وفهمها  إخضاعها  يمكن  وال  تتكّرر،  ال  متفردة  فر�دة  إ�سانّية  ظاهرة  االجتماعية  فالظاهرة 

  إ��  تؤّدي  قولب��ا  ألّن   الوضعيون؛  يفعل  كما   جامدة،  قوان�ن  ��  قولب��ا   يمكن  وال   السب�ّي،  امل����ّ   الّتفس�� 

) السب�ي(  الّتفس��   من�جية  ع��  القائم   االجتماع  علم  أّن   ي�� ڤ  يرى   األساس  هذا  ع�� .  معان��ا  وتدم��  �شو��ها 

واهر مع �ستقيم ال
ّ
  االنتقال  يجب ولذا. وفهمها لدراس��ا خاصة مثالّية  أنماط إ�� تحتاج ال�ي ا�جتمعية الظ

  الفهم   إ��  والّسببية  املنطقّية  ا�حاكمات  ع��  القائم)  Explication(   الّتفس��  من�جية  من

)Comprehension  (التأو�ل  إ��  ثّم   ومن  )interprétation  .(��العالقات  استكشاف  ع��  يقوم  فالّتفس  

  الذي األمر  هو  وهذا تحم��ا، ال�ي االجتماعية  القانونيات  استكناه  ع�� ويعمل للظواهر، واملنطقية  الّسببية

  هذا  ومثل)  وماركس  ودوركهايم،   خلدون،  ابن  أو،�ونت(  الوضعية  السوسيولوجية   املن�جيات   بھ  تقوم

   يبقى   فس�� الت
ً
  أنھ  ي�� ڤ  يرى   كذلك   وألنھ  االجتماعية؛  الظاهرة   ��  الوجدا�ّي   البعد  إدراك  �ستطيع  ال  ش�ليا

 
جل رؤية فلسفية للفعل البيداغوجي، إفريقيا الشرق، مارس  -1

ٔ
 .  42، ص1997محمد بوبكري، التربية والحرية: من ا

صولها الدينّية وجذورها الفلسفية -2
ٔ
خالق ا

ٔ
 .  797ص . 2010دار كنوز المعرفة، عمان،  ،محمد علي البار، اال

 .  المرجع نفسه، الصفحة نفسها -3
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   و�دراكها   الظاهرة  فهم  يمكننا
ً
   ي�ون   وقد  أعماقها،  ��  الوجدا�ي  التبّصر  خالل  من  بذا��ا  جوهر�ا

ً
أن  لنا   ممكنا

.املدرسة الظاهرة �� ا�خفية ا�جوانب  �ستكشف أن يمكنھ الذي  الّتأو�ل  خالل من  أعماقها �� �غوص

   وتنفلت  القولبة،  تقبل  ال  معنوّ�ة  غائّية  وجدانّية  ثقافية  ذاتّية  ظواهر  االجتماعية  فالظواهر
ً
من  دائما

،  تتكّرر   ال   االجتماعية  الظاهرة  أّن   ي�� ڤ  يقّرر   األساس  هذا  وع��  الّسببّية،  قبضة
ً
 ��  فر�دة   ظواهر  ف�ي  أبدا

تفس��ها   مجّرد  ال  وتأو�لها  فهمها  �ستطيع  �ي  التفاع�ّ�؛  الوجدا�ّي   للمن�ج  تحتاج  و��  اإل�سا�ّي،  التار�خ

 
ً
نا.  الطبيعية  العلوم  ��  نجدها  ال�ي  لتلك  مجا�سة  منطقّية  قوان�ن  إ��  يحيلها  تفس��ا

ّ
أن  ير�د  ي��ڤ  بماكس  و�أن

   االجتماعية  الظواهر   طبيعة   ندرك  ال  إننا :  يقول 
ّ

. الّصمي�يّ   الوجدا�ي  والّتفاعل   املعا�شة  خالل  من  إال

   االح��اق  مفهوم  ندرك  يجعلنا  أن  يمكنھ  ال  ولكن  سب�ّي،  قانون   محرقة  النار  إن:  فالقول 
ّ

عا�شناه   إذا  إال

وق  َ�عِرف ال الشاعر قول  مبدأ  ع�� وجر�ناه
َ

  الش
ّ

  وال ُي�اِبُده َمن  ِإال
َ
  الَصباَبة

ّ
 . ُ�عان��ا َمن ِإال

�ح 
ّ
   -  املقام  هذا   ��   -  لدينا   و�ت

ّ
"النومينون "  ذاتھ  ��   ال�ىيء  عن   �انط  تصور   ألبس   قد  ي�� ڤ  ماكس   أن

ة"  الفينومينون "  مظهره  ��  وال�ىيء
ّ
 ��  من�جھ  عل��ا  وأّسس  بتعديلھ   قام  أن  �عد  وذلك  سوسيولوجية،  حل

ا�ي  االستبصار  ع��  القائم  الفهم
ّ

أن  يمكنھ  االجتما��  فالفعل.  االجتما��ّ   الفعل  جوهر   إ��  للوصول   الذ

   ينتظم  أن  يمكنھ  وال   و�ؤّول  و�فّسر   و�درك  يفهم
ً
.الطبيعة  �� نراها  �ال�ي  جامدة  صارمة  قوان�ن  ��  معرفيا

ر  ال  ذلك  ومع
ّ

   ي��ڤ   يتنك
ً
 االجتما�ّ�،   للفعل  خار��ّ   تصور   تقديم  ع��  قادرة  يراها   بل  الظواهر�ة،  للمن�جية  �ليا

يظهر  بما  تأخذ  سطحّية،  ش�لية  معرفة  أحوالها  أفضل  ��  و��  البشرّي،  الّسلوك  لفهم  مناسبة  غ��  أ��ا  و�رى 

خفي  بما  وليس  األمر  من   ظهر  بما  عليك:  املثل  يقول   وكما   و�فهم،  منھ  �ستبطن  بما  وليس   الّسلوك،  من

بما  أو  والّتأو�ل،  الفهم  ع��  تقوم  ي�� ڤ  ماكس   من�جية  إّن :  هنا  نقول   التوضيح  من   مز�د   أجل  ومن.  واست��

.الّتأو�ل ع�� يقوم الذي االستبصاري  املن�ج وهو اله��مينوطيقا عليھ يطلق
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ت  وقد.  االجتماعية  العلوم  مجال  ��  كب��  ثورّي   انفجار   هيئة  ع��  ي��يةڤ ال  وسيولوجياجاءت الّس 
ّ
هذه  تجل

ور�ة  االنتفاضة
ّ
لها   رّوج  ال�ي  الك��ى   السوسيولوجية  للّنظر�ات   مغايرة  ومعرفية  سوسيولوجية   رؤى   ع��   الث

ر�ن  كبار 
ّ

 �ونت،  وأوغست   ودوركهايم  ماركس   و�ارل   خلدون   ابن :  أمثال  من   ومعاصر�ھ   أسالفھ   من  املفك

   لتش�ل  املعرفية  ي�� ڤ  عطاءات   وجاءت
ً
   قطبا

ً
   االجتما�ّ�،  الفكر  مجال  ��  جديدا

ً
   وتيارا

ً
الفكر   مجال   ��  جديدا

  السوسيولو��،
ً
أو��� التيار  عليھ يطلق ما غالبا

ّ
.اإل�سانية  العلوم  �� كما االجتماع علم  �� الت

   واملاركسية،  والبنيو�ة  الوظيفية  تيارا��ا  مختلف  ��  العامة،  السوسيولوجيا  �انت  الذي   الوقت  ففي
ّ

تحث

   ا�خطى
ً
الطبيعية،   العلوم  ��  املعروفة   املن�جّيات   منوال   ع��  منا�جھ  وتأصيل  االجتماع  علم  تأسيس  إ��  سعيا

الفهم  ع��  تقوم  االجتماع  علم  ��  جديدة  من�جّية  إ��  تدعو   مختلفة  جديدة  برؤ�ة  ي�� ڤ  ماكس  يفاجئنا

أو�ل
ّ
فس��،  والت

ّ
   والت

ً
واهر   تتناول   ال�ي  املن�جيات  �ّل   رافضا

ّ
ماّدية  كيانات  بوصفها  االجتماعية  الظ

الوضعية  املن�جيات  من  نمط  و��.  الطبيعّية  العلوم  ��  تقوم  ال�ي  لتلك  مجا�سة  لقوان�ن  تخضع  جامدة

ر�ن  االجتماعي�ن  املفكر�ن  طاقة  استن�فت  ال�ي
ّ
في�و   إ��  خلدون   ابن  من   الّسوسيولوجيا،  مجال  ��  واملنظ
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   هؤالء  �ان  و�ذا.  ودوركهايم  وماركس  سيمون   وسان
ً
   بوصفھ  ا�جتمع  إ��  ينظرون  جميعا

ً
  ��   للطبيعة  امتدادا

،  أش�الها  أك��
ً
،  خالفهم  وع��  ي��،ڤ  ماكس  فإّن   �عقيدا

ً
،  بوصفھ  ا�جتمع  إ��  ينظر  جميعا

ً
،  ذاتا

ً
   وروحا

ً
  وفكرا

 
ً
   وثقافة

ً
   نوعية

ً
 ومعاصر�ھ  سابقيھ  االجتماع  علماء  ��ا  ينادي   ال�ي  ا�جامدة   للقوان�ن  تخضع  ال   معنو�ة

  تخ��ق   أن  الوضعّية  القانونّية  للعلوم  يمكن  ال  معّقدة  نفسّيھ  سي�ولوجّية  روحّية  طاقة  فا�جتمع.  والحقيھ

  فا�جتمع.  ومعرف��ا  وتفس��ها  فهمها  يمكن  بل  ا�جامدة،  املاّدة  ��  يحدث  كما  معان��ا،  تكتنھ  أن  وال  جدرا��ا،

وايا  باإلرادات  متفاعلة  ذوات  ب�ن  جد��  لتفاعل  صيغة  أو   ذاتية،  كينونات   لتفاعل  خالصة
ّ
  واملعا�ي  والن

   �ش�ل  جماعها  ��  و��  والقيم،
ً
   �سيجا

ً
   نوعيا

ً
   ثقافّيا

ً
  جامدة   قوان�ن  ��  االنتظام  ع��  �ستع�ىي  روحيا

سيج   هذا  ومثل  املاّدي،  العالم  استكشاف  ��  �عتمدها  �ال�ي
ّ
قا��  الن

ّ
  طاقة  إ��  فهمھ  أجل  من  يحتاج  الث

  يحتاج   و�اختصار   الوجدا�ّي،  واالكتناه  وا�حدس  والتأّمل   االستبصار   من�جيات  �عتمد  جديدة   من�جّية

فس��  الفهم  إ�� االجتما��ّ  الّسلوك
ّ
 .ا�خالص االستبصاري  امل����   التأّمل  ع�� يقوم الذي  والت

  من  العكس وع�� داللة، أو مع�ى أو غاية  دون  تتحرك ال�ي املادية �الذرات  ليست االجتماعية فالظواهر 

   يتحّرك  وتفاعالتھ  عالقاتھ  ��  فاإل�سان  ذلك،
ً
 قوان�ن  تحكمها  ال  وهذه  والّدالالت،  واملعا�ي  الغايات  ملبدأ  وفقا

  ��  فر�دة  ظواهر   االجتماعية  الظواهر  فإّن   ولذا.  محّددة   قوان�ن  ��  تنتظم  ال�ي  الوجدانيات   نمط  من   ألّ��ا

   ُيكتشف  ال   وجدا�ّي   �عمق   تتّم��  إ��ا   وظاهرها،   ومحتواها   عمقها 
ّ
  التبّصر  �عتمد  نّيةوجدا  بمن�جّيات   إال

  �ش�ل   و�اختصار.  اإل�سان  سلوك  ��  واملعنوّي   الّدال��  العمق   اكتناه  ع��  القائم  واالستكشاف  واالستبصار

أو�ل  الفهم
ّ
 . 1"  ي�� ڤ عند الّسوسيولو��  املن�ج مستو�ات �� أساسية مراحل ثالث والتفس��  والت
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يحّق  أن  ڤي��     يحقق  وأن  االجتما�ّ�،  ا�حقل  ��  املمّ��  حضوره  قاستطاع 

ً
   نجاحا

ً
  لعلم   تأسيسھ  ��  كب��ا

   �ش�ل  الذي)  Interpretive Sociology(   التأو���ّ   االجتماع
ً
   نمطا

ً
   سوسيولوجيا

ً
   مبتكرا

ً
  عن   ومختلفا

جاهات   سّيما   وال  االجتماع،  علم   ��  السائدة   التيارات 
ّ
  ا�حقل   ��  الّسائدة   واملاركسّية  البنيوّ�ة  االت

  علم  ��  الوضعّية   للمن�جّيات  الوا�ح  رفضھ  من  ي�� ڤ  ملاكس   األساسّية  الفكرة  وتنطلق.  الّسوسيولو��

واهر ا�حاكمة القوان�ن استكشاف تحاول  ال�ي االجتماع،
ّ
  لسوسيولوجيا  رفضھ �ع�ي وهذا االجتماعية، للظ

  أن  إ��   هذا  رفضھ  ويستند.  االجتماع  لعلم  املؤّسس�ن  من  �هموغ�  �ونت   وأوغست  وسبنسر  دوركهايم

   تأخذ  الوضعية  الّدراسات 
ً
،  طا�عا

ً
اهر�ة   العالقات   �ستكشف  أّ��ا  بمع�ى  ظواهر�ا

ّ
  ع��  ا�جتمع  ��  القائمة  الظ

   �ستطيع  ال   املن�جيات   وهذه  الطبيعة،   ��  يجري   ما  غرار 
ً
  الّسلوك  ��  والّدالالت  املعا�ي   اكتشاف   جوهر�ا

  الّسوسيولوجيا  ��  املعروفة  بالقانونيات   إدراكھ  يمكن  ال  ذا�ّي   معنوّي   غائّي   سلوك  بأنھ  يتمّ��  الذي   اإل�سا�ي

  �ستكشف   أن  هو  فعلھ  القائمة  االجتماعية  للمنا�ج  يمكن  ما  وجّل   ،)Positive sociology(  الوضعية

  وتأو�لها و�دراكها فهمها ع�� القدرة دون  االجتماعّية، ا�حقيقة  ظواهر
ً
 .  اإل�سانية والّدالالت  للمعا�ي وفقا
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ويليّ التّ   الّنزعات
ٔ
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ٔ
سعد وطفة  ا

ٔ
 د. علي ا
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   ي��يةڤال  السوسيولوجيا  فهم  يمكن  ال
ّ

  املن�جية   مجال  ��  أعدها   ال�ي  للثورة  األعمق  الفهم  خالل   من  إال

 ا�جديد   االجتماع  علم  معالم  فيھ  ر�خت  الذي   الوقت  ففي  وظواهره،  ا�جتمع  قضايا  تناول   ��  أّصلها  ال�ي

   ا�جتمع  تحكم  ال�ي  القوان�ن  عن  بالبحث  امل��مك
ً
   خلدون،  ابن  من  بدءا

ً
، وسان  1ي�وڤ  جامباتيستا  بـ  مرورا

  خالف   وع��  املفكر�ن،  من  وغ��هم  ماركس،  و�ارل   ودوركهايم،  سبنسر،  وهر�رت  ،سيمون، وأوغست �ونت

  ا�جتمع،  قانونية  ترفض  جديدة  ا�ع�اسّية  من�جية  ميالد  ي�� ڤ  ماكس   إعالن  جاء  هذه   الوضعية   املن�جيات

أو�ل،  الفهم  ع�� �عتمد  جديدة ومن�جية جديدة  لرؤ�ة وتؤّسس 
ّ
  االجتماعية  الظواهر  اكتناه  ع��  أي والت

   بوصفها 
ً
   روحا

ً
  قوان�ن  صورة  ��  لرصدها  �س��   الذي   الوض��   امل����  الّضبط   معها   �ستقيم   ال   وثقافة

بيعة قوان�ن من مستلهمة
ّ
 .  ا�جامدة الط

 : االجتماعيّ  الفعل غائیة -3-2
بيعة  ع��  املن�جية  لهذه  رؤ�تھ  ي��ڤ  سيؤّس 

ّ
   الطبيعة  وهذه  االجتما��،  للفعل  واملعنوّ�ة  الغائّية  الط

ً
  غالبا

   والغايات،  باملعا�ي  مثقل  الرمز�ة،  شديد  هو   إذ  اإل�سا�ي،  الّسلوك  ��  خفّية  ت�ون   ما
ً
  هذه   ت�ون   ما  وغالبا

بيعة
ّ
  صورة  يأخذ  اإل�سا�ي  السلوك  ��  فاملضمر  خارجها،  وليس  اإل�سانية  النفس  أعماق  ��  �امنة  الط

 فع�� .  وتأو�لھ  فهمھ  ��  ا�جهد  بذل  ��  بل  اإل�سا�ّي،  الّسلوك  تقن�ن  ع��  يقوم  ال  فعلھ   يمكننا  ما  ولذا  معّقدة،

  ا�خار��  املظهر   حيث من   الوطن   عن الدفاع  ير�د   الذي  ذاك  هو  ل�حرب،  يتطّوع  الذي  اإل�سان :  املثال  سبيل

  ذاهب   فمن :  ل�حرب  االندفاع  هذه   مسار  ��  تتنّوع  والدالالت  تختلف   الغايات  فإّن   الباطن  ��  أما.  القانو�ي  أو

 ...ا�خ فيھ عدوانية  نزعة �سبب مندفع ومن الشهرة، إ�� ساع ومن املال، ع�� ا�حصول  �غية ا�حرب إ��

رات  عالم  ��  يختلف  األمر  وهذا
ّ

  غاية   نحّدد  أن  يمكن  ال  إذ  الطبيعية،  والظواهر  املادية  واملاهيات  الذ

مس  أشعة  وا�سياب  واإللك��ونات  الذرات  ��  ا�حركة
ّ

.  النباتات  ��  النمّو   وحركة  القمر  نور   واس��سال  الش

 ا�حديد  يجذب   فاملغناطيس  باملسّببات،  واألسباب  باألسباب،  الّنتائج  و�قرنون   يجري   ما   يالحظون   فالعلماء

  وال   املاء   سطح  ع��  يطفو  ا�خشب   وكذلك  ا�خشب؟  يجذب   ال   ملاذا  ندري   وال   ذلك؟  يفعل  ملاذا  �عرف  ال نولك

  اإلحراق؟   جوهر  أو   النار  جوهر  وما  اإلحراق،  ماهية  �عرف  ال  ولكننا  تحرق،  النار  الهواء؟   ��  يطفو  ال  ملاذا  ندري 

ل  الظواهر   هذه   إزاء  فعلھ  العلماء   �ستطيع  ما  و�ّل   2املغناطي��ي؟   ا�جذب  جوهر  ما  ندري   ال  كما
ّ
 العمل  ��  يتمث

  يمكن   وال  ظواهر،  من  ��ا  يحيط  وما  بي��ا  وفيما  بي��ا،  فيما  عالقا��ا  واستكشاف  لها،  القانو�ّي   الضبط  ع��

  يرى  وكما �انط، يرى  كما جوهرها، إ�� الوصول 
ً
 .  ي��ڤ النجيب تلميذه الحقا

 
م بالكلية   فيلسوف  Giambattista Vico جامباتيستا ڤيكو -1

ّ
ر قانوني إيطالي، ولد في نابولي ومات فيها، تعل

ّ
تاريخ ومنظ

دب والفلسفة وكذلك الطب والحقوق. واهتم بدراسة الحقوق  
ٔ
م البالغة بجامعة نابولي، درس اللغات القديمة واال

ّ
اليسوعية، وعل

مها
ٔ
 ا

ٔ
ولى عناية فائـقة لدراسة الحقوق الرومانية، فقرا

ٔ
ت الكـتب القديمة ونفائس المخطوطات المحفوظة في  الطبيعية وتوسيعها، كما ا

 ..Salerno قرب سالرنوVatolla  مكـتبة دير «ايسكيا» في مدينة ڤاتوال
خرون، دار المعارف، القاهرة، مصر، الطبعة  نظرية علم االجتماع: طبيعتها وتطورها، نقوال تيماشيف: -2

ٓ
ترجمة: محمود عودة وا

 . 261، ص1983الثامنة 
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  أي  األشياء؛ ف��ا تحدث ال�ي الكيفية عن إجابات  لنا تقّدم املاّدية للظواهر العلمية  الدراسة و�اختصار،

  الّدراسات  فإّن   ذلك  خالف   وع��  امل�حوظة؟  أسبا��ا  وما  األمور؟  تحدث  كيف:  سؤال  عن  إجابة  تقّدم  أ��ا

  حدو��ا؟  من   الغاية   وما   ذلك؟  أو   الّنحو   هذا   ع��   األمور   تحدث   ملاذا :  سؤال  عن  إجابة  لنا  تقّدم  االجتماعية 

د  ومن
ّ

   نتحّفظ  أننا  املؤك
ً
ل  الّسياق،  هذا  ��  ي��ڤ  ماكس   إليھ  يذهب  ما  ع��  كث��ا

ّ
   وسنحل

ً
  االنتقادات   الحقا

  ههنا،   �شرح،  أن   وحسبنا  االجتما�ّ�،  البحث  ��  ومن�جھ  وطر�قتھ  أسلو�ھ  إ��  توّجھ  أن   يمكن  ال�ي  الكب��ة

 . 1التأو���ّ  واالستبصار الفهم ع�� القائم ملن�جھ  التأسيس �� اعتمدها ال�ي املن�جّية  الطر�قة

 ): Sociology Interpretive(   التأویلي   االجتماع   علم  -4

املتخصّ  :  كتابھ  ��  أف�اره  معظم  ضّمن  قد  ي��ڤ  ماكس  أّن   السوسيولو��  ا�جال  ��  ص�نيرى كث�� من 

ل  ال  وهذا "  وا�جتمع  االقتصاد"
ّ
  ال��و�ستانتية "  كتابھ  سيما   وال   األخرى،  أعمالھ  تضمنتھ  ما  أهّمية   من  يقل

  كتاب  فإّن   األحوال،  �ّل   و��.  الدي�يّ   االجتماع  لعلم  األساسية  املقّومات  يتضّمن  الذي "  الرأسمالية   وروح

  مختلف   تضّمنت  يةهو أشبھ ما ي�ون بموسوعة ڤي��   Economy and Society(2" ((وا�جتمع  االقتصاد"

  صفحة،  862  ��  الكتاب  لهذا  العر�ية  ال��جمة  وتقع،  معا  آن  ��  واالجتماعية  االقتصادية   وتصّوراتھ  آرائھ

ا�ع ع��  يدل وهذا
ّ
 . 3الكتاب لهذا املوسو�� الط

...  االجتماع  علم  �س�ي":  بقولھ  وا�جتمع  االقتصاد  كتابھ   من   جملة  أّول   ��  االجتماع   علم   ي��ڤ  ف�عرّ 

  ومفاعيلھ  مساره  بتفس��   ثم  بتأو�لھ  بالتأو�ل،  االجتما��  النشاط  تفهم  عاتقھ  ع��  يأخذ  الذي  العلم

 
ً
   تفس��ا

ً
  تأو�ل  طر�ق  عن  الفهم،  مهّمتھ  علم  هو   سوسيولوجيا  ندعوه  ما  إن ". و�� سياق آخر يقول:  4سببيا

 . 5"االجتما��   النشاط

الوا�ح      اجتما��،  سياق  ��  وأفعال   �سلوكيات  يقومون   متفاعل�ن  أفراد   من   يت�ون   ا�جتمع  أنومن 

ھ  يتمّ��  الفاعل  واإل�سان.  االجتماع  لعلم  األسا��يّ   املوضوع  ا�جتمع  أفراد  ب�ن  الّتفاعل  هذا  ويش�ل
ّ
  بأن

  يمكن   ال�ي  األشياء  عكس  ع��   وذلك  وأهداف،  مقاصد  تحركھ  بو��،  يتصرف  واع،  �ائن   إ�سان"

  اإل�سا�ي   الفعل  فهم   ع��   يركز   أن  يجب  االجتماع   علم   أن   �ع�ي  وهذا   العلمية،  للدراسة   إخضاعها

 . 6"األفراد ب�ن ا�جتمع   �� القائم والتفاعل

 
1- look: Weber, Max. 1949. The Methodology of the Social Sciences. New York: Free Press. 
2- Weber, Max. 1922/1968. Economy and Society. Edited by Max Rheinstein. Translated by Edward Shils and 
Max Rheinstein. New York: Simon and Schuster. 

، 1ط، بيروت، المنظمة العربية للترجمة، مراجعة فضل هللا العميري ، ترجمة محمد التركي، االقتصاد والمجتمع، ڤيبرماكس  -3
2015  . 

 .  29صمرجع سابق، ، ڤيبرفلوري، ماكس لوران  -4
ياس علم االجتماع، ترجمة: ، وجان فرانسوا دورتيه بانفيليب كا -5

ٔ
 . 48- 47، ص2010دار الفرقد، دمشق:  حسن،ا

 مرجع سابق.  جميل حمداوي، نظريات علم االجتماع، -6
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ٔ
سعد وطفة  ا

ٔ
 د. علي ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)29( 

   يوجدون   ال  األفراد  هؤالء  فإّن   بالّضرورة   أفراد  من   ن و�ذا �ان ا�جتمع يت�وّ 
ّ

شاط   ا�حركة  حالة  ��  إال
ّ
  والن

ل  والفعل  الفعل،  �ع�ي  وا�حركة   والّتفاعل،
ّ
  االجتماعية  ا�حياة   وجوهر  ووجوده   الفرد   حياة   جوهر   �ش�

؛  ي�ون   أن  يجب  فعل،  أّي   االجتما�ّ�،  والفعل  ومعناها،
ً
 مع�ى  يحمل  وأن  �غاية،  يرتبط  أن  يجب  أي   إ�سانيا

   ي�ون   أن  للفعل  و�مكن  وداللة،
ً
   ي�ون   أن  أو  الفرد  ذاتّية  حول   يدور   فرديا

ً
  وع��. اآلخر  فلك  ��  يدور   اجتماعيا

  عالم   ��  يحدث  وكما  ،) األفراد(   الذرات  ب�ن  الذري   التفاعل  صورة  ع��  ا�جتمع  تصور   يمكننا  الصورة   هذه

 ال�ي  والن��ونات   الفوتونات(  داخلها  ��  أجزا��ا  حركة  ��   يتمثل  ذا�ي  فعل  ع��   ذا��ا  ��  الذرة   تنطوي   الذرات

  هذا  وع��.  واألشياء  األجسام  لت�و�ن   املشا��ة   الذّرات  من   أ�ساق  ��  الذرة   تلتحم  كما   ،)الذّرة  داخل  ��  تدور 

   الفعل  ي�ون   عندما  الفردي   الّسلوك  ب�ن  ي��ڤ  يمّ��  النحو
ً
   فرديا

ً
  اآلخر،   مع  العالقة  سياق  خارج  غائيا

  وا�جماعات  ا�جتمع: و�اختصار. اآلخر�ن واألفراد الفرد ب�ن الّتفاعل حالة �شمل الذي االجتما�� والّسلوك

 . الغائية وأفعالهم   وسلو�ا��م األفراد تفاعالت من ذري   �سيج

 املوضوع  بوصفھ  واالجتما��  اإل�سا�ي  للفعل  تناولھ  ��  ي��ڤ   سوسيولوجيا  ��  البداية  نقطة  وتر�سم 

  وتفاعلھ   الفرد  سلوك  ��  االجتما��ّ   الفعل  و�تمثل.  االجتماع  علم  منھ  ينطلق  الذي   واألسا��ي  املركزي 

 ي�ون   قد  -  ي��ڤ  يراه  كما-  االجتما��  والفعل  واالستمرار،  الديمومة  بطا�ع  تتم��  بصورة   اآلخر�ن  مع  االجتما��

 
ً
   ظاهرا

ً
   أو   معلنا

ً
،  خفيا

ً
   ي�ون   قد   باألحرى   أو  مضمرا

ً
   أو   طبيعية،  أو  اجتماعية،  خارجة  قوة  عن  صادرا

ً
  ناجما

 .  حّرة ذاتية أرادة  عن

سيج   ��  األّو��  العنصر  هو  الفرد  أّن   ي��ڤ   يرى   أخرى   و�عبارة 
ّ
  عليھ   يجب  الفرد  �عيش  ول�ي   االجتما�ّ�،  الن

   ي�ون   أن
ً
،  ديناميا

ً
   يحيا   أن   للفرد  يمكن  ال  إذ  �شطا

ّ
شاط   خالل  من  إال

ّ
 أّن   �ع�ي  وهذا   االجتما��،  والفعل  الن

   يوجد  ال  فالفرد  صفاتھ،  من  جوهر�ة  وصفة   الفرد  عن  بالضرورة  الزم  أمر  الفعل
ّ

 ليضمن  الفعل  حالة  ��  إال

   يتّم   ال  االجتما��ّ   والفعل.  ووجوده  حياتھ
ّ

  ��   ي�ون   الفعل  وأّن   اآلخر�ن،  مع  صلة  ��  أي   جماعة؛  أطار  ��  إال

ل  ا�جتمع  ��  أو  ا�جماعة  ب�ن  االجتما��ّ   التفاعل  وهذا  اآلخر�ن،  مع  الّتفاعل  �سق
ّ
سيج  �ش�

ّ
. االجتما��ّ   الن

ب
ّ
  ب�ن  اجتما��ّ   تفاعل   صيغة  ��  يمارسو��ا  ال�ي  األفعال  خالل   من  يوجدون   األفراد  أّن   تقدم  ما   ع��  و���ت

ل الّتفاعل وهذا األفراد،
ّ
سيج بالضرورة �ش�

ّ
 .  للمجتمع الوجودي  الن

  ا�حياة  منطلق  �ش�ل  الذي   االجتما��  للفعل  تناولھ  خالل  من  السوسيولوجية  أف�اره  ��ج  ��  ي��ڤ  و�بدأ

  يكمن   وهنا  ،واملعنو�ة  الغائية  بطبيعتھ  الطبي��  الفعل  عن  يتم��   االجتما��  الفعل  أن  و�رى .  االجتماعية

 االجتما��  الفعل   دراسة  أن  �ع�ي  وهذا   وداللة،   مع�ى  يحمل  غائي   فعل   االجتما��  فالفعل  القصيد،  بيت

  مختلفة   من�جية   ع��  �عتمد
ً
عتمد  ال�ي  تلك  عن   تماما

ُ
:  مثل من الطبيعية  فاألفعال.  الطبي��  الفعل  رصد ��  �

  أو  محددة  غايات  وفق  تجري   ال  الطبيعية  الظواهر  من  وغ��ها  وال��اك�ن  وا�جزر،  واملّد،  والصواعق،  الر�اح،

  الظواهر   فهذه  املسافر�ن،  أجل  من  ي��يء  ال  والقمر  السفن،  إغراق  لغاية  ��ب  ال  فالر�ح  مسبقة،  نيات

   غاي��ا  تكتسب   ال  و��  واملع�ى،  الغاية   من   مجردة   و��  الطبيعية  قوان�ن  تحكمها
ّ

  الذي  اإل�سان   مخيال  ��   إال

  األنيمية   بالظاهرة  �سميھ  فيما  البدائية  األقوام  لدى   يحدث  �ان  كما  ونواياه،  مشاعره  عل��ا  �سقط

)Animism إذ �ان ينظر إ�� ال�ائنات الطبيعية وا�حية ع�� أ��ا �ائنات حّية مماثلة لھ �� جوهره النف��ي ،(
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ٓ
 3202)  مارس   - ا
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   فهمها  �ستطع  لم  الطبيعية  الظواهر  فهم  أراد  عندما  القديم  فاإل�سانواإلرادي.  
ّ

  تصوراتھ  خالل  من  إال

  االجتما��  للفعل  فهمنا  �ستقيم  ر�ما  النحو  هذا  وع��  و�راه،  بھ  �شعر  عما  أي   نفسھ؛  اإل�سان  عن  الذاتية

  والغايات   واملعا�ي   املقاصد  عن  نبحث  أن  علينا   يتوجب  إذ  ،"األنيمية "  هذه  يجا�س  ما  �عتمد  عندما   ي��ڤ  عند

 .  نفهمھ �ي االجتما�� وفعلھ اإل�سان  سلوك  �� والدالالت

  االجتما��   التفاعل  دراسة   هو  -ي��ڤ  ماكس  بحسب-  االجتماع  علم  بإن: "القول   يمكن  تقدم  ما  ع��  و�ناءً 

   الناس  ف��ا  �عطي  ال�ي  الطر�قة  واستكشاف  ا�جتمع،   داخل  األفراد  ب�ن
ً
   فهما

ً
  واستقصاء   للعالم،  ذاتيا

  ��  وتفس��ه وتأو�لھ  االجتما��  الفعل  فهم  إ��  ال��اية  ��  و��دف   االجتماعية،  حيا��م  ��  �سل�و��ا   ال�ي  الكيفية

  ع��   يقوم  ي��ي ڤال  االجتماع  علم  من�ج  أن  �ع�ي  �لھ  وهذا .  القيمية  حركتھ  وديناميات  وجوده   عوامل  ضوء

  املن�ج  بإن:  القول   يمكن  و�اختصار  داللتھ،  واكتناه   معانيھ  وأدراك   وتأو�لھ  االجتما��  السلوك  فهم  مبدأ

  ال  الذي   االجتما��  الفعل  ��  املؤولة   الذات  استحضار   ع��  و�ركز  والتأو�ل  الفهم  أهمية  ع��   يؤكد  ي��ي ڤال

  فهمھ يمكن
ّ

 . واملعا�ي  بالدالالت مخصب ثقا�� تار��� سياق  �� إال

 :  وسیولوجیا للّس  موضوعاً   االجتماعي   الفعل  -5

 
ّ
  الت�و�نية  النواة  �ش�ل االجتما�� فالفعل ي��،ڤ  سوسيولوجيا  �� مركزّ�ة مقولة  االجتما��ّ  الفعل ل�ش�

لة
ّ
  أو  الفرد  سلوك  ��  يتمثل  غائي  فعل  ي��ڤ  عند  اإل�سا�ي  والفعل.  برمتھ  اإل�سا�ي  والسلوك  للمجتمع  املش�

  بيت  يكمن  وهنا.  واملقاصد  والنوايا  الغايات  وفق  ا�جتمع  ��  و�تحر�ون   �سل�ون   الذين  األفراد  من  مجموعة

  وغاياتھ  االجتما��   الفعل  مقاصد  حول   يتمحور   االجتما��   السلوك   فهم  ألن  وذلك   ي��،ڤ  عند   القصيد

   ت�ون   اإل�سا�ي  السلوك  تحكم  ال�ي  والنوايا)  لھ  ومحركة  للفعل  سابقة  النوايا(  ونواياه،
ً
  ��  غائرة  خفية  غالبا

  ظاهرة   ت�ون  وال اإل�سا�ي العمق
ً
  أفعال �� وكذلك سلوكھ، أو الفرد �شاط �� أي  االجتما��؛ الفعل �� دائما

  من  تمكنھ  مثالية من�جية  وفق �عمل أن الباحث ع�� يجب  وتحليلھ  السلوك  هذا فهم  أجل ومن. ا�جماعات

 كما  تحمكم ال�ي الوضعية القانونيات مدخل  من وليس والنوايا، الغايات مدخل  من  اإل�سا�ي الفعل إدراك

  اإل�سا�ي   السلوك  وألن  باطنھ؛  وليس  السلوك  ظاهر  إدراك  ع��  تقوم  الوضعية  املنا�ج  ألن  الوضعيون؛  يرى 

  ومن .  واملعا�ي  الدالالت  من  املفرغ  بمظهره  ال   الغائية  بطبيعتھ  السلوك  نفهم  أن  وجب  غاياتھ،  �ستبطن

  إ�سانية  �غاية   يرتبط  أن  يجب  ي��،ڤ  يراه  كما  اإل�سا�ي،  الفعل  أن  االعتبار   �ع�ن  نأخذ   ان  السياق  هذا  ��  املهم

طا�عھ اإل�سا�ي، و�ل فعل ال يب�ى ع�� مقصد أو غاية ال ي�ون   الفعل ��ب ال�ي  �� الغائية أو مقصد، وهذه

 
ً
،  فعال

ً
 فالفعل.  �ّي اإل�سا  الّتصنيف  دائرة  من   يخرج   الّصدفة  ع��   قائم  فعل  أّي   أّن   ذلك  ع��  و�ب�ى  إ�سانّيا

   ليس  بالّصدفة  الفرد   بھ   يقوم  الذي 
ً
   فعال

ً
  با�حائط   االرتطام  أو  بالّصدفة،  الباب  إغالق  ذلك  ومثال  إ�سانّيا

،  اليد  من  ��يء   سقوط  أو  قصد،  دون 
�
  إ�سانّية؛  ليست  جميعها  األفعال  هذه  �سّيارة،  االصطدام  أو  عفو�ا
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   و�اختصار.  وا�حة  �غاية  ترتبط  ال  أل��ا
ّ

  أو   الّسلوك  ذلك)  فقط(  هو   اإل�سا�ي،  الفعل  �عّد "  ي�� ڤ  فإن

شاط،
ّ
ذي  الن

ّ
 .1"�شاط من الفاعل بھ قام ما  لت��ير  ذا�ي مع�ى  أو  قصد إليھ  ننسب أن يمكن ال

 : االجتما��ّ   والفعل الفردّي  الفعل:  اإل�سا�ي الفعل  من نمط�ن ب�ن ي�� ڤ يمّ�� و 

ل
ّ
شاط  أوجھ  ��  الفردّي   الفعل  و�تمث

ّ
ذي   الن

ّ
  ��   يمتلك  أن  الفعل  هذا  ��  ويش��ط  واحد،  فرد  بھ  يقوم  ال

   ذاتھ
ً
ا  غاية

ً
   يتضّمن  أن  أي  وقصًدا؛  ومع�ى  وهدف

ً
  خارج   ي�ون   الذي   الفعل  الفردي  بالفعل  و�قصد.  هدفا

  فعل  بأّي   يقوم   وعندما  بمفرده،  طعامھ  يتناول   أو   بع،يذهب اإل�سان ليشرب من النّ   �أْن   االجتما��  سياقھ 

 .  اجتماعّية عالقة ضمن يتحّرك  ال

ل  ذلك  خالف  وع��
ّ
  ب�ن  يتّم   الذي   ا�جتمع  ��  األفراد  ب�ن  فاع��ّ التّ   السلوك   ��  االجتما��ّ   الفعل  يتمث

 .  واملعا�ي  الالتوفق �سق من املقاصد والّد  ما  مجتمع داخل االجتماعّية  ا�حياة إطار �� أك�� أو فاعل�ن

  دوركهايم   فيھ  ينظر  الذي   الوقت  ففي  دوركهايم،  رؤ�ة  مع  باملقارنة  االجتما��  الفعل  إ��  ي��ڤ  نظرة  وتّت�ح

واهر  إ��
ّ
   االجتماعّية  الظ

�
  أّ��ا  ع��  ،)اجتماعّية  ممارسة  أو  اجتما�ّ�،  فعل  أو  اجتما�ّ�،  سلوك(  �انت  أيا

  موضوعات   أو   أشياء  تكون   أن  يمك��ا  ال   ذاتّية  ظواهر   أّ��ا  ع��  ي�� ڤ  ماكس  يتناولها  وأشياء،  موضوعات

  غائّي   أساس  ع��  األفراد  ب�ن  يتحّقق   الذي   الّتفاع��ّ   الّسلوك   هو  ي�� ڤ  عند  االجتما��ّ   فالّسلوك .  جامدة

اهرة  إ��  ي�� ڤ  ماكس  ينظر   حو. وع�� هذا النّ 2و��سا�ّي 
ّ
   بوصفها  االجتماعّية  الظ

ً
   تكو�نا

ً
   سيكولوجّيا

�
  زئبقيا

عقيد،  شديد
ّ
فس  ترّددات  تحكمھ  الت

ّ
،  إدراكها  يصعب  ال�ي الباطنّية  الن

ً
   فهمها   يمكن  بل  منطقّيا

ً
  عاطفّيا

 
ً
  إ��  املوضوعّية   األفعال   من   تتحّرك   فجعلها   االجتماع  علم  من�جية  ي��ڤ  عكس  األساس،  هذا  وع��.  وعقلّيا

اتّية،  اإل�سانّية   األفعال 
ّ

ھ  القول   ي�ّح   وقد  الذ
ّ
ات،  إ��  املوضوع  من  الّسوسيولوجيا  نقل:  أن

ّ
يء   ومن   الذ

ّ
  ال��

  لھ   و�ان  اإل�سا�ّي   للفعل  والّتأو�ل  الفهم  أساس  ع��  تقوم  تأو�لّية   سوسيولوجيا  بذلك   ليؤّسس  اإل�سان  إ��

 la sociologie(  الفهم  سوسيولوجيا   أو  الّتأو���  االجتماع  علم  تأسيس  ��  بق الّس   قصب

compréhensive(3 ّأن  �ستطيع   أننا  �ع�ي  وهذا  لإلدراك،  قابلة  وقائع   بأّ��ا   تّتصف  ة. فاألحداث االجتماعي  

واهر  ندرك
ّ
واهر  عن   مختلفة  بطر�قة  االجتماعّية  الظ

ّ
  ندرك   أن  يمكننا:  املثال  سبيل  فع��  الطبيعّية،  الظ

  حكومة  سقوط   أو  العر�ي،  الّر�يع  ثورات   مثل  ثورة  اندالع  أو  األوكرانّية   الّروسّية   �ا�حرب  حرب  �شوب  �سهولة

   تختلف  املعرفة  وهذه  ا�خارج،  إ��  العقول   �جرة  أسباب  أو   الدوالر،  سعر   هبوط  أو   ا�حكومات،  من
ً
  �لّيا

واهر   معرفة  عن
ّ
مس  وشروق  وال��اك�ن الفيضانات:  مثل  من  الطبيعّية،  الظ

ّ
نا  الفصول؛  و�غّ��   الش

ّ
  ��   ألن

واهر   حالة
ّ
  الّداخل  من   إدراكها   يمكننا  وال   لنا  يبدو   ما   ع��  أي   ا�خارجّية  املالحظة  �عتمد  الطبيعّية  الظ

ر�قة وتفس��ها
ّ
واهر  الّسيكولوجّية بالط

ّ
 . االجتماعّية للظ
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ً
أو�لّية  الّرؤ�ة  هذه  ع��  وتأسيسا

ّ
ھ  االجتماع  علم  ي�� ڤ  �عّرف  للعلم  الت

ّ
  يباشر   الذي  االجتماع  العلم"  بأن

أو�ل  بالفهم  االجتماعّية  األفعال
ّ
  ال�ي  واالقتصادّية  االجتماعّية  ا�حتمّية  يرفض  املنطلق،  هذا   ومن".  والت

ر�ن  من  وغ��هم  خلدون،  وابن  وسنسر،  ودوركهايم،  وماركس،ي��،  ڤسوسيولوجيا    ��  نراها
ّ

  املفك

ظرة  أ�حاب 
ّ
   هؤالء  خالف  وع�� .  االجتماع  علم  إ��  الوضعّية  الن

ً
ھ:  ي��ڤ   يرى   جميعا

ّ
  فهم   يمكن   ال   أن

  هذه   بأن  يقرّ   ذلك  ومع  فحسب،  ا�خارجّية  االجتماعّية  الّضغوط  من   �سيج   ضمن  اإل�سا�ّي   الّسلوك

   تفّسر   والّضغوط  اإلكراهات
ً
واهر   �عض  �سبّيا

ّ
  األفعال  من  �سيج   يراه،  كما  فا�جتمع،.  االجتماعّية  الظ

فاعالت 
ّ
افع  القيم   من  أ�ساق  ع��  القائمة  اإل�سانّية  والت اتّية  والّدو

ّ
  و��   والغايات،  واملعا�ي  واإلرادات  الذ

  الّسوسيولوجيا   �عرف  األساس  هذا  وع��.  الّسلوكّية  مصائرهم  نحو   وتدفعهم  البشر   تحّرك   ال�ي  العوامل

أو�ل  طر�ق  عن  اإل�سا�ّي   السلوك  فهم  علم"   بأّ��ا
ّ
من    وهكذا".  الت أك��  يكون  أن  �عدو  ال  ا�جتمع  فإن 

  نحو   اإل�سا�ّي   لوكالّس   توّجھ  ال�ي   ة تفاعل أفراده ضمن أرتال من القيم وأ�ساق من الغايات اإل�سانيّ 

  �ائن  ا�جتم��ّ   واإل�سان  الفرد  فاإل�سان.  والّدالالت  املعا�ي  ع��  قائمة  سلوكّية  شب�ات  و�حداث  غاياتھ،

  ما  خالف ع�� وذلك ونواياه، الفرد  مقاصد ضمن  يتحّدد سلوك و�ل. ف��ّ ن  إرادّي  غائّي  نحو  ع�� �سلك

   عالم   ��   �شاهده
ّ
بيعّية   واهر الظ

ّ
  املالحظة  ع��  القائمة  العلمّية  للّدراسة  إخضاعها  يمكن  ال�ي   الط

جر�ة
ّ
 .  والت

 فهم والتأویل:  ل ل   منهجا   المثاليًّ   الّنمط  -6

 
ّ
  ي�� ڤ  سوسيولوجيا   ��  أهمّية  األك��  امل����ّ   املركزّي   املفهوم)  Ideal Types(  املثا��ّ   الّنمط  مفهوم  ل�ش�

 . واالقتصادّية السياسّية  ومقوالتھ نظرّ�اتھ عموم و��
ّ
 �� �عتمدها ال�ي الرئيسة ةاألداة املن�جيّ  أيضا لويش�

واهر  تحليل
ّ
  ة،والسياسيّ   واالقتصادّية،  االجتماعّية،  مستو�اتھ  مختلف  ��  اإل�سا�ّي   الّسلوك  ودراسة  الظ

 .  واإلدارّ�ة

السوسيولوجيّ   رافضا   ي��ڤ   �ان  ملا   لھ  املعاصر�ن   االجتماع  علماء   �عتمدها   ال�ي  والتقنّيات   ة املنا�ج 

   االجتماعية  الظواهر  دراسة  ��  عليھ  والّسابق�ن
ً
   ا�جتمع،  لقوان�ن  استنباطا

ً
  ا�حاكمة  للسببية  واستكشافا

  الداخلية   ومعان��ا   ماهي��ا واستكشاف الظاهرة  عمق  ��  ا�خوض  �ستطيع   ال  املنا�ج  هذه أن  منطلق  من   لها،

 يطّوع  وأن   اإل�سا�ّي،  الّسلوك  دراسة  ��  �ان عليھ أن يبدع من�جھ ا�خاّص   ،)املع�ى  يتوه  ال   �ي  حذفها  أق��ح(

  إ��   ا�حاجة  هذه  صلب ومن.  معانيھ واكتناه اإل�سا�ّي   لوكالقائمة ع�� فهم الّس  ا�خاصة  لنظرّ�تھ  املن�ج  هذا

  األنموذج  أو  املثا�ّ�،  الّنمط  عليھ  أطلق  الذي  ا�خاّص   من�جھ  يبدع  أن   استطاع  رؤ�تھ،  مع  يتوافق  جديد  من�ج

ل  وهو)  Ideal type(  املثا��ّ   ا
ّ
واهر  مقار�ة  ��  األفضل  يراها   متفّردة  من�جّية  يمث

ّ
  وتحليل  االجتماعّية  الظ

 .  االجتما��ّ  الّسلوك

   إ��  هأن ننوّ   يجب  ي��،ڤ  عند   املثا��ّ   األنموذج  بتحليل  نبدأ  أن  وقبل
ّ

  ع��   يقوم  ي��ي ڤال  املثا��ّ   األنموذج  أن

فس   علماء  رّ�خھ  معر��ّ   سيكولو��ّ   أساس 
ّ
دون   الذين  املعرفة  نظرّ�ة  وعلماء   الن

ّ
   يؤك

ّ
  اإلدراك   عملّية  أن

عوب  لدى  مرجعّية  إدراكّية  نماذج   ع��  تقوم   والفهم
ّ

 .  واألفراد  وا�جماعات  الش
ً
  املعطيات   ع��  وتأسيسا



ويليّ التّ   الّنزعات
ٔ
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  اإلدراكّية   الّنماذج  استخدام  ضرورة  ي��ڤ  وجد  املعر��ّ   االجتماع  وعلم  املعر��ّ   الّنفس  علم  ��  السي�ولوجّية

واهر   فهم  عملّية  ��
ّ
  خالل  من   بل   وآ�ّ�،  مباشر   �ش�ل   الواقع  يدرك   ال   اإل�سان  ألّن   و�دراكها؛  االجتماعّية   الظ

واهر  ��  ال�امنة   اإلدراكّية   الّنماذج
ّ
 يكت��ا،   أو  يقرؤها  ال�ي  الّنصوص   ��  وكذلك   وقواني��ا،  االجتماعــــــّية  الظ

ل لهذا
ّ
 . 1"ما حضارة  أو  مجتمع �� املهيمن الّنموذج سمات اكتشاف  �� الباحث مهّمة تتمث

 معاي��  أنموذج  �ل  وخلف  املعر�ّ�،  �عده  أنموذج  ل�ل: "معرفية  نماذج  صورة  اإلدراكّية  ماذجالنّ وتأخذ  

مات، وفروض  معتقدات  من  تت�ّون  داخلّية،
ّ
ل و��ائّية، �لـــّيـة أسئـلة  عن  و�جابــات ومسل

ّ
  ال�امنة  جذوره �ش�

أجل تحليل سلوك اإل�سان وتفس��ه، يجب بداية معرفة  ". ومن  2"الغائّي   ببعده  وتزّوده  العميق،  وأساسھ

  ما  وهذا  سلوكھ،  تفس��  ��  لتوظيفھ  تجر�ده  يتّم   ذلك  �عد  ثّم   لواقعھ،  إدراكھ  يحّدد  الذي   نموذج اإلدرا�ّي األ 

 واملعلومات،   ا�حقائق  رصد  خالل   من  تحليلّية،  �أداة  الّنموذج   �ستخدم  فالباحث.  الّتحلي��  بالّنمـوذج  �عـرف

 . 3"واحد  إطار  ��  م��ا  املتشابھ  وضع  �غية  وتركي��ا  تجر�دها  ثّم   بي��ا،  فيما  والّر�ط  بتفكيكها  ذلك  �عد  يقوم  ثّم 

األساس، هذا  وع��  املنطلق  هذا    ع��   الّسياق  هذا  ��  ويعمل  املثالّية  وأنماطھ  نماذجھ  ي��ڤ  يب�ي  ومن 

  اجتماعّية   ظاهرة محّددات ع�� تدّل   ال�ي  الوا�حة املفاهيم  من  منظومة  تأسيس  ع��   املثا��ّ   الّنمط   �شكيل

واهر   بدراسة   �سمح   م����ّ   إطار  ��  املت�املة  امل��ابطة  املفاهيم  هذه  صوغ  و�مكن.  محّددة
ّ
   الظ

ً
  و�مكن .  من�جّيا

اعر   املأثور   الّنص  استلهم  قد  ي��ڤ  أن   لنا   و�بدو.  وتفس��ها  معان��ا  واكتناه   فهمها   من   نفسھ   الوقت  ��
ّ

  للش

   إن: "يقول   الذي   غوتة  األملا�ّي 
َ

ا��.  مكم��ا  ليحّدد  ولكن  العالم،  هذا  مشا�ل  ليحّل   يولد  لم  اإل�سان
ّ
  و�الت

ن
ّ

��  4"وا�حة  مفاهيم  ��   ضبطها  من  يتمك وترسيمها  املفاهيم  ضبط  ع��  القائم  املن�ج  هذا  وع��   .

ڤي��   يرسم  الوضوح،     املثا��  من�جھإيقاعات 
ً
   املفاهيم   ��  ضبطا

ً
نھ  اإليقاع  ��  وت�امال

ّ
  فهم   من  ليمك

 .االجتماعّية األفعال  �� املع�ى  و�دراك ا�حقيقة

  طّياتھ  �� يحمل  املثا��ّ  الّنمط  مفهوم  فإن ي��،ڤ عند املثالّية  األنماط  �� الوضوح ع��  ال��ك�� أهمّية ورغم

 
ً
   ألّ��ا.  تالمذتھ  أو  ي��ڤ  يقّدمها  ال�ي  التعر�فات  ��  ي��ّدد   الغموض  من  شيئا

ً
  والغموض  االرتباك  من  �عا�ي كث��ا

   ليس  املثا��ّ   فالّنموذج. وااله��از
ً
  ��   أفالطون   كمثالّية  الّتفضيلّية  أو  الفاضلة  املثالّية   بمع�ى  جوهره،  ��  مثالّيا

،  الواقع   ع��  �سمو  ال�ي  املثالّية   بمع�ى  تفضيلّية  مثالّية   ليست   ي��ية ڤال  فاملثالّية  الفاضلة،  جمهورّ�تھ
ً
  تفضيال

ل  �يال  ةاملثاليّ   هذه  ��  بل  أخالقّية،  قيمة  عليھ  وتر��
ّ
  و�تمّ��   الوقائع  من  �ستمّد   مختلف،  معر��ّ   نمط  ��  تتمث

 باملع�ى (  الّسلبّية  شديد  ي�ون   أن  املثا��ّ   مطللنّ   يمكن  األساس،  هذا   وع��.  والّداللّية  املعنوّ�ة  بالشمولّية

   نصنع  فعندما  يباشره،  الذي   باملوضوع  مر��نا)  املتفّوق   األخال��ّ 
ً
   نموذجا

ً
ّر   لسلوك   مثالّيا

ّ
د  فمن  الش

ّ
  أّن   املؤك
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  عن   �عّ��   ما  بقدر   مثالّيا  املثا��ّ   الّنموذج   ي�ون   و�اختصار.  األخالقّية  بالّداللة   سلبّية  ست�ون   املثالّية  هذه

اهرة
ّ
  ��  أفضل  من�جّية  وسيلة  ي�ون   أن  ع��  قادرا  ف��ا  ي�ون   ال�ي  و�الّدرجة  �عب��  أفضل  يباشرها  ال�ي  الظ

اهرة فهم ع�� املساعدة
ّ
 .  وتأو�لها يدرسها ال�ي الظ

هنّية الّصورة أّن  �ع�ي بل األفضلّية، �ع�ي ال  هنا فاملثالّية 
ّ

  ذكر  وقد. ا�حقيقّي  العالم ��  نادرة للّنموذج  الذ

   ي�� ڤ
ّ

موذج  أن
ّ
   يكون   أن  يحتاج  ال   املثا��ّ   الن

ً
،  أو   إيجابّيا

ً
   �حيحا

ً
،  أو   جميال

ً
   قبيحا

ً
،  أو   خ��ا

ً
 قد  بل  شّر�را

   يكون 
ً
   سلبيا

ً
   املثالّية  �لمة  �ع�ي  ال   أخرى   و�عبارة   األخالقية،  للقيمة  مجافيا

ً
  العيوب   من   يخلو   أمرا

اقعية وضعّية عن �عب��  �� بل والّسلبّيات، اقع  عن �ع��  محّددة وضعّية صفات ف��ا تلتئم نموذجّية و  و

 تحديد  �� �عتمد من�جّية أداة من  أك�� ي�ون  أن �عدو ال املثا��ّ  واألنموذج .اجتماعّية لظاهرة محّدد تار���ّ 

ر أداة وهو محّدد، تار���ّ  سياق �� محّددة  اجتماعّية ظاهرة  أو فكرّي، نظام
ّ
  �� فّعالة من�جّية للباحث�ن توف

واهر  استقراء
ّ
 . 1وفهمها االجتماعّية الظ

اهرة أو املدلول  ��ا  يقاس أداة ت�ون  أن يجب  املثالّية الّنماذج وهذا �ع�ي أّن 
ّ
ب املدروسة، الظ

ّ
  ذلك و�تطل

  العالم  ��  أي   املدروسة؛  الظاهرة   واقع   ��  املع�ى  استكشاف   ع��  �ساعد   وأن  ذا��ا،  ��  مع�ى  لها  ي�ون   أّن 

 . ا�حقيقّي 

واهر  وصف  ع��  قادرة  ت�ون   قد  الّنماذج  هذه  أّن   ي��ڤ   يرى  
ّ
بيعّية  الظ

ّ
   الط

ً
واهر  إ��  باإلضافة  أيضا

ّ
  الظ

واهر  �ختلف  نماذج  ي��ڤ  وضع  ذلك  أجل  ومن .  واالجتماعّية  ا�حيوّ�ة
ّ
:  مثل  من   بدراس��ا  قام  ال�ي  الظ

  ت�ون   أن  يجب  املثالّية  الّنماذج   أّن   متعّددة  سياقات  ��  أو�ح  وقد.  والّسلطة  االجتما��ّ   والفعل  الب��وقراطّية

   متغّ��ة
ً
  ا�ح�ن   ب�ن  تتّم   ال�ي  راساتالّد   ضوء  ��  مستمّرة  بصورة  تطو�رها  ع��  العمل  يجري   أن  و�جب   أيضا

  ال   حّية  من�جّية  وأدوات  نماذج  ��  بل  ،فحسب  جامدة  ��ائّية  معطيات  ليست  املثالّية  الّنماذج  ألن  واآلخر؛

  الّتكّيف  ع��  قدرة  أك��  لت�ون   مستمّرة  بصورة  والّتعديل  للّتغي��   تخضع  أن  و�جب.  والّتعديل  للّتغي��   تخضع

واهر  دراسة  ��  امل����ّ 
ّ
  ي�� ڤ  رؤ�ة  مع  كب��  حّد   إ��  ين�جم  األمر  وهذا  والّتحليل،  بالّدراسة  تباشرها  ال�ي  الظ

ھ
ّ
 . 2سرمدّية  مفاهيم توجد ال  االجتماعّية العلوم �� أن

بدء،   ع��  عود   و�� 
ّ

موذج   فإن
ّ
  املفاهيم   من  إبيستيمولوجّية  ذهنّية   �شكيلة  صورة   يأخذ  املثا��ّ   الن

اقع  من  املستوحاة بات  والّضبط  والّدقة  الوضوح  من   عالية  بدرجة  تتمّ��   الو
ّ
  اعتمادها  يمكن   ال�ي  والث

 
ً
  �ستعيض  الذي  املن�ج  وهو .  نوعھ  يكن  مهما   اجتما��ّ   فعل  أو   اجتماعّية   أو   سلوكّية  ظاهرة  فهم  ��  من�جّيا

   الطبيعّية؛  ��   املطبقة  العلمّية  املنا�ج   عن  الباحث  فيھ
ّ

قافّية  الظاهرة  فهم  ألن
ّ
  يختلف  االجتماعّية  الث

   ضبطها  يمكن  ال�ي  ا�جامدة  املاّدة  فهم  عن
ً
   كمّيا

ً
  دراسة  ��  يجري   كما  تجر�بّية،  علمّية  بأدوات  ورقمّيا

واهر 
ّ
 .والكيميائّية الف��يائّية  الظ

 
1- Rolf E. Rogers, Max Weber's ideal type theory, Philosophical Library, Social Science , 1969.  p90. 
2- George Ritzer, Classical Sociological Theory, Eighth Edition, New York: Published by McGraw-Hill, 2010. 
Pp. 119-120. 
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ٔ
سعد وطفة  ا

ٔ
 د. علي ا
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ل  االجتما��ّ   اإل�سا�ّي   فالفعل 
ّ
   �ش�

ً
  يمكن   ال  ال�ي  واألخالقّية  العاطفّية  الّنفسّية  الّتفاعالت  من  �سقا

   الّتفس��  ثّم   ومن   والتأو�ل،  للفهم  مهّيأة  ذلك  خالف  ع��  و��.  العلمية  باملقاييس  ضبطها
ً
  ملنطق  وفقا

  للفهم  أداة  بوصفھ  املثا��ّ   الّنمط  يؤّديھ   الذي   األمر  هو  وهذا.  املستقبل  ��  ��ا  الّتنبؤ  و�مكن  الكيفّيات،

 . 1والّتأو�ل والّتعليل

   املثا��ّ  مط و�مكن �عر�ف النّ 
ً
 ب  أيضا

ّ
ل ال�ي الّصورة "  ھأن

ّ
هن  �� تتش�

ّ
  عل��ا وتقاس محّدد  موضوع  حول  الذ

  حقيقة  الّصورة  �عكس  وقد.  معرف��ا  بقصد  ع��ا  ابتعادها  أو  عل��ا  انطباقها  مدى   ع��  ل�حكم  األخرى؛  األشياء

   إن   ما  لك�ّ�ا  الفاعل،  �عيشها  تجر�ة   من   مستخلصة  عقلّية  فكرة  أو  الواقع   ��  ملموسة  ماّدية 
ً
  تصبح معيارا

   تصبح  ح�ى  األخرى   األشياء  ع��  ل�حكم
ً
  مع  تطابقھ  أو  منطقّيتھ  عن  الّنظر  بصرف  الفاعل  يوّجھ  نموذجا

يء  حقيقة
ّ

هن  خارج  ال��
ّ

ل  من�جّية  أداة  هو  املثا��ّ   الّنمط  . وهذا �ع�ي أّن 2"الذ
ّ
 �جموعة  مت�امل  تنظيم  ��  تتمث

املعيار�ّ     املعتمدة  ةاملفاهيم 
ّ
الظ تناول     واملستخدمة  ومقارن��ا  ودراس��ا  االجتماعّية  واهر�� 

ّ
الظ   واهر لفهم 

 .  بمص��ها والّتنبؤ  وتأو�لها

ھ  بالقول   أخرى   مّرة  املثا��ّ   الّنموذج  �عر�ف  يمكن  و�اختصار
ّ
ب  �سق  إن

ّ
  عالم   يبنيھ  املفاهيم  من  مرك

واهر  لدراسة  االجتماع
ّ
  راي��   جورج  لنا   و�ضرب .  معان��ا  و�دراك   وفهمها  بمعاملها  واإلحاطة   االجتماعّية   الظ

)George Ritzer  (��ذلك  ع   
ً
   مثاال

ّ
  ع��  �شتمل  فا�حرب.  املثالّية  الّنموذجية  العسكرّ�ة  باملعركة  قيتعل

  املتعارضة   واالس��اتيجّيات  ا�خضرمون   والقادة  املتحار�ة   وا�جيوش  ا�جنود  مثل  من  أساسّية  م�ّونات

  القيادة   ومراكز  والّدعم  اإلمداد  وقوى   العسكرّ�ة  والتكتي�ات  املستخدمة  واألس�حة  عل��ا  املتنازع  واألرض

   ال�ي�حرب،  ل  الواصفة  املفاهيم  من  مجموعة  وجود  �ع�ي  وهذا.  القيادة  وخواّص 
ّ
  أو  املثا��ّ   الّنموذج  ل�ش�

موذج  هذا  ومثل.  املثا��ّ   الّنمط
ّ
  من  حرب   أّي   دراسة  ��  الباحث   �ساعد  من�جّية  �أداة  �عتمد  أن  يجب  الن

 نحتھ  تّم   بل  سرمدّي،  فضاء   ��  االجتما��ّ   الّسياق   خارج  يولد  لم   نموذج  ذلك  مع  وهو   املمكنة،  ا�حروب 

   ندرس  فعندما.  واملعارك  ا�حروب  تار�خ   من  واستيحاؤه
ً
اقع نقوم بتطبيق    حقيقّية  معركة  أو   حر�ا �� الو

 
ّ
  ��   املستخدمة  املفاهيم  تكون   ال   وقد. األرض  ع��  ا�حرب   ��  يحدث  ما   إ��  خاللھ  من  وننظر   موذج،هذا الن

موذج
ّ
اقع  �� يجري  ملا مطابقة  جميعها الن  . الو

ه�يّ  الّنموذج ب�ن املقارنة ضوء و�� 
ّ

  ال�ي ا�حرب طبيعة نفهم أن يمكننا الّدقيقة، املفاهيم من امل�ّون  الذ

ل  أن  و�مكن  ومآال��ا  وصفا��ا  سما��ا  ونقّرر   ندرسها
ّ
   جعلت  ال�ي  األسباب  �عل

ً
  ا�حرب  ��  ��زم  األطراف  من  طرفا

رف
ّ
  للّتار�خ   ا�حقيقّي   الواقع  معطيات  من  �ستنتج "  املثا��ّ   الّنموذج"  أن  الوا�ح  ومن .  ينتصر  اآلخر  والط

ھ  �ع�ي  وهذا  االجتما�ّ�،
ّ
الباحث�ن    أن ع��  التار���  يجب  الواقع   �� �غوصوا    املثالّية  ماذجالنّ الستلهام  أن 

 
1- Max weber, The Methodology of the Social Sciences, Edward Shils and Henry Finch (eds.), (New York, 
The Free Press 1949), p.90. 

ول السداسي  01التدوين، العدد مجلة ، المؤشراتإلى  المفهوملنمذجة في العلوم االجتماعية، من افكروني زاوي،  -2
ٔ
. 2018اال
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  ال و  منھ،  مستمّدة   �اأ�ّ   رغم   ا�حقيقّي   للواقع  عاكسة   مرايا   ليست   املثالّية  الّنماذج  و�ب�ن ڤي�� أّن   .1و�شكيلها

اق��ّ   العالم  �عكس  أن   يمك��ا  مطابقة  ال   منھ  قر�بة  صورة  تكون   أن   تتعّدى  ال   و��   مرآتيھ،  بدقة  الو

 .  2وخصائصھ لسماتھ

 االعتبار،  ومن هذا املنطلق، يجب أن نأخذ �ع�ن  
ّ

ماذج  أن
ّ
  الباحث   �ساعد  من�جّية  أدوات  املثالّية  الن

أفضل.  يدّرسها  ال�ي   امليدانّية  القضايا   استكناه  �� موذج  �عر�ف  و
ّ
ل  املثا��ّ   للن

ّ
  الخمان  مقولة  ��  يتمث

)Lachman  ( وظيفتھ  ي�� ڤ  دحّد   قد . و 3"للقياس  عصا"  بأنھ  يصفھ  الذي   
ً
 :  قائال

ّ
  مع   املقارنة  ��   وظيفتھ  "إن

اقع افاتھ  تحديد  أجل  من   امليدا�ّي   الو    املفاهيم   بأك��   لوصفها  تماثلھ  أو   انحر
ً
  للفهم  وسهولة  وضوحا

  وفهمها   وتوضيحهما
ً
 . 4"�عليلّيا

 
ّ

ل  املثالّية  األنماط   أّن   يرى   إذ)  Giddens(  غيدنز  أنتو�ي  ده وهذا األمر يؤك
ّ
  تحليلّية   مفهومّية  نماذج"  �ش�

ما.  العالم  لفهم  استخدامها  يمكن
ّ
 و��.  اإلطالق  ع��  توجد  ال  ورّ�ما  الواق�ّ�،  العالم  ��  الّنماذج  هذه  توجد  وقل

،مفيدة جّد   االف��اضّية  ماذج هذه النّ   ت�ون   قدو .  الواقع   ��   م��ا  قليلة   مالمح   أو  جوانب   تّت�ح   ا�حاالت   أغلب
ً
  ا

األنما   بأحد  بمقارن��ا   العالم  ��  الفعلّية  األوضاع  فهم  نحاول   عندما    ت�ون   جعلها  ما   وهذاة.  املثاليّ ط  هذه 

   يكن  لم  املثا��ّ   الّنمط  أّن   إ��  هنا  اإلشارة  وتجدر. ثابتة  ةبمثابة نقطة مرجعيّ 
ّ
قد وصل حدود    ي��ڤ  إ��  سبةبالن

حّق  أو  ل   الّنموذج  أّن   ي�� ڤ  �عنيھ   �ان   وما .  املنشود  الهدف   ق الكمال 
ّ
  وقد  ّما،   لظاهرة  صافية  صورة   يمث

 . 5"والّسوق ية الب��وقراط  ألش�ال تحليلھ �� املثالّية  الّنماذج هذه  ي��ڤ استخدم

 ب   بانورامّية  بصورة   املثا��ّ   الّنموذج  �عر�ف  �ايةو�مكن �� ال�ّ 
ّ
  لوصل  صا�ح  ومثا��ّ   ومنطقّي   عق��ّ   نموذج: "ھأن

�ك��  املعطاة،  الواقعّية  الوقائع
ّ
  واملمّ��ة   املش��كة  خصائصها  و�براز   وعناصرها،  وسما��ا  م�ّونا��ا  ع��  بال�

. ومن�جم  ومتناسق   وا�ح فكرّي  نموذج  ��  و�خ��لھ  املرصود،  الواقع   املثال  يجّسد  كما بي��ا،  فيما   وامل��ابطة 

  الّرمزّ�ة   دالالتھ  واستكشاف  ا�جتم�ّ�،  للواقع  امل�ّونة  العناصر  مع�ى  عن  البحث  هو  الفهم  فهدف  ثّم،  ومن

   و�دراكها   بتأو�لها
ً
   إدرا�ا

ً
واهر   يدرك  الفهم  أّن   هذا  ويع�ي.  مباشرا

ّ
   ا�جتمعّية  الظ

ً
،  إدرا�ا

ً
  ��ا  و�حّس   سليما

 
ً
   إحساسا

ً
  استنتاج  أو  استدالل  أي   ودون   إحصائّية  أو  تفس��ّية  أو  تجر�بّية  معا�جات  دون   و�دركها  مباشرا

  للعقل تظهر و��. مباشر
ً
، ظهورا

�
  �انت  لو  كما بد��يا

ً
 . 6"شيئا  االستدالل إليھ يضيف ال يقينا

 
1- George Ritzer, op. Cit. Pp. 119-120.  
2- Ibid.  
3- Lachman, L. M., The Legacy of Max Weber. Berkeley, Calif: Glendessary Press, 1971.  P 26.  
4- Max weber, The Methodology of the Social Sciences. op. Cit., P.43.  
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 . 71. ص 2005، 1الطبعة
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ٔ
سعد وطفة  ا

ٔ
 د. علي ا
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من  �ستلهم و�ستنتج    ف�يمصادرها،    و�عي�ن  املثالّية  ماذج�شكيل النّ   ةكيفيّ   ي��ڤ  يحّدد   ياق،و�� هذا الّس 

ل  الذي  الّتار���ّ   الواقع  استلهام   إ��   الباحث�ن  وتوّجھ   االجتما��ّ   للّتار�خ   العالم ا�حقيقّي 
ّ
بي��ّ   ا�خّزان   �ش�

ّ
  الط

 . 1املثالّية للّنماذج ا�خام

النّ  �عر�ف  يمكننا  ھ   املثا��ّ   موذجوأخ��ا، 
ّ
   يتضّمن   عق�ّ�،  بناء  أو  ذه�يّ   �شكيل  بأن

ً
  املفاهيم  من   �سقا

ل و .  امليدا�ّي   الواقع   ��  ��يء   يماثلھ   ال  نحو  ع��  ا�جّردة   الوا�حة
ّ
   يش�

ً
أداة الّنموذج     هذا 

ً
  �ساعد   من�جّية

واهر دراسة  �� الباحث
ّ
  ب�ن للمقارنة ھ استخدام و�مكن  وتأو�لها، وتفس��ها   وفهمها  امليدانّية  االجتماعّية الظ

واهر 
ّ
  ِصيَغ   نقّي   ذه�يّ   �شكيل  املثا��ّ   الّنموذج   إّن :  القول   يمكن   الّنحو  هذا  وع��  موضوعها،  ��  املتماثلة  الظ

 
�
  تجر�ديا

ً
  األيديولوجّية، الّتحّ��ات أش�ال �ّل  عن �عيدا

ً
 . املوضوعّية من  درجة ألع�� وتحقيقا

 : المثالّي  الّنمط   أمثوالت  -7

املهتمّ  أغلب     الغموض  من  م�حة  أّن   ي��ڤ  عند  السوسيولو��ّ   باملنظور   �نيرى 
ّ

  الّنموذج   مفهوم  تلف

التّ   �عُسر   ال�ي  و�عقيداتھ  بصعو�تھ   �يتم�ّ   فهو .  املثا��ّ  و�عبارة أخرى �عا�ي  .  ��ا   تلّم   أن  ا�جّردة  عر�فات ع�� 

النّ    استكشافها  أجل  ومن.  ا�جردة  الّتعر�فات  قبضة  من   ينفلت   الذي   الغموض  من  املثا��ّ   موذجمفهوم 

   لنا،  األفضل  من  ي�ون   قد  د،ومعرف��ا �ش�ل جيّ 
ً
ف  ال�ي  الّنماذج  من  أن �ستعرض �عضا

ّ
  دراستھ   ��  ي��ڤ  هاوظ

واهر 
ّ
 االجتما��ّ   للفعل  املثا��ّ   الّنموذج  االجتما��ّ   الفعل  فقرة  ��  قّدمنا  أن  لنا  سبق  وقد.  االجتماعّية  للظ

،  إل��ا   املشار)  والعاطفي  والتقليدي   والقي�ي  العقال�ّي (  األر�عة   باألنماط  تمّ��  الذي 
ً
  هذا   ش�ل  وقد  آنفا

   االجتما��  للفعل  التصنيف
ً
واهر  مختلف  نمذجة  إ��  منطلقا

ّ
  والسّيما   ا�جتمع،  ��  القائمة   االجتماعّية  الظ

واهر   من  ظاهرة   ب�ّل   ا�خاّصة   املثالّية  األنماط  من   وغ��ها   الب��وقراطّي،  والّنمط  الّسلطة،  أنماط
ّ
  الظ

  سوسيولوجيا  ��  رئيسة  أساسّية  مثالّية  أنماط  ثالثة  استجالء   ع��  ا��التّ   العنصر  ��  وسنعمل  ا�جتمعّية،

 .  للّسلطة املثا��ّ  والّنموذج للب��وقراطّية، املثا��ّ  والّنموذج االجتما�ّ�، للفعل املثا��ّ  الّنموذج: و�� ي��،ڤ

 : للفعل االجتماعيّ  المثاليّ  النّموذج -7-1
ل  ي��ڤ  لسوسيولوجيا  الّ�حيقة  األعماق  ��  م�انھ   يأخذ الفعل االجتما��ّ 

ّ
  هو ، و األسا��يّ   موضوعها  ويش�

ل
ّ
النّ   يمث �ّل و   ي��،ڤ  عند  االجتماعّية  ظرّ�ة جوهر    الّدين   مجال  ��  األخرى   االجتماعّية   الظواهر  مصدر 

 .  البشرّ�ة  والّسي�ولوجيا  واألخالق  وا�حقوق   والّسياسة
ً
قة  املركز�ة  هذه  ع��  وتأسيسا

ّ
 للفعل  ا�خال

جاهاتھ  يحّدد  أن   ي��ڤ  ع��  �ان  االجتما�ّ�،
ّ
.  تناسبھ  ال�ي  الّنمطّية  الّصيغة  لھ  يضع  وأن  تضاريسھ  و�رسم  ات

 .2االجتما��ّ  للفعل مثالّية أنماط  أر�عة ي��ڤ يقّدم اإلبيستيمولوجّية ا�حاجة هذه  صلب  ومن

 
1- George Ritzer, op. Cit. Pp. 119-120. 
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 :  الغائيّ  العقالنيّ  الفعل -7-1-1
 ويس��.  والغايات  واألسباب   للبواعث  املوضوعّية  والّدراسة  العقلّية  املناظرة  ع��  يقوم  الذي   الفعل  وهو

   وصفھ  و�مكن.  ومرسومة  محّددة  العقل  و��  معلومة  غايات  تحقيق  إ��  الّسلو�ّي   الّنمط  هذا
ّ
 فعل  �ّل   ھبأن

   الفاعل   بھ  يقوم   اجتما��ّ 
ً
ط  وفقا

ّ
خاذها   الواجب  وا�خطوات   املطلو�ة  ا�جوانب  فيھ  يحّدد  ذه�يّ   �خط

ّ
لبلوغ    ات

   ا�جوانب  هذه  تقوم.  وموضوعّية  ةالهدف املرسوم بصورة عقالنيّ 
ّ
  و��ن   واملعلول   ةع�� �سق ال��ابط ب�ن العل

الب  أراد  إذا  املثال  سبيل  فع��.  والّنتائج  األسباب
ّ
  ا�جهد  يبذل  أن  فعليھ  و�تفّوق،  املدرسة  ��  ينجح  أن  الط

يا��  �سهر  وأن  الّدراسة  ��  الوقت  و�كّرس
ّ
  إ��   ينصت  وأن  عالية  إرادة  صاحب  ي�ون   وأن  بنفسھ  يثق  وأن  الل

ميھ
ّ
   معل

ّ
هو  ��  وقتھ  يضيع  وأال

ّ
سلية  الل

ّ
ھ  �ع�ي  وهذا.  والت

ّ
  عناصر   من  عنصر  �ّل   أهمّية  يحسب  أن  عليھ   يجب  أن

  يّتخذ وأن  الّنجاح
ً
 .  املدرسة �� والّتفوق  جاحالنّ  بتحقيق فيھ رجعة ال  قرارا

   القول   يمكن  و�اختصار 
ّ

بالتعّقل  ي  الذ   هو   العقال�ّي   الفعل  إن والعقالنيّ يتمّ��    و��تدي   ةواملنطق 

اقب  اإلدراك   ويعتمد   والبص��ة  واالستبصار   بالّتبّصر 
ّ
  تحقيق   نحو   و�وّجھ   واملشكالت   والقضايا  لألمور   الث

   و��ون .  بتحقيقيھ  الفاعل  يرغب  محّدد  هدف
ً
ھ  ويشعر  لتحقيقھ،  املناسبة  الشروط  توف��  ع��  قادرا

ّ
  يمتلك   أن

   بناءً   يصّمم  الذي   املهندس"  : ذلك  ومثال .  الهدف  هذا  تحقيق   ع��   القدرة
ً
خص  أو   معّينا

ّ
  سوق   ��  املضارب   ال�

   يحّقق  أن  ير�د  الذي   ا�حر�ّي   القائد  أو  ما�ّ�،  مكسب  تحقيق  إ��  ��دف  الذي   املالّية  األوراق
ً
  وأفعال   ّما،  نصرا

  هؤالء 
ً
 . 1"معّ�ن هدف بتحقيق ترتبط ال�ي العقالنّية األفعال نمط  ع��  تدّل  أمثلة جميعا

 :  القیميّ  العقالنيّ  الفعل -7-1-2
  وا�حّبة  والّت�حية  اإليثار   قيم  مثل  واإل�سانّية،  األخالقّية   واملبادئ  القيم  من  �سق  ع��  يقوم  فعل  وهو

ل  القي�يّ   العقال�ّي   الفعل  . و�مكن القول إّن 2  با�  واإليمان  با�جمال  واإلحساس
ّ
  يقوم   إ�سا�ّي   فعل  أي   ��   يتمث

 .  اجتما��ّ   فاعل  بھ
�
  يدرك   وهو  املعركة،  أرض  ��  ا�جندّي   �. ومثال ذلك عندما يضّ� ويش��ط أن ي�ون عقالنيا

  إنقاذ   أجل  من  بنفسھ  يضّ��  الذي   الّسفينة  انور�ّ   عنھ،   والّدفاع  الوطن  استجابة لقيم حّب   تتّم   ت�حيتھ  أّن 

،  لينقذ   بنفسھ   يضّ��  الذي   باحوالّس   الّسفينة 
ً
بيب  أو   غر�قا

ّ
  األو�ئة   أجواء  ��  و�خوض  بنفسھ  �غامر   الذي  الط

خص الذي يقوم بجمع التّ  ومساعد��م، مرضاه �حماية القاتلة
ّ

  �شمل. واملساك�ن الفقراء لصا�ح �ّ�عاتال�

  وأخالقّية  قيمّية أسس  ع�� يقوم سلوك أو �شاط أي  الفعل ذاه
�
 .  مستواه  �ان أيا

 : االنفعاليّ  العاطفيّ  الفعل -7-1-3
إ�سا�ّي  سلوك    راتامل�ّ�   فيھ  �غيبو   واالنفعالّية،  العاطفّية  وامليول   وا�جوارح  العواطف  تحّركھ  هو 

  وت�حية  حّب  من ا�جّياشة العاطفة هذه عن ينجم وما والغرام والعشق ا�حّب  قضايا ذلك ومثال العقلّية،

.  وأطفالها  ألبنا��ا  األم  تبذلها  ال�ي  الت�حية  أمثلة  بأروع  ترتبط  ال�ي  األمومة  عاطفة  وكذلك  وعرفان،  ووفاء

  عاطفّي  فعل �� هو بل خار�ّ�، هدف  تحقيق إ�� �س�� وال للعقالنّية يخضع ال العاطفّي  الّسلوك  أّن  و�ّت�ح

 
حمد -1

ٔ
   .120ص. 2006، دار الهاني للطباعة والنشر:  القاهرة، دراسة نقدية: النظرية في علم االجتماع، سمير نعيم ا
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ع�يّ   املثل   يوّ�حھ  ما   وهذا.  العميقة  اإل�سانّية   واألحاسيس   الّداخلّية   املشاعر  تحّركھ  وجدا�ّي،  انفعا��ّ 
ّ

  الش

عقال�ّي  الّسلوك إ�� يرمز وهذا "  أع�ى ا�حّب  إّن " يقول  الذي 
ّ
 .  با�حّب  املتّيمون  ��ا  يقوم الذي  الال

  والعقالنّية  للعقل  يأبھ   وال  للفرد  الوجدا�ّي   العمق  من  ينبع  العاطفّي   الفعل  إّن   باختصار  القول   و�مكن

 .  األعّم  الوجھ ع��

 :  التّقلیديّ  الفعل -7-1-4
   الفعل  أنماط  أك��  وهو

ً
   هيمنة

ً
   وحضورا

ً
  بقوة   يوّجھ  الّتقليدّي   والفعل.  البشرّي   الّسلوك  ��  وسطوة

قافة  تمارس   الّنحو   هذا وع��  الّسائدة،  االجتماعّية  والقيم والّتقاليد األعراف
ّ
   ما  مجتمع   ��  الّسائدة  الث

ً
  تأث��ا

 
ً
ل   أفرادها   ��   ضاغطا

ّ
  الّسلوك   و��ون .  ا�جتمع  ��  و��يم�ن  �سود  ال�ي  االجتماعّية  والّتقاليد   ف ااألعر   ��  يتمث

قافّية  القّوة   هذه  ظّل   ��  اإل�سا�ّي 
ّ
   الّتقليدّية  الث

ً
   أّن   مع   واالمتثال،  وا�خضوع  اإلذعان  ع��  قائما

ً
  أوجھ  من  كث��ا

ل   الفرد  عند  القيمّية  املنظومة  أو  واألخالق،  املنطق  مع  متعارضة  متنافية  ت�ون   الّتقليدّية  القيم  هذه
ّ
  املمتث

  �ش�ل   العر�ّية  ا�جتمعات  ��  ينتشر  بالّتقاليد   املوّجھ  أو   الّتقليدّي،  والفعل.  والّتقليد  والعرف   العادة  بقّوة  لها

العر�يّ   واسع، املرأة  �ستخدم  املثال،  سبيل    الّزخارف   لرسم  ا�حّناء  الّتقليدّية   املناطق  �عض  ��  ةفع�� 

  األوشام   باستخدام  اليوم  ةوتقوم املرأة الغر�يّ ،  1الّزواج  كـيوم  الّسعيدة  املناسبات   ��  الكّف�ن  ع��  واألوشمة

   أصبح  سلو�ّي   نمط  وهو)  التاتو (  اإللك��ونية
ً
قافات  �عض  ��  مألوفا

ّ
  املظاهر  هذه  ومثل.  الغر�ّية  الّتقليدّية  الث

 .  واألعياد والوالدة  الّزواج تقاليد �� متواترة

ل 
ّ
فولة   مرحلة  مع   تبدأ  ال�ي  االجتماعّية   الّتنشئة  عملّيات   ع��  وقيمھ  الّتقليدّي   الّسلوك  معاي��   وتتش�

ّ
  الط

رة،
ّ

ل  إذ  املبك
ّ
ل  بثقافتھ،  و�تشّبع  وأخالقھ  ومعاي��ه  ا�جتمع  قيم  ع��  الفرد  يتش�

ّ
  نموذج   صورة  ع��  فيتش�

 .ومعاي��ه وقيمھ  بأخالقّياتھ و�تمّرس فيھ  �عيش الذي  للمجتمع ثقا��ّ 

 :  بواعث  بعدّة الموّجھ  االجتماعيّ  الفعل -7-1-5
  �عض  �� أطيافها تتداخل قد ا�حدود  هذه  وضوح ا�حدود الفاصلة ب�ن األنماط األر�عة للفعل، فإّن  رغم

الّس والعق��  ال تداخل    نالحظ  أن  يمكننا  الّسياق،  هذا  و��.  الواقعّية   السلوكّية  األنماط  ��   لوكعاطفي 

  هذه  تتداخل  قد  أحيان  و��  العقال�ّي،  والفعل  التقليدّي   الفعل  ب�ن  ما  الّتداخل  هذا  نرى   وقد  .اإل�سا�ّي 

  الفعل،  من مختلفة  أ�عاد  عّدة  ع��  ينطوي   أن  يمكنھ  الذي   واحد،  إ�سا�ّي   فعل أو   سلوك  ��  األر�عة  األطياف 

   عنھ  و�تحدث  ي��ڤ  إليھ  �ش��  ما  وهذا.  واحد  موقف  ��  باألخالق  بالتقليدّي   بالعاطفّي   العق��ّ   يجتمع  �أن
ً
  معلنا

   ي�ون   قد  الواحد  الفعل  أن
ً
   نورد  أن  و�مكن.  بواعث  �عّدة  موّجها

ً
ق   مثاال

ّ
  ا�جامعة   أساتذة  أحد  بإعالن  يتعل

ف
ّ
  القرار  هذا  ي�ون  أن و�مكن. الّتدخ�ن عن بالتوق

ً
 : 2 بواعث عدة ع�� محموال

دخ�ن  ألن:  عق��ّ   باعث"  -1
ّ
بّية   األبحاث   أثبتت  كما   بالّ�ّحة  مضرّ   الت

ّ
  األّول   الّنوع  هو   فهذا  والّنفسّية،  الط

 .الفعل أنماط من
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ھ:  قي�يّ   باعث  -2
ّ
ق  أن  ير�د  فهو   جام��ّ   أستاذ  ألن

ّ
 فقد   لذلك  لطلبتھ،  القدوة  مفهوم  �خصھ  ��  يحق

ا�ي الّنوع هو   وهذا الّتدخ�ن، عن عدل
ّ
 .الفعل أنماط من الث

 :  عاطفّي   باعث  -3
ّ

دخ�ن،  رائحة  تكره  زوجتھ  ألن
ّ
  الّرائحة   ��ذه  إزعاجها  لتجّنب  يدفعھ  لها  وحّبھ  الت

ّيء، الفعل هذا  ترك لذلك الكر��ة، الث الّنوع هو وهذا ال��ّ
ّ
 . الفعل أنماط من  الث

قاليد :  تقليدّي   باعث  -4
ّ
   ترى   ال   األ�اديمّية  الت

ّ
ن  جام��ّ   أستاذ  وجود   أن

ّ
  ال   ��  بل  مألوف،  ��يء  مدخ

   لذلك  الفعل،  هذا  بمثل  ترّحب
ً
  الّنمط   هو  هذا  و�الّتا��  الّتدخ�ن،  عن  أقلع  األ�ادي�يّ   العمل  تقاليد  مع  تماشيا

 .1"  األفعال من  الّرا�ع

 آخر 
ً
   يكون   قد  ��   فالّزواج   الّزواج،  سلوك  ذلك  ع��  و�مكن أن نضرب مثاال

ً
  ��   بواعث   عّدة   ع��  قائما

 :وتقليدّية عاطفّية وانفعالّية   عقلّية واحد، آن

 .  وامرأة  رجل ب�ن حّب  عالقة إليھ الباعث  يكون  فقد: عاطفّي 

 . والعاطفّي  االجتما��ّ  االستقرار   إ��  يؤّدي الّزواج:  عقال�ّي 

قاليد : تقليدّي 
ّ
د الت

ّ
 .وضرورتھ الّزواج أهّمية تؤك

 : قي�يّ 
ّ

ل الّزواج  ألن
ّ
�حية ا�حّب   قيم األسرة  أفراد ف��ا يتبادل مؤّسسة  �ش�

ّ
عاون   والوفاء  والت

ّ
 .  والت

ل   و�اختصار 
ّ
  االجتما��ّ   للفعل  مثالّية  نماذج   أر�عة   االجتما��   للفعل  سقناها   ال�ي  األر�عة   األنماط  هذه   تمث

 .  الواقع من  مستمّدة  ذهنّية  تصّورات ألّ��ا �� كما الواقع  �� توجد أن يمكن ال الّنماذج  هذه ومثل

 :ةللبیروقراطیّ  المثاليّ  النّموذج -7-2
فھ  الذي  الب��وقراطّي   املثا��ّ   موذجالنّ �عت��  

ّ
اهرة  دراسة  ��  ي�� ڤ  وظ

ّ
  الّنماذج   أك��  الب��وقراطّية،  الظ

 
ً
   وضوحا

ً
   وتقانة

ً
  النظام   ��  اإلدار�ة  السلطة  جوهر  �ش�ل  الب��وقراطية  أن  السياق  هذا  ��  ي��ڤ  يرى .  ومن�جّية

 و�عّد أ  الدولة،  بتنظيم  املتعلقة  نظر�تھ  ��  مركز�تھ  املفهوم  هذا  و�أخذ.  الرأسما��
ً
  الشرعية  للسيادة  نموذجا

 ل��سيخ املوضوعيّ و  الرأسما��   للنظام   العقالنية
ً
  اإلدارّي،  العمل  ��  ال�املة   ةمن�جا

ً
  أش�ال  �ل من  إياه   محّررا

اتّية  الّتحّ��ات
ّ

رك���ي  .  واإل�سانّية  والعاطفّية  الذ ع��  والكفاية    (Rationality) العقالنيةو�عتمد 

(Efficiency)   د  هماوكال
ّ

شاطات  أّن   يؤك
ّ
  تحقيق   إ��  تّتجھ  أن  يجب  الب��وقراطّية  املؤّسسات   ��  والّسلو�ات  الن

  و�نطوي .  األهداف  إ��  للوصول   املبذول   والوقت   والّت�لفة  ا�جهد  من  درجة  أقّل   ��  اإلدارّ�ة  املؤّسسات  أهداف

  :2أهّمها األساسّية  املفاهيم من  �سق ع�� الب��وقراطّي  املثا��ّ  األنموذج هذا
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  بحيث  العليا،  اإلدارة  رأسھ  ع��  ي�ون   هرمّي   �ش�ل  متدّرجة  الّسلطات  ت�ون   أن  أي  :الّسلطة  �سلسل  -1

سلسل  هذا  خالل  ومن  الّسلطة،  تتدّرج
ّ
شاطات   مختلف  ب�ن  الّتنسيق   ضمان  يمكن  الهرمّي   الت

ّ
مة،  ��  الن

ّ
  املنظ

جاه ضمان وكذلك
ّ
شاطات تلك ات

ّ
 .الهدف تحقيق نحو الن

وائح -2
ّ
شاطات  تنظيم  أي  :والقوان�ن  الل

ّ
  وا�حة  و�عليمات  وأنظمة  لوائح  وفق  والّسلوكّيات  الن

 . ومعروفة

 . مالك��ا يد �� اإلدارة  ت�ون  أن �ش��ط ال  إذ  :امللكّية عن  اإلدارة فصل

مة  ��  املوجودة   العالقات   أّن   أي :املوضوعّية  -3
ّ
ما  �خصّية،  عالقات  ليست   املنظ

ّ
  تنظيمّية   عالقات  و�ن

وائح  القوان�ن وفق �س��
ّ
مة تحّددها ال�ي  والل

ّ
 .املنظ

 ا  -4
ّ
   فرد  أي ال �سند العمل ألّي : صخصّ لت

ّ
  واملهارات   ا�خ��ات  لديھ  تت�ّون   و�الّتا��  تخّصصھ،  مجال  ��  إال

 .  العمل إتقانھ إ�� تؤّدي  ال�ي

 .1والواجبات وا�حقوق   الّصالحّيات تحديد  يرافقھ الوظيفّي، للعمل دقيق �ش�ل محّدد  تقسيم -5 

  تحت  نفسھ  مستوى   �ّل   يجد  بحيث  وا�خضوع،  الهيمنة  آلّيات  فيھ  تحّدد  للوظائف   هرمّي   �سلسل  -6

 .  منھ  أع�� مستوى   سيطرة

باعھ  الواجب  الّسلوك  تحّدد)  �خصّية  ال(   وعمومّية  موضوعّية  وفنّية   قانونّية  قواعد  -7 
ّ
   وال�ي  ات

ّ
ب  يتطل

فوها  يتمّتع   صةتطبيقها �شكيالت متخصّ 
ّ
 . .معّينة  اختبارات   اجتياز  �عد  �عيي��م  و�تّم   محّددة،  بمؤّهالت  موظ

ك  حالة  إللغاء:  وشاغلھ  اإلدارّي   املوقع   ب�ن  الفصل   -8 
ّ
  شاغلھ،  قبل  من   وأدواتھ   اإلدارّي   للمركز  الّتمل

 .  الوظائف تور�ث ملنع   والوظيفة ال�خصّية ا�حياة ب�ن الفصل أي 

ف�ن  نقدّية  رواتب  احتساب  يتّم :  الّرواتب  -9
ّ
م  ��  واملوقع  املرتبة  بحسب  تتدّرج  للموظ

ّ
  اإلدارّي،  الّسل

  .املهنة طبيعة و�حسب

�قية -10
ّ
در�جّية ال�

ّ
  .موضوعّية معاي�� أساس وع�� األقدمّية بحسب الت

بات  االستمرارّ�ة -11 
ّ
بات  من   مأمن  ��  دائم  �ش�ل  ممارس��ا  تجري   بحيث  العاّمة  للوظيفة  والث

ّ
  التقل

 . 2السياسّية

النّ   هذا  ل  موذجومثل 
ّ
   �ش�

ً
   أداة

ً
أّي   اعتمادها  للباحث�ن  يمكن  من�جّية دراسة  مة   أو  مؤّسسة  �� 

ّ
  منظ

ل  ع��  قدر��ا  ومدى   نجاحها  ودرجة  عملها  طر�قة  وفهم  ب��وقراطّية
ّ
  أوجھ  تحديد  ع��  ويساعد  أهدافها،  تمث
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  توظيفھ  يمكن كما  �انت، ب��وقراطّية  مؤّسسة  أّي  �� القائم الب��وقراطّي  اإلدارّي  الّنظام �� والّضعف القّوة

 .  الّراهنة ا�جتمعات  من  مجتمع أّي  ��  الب��وقراطّي  الّنظام لدراسة

 : والّسیادة  لطةللسّ  المثاليّ  األنموذج -7-3
 
ّ
   ا�جتمع،  علم  ��  ي��يةڤال  الّنظرّ�ة  أر�ان  أحد  الّسيادة  أو  الّسلطة  مفهوم  لش�

ً
   ومدخال

�
  من   أساسيا

  كّرس  ي��ڤ أّن  ر�ب  وال .  والّسياسة والّدولة   ا�جتمع فهم مداخل
ً
  �� املتواصل املض�يّ  والعمل  ا�جهد من كث��ا

  ا�حياة   ��  املركزّي   دورها  واستقصاء  كيفّيا��ا  واستكشاف  معطيا��ا  وتحليل  الّسلطة  مسألة  دراسة

 و�كمن  الّسلطة  بنية  ع��  تقوم  الّدولة  ّن أبّين  وقد.  الّتار�خ  ع��  اإل�سانّية  للمجتمعات  والّسياسّية  االجتماعّية

ل  الذي  املشروع  العنف  ع��   تقوم  الّدولة  سلطة  وأّن   وا�ح�وم،  ا�حاكم  ب�ن  الّسيادة  العالقة  ��   جوهرها
ّ
  �ش�

 
ً
   شرطا

ً
   وأشار .  واستمرارها  الّدول   قيام  شروط   من  أساسّيا

ً
   إ��  أيضا

ّ
  �شكيل   ��  وجودّية  ضرورة  الّسلطة  أن

ار�خ   ع��   سيا�ىيّ   تجّمع  ألّي   يمكن  ال   إذ  الّسياسّية،  ا�جتمعات
ّ
  أو   �حاكم  ل تخوّ   سلطة  دون   يكون   أن  الت

م  و�دارتھ  ا�جتمع  بتوجيھ  ّما   اجتماعّية  سياسّية  طبقة  أو   دي�يّ   زعيم  أو   سيا�ىيّ   زعيم  أو   سلطان
ّ

حك
ّ
  والت

   غطاءً   لها  تّتخذ  أن  تحاول   سلطة،  أّي   ،)Authority(  الّسلطة  أّن   ي�� ڤ   و�رى .  بمصادره
ً
   شرعّيا

ً
   أو   دينّيا

ً
  �حرّ�ا

   أو
ً
   أو  الهوتّيا

ً
رعّية  هذه  وتأخذ  وضعّيا

ّ
  والّسلطة  ،)Traditional(   الّتقليدّية  الّسلطة:  مستو�ات  ثالثة  الش

رعّية  فإّن   األساس  هذا  وع��  ،)Positive(  الوضعّية  والّسلطة   ،)Charismatic(  ال�ارزمّية
ّ

  الّتقليدّية   الش

امللكيّ   الّتقليدّية،  للّسيطرة  تؤّسس ا�ح�ومات    اإلقطاعّية،  ا�جتمعات  ��  الّسلطة   أو  املتوارثة،  ةمثل: 

رعّية 
ّ

رعّية   ومزاياه،  الّزعيم  الفرد  سمات  ع��   �عتمد  ال�ي  ال�ار�زمّية   للّسيطرة  ال�ار�زمّية  والش
ّ

  القانونّية  والش

األنظمة    :مثل  نماذج  هذه   الّسيطرة  نماذج  و�قابل.  القانونّية  -  للب��وقراطّية  العقالنّية  الّسيطرة  �عّزز   ال�ي

فون   أنبياء قديمة، نخبوّ�ة بنماذج مقرونة)  عقال�ّي  برملا�ّي  حكم دكتاتورّ�ات، ملكّيات،:  ةالسياسيّ 
ّ
 . 1موظ

 :) charismatic authority( ةالكارزمّی لطة السّ  -7-3-1
 
ّ

   2ال�ار�زما  مفهوم  �يتج�
ً
  مزايا   ال�ارزمّي   الفرد  ع��  تضفي   ال�ي  اإللهّية   الّنعمة  مع�ى  ع��  الّداللة   ��  قديما

 
ً
نّبؤ   ع��  والقدرة  وا�حكمة  وا�جمال  القّوة   مثل  استثنائّية

ّ
غي��   و�حداث  الت

ّ
  أجل  من  ا�جتمع  ��  الت

عوب  األبدّي   ا�خالص
ّ

يرى    ال�ار�زما،  ملفهوم  الّدينّية  الّرؤ�ة  هذه  خالف  وع��.  املنتظر  �املسيح   واألمم  للش

ل   أن  استطاعت   ل�خصّيات   نتاج اجتما��ّ   �ا ڤي�� أ�ّ 
ّ
 .  ا�جتمع  ��  والّتأث��   واإللهام   القّوة   قيم  تتمث

ً
  وتأسيسا

ل  الّرؤ�ة،  هذه  ع��
ّ
 مخّصبة  استثنائّية  قدرة  يمتلك  الذي  الفرد   بوجود   اإليمان  ��   ال�ار�زمّية   الّسلطة  تتمث

�حّية   لھ  والّرضوخ  طاعتھ  إ��  وتدفعهم  ا�جماه��   إل��ا  �شّد   �حرّ�ة  بجاذبّية
ّ
��    و�ذهب.  أجلھ  من  والت

 
 . 88ص، مرجع سابق، ڤيبرماكس  فلوري،لوران  -1
صل Charisma( كاريزما -2

ٔ
لشخص إنساني بسمات وخصائص وفضائل ملهمة تفوق ما يوجد  تعني التفضيل اإللهي) كلمة يونانية اال

شخاص، لدى البشر العاديين و
ٔ
على  والسيما قدرتهم الفائـقة تشير إلى الجاذبية الكبيرة والحضور الطاغي الذي يتمتع به بعض اال

ثير 
ٔ
خرينفي التا

ٓ
نه يم ب ةزمييوغالبا ما يوصف الرجل الكار والهيمنة عليهم روحيا واجتماعيا اال

ٔ
تلك سحرا فائـقا مميزا في شخصه يوظفه ا

تباعه ومريديه
ٔ
خرين من ا

ٓ
 . في استقطاب الوالء والحماسة والطاعة لدى اال



ويليّ التّ   الّنزعات
ٔ
.  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ڤيبر  سوسيولوجيا ماكسة في  ا

ٔ
سعد وطفة  ا

ٔ
 د. علي ا
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وال يمتلك   قّد�سا  وليس اجتما��ّ   �ائن   فال�ارزمّي   ال�ارزمّي،  الّساحر   عن   حرضرورة نزع الّ�   إ��   ياقهذا الّس 

ل  اجتما��ّ   �ائن  هو  بل  وحّية،�� ذاتھ هالة القداسة الرّ 
ّ
  نفسھ   الوقت  ��  واستطاع  االجتما�ّ�،  العمق  ��  �ش�

  قول  و��. الّسياسّية أو االجتماعّية  أو الّدينّية برسالتھ و�يما��م  وتقديرهم اآلخر�ن إ�جاب إثارة �� ينجح أن

 وقّوة   فعلهم  �عظمة  اآلخر�ن  إقناع  ع��  قدر��م  مدى   ��  ال�ار�زمّي�ن  للقادة  األساسّية  الّسمة  تكمن:  آخر

 .  اإل�سانّية غايا��م وشمول  رسال��م  وعمق إراد��م

  مغناطيسّية   ةهالة �حر�ّ   يمتلك  ملهم،  قائد   يتصّدرها   الّسيادة   من  نوع  صورة  ال�ارزمّية   الّسلطة  وتأخذ

  ال�ارزمّي   �خصّية  وتتمّ��.  العادّي�ن  البشر  لدى   يوجد  ما  تفوق   ممّ��ة  ة�خصيّ خصائص  و   لآلخر�ن  جاذبة

خ�ىيّ   الّ�حر و  والّصالبة  بالقّوة
ّ

�.  و�لهامهم  اآلخر�ن  ��  الـّتأث��  ع��  والقدرة  ا�خارق   واإللهام  ال�
ّ

  هذه  وتتج�

   القائد  إ��  وانجذا��م  وطاع��م  الّناس  والء  ��  ال�ارزمّية  الّسمة
ّ

  فائقة   نادرة  بقدرات  يتمّتع  الذي   امللهم  الفذ

   ا�جماه��،  ��  امللهم  الّتأث��   ع��  والقدرة  وا�حكمة،  والعقالنّية،  البطولة،:  مثل
ّ
ر  ماو�� سمات نادرة قل

ّ
  تتوف

   البشر،  من  اآلخر�ن  ��
ً
 تأخذ  ال�ار�زمّي   الّزعيم  يصدرها   ال�ي  األوامر  أّن   واملر�دون   األتباع  �عتقد  ما  وغالبا

 
ً
، طا�عا

ً
ساؤل و  فك��وال تقبل التّ  قدسّيا

ّ
 .  ا�جدل أو الت

  والزعماء القادة تمّ��  ال�ي الفرادة و  الّتفّرد سمات من  تنبع ال�ارزمّية إّن : أخرى  صياغة �� القول  و�مكن

اس  عاّمة  ع��  فائقة  اتا�جماه�� ال�ي تنظر إل��م بوصفهم �خصيّ   تأييد  ��  وت��ز 
ّ
  وال�ارزمّية.  والبشر  الن

ل
ّ
  عليھ   قّ◌ �عل  الذي  املنقذ  امللهم  القائد  عن  مخّيل��ا  ��  ا�جماه��   ترسمھ  الذي  املثال  صورة  الّ��اية  ��  تمث

 . 1املستقبلّية وأحالمها  األّمة  طموحات تحقيق �� اآلمال

خصّية  هذه  ع��  الّتار�خية  األمثلة  ومن
ّ

 و�ونفيشوس   نابليون   أمثال  العظام  والقادة  والّرسل  األنبياء  ال�

   ونيلسون   القديمة  روما  ��  وسبارتا�وس  الهند  ��  وغاندي   و�وذا  الّص�ن  ��
ّ
  وصالح   إفر�قيا  جنوب  ��  مانديال

اهر   األّيو�ّي   الّدين
ّ
  لوثر   ومارتن  و�وليفيا  �و�ا  ��  �اس��و   وفيدل  غيفارا   و���ي  اململوكّية  مصر  ��  بي��س  والظ

   مارسوا  امللهم�ن  ال�ارزمّي�ن  األفراد  أّن   الّسياق   هذا   ��  ي��ڤ  و�رى .  أمر��ا  ��  وكنيدي
ً
   دورا

ً
  توجيھ  ��  كب��ا

  الّتار�خ   يقرأ  ومن.  اإل�سانّية  ا�جتمعات  تار�خ  ��  مهّمة  �غ�ّ�ات  وأحدثوا  ا�حضارة  تار�خ  ��  الّتار�خّية  األحداث

ورات  أّن   س��ى 
ّ
  �خصّيات :  مثل  من   ملهمة   �خصّيات  أيدي  ع��  �انت  الك��ى   والّتحوالت   واالنقالبات  الث

   تأخذ  بدأت  ثّم   باألديان   بداية  ارتبطت  ال�ار�زمّية  الّسلطة  أّن   بّ�ن  وقد  عظام،ال  والقادة  والّرسل  األنبياء
ً
  طا�عا

 
ً
   سياسّيا

ً
 و .  ا�حديثة  العصور   ��  واجتماعّيا

ّ
ر�ن  �عض  ح�

ّ
  قد   ال�ارزمّية  ي�� ڤ  نظرّ�ة  ت�ون أن    احتمال  إ��  املفك

رت
ّ

عب   عواطف  أثارت  ال�ي  ال�ارزمّية  ال�خصية  و��  ،1933  عام  هتلر  األملا�ّي  الّنازّي   الّزعيم  بظهور   �ش
ّ

  الش

ة  الهز�مة  أعقاب  ��  وأ�جانھ   األملا�ّي 
ّ
و�رجح .  2األو��  العاملية  ا�حرب  أعقاب  ��  أملانيا  لها  �عّرضت   ال�ي  املذل

 
1- Max Weber (1968), On Charisma and Institution Building, Edited by Eisenstadt, University of Chicago 
Press, p 51. “It is written … but I say unto you”. 
2- Joseph Nyomarkay (1967), Charisma and Factionalism in the Nazi Party, University of Minnesota, p.9. 
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  فاشّية   دولة   ��   ال  عقالنّية،  علمانّية   ديمقراطّية  دولة   ��  �ار�زمّي   سيا��يّ   قائد  بظهور   تنّبأ   قد   ي��ڤأن ّ

 . 1الهتلرّ�ة أملانيا  �� الناز�ة الّدولة حال هو  كما توتاليتارّ�ة،

 ):  Traditional authorityة (قلیدّی لطة التّ السّ  -7-3-2
 
ّ

ا�ع   اإليمان  ��  الّتقليدّية  الّسلطة  �تتج�
ّ
  الذين   والّزعماء   للقادة  ا�خضوع  مظاهر   و��  للّتقاليد  املقّدس  بالط

  من  مشروعّي��ا  �ستمّد   ف�ي.  ّما  مجتمع  ��  الّسائدة  والّتقاليد  األعراف  باسم  سلط��م  مشروعّية  يفرضون 

  االجتماعّية  القيم وسمّو  األعراف هيمنة  من  قدسّي��ا وتكتسب األبدّية املا��ي  سلطة  ومن الّتقاليد قدسّية

  العر�قة  ابقيم��  املقّدسة  العادات  سلطة  إّ��ا.  األسالف  مهابة  ومن  املا��ي  أعماق  من  املستمّدة  التقليدّية

  و�� .  لها  وا�خضوع  وتقد�سها  وتقديرها  اح��امها  عليھ  تفرض  سي�ولوجّية؛  قّوة  اإل�سان   ع��  فرضت  ال�ي

  وما  واإلقطاعّية،  ةالسلطة ذا��ا ال�ي �ان األباطرة وامللوك والكهنة يمارسو��ا �� املا��ي �� األنظمة العبوديّ 

 .  ا�حاضر الّزمان تقاسيم  من  ووجھ  وجھ ألف �� اليوم علينا يطّل  الّتقد�س هذا  زال

 املا��ي،   بخلود   واإليمان  الّتقاليد  قدسّية   إ��  �ستند  الّتقليدّية  الّسلطة"  إّن   �عبارة أخرى:  القول   يمكن

   بوصفھ  القائم  االجتما��ّ   الّنظام  إ��   الّناس  ينظر  و�مقتضاها
ً
   مقّدسا

ً
وقد  .  2"لالن��اك  قابل  وغ��   وخالدا

لة   األبدّية  املا��ي  سلطة   �ستو��  الّتقليدّية  الّسلطة   القوإلّن   هنا   ي�ّح 
ّ
 ال�ي   املقّدسة   العادات  سلطة  ��  املتمث

   العقل  ��  االمتثال  ع��  وقدر��ا  لسلطا��ا  حدود  ال  رمزّ�ة  صورة  ع��  اإل�سان  و��  ��  تأّصلت
ً
   خضوعا

ً
  ووضوحا

 
ً
 3واستسالما

ً
رة  املقّدسة  الّتقاليد  وهيمنة  األز��ّ   األمس"    نفوذ  إّ��ا"  . وال ر�ب �� القول مجددا

ّ
  و��   ��  املتجذ

هنّية  ت�و�ناتھ أعمق و�� اإل�سان
ّ

شعورّ�ة الباطنّية الذ
ّ
  أو اجتما��ّ  أو سيا��يّ   نفوذ صورة باختصار إّ��ا. الال

خ��يّ  الّ�حر" ع�� يقوم دي�يّ 
ّ

بيعة خارقة �خصّية بصفات يتفّرد ّما   لفرد الفائق ال�
ّ
 .4اإل�سانّية للط

 : )Rational Authority( العقالنّیة  أو  الوضعّیة الّسلطة -7-3-3
 
ّ
  سّيما  وال  ا�حديثة، الّدول   ��  الوضعّية  القوان�ن وسطوة  العقالنّية  سيادة  بمبدأ  العقالنّية   الّسلطة   سمتت

 ال�ي   القداسة  هالة  بّددت  ا�حديثة  الب��وقراطّية  الّرأسمالّية  فالّدولة.  الرأسمالّية  األنظمة  ذات  الّدول   ��

  شرعّية  واستبدلت  واألسياد،  اإلقطاع  ورجال  واألباطرة   امللوك  مشروعّية  ع��  املاضوّ�ة  الّتقاليد  فرض��ا

  واملشروعّية   العقالنّية  منطلقات  ع��  القائمة  الب��وقراطّية  واألنظمة  القوان�ن  �شرعّية  الّتقاليد

  واالنتخاب،  االق��اع  صناديق   ع��   السياسّية  واملشاركة  ،اللي��الّية  القيم  ع��  القائمة   الديمقراطّية 

مثيل
ّ
ل�ن  اختيار   فيھ  يتّم   و���وقراطّي،  وعلما�ّي   عقال�ّي   نحو   ع��  املوّجھ  الّديمقراطّي   والت

ّ
  األّمة  عن   املمث

يابّية  ا�جالس  إ��
ّ
  بإرادة  وتأصيلها   تأسيسها   تّم   علمانّية  دسات��   وفق  مسارها   ينتظم   ال�ي   الّديمقراطّية  الن

 . واالجتماعّية  الّسياسّية طبقاتھ  مختلف ومشاركة ا�جتمع
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العقال�ّي  الفعل  عن  ڤي��  ماكس    أساس   باعتبارهما   القانونّية  الشرعّية  والهيمنة  الهادف   يدافع 

 
ّ
"ي��ڤ  ماكس  يقول   الّصدد،  هذا  و��  .والّراشدة  العاقلة  الب��وقراطّية  ي��الّيةالل ع: 

ّ
 إ��  علم  �ل  يتطل

ع  ال�ي  وا�حقيقة.  ا�حقيقة
ّ
  العقالنّية   و�ما  ومنطقّية،  ور�اضّية   عقالنّية  إّما  تكون   العلم  إل��ا   يتطل

شاط  ��  العقالنّية،  وا�حقيقة.  شعورّ�ة
ّ
).  4=2+2(  الوضوح  تمام  وا�حة   فكرّ�ة   ��يء  �ّل   قبل  ��،  والفعل  الن

عقالنّية  ا�حقيقة وأّما
ّ
عورّ�ة، الال

ّ
شاط �� والش

ّ
 .1 ...وجدانّية ��يء، �ل قبل ف�ي، الن

   بوصفها  القانون،  قّوة   إ��  يحيل  وشرعّيتھ  الّنظام  ةفاإليمان بقانونيّ 
ً
   قاعدة

ً
   شاملة

ً
.  �خصّية  ال   مجّردة

ل ا�حديثة اإلدارة إّن 
ّ
�ل و�� املشروعة العقالنّية للّسيطرة املثال  - الّنموذج صيغة تمث

ّ
� الذي  الش

ّ
  فيھ  تتج�

 ��   ومف�حة  واإلجراءات،  لألنظمة  امل����ّ   الّتطبيق  ع��  مبنّية  ش�لّية   لعقالنّية  املتنامي  الّنفوذ   أي   العقلنة،

  من  رمزّي   ش�ل  بمثابة  الب��وقراطّية  تبدو  هكذا.  لالستشراف  وقابلة  محسو�ة  األشياء  ت�ون   ل�ي  ا�جال

   ؛)121(   الغر�ّية  العقالنّية  أش�ال
ً
رعّية   أّولّية   ع��  �شّدد  ي��ڤ  أّن   إ��  نظرا

ّ
  ��   القانونّية  العقالنّية  الش

  الّصيغ  بإقامة  املعنّية  الّسوسيولوجيا   نوع  من  هو  السيا��يّ   فكره  فإّن   حديثة،  بدولة  ا�حظّية  ا�جتمعات

 .2األديان سوسيولوجيا  أو االقتصاد، سوسيولوجيا  مثل والكمال  الّتمام ع��  العقلّية واألش�ال

رعّية  األسس  ��  تفك��  �ّل   إّن 
ّ

قة  الش
ّ
  الّصيغ  هذه  حول   إذن  تتمفصل  السياسّية  للّسيطرة  با�خضوع  املتعل

الث 
ّ
  ال  الّصافية   الّنماذج  هذه.  العقل  وسلطة   اإل�سان   وسلطة  الّزمن  سلطة   إ��  تحيل  ال�ي.  الّنقّية»«  الث

بة  صيغ  ��  تقّدمها  الّتار�خّية  ا�حقيقة  ألّن   معزولة  تلتقي
ّ

 .  مرك
ً
  من  ا�خاّصة  الّصيغ  هذه  تجميع  عن  و�عيدا

   ي��ڤ  �ستنتج  ،)وحداثة  ب��وقراطّية،  وتقاليد   ملكّية،(   فر�دة  تار�خّية  �حظات  ��  الّسيطرة
ّ

  نماذج   أن

رعّية
ّ

الثة  الش
ّ
اقع  ��  تتتا�ع  مّما  أك��   �عضها  فوق   ت��اكب  هذه  الث ار���ّ   الو

ّ
  تكون   أن  يمكن  وهكذا.  الت

رعنة  عناصر   �عض
ّ

  عمل  آلّية  ��  حاضرة  باالستفتاء»،  القادة  ديموقراطّية«  وم��ا  ال�ار�زمّية،  الش

شّيؤ   -  الوضعنة   �عرقلوا  أن   القادة  لهؤالء  و�مكن  ا�حديثة،  املؤّسسات
ّ
افّية  الت   القابلّية   -   واالستشر

كنوقراطّية  �حساب
ّ
 . 3الت

ا، ترتكز الّس 
ً
  قدرة   إ��  الّناس  طاعة  �ستند  وال  بوضوح،  محّددة  قوان�ن  ع��  العقالنّية  القانونّية  لطةثالث

رعّية   إ��  بل  قائد،  أي 
ّ

  ا�جتمع  �عتمد.  الّسلطة  ��  لأل�خاص   والقوان�ن  اإلجراءات  تمنحها   ال�ي  والكفاءة   الش

  مشا�ل  �عا�ج  ال�ي  األفراد  ع��  الب��وقراطّية  قّوة  وهناك  التّ��ير،  من   الّنوع  هذا  ع��)  ا�حديث(  املعاصر

 . والّتنظيم  الّنظام ع��  ل�حفاظ ومخاوفهم ا�جميع
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 3202)  مارس   - ا
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 :  أسمالّیة للرّ   المثاليّ   الّنمط  -8

 
ّ
   بوصفها  الّرأسمالّية  ل�ش�

ً
   نظاما

ً
واهر  أهّم   أحد  اقتصادّيا

ّ
  فرضت   وقد.  املعاصر  عاملنا  ��  الوجودّية  الظ

اهرة  هذه
ّ
ورة   منذ   الكب��  حضورها   الظ

ّ
امن  القرن   منتصف   ��  األو��  الصناعّية   الث

ّ
  أفضل  ومن .  عشر  الث

   وأك��ها  الّرأسمالّية  �عر�فات
ً
   �عب��ا

ً
   وصدقا

ً
  فران�ل�ن   بنيام�ن  خطبة  ��  ورد  الذي   الّتعر�ف  هو   وتفّوقا

)Benjamin Franklin(1  .فهو   
ّ

�وة،  املال  هما  واالئتمان  الوقت  أّن   قوامها  جوهرّ�ة  فكرة  ديؤك
ّ
:  يقول   إذ  وال�

ھُ   أحُدهم  ترك  ما  و�ذا   املال،  هو   االئتمان  “إّن 
َ
ھ  أجِلھ،  ان��اء  �عد  يدي   ب�ن  مال

ّ
   ��  قّدم  قد  ي�ون   فإن

َ
  املبلغ،  فائدة

  تصرفت  إذا  كب��  مبلغ  إ��  يصل  أن  يمكن  ما  وهو  الوقت…   هذا  خالل  مالھ  من  أستفيده  أن  يمكن  ما  �لَّ   أو

ْر .  مفيد  �ش�ل   واستخدم��ا  االعتمادات   من   بكث��
ّ

ٌد   بطبيعتھ  هو  املال  أّن   تذك ِ
ّ
د   املاُل .  اإلنتاج  وكث��  ُمول

ّ
  يول

ِلد  أن  يمكن”  أوالُده  و”  املال،
َ
يك…  وهكذا  أك��،  ت

َ
  تتحّول   ثم  سّتة،  تصبح  شلنات  ا�خمسة  اشتغلت  إذا   َدوال

لنات  عدد  زاد  و�لما  شلنات،  سبع  إ��
ّ

ما  الش
ّ
   يقتل  والذي.  وأك��  أك��  والكسب  اإلنتاج  ازداد  �ل

ً
  فهو   ِخن�يرة

ّر���ا  يقتل
ُ
   �غتال  والذي  األلف،  ا�جيل  ح�ى  ذ

ً
قود   من  قطعة

ّ
  ما  �ل  ع��   يق�ىي  شلنات  خمسة  من  الن

نتجھ أن يمك��ا
ُ
��ات  من أكوامٌ : ت

ّ
 . 2!”االس��لينّية الل

 
ّ
قل  الّرأسمالّية  ل�ش�

ّ
ل  ي�� ڤ  ماكس   عند  الفكرّي   الّنظام   ��  األك��  الث

ّ
   مفهومها   ويش�

ً
   عمقا

ً
  ��  اس��اتيجّيا

ه��  بكتابھ  ي��ڤ  عرف  وقد  الّرأسما�ّ�،  الّنظام  وانبثاق  الّدولة  و�شوء  الّرأسما��ّ   الّتطّور   حول   نظرّ�تھ
ّ

  الش

  الّدينّية  القيم   ودور   الرأسما��  النظام   �شأة  فيھ  يتناول   الذي )  الّرأسمالّية  والّروح  ال��و�ستانتية  األخالق(

   �ان  وقد.  وتطّوره  �شوئھ  ��  العقالنية
ً
سم  مثا��ّ   نموذج  ��  يقّدمھ  أن   عليھ  لزاما

ّ
سم   والوضوح،  با�جالء  يت

ّ
  و�ت

 :  اآلتية بالّسمات الّرأسما��ّ  الّنموذج هذا

  وت�ون مثل املصا�ع واملعامل واآلالت    جميعها  املاّدي   اإلنتاج  وسائل  امتالك  مبدأ  ع��  الّرأسمالّية  تقوم  -1

 . الوسائل هذه ملعظم  خاّصة ملكّية امللكّية

ق  وحرّ�ة والّتجارة األسواق  حرّ�ة  منّصة  من الّرأسمالّية  تنطلق  -2
ّ
 ب�ن  جمركّية  حواجز  دون   البضائع  تدف

ل وهذا.  واملقاطعات الّدول 
ّ
 .الرأسما�� االقتصاد لنمو ا�حقيقية الّدموّ�ة  الّدورة �ش�

  و�نتاج  الّتق�يّ   اإلنتاج  أصبح  وقد.  العالية  والّتقانة  الّتكنولوجيا  أهمّية  ع��  بقّوة  الرأسمالّية   �عتمد  -3

 . وخصائصھ الّرأسما��ّ  الّنظام سمات أهّم  من  وتطو�رها  والّتكنولوجيا  الّتقانة

 
باء المؤسسين للواليات المتحدة. كان موسوعًيا وكاتًبا  Franklin Benjamin( )1706 –1790(بنجامين فرانكلين  -1

ٓ
حد اال

ٔ
) هو ا

مري
ٔ
ا مدنًيا ورجل دولة ودبلوماسًيا. كان شخصية بارزة في التنوير اال

ً
كي  وطابًعا وفيلسوًفا سياسًيا وعالًما ومخترًعا ورجل فكاهة وناشط

ياء بسبب اكـتشافاته ونظرياته في الكهرباء. وكمخترع، فهو معروف بمانع الصواعق والنظارات ثنائية البؤرة وموقد وفي تاريخ الفيز
ول قسم إطفاء بفيالدلفيا  

ٔ
سس العديد من المنظمات المدنية، بما في ذلك شركة المكـتبة وا

ٔ
فرانكلين، وغيرها من االختراعات. ا

 وجامعة بنسلفانيا. 
بي صالح،  ڤيبرماكس  -2

ٔ
د، مركز اإلنماء القومي، مراجعة: جورج ا

ّ
سمالية، ترجمة: محمد علي مقل

ٔ
خالق البروتستانتية وروح الرا

ٔ
، اال

 .27-26ص ،1990بيروت، لبنان، 
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ز  -4
ّ

ي��الّية  مفهوم  ع��  ترك
ّ
ك   الّتفك��  حّر�ة  ملبدأ  يمتثل  الذي   الل

ّ
  سمات  و��  والعمل،  والّتنّقل  والّتمل

ي��ا��ّ  الّنظام
ّ
 . الرأسمالّية ا�جتمعات �� ا�حّر  الل

ان  من  للقادر�ن  الفرصة  و�تاحة  واألموال  البشر  ��  االستثمار  -5
ّ
عمليّ   الّس�  ��   االستثمار   ةباملشاركة 

ر�ات   طر�ق  عن   وكفاءا��م   وخ��ا��م   وعملهم  بأموالهم   االقتصادّي،
ّ

  ع��   القائمة   املساهمة   واملؤّسسات  الش

 . مؤسساتّية  اقتصادّية ةقوّ  صورة �� ودمجها  والعمل، وا�خ��ة  املال قّوة تجميع

 .  واالستثمار  واإلدارة  والّتوزيع  اإلنتاج  عملّيات  ��  الّرأسمالّية  ا�حياة  منا��  مختلف  ��  والعلمنة  العقلنة  -6

  ا�حديثة   ا�جتمعات  ��  فرد   أّي   أصبح  العقال�ّي   الّتطّور   فمع  العمالقة،  اإلنتاجّية  املؤّسسات  ظهور   -7

 .ب��وقراطّي  جهاز أو �خمة مؤّسسة  ضمن �عمل

   بوصفها   اإلنتاجّية   االجتماعّية  املؤّسسات  نمّو   -8
ً
   قّوة

ً
  ا�حياة   ميادين  مختلف  ��  تخّصصا��ا  وتزايد   هائلة

 .واإلنتاج

  اإلنتاج  عملية  ��  فاعلة  رأسمالّية  اقتصادّية  قّوة  بوصفها  واملال   والوقت  العمل  أهّمية  تقدير  -9

 . الّرأسما��ّ 

 . واملؤّسسات األفراد  ب�ن العمل تقسيم وز�ادة الوظيفّي  الّتخّصص -10

خص،  �عطي  ال�ي  واملهارات  والكفاءات ا�خ��ات  ع��  االعتماد   –  11
ّ

  ��   اإل�سانّية  قيمتھ للمؤّسسة  أو  لل�

  وا�حضارة   ا�جتمع  عقلنة  عملّية  ��  فاعل  نتاج   األمر   ��اية  ��  ��   والّرأسمالّية.  الّرأسما��ّ   الّنظام  داخل

 . اإل�سانّية

�اء  جعل  مبدأ  ع��  الّرأسمالّية  ترتكز   –  12
ّ
  غائّية   قيمة  هو  الّر�ح  أّن   �ع�ي  وهذا  أخالقّية،  ضرورة  والّر�ح  ال�

 .  وسيلّية ال

�اكمّية  العقالنّية  مبدأ  ع��  الّرأسمالّية  جوهر  يقوم  -13
ّ
ز   مظاهرها  من  مظهر  �ّل   ��  وال�

ّ
  عقلنة  ع��  وترك

  وتر�ط والغايات الوسائل ب�ن العالقة
ً
 .  واالستثمار االّدخار ب�ن جوهرّ�ا

 . ي��ڤ عند  ا�حديثة للّرأسمالّية املثا��ّ  الّنموذج سمات  أبرز  هذه

 :  الرأسمالّیة وروح    البروتستانتّیة   األخالق  -9

  عدد  سياق �� ومناعة بقّوة شّيده  الذي  فهو. منازع دون  الّدي�يّ  االجتماع لعلم الّرئيس  املؤّسس ي��ڤ �عّد 

  والّروح   ال��و�ستانتّية  األخالق"   املشهور   كتابھ  سّيما  وال  الّدي�ّي،  ا�حقل  ��  الّسوسيولوجّية  إبداعاتھ  من

أّن   وُ�جمع".    الرأسمالّية ع��  االجتماع،    األعمال  أك��  من   �انت  الّدي�يّ   ا�جال  ��  وكتاباتھ  أعمالھ  علماء 

   توّ�جت  قد  ي��ڤ  عبقرّ�ة  أّن   الوا�ح  ومن.  العشر�ن   القرن   ��  و�ثارة  وخطورة  أهّمية  الّسوسيولوجّية
ً
 إبداعا

  الّرأسمالية   وصعود  ال��و�ستانتّية  األخالق  ب�ن  العالقة  سّيما  وال  وا�حضارات،  األديان   ب�ن  للعالقة  تناولھ  ��

  البوذّية،  العاملّية  واألديان  ا�حضارة  ب�ن  العالقة  دراسة   ع��  انكّب   قد  �ان  ي��ڤ  أّن   املعروف  ومن.  الغر�ّية

يا��ا  مختلف  ��  واملسيحية  واإلسالم،  وال��ودية،  وال�ونفوشيوسّية،
ّ
  وال��و�ستانتّية  ال�اثوليكّية  تجل
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ق  الغز�ر   الفكرّي   بإنتاجھ  األديان   مجال  ��  السوسيولو��ّ   إنتاجھ   عمق  ع��  وُيستدّل .  وال�الفينّية
ّ
  ��   املتدف

  الهند  ��  الّدين:  أهّمها  األديان  سوسيولوجيا  مجال  ��  املهّمة  الكتب  من  مجموعة  لنا  ترك  فقد.  امليدان  هذا

)The Religion of India  (القديمة  ال��ودّية   وكتاب   )Ancient Judaism(،  الّص�ن  ��  والّديانة   )The 

Religion of China(،  الّدي�يّ   االجتماع  وعلم  )The Sociology of Religion , 1922(،  األشهر   وكتابھ  

(الّرأسمالّية  وروح  ال��و�ستانتّية   األخالق (  (Protestant Ethic and the Spirit of  The

,1904) Capitalism  .( 

 
ّ

رك األديان(  االجتماع  علم  من  ا�جديد  الفرع   هذا  ��  ي��ڤ  ز وقد  اجتماع  دراسة  علم  ع��    القيم   تأث��) 

 ال�ي  نظرّ�تھ   لنا   يقّدم  أن   واستطاع .  الّتار�خ  ع��  الّسياسّية  االقتصادّية   األنظمة  �شكيل  ��  وتأث��ها   الّدينّية

د
ّ

  يرى   الّنظرّ�ة  هذه  عمق  و��.  وتطّورها  الّرأسمالّية  �شوء  ��  املسي��ّ   ال��و�ستان�يّ   للمذهب  الكب��  الّتأث��   تؤك

  وهنا.  الغر�ّية  أورو�ا  ��  وتطّورها  الّرأسمالّية  لنشأة   أّسست   ال��و�ستانتّية  األخالقّية  القيم  منظومة  أّن   ي��ڤ

د
ّ

   يكن  ولم  والّسياسة،  االقتصاد   ��  الّدينّية  القيم  تأث��  يتناول   �ان  ي��ڤ  أّن   نؤك
ً
ا�ع  مهتّما

ّ
  للّدين  اإليما�ّي   بالط

ز  �ان بل الوجودّية، وقضاياه
ّ

 ":  اإلطار هذا يقول �� . االقتصادّي  الّسلوك  �� الّدينّية  القيم تأث�� ع��  يرك
ّ
  نا إن

   يدرس  �ان   ما  بتأكيد  مهتّم�ن  لسنا 
ً
   نظرّ�ا

ً
  ���يء  مهتّمون   ولكّننا   الّزمان،  ذلك   ��  األخالق   مجال  ��  ورسمّيا

دة  الّسي�ولوجّية  الّتصديقات  تأث��  وهو  �لّية  مختلف
ّ
  �عطي   ال�ي  الّدينّية  واملمارسة  الّدي�يّ   االعتقاد  عن  املتول

 . 1"الفرد  بھ  يل��م العم��ّ  للّسلوك توج��ا

الصّ  �ان من  التّ   عبو�ذا  ياتاستعراض 
ّ
نا  ي��ڤ  فكر  ��  للّدين  السوسيولوجّية  جل

ّ
  هذه   ��  سنكتفي  فإن

قة  لنظرّ�تھ   بالّتعّرض   الّسياق
ّ
  أهّم   من  و��  الّرأسمالّية،  ا�حداثة  �شوء  ��  ال��و�ستانتّية  القيم  بتأث��  املتعل

ر�ن مداد أسالت ال�ي الّنظرّ�ات 
ّ

 . اليوم حّ�ى عشر الّتاسع القرن  بداية منذ والباحث�ن  املفك

  األخالق  أحدثتھ  الذي  األثر   �عظيم  إ��  الّرأسمالّية  وروح  ال��و�ستانتّية  األخالق  كتابھ  ��  ي�� ڤ  و�ذهب

ظام  قيام  ��  ال��و�ستانتّية  والقيم
ّ
   يخالف  ��ذا  وهو .  و�شأتھ  الّرأسما��ّ   الن

ّ
  البنية  ماركس الذي يرى أن

حتّية
ّ
ل  أصل  ��  توجد  اإلنتاجّية  وعالقا��ا  بقواها  الت

ّ
  األنظمة  منوال  ع��  وذلك  الّرأسما��ّ   الّنظام  وقيام  �ش�

   إ��  فيذهب   ،ڤي��أما  .  والعبودّية  اإلقطاعّية  األخرى   االجتماعّية 
ّ

  وقيمها   بأف�ارها   الفوقّية  البنية  أن

ر   ال�ي   ��   وتصّورا��ا
ّ
ظام   التأسيس   ��  تؤث

ّ
  األخالق  كتابھ   ففي.  القائم  االجتما��ّ   االقتصادّي   للن

هرّ�ة  ال�الفينّية  القيم  لتأث��  تفصيلّية  دقيقة  رؤ�ة  ي��ڤ  يقّدم  ال��و�ستانتّية
ّ
  الّنظام   نمّو   وتائر  �سريع  ��  الط

لھ،  الّرأسما��ّ 
ّ
ز  و�ش�

ّ
ق  الّتأث��  ع��  و�رك

ّ
  والّتوف��   والّر�ح  والوقت  العمل  حول   ال��و�ستانتّية  للقيم  ا�خال

 .  و��ضتھ  النظام الرأسما�� ا�حديث قيام �� واملسؤولّية والّرأسمال 

ڤي��     املن�جّية  طبيع��ا  ��  متدّرجة  أسئلة  من  وا�حضارة  الّدين  ب�ن  للعالقة  رؤ�تھ  تأسيس  ��انطلق 

ر هل: قوامھ مركزّي   سؤال يتصّدرها 
ّ
  لألفراد االقتصادّي  الّسلوك �� اإليمانّية الّدينّية والقيم الّتصّورات تؤث

 
حمد بيومينقال عن:  -1

ٔ
زاريطيةاإلسالمي علم االجتماع الديني ومشكالت العالم ، محمد ا

ٔ
، 2003، دار المعرفة الجامعية: (اال

 . 732-272ص

https://www.thoughtco.com/the-protestant-ethic-and-the-spirit-of-capitalism-3026763
https://www.thoughtco.com/the-protestant-ethic-and-the-spirit-of-capitalism-3026763
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سعد وطفة  ا

ٔ
 د. علي ا
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ل  الّدينّية القيم أّن  ي�� ڤ يرى  ؤال،. و�� معرض اإلجابة عن هذا الّس 1اإل�سانّية؟ ا�جتمعات مختلف ��
ّ
  �ش�

  ُيفَهم ال  ا�جتمعات  مختلف  ��  األفراد سلوك  أّن " كما  وفهمھ  االقتصادّي  الّتطّور  لدراسة  امل����ّ  ملدخلا
ّ
  إال

ر  الّدينّية  املعتقدات  وأّن   للوجود،  العام  تصّورهم  سياق  ��
ّ
  ذلك   ��  بما  وا�جماعات  األفراد  سلوك  ��  تؤث

ساوق   هذا  و��.  2"االقتصادّي   الّسلوك 
ّ
  والّنظام  ال��و�ستانتّية  الّدينّية  القيم  ب�ن  العالقة  ي��ڤ  يتناول   الت

 ال�ي  والّتصّورات  القيم  أّن   باختصار  و�رى .  القيم  مستوى   ع��  الّنظام�ن  ب�ن  العالقة  ��  و�بحث  الّرأسما��ّ 

بات  مع  تتناسب ال��و�ستانتّية تبّ��ا
ّ
 .  الّرأسما��ّ  االقتصادّي  الّنظام  متطل

أث��   هذا  ع��  ي�� ڤ  �ستدّل " كيف    نتساءل  أن   يمكننا  وهنا 
ّ
  ال��و�ستانتّية   الّدينّية  القيم  أحدثتھ  الذي  الت

ظام ��
ّ
 " ؟الّرأسما��ّ  الن

أّن   ڤي��     �شهد  ال�ي  املناطق   ��  انتشرت  القوّ�ة  الّرأسمالّية   يالحظ 
ً
   نفوذا

ً
  ال��و�ستان�يّ   للمذهب  كب��ا

  هيمنت   ال�ي  البلدان  ��   ضعيفة  نمّوها  وتائر  و�انت.  وأملانيا  بر�طانيا  ��  سّيما  وال  وأمر��ا،  أورو�ا  ��  ال�الفي�يّ 

  أملانيا   ��  املسألة  هذه  حول   ي��ڤ  اعتمدها  ال�ي  اإلحصائّيات  نتبيّ   فقد.  املسيحّية  التقليدّية  ال�اثوليكّية  ف��ا

��  الرأسمالّية  ا�حيازات  وأ�حاب  األعمال   رجال   كبار  أّن "
ّ
رائح   وُممث

ّ
  واملالك  العاملة  اليد  من  العليا  الش

ـْق�ي    ال��و�ستانت،  من  الُعظ�ى  بأغلبّي��م  هم  ا�حديثة  املؤّسسات  ��  والّتجارّي   الّتِ
ً
  تتعا�ش   بلٌد   أملانيا  بأّن   ِعلما

   فيھ
ُ

   طوائف
ٌ
ان  غالبية  أّن   كما.  متعّددة  دينّية

ّ
   واألك��  الغنّية  املدن  س�

ً
را   قد  االقتصادّية  الناحية  من  تطوُّ

 ال�ي   املناطق  أّن   من  -ي��ڤكما الحظ  -أدلَّ ع�� ذلك  "وال    .3"عشَر   السادَس   القرن   منذ  ال��و�ستانتية  اعتنقت

  الّدول  أهمُّ  �� -وغ��ها و�ن�ل��ا) هذه  أّيامنا �� و��جي�ا هولندا( املنخفضة األرا��ي- ال��و�ستانتّية ف��ا �ُسود

ال�اثوليكيّ ح�ن    ��  الرأسمالّية،  ف��ا  تطّورت  ال�ي  الصناعّية �عتنق  ال�ي  املناطق   أّن 
َ
  ��   الُعظ�ى  �غالبّي��ا  ة

  األقلُّ 
ً
را  . 4"واالقتصادّية الّصناعّية  الّناحية من تطوُّ

ثّم  شطة   ال��و�ستانتّية   القيم  أهّم   تحديد  ��  ي�� ڤ  ينطلق   ومن 
ّ
  وترّ�خ   الّرأسما��ّ   الّسلوك   �عّزز   ال�ي  الن

   واعتبارها  وتنميتھ،  املال  ع��  وا�حافظة  وا�حّر�ة  ةالعمل والعقالنيّ قيم    إعالء  وم��ا  الرأسمالّية،  القيم
ً
  واجبا

 
ً
   دينّيا

ً
  الّتقشفّية   االت�الّية  األديان  ��  املاثلة   القيم  أّن   ي��ڤ  الحظ فكرة هدر املال. و�� املقابل يُ   ومحار�ة  مقّدسا

  تنمية   ع��  ��ّجع   ال  ال�اثوليكّية  واملسيحّية  واإلسالمّية،  وال�ونفوشيوسّية،  �البوذّية،  الّزهدّية  القدرّ�ة

ل  ال��و�ستانتّية   أّن   الّسياق   هذا  ��  و�رى .  العقالنّية  بصورتھ   الّرأسما��ّ   للّنظام  تؤّسس  وال   واملال   العمل
ّ
  �ش�

 األوهام   �ع�  �عتمد  ال�ي  التوتال��ّية  اإلقطاعّية  األنظمة  تناسب  ال�ي  ال�اثوليكّية  أوهام  ضّد   عقالنّية  ثورة

ل   وامل�جزات  واألساط��
ّ
ف  إ��  أدت  ال�ي  ذا��ا  القيم  و��  والعقالنّية  العمل  دور   من  وتقل

ّ
 ا�جتمعات  تخل

 .  الوسيط العصر �� الغر�ّية

 
والتاريخ، ترجمة: جورج كـتورة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ڤيبر  انظر: كاترين كوليو تيلين، ماكس  -1

 .35-34، ص1994، 1لبنان، ط
 110)، ص  1981، علم االجتماع الديني (مكـتبة غريب، .زيدان عبد الباقي -2
خالق ڤيبر   ماكس، براق زكريا -3

ٔ
سماليةوا

ٔ
 http://bitly.ws/zoxK. 21/6/2021، مجلة حكمة، العمل والرا

 . المرجع نفسه -4

http://bitly.ws/zoxK
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ل  بأّ��ا  ال�اثوليكية  ي��ڤ  و�صف
ّ
ز  محافظة  دينّية  دعوة  �ش�

ّ
ا�ع  ع��  ترك

ّ
   الّزهدّي   الط

ً
فا

ّ
  األرض   ��  تقش

 
ً
مباالة  قيم  أنصارها   لدى   ز �عزّ   بذلك  و��.  الّسماء  م�جزات   ��  وتأّمال

ّ
ف   الال

ّ
اعة  والتقش

ّ
  ع��   وا�حرمان  والط

شاط  ا�حّرّ�ة  إ��  الّداعية  ال��و�ستانتّية  ترّ�خها  ال�ي  ورة الصّ   مع  فيھ  تتناقض  نحو
ّ
  والعقالنّية   واملسؤولّية  والن

   بھ  واإلحاطة  العالم  وفهم
ً
   عليھ  والّسيطرة  علمّيا

ً
  القوان�ن   روح  صاحب  مونتسكيو  عن  ي�� ڤ  و�نقل.  معرفّيا

 
ً
   العالم  شعوب   أك��  «أّ��م:  ال��و�ستانت  لإلن�ل��   وصفا

ً
الثة  أشيا��م  من   انتفاعا

ّ
  والّتجارة،   الّدين،:  الك��ى   الث

د  وهذا".    وا�حّر�ة
ّ

  الّروح  مفهوم  إّن :  الّسياق  هذا  ��  القول   و�مكن.  لل��و�ستانتّية   الّرأسمالّية  الّروح  يؤك

  اإل�سان   ��  تنّ�ي  ال�ي  االقتصادّية   األخالقّية   القيم  منظومة   عن  �عّ��)  Spirit of Capitalism(   الرأسمالّية

�وة  والعقالنّية  واإلنتاج  واملال  العمل  من   اإليجابّية  مواقفھ 
ّ
  املشهور   كتابھ  ��  الّروح  هذه  تفاصيل  ونجد.  وال�

  انتصار   مظاهر  استقصاء   ��  كّرسھ  الذي   الكتاب  عنوان  وهو .  الرأسمالّية»  والّروح  ال��و�ستانتّية   األخالق«

  وأملانيا  بر�طانيا  ��  أورو�ا  ��  ال��و�ستانتّية  املناطق  ��  الكب��  وانتشاره  والّتجارّي،  الّصنا��ّ   الّرأسما��ّ   الّنظام

  امللهم  الّتخاصب  إ��  �عود  سماليةللّرأ   الكب��  االنتشار  أّن   الّتناول   هذا   سياق  ��  و�رى   ال��و�ستانتّية،  وأم���ا 

د  وهنا   والرأسمالّية،  ال��و�ستانتّية  ب�ن  ما   القائم  االقتصادّية  والعقالنّية  الّدينّية  العقالنّية  ب�ن
ّ

  ي�� ڤ  يؤك

  بوصفھ للّدين األخالقّية العقلنة أهّمّية كب�� �ش�ل
ً
را

ّ
   مؤث

ً
 .  الرأسمالّية االقتصادّية  الّتنمية �� فاعال

   الوا�ح  ومن 
ً
د  ي��ڤ  أّن   تماما

ّ
لها  ال�ي  الّدينّية  العقالنّية  ب�ن  البد�ع   الّتخاصب  هذا  يؤك

ّ
  ال��و�ستانتّية  تمث

لها  ال�ي   االقتصادّية  والعقالنّية
ّ
النّ   الّتخاصب  هذا  ي �ؤدّ و   الّرأسمالّية،  تمث   والرأسما��ّ   االقتصادّي   مو إ�� 

ل  الذي   الكب��
ّ
  الرأسمالّية  األخالق  إّن :  لنا  يقول   أن  ير�د  املنطلق  هذا  ومن.  الّرأسما��ّ   الّنظام  قلب  ��  يتش�

   الفاعلة   األخالق  هذه   غ��  ومن  للرأسمالّية   ا�حقيقّية   الّروح   تجسد
ً
   اقتصادّيا

ً
  الّرأسمالّية  ستتحّول   واجتماعّيا

بة  رأسمالّية   إ��
ّ
  لل��و�ستانتّية   والعقالنّية  ا�حّر�ة  مطالب   �ع�ي أّن   ما  وهو.  أخال��ّ   وجدان  أو  روح  غ��   من  متصل

 .  االقتصادّية مساراتھ  وترسيخ الرأسما��ّ  الّنظام توليد إ�� طبيعّية بصورة  تؤّدي 

 جهد  أق��ى  بذل  إ��  اإل�سان  يدعو  ال��و�ستان�يّ   املذهب  أّن   ال��و�ستانتّية  األخالق  كتابھ  ��  ي��ڤ  أو�ح

  ��  االقتصادّي   الّدور   هذا   أداء  ��  �ستمّر   بأن  و�طالبھ  وتنميتھ  وجمعھ  املال  ع��  ا�حصول   مجال  ��  ممكن

إليھ، و  غ��   و .  وا�ح  غائّي   هدف   وتنميتھ   املال   جمع   بأّن   وا�ح  برو�ستان�يّ   تصر�ح  الّدعوة  هذه  ��حاجة 

 
ّ
   ل�ش�

ً
   واجبا

ً
لوقد  .  1ذاتھ  حّد   ��  املؤمن  اإل�سان  عند  مقّدسا

ّ
   الّدي�يّ   الواجب  هذا  مث

ً
   دفعة

ً
  كب��ة

ً
  لنمّو   هائلة

لت   قد  ال��و�ستانتّية  الروح  هذه  أّن   إ��  ي��ڤ  و�ذهب  ال��و�ستانتيّ�ن،  وأمر��ا  أورو�ا  ��  الّرأسما��ّ   الّنظام
ّ
  ش�

اقة
ّ
   املذهلة،  وقّوتھ  العاملّي   الّرأسما��ّ   للّنظام  امللهمة  الط

ً
  الّدينّية   للقيم  الكب��  الّتأث��  هذا   لطبيعة  وتأكيدا

 . الرأسمالّية �� ال��و�ستانتّية

ة �� ال��و�ستانتّية املذاهب  يضع  لم  ي��ڤ  أّن  لالهتمام  املث��  ومن 
ّ
  وجدناه   بل الّتأث��،  حيث  من   واحدة  سل

ز
ّ

  الّرأسما��ّ   الّنظام  ��  العميق   تأث��ه  ��  و�بحث  ة،، ويغوص �� مضامينھ القيميّ 2ال�الفي�يّ   املذهب  ع��  يرك

 
حمد -1

ٔ
  .126 ص ع، مرجع سابق،االجتما النظرية في علم ، سمير نعيم ا

سيسه للمصلح الفرنسي بروتستانتي مسيحي هي مذهب الكالڤينّية -2
ٔ
خير قد وضع جان كالفن يعزى تا

ٔ
بين عامي ، وكان هذا اال

فه1559م و 1536
ّ
هم ما كـتب في الحركةيّعد الذي ) مبادئ اإليمان المسيحي( م مؤل

ٔ
 اإلصالحية   روتستانتيةالب من ا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%A9


ويليّ التّ   الّنزعات
ٔ
.  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ڤيبر  سوسيولوجيا ماكسة في  ا

ٔ
سعد وطفة  ا

ٔ
 د. علي ا
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ً
دا

ّ
  ��  جاء  قد  ف.  امللهمة  والقيم  باألف�ار  الّرأسما��ّ   الّنظام   �غذية  ��  حّققھ  الذي   الكب��  الّتأث��   أهّمّية  مؤك

  John Calvin(  �الفن   جون   وصايا 
ّ
جاح "   إّن :  قولھ  ال�الفينّية  �عة) زعيم الن

ّ
  داللة  هو   املاّدّي   الّصعيد  ع��   الن

تجد   1"ل�خالص   مسبق   واختيار   إلهّية  �عمة  ع�� ال�ي  والقيم  والوصايا  املقوالت  واحدة من عشرات  و�� 

وثرّ�ة  و��  تارة   ةمجدها �� ال�الفينيّ 
ّ
  انواإليم  وا�حّرّ�ة  والعقالنّية  العمل  ع��  جميعها تحّض و   أخرى،  تارة  الل

ز .  اآلخرة  قبل  نيا الّد   ��  األخالقّية   ومسؤولّياتھ   اإل�سان  بقدرة
ّ

هري   املذهب  ع��   ي�� ڤ  و�رك
ّ
  ال�الفي�يّ   الط

ف  ال�الفينّية  القيم  أّن   و�رى .  بخاّصة
ّ

قش
ّ
اقعّية  والعقالنّية  الت   أك��   لها  �ان  والفردّية  والعمل  واإلنتاج  والو

 2أمر��ا  و��  أورو�ا  ��  وازدهارها  الرأسمالّية  نمّو   ��  األثر
ّ
   ي�� ڤ  يرى   حو . وع�� هذا الن

ّ
 ��   -  ال��و�ستانتّية  أن

ها    ��"  -بخاّصة ال�الفي�يّ  ِشّقِ
ٌ
�وة  وتحصيل  واإلنتاج، العمل إ�� اإل�سان تدفع ال�ي ا�حوافز  من  مجموعة

ّ
  ال�

   تمنح  إّ��ا  بل  االقتصادّية،  ا�حياة  ازدهار  ز�ادة  ��  واإلسهام
َ
   املهنة

ً
قّدس  ك��ى،  أخالقّية  قيمة

ُ
  إ��  العمل  وت

   -وحماسٍة   وحيوّ�ٍة  بأمانٍة - العمل تأدية �� ترى  أ��ا درجة
ً
   واجبا

ً
  .3"مقّدسا

هوت  ينظر
ّ
   بوصفھ  العمل  إ��  ال�الفي�يّ   ال��و�ستان�يّ   الال

ً
   إلهاما

ً
  ر�ا�ّي،   بنداء  إلهّية  إرادة  فرضتھ  مقّدسا

ھ  ذلك  فوق   وجعلھ
ّ
عمة  مطلب  ��  الوحيدة،  تكن  لم  إن  األس�ى،  الوسيلة  �ل

ّ
 هذا  وع��  4”وا�خالص  الن

ما   الّنحو
ّ
ل

ُ
  اآلن  ��  عليھ   كما .  عنھ  هللا   ِر��ى  عالمات  من  لھ  ذلك  �ان   أك��   وحيو�ٍة   أك�َ�   بنشاٍط   املرءُ   عِمل"  و�

   عيِنھ
ّ
   الّدؤوب  عملھ  من  َيجنيھ  الذي   املال  من  يقتطع  أال

ّ
   �عيش  ألْن   ضروريٌّ   هو  ما  إال

ً
   ِعيشة

ً
   راضية

ً
  قُنوعا

 .  وتقديره  وُحكمھ  هللا  شريعة  تح��م
ْ
هرّ��ن  �عض  قول   شئَت   إْن   ِاقرأ

ُّ
  يرتفع  الّصورة  هذه  وع��.  ال��و�ستانت  الط

نا"  بـ  ال�الفينّية  شعار
ّ
  ما  لدينا  يكن  لم  و�ذا  العمل،  ُحّب   ألجل  �عيش  إننا  بل  �عيش،  ل�ي  فقط  �عمل  ال  إن

نا  �عمل
ّ
عار  ��  داللتھ  القول   هذه  و�أخذ  .5"األبدّي   الّنوم  ننام  فإن

ّ
"يقول   الذي   ال�الفي�يّ   الش    إّن : 

ً
  أو   بليدا

 
ً
   ي�ون   أن  يمكن  ال  ُمت�اسال

ً
   الطبي��  ومن.  6”با�خالص  يحظى  أْن   وال  مسيحّيا

ً
  املذهب   أ�حاب  يبالغ أن  جّدا

فهم  ��
ّ

هري   تقش
ّ
قوٍد   قطعة  أي   إنفاق"  بأّن   اإليمان  حّد   إ��  الط

ُ
ما  ن

ّ
 سبيل  و��  هللا  بمشيئة  يتّم   أمر  هو  إن

   و�جب  هللا  مال  هو  املال  ألن  املال  ع��  ا�حرص  إ��  الّدعوة  ��  املطلب  هذا  و�تّم   إرضائھ،
ّ

  أو   تبديده  يتم  أال

ھ  ي��ڤ  يرى   األساس  هذا  وع��.  إنفاقھ  ��  اإلسراف
ّ
  ةاالستثمار�ّ   الّتقشفّية  االقتصادّية  الّروح  هذه  ملثل بد  ال  أن

�  ال�ي
ّ

 العمل  ع��  القائم  الّرأسما��ّ   الكيان  �شييد  ��  وأزهرت   أثمرت   قد  ت�ون   أن  ال�الفينّية،  ��  تتج�

   واإلنتاج،   واالستثمار
ً
وال��ف،و   الَبذخ  أش�ال   ل�ّل   رفضا   للّروح   تؤّسس  أن   استطاعت  ال�ي  و��  اإلسراف 

 .7وازدهارها عملها  آلّيات  تطو�ر ع�� �عمل وأن  الّرأسمالّية

 
  http://bitly.ws/zUwZ الكالفينية،، موسوعة المعرفة -1
لمانية والعقالنيةڤيبر  إسماعيل نوري الربيعي، -2

ٔ
كاديميا ،اال

ٔ
 http://bitly.ws/zpc9 2022/ 26/1، ا

سماليةڤيبر   ماكس، براق زكريا -3
ٔ
خالق العمل والرا

ٔ
 سابق. مرجع ، وا

دڤيبرماكس  -4
ّ
سمالية، ترجمة: محمد علي مقل

ٔ
خالق البروتستانتية وروح الرا

ٔ
 .146ص ،، اال

 .154ص، المصدر نفسه -5
 الصفحة نفسها. ، المصدر نفسه -6
سماليةڤيبر   ماكس، براق زكريا -7

ٔ
خالق العمل والرا

ٔ
 مرجع سابق. ، وا

https://www.marefa.org/John_Calvin
http://bitly.ws/zUwZ
http://bitly.ws/zpc9
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نقول   ا�ختام  أّن   ع��  ي��هن  أن"  الّرأسمالّية  وروح  ال��و�ستانتّية  األخالق"  كتابھ  ��  ي��ڤ  حاول و�� 

ال��و�ستانتّية   الّدينّية  الّروح  نتاج  من  ��"  -حديثة  اقتصادّية  ظاهرةٍ   أهمَّ   �وُ��ا  حيث  من-  الّرأسمالّية

   ومعتقدا��ا،  وِقيمها   بأخالقها
ً
ائفة   هذه   إّن   إذ  ال�الفينّية؛  أتباع   لدى  وخصوصا

ّ
ع��  �عمل  ال��و�ستانتّية  الط

فرِضها   إ��   باإلضافة  املهن،  أر�اب   و�ح��مون   العمل  ُيقّدسون   أتباعها  إّن   بل  واالستثمار،  االّدخار   ��جيع

م  ال�ي  والقواعَد   الواجباِت 
ّ
نظ

ُ
أتباَعها  وتحذيِرها   والّتوا�َل،  والّت�اسَل   ا�خموَل   ونبِذها  االقتصادّي،  الّسلوك   ت

   من
َ

َوَر   ة الِهمّ   َضعف
َ

قود  الّر�ود  من  إّياهم  وتنف�ِ�ها  العز�مة،  وخ �ا  والقعود،  والرُّ شاط   ا�حركة  ع��  وحّ�ِ
ّ
والن

  بوصفهما والكسب، العمل أجل من
ً
  .1"الفردّي  ا�خالص لتحقيق سبيال

: بر فی مارکس إلی ماکس    من  -10

 
ّ
   وا�جدلّية  الّتار�خّية  املاّدية  ��  ماركس  نظرّ�ة  ل�ش�

ً
   مدخال

ً
   من�جّيا

ً
.املثالّية  ونظرّ�اتھ  ي��ڤ  فهم  ��  أصيال

ب  أن  و�كفي
ّ
ل  ي�� ڤ  نظرّ�ة  ألّن   ي��،ڤ  نظر�ة  فضاء   ��  نفسھ  ليجد  ماركس  نظرّ�ة   املرء   يقل

ّ
املثا��ّ   النقيض  �ش�

آفاق  تنفتح  ماركس،  وماّدّية   ي�� ڤ  مثالّية   ب�ن  والّتناقض  الّتضادّ   جدل   و��.  املاّدّية   ماركس   �ارل   لنظرّ�ة

ّيات  مختلف  لفهم  فسيحة
ّ
هذا   وحال.  االجتماعّية  واملنا�ج  والفلسفة  الفكر  ��  ا�خصيبة  الفكرّ�ة  الّتجل

   يمتثل  الّنظر�ت�ن  ب�ن  الّتناقض 
ً
شبيھ  ��  وا�حا

ّ
عرّي   الت

ّ
ا  ِضّداِن :  القائل  الش

ّ
ِهُر   والّضّد   َحُسنــــــــــا  اْسَتْجَمعا  مل

ْ
ُيظ

   أّن   النظرّ�ت�ن  ب�ن  املقار�ة  هذه  ��  الباحث  يجد  وقد.  الِضــــــدُّ   ُحْسَنـــھ
ً
ل  م��ما  كال

ّ
   �ش�

ً
ا

ّ
   مح�

ً
لفهم  من�جّيا

املتالطم  املارك��يّ   البحر  ��  املائّية  الّصفحات  ع��  تنعكس  ي�� ڤ  سماء  ألّن   الفكرّ�ة؛  حرك��ا  ورصد  األخرى 

�.  األمواج
ّ

ب�ن  الّتناقض   فيھ  يتخاصب  دياليكتي�ّي   جد��  تناقض  صورة  ع��  بي��ما  القائم  الّتناقض  و�تج�

رف�ن
ّ
ف ال  والّتوالد  الفهم من  حركة �� كالهما  يتجاوزهما فكرّي  ذه�يّ  توليد صورة ع�� الط

ّ
  تتوق

ً
.أبدا

ھ  بداية  ي�� ڤ  ماكس   أقرّ   لقد
ّ
ماركس  �ارل   صنع  من  منھ  كب��   جزء  ��   هو   فكرّي،  عالم   ��  ولد  بأن

وسط  وال   ضّده  أو   ماركس  مع  املرء  فيھ  يكون   أن  إّما  وأيديولو�ّ�،  عالم فكرّي ، ��  2"نيتشھ  وفر�دريش

ل  وقد.  ا�حّدين  ب�ن
ّ
ھ  الزمھ   الذي   ي��ڤ  ماكس  �ابوس  املارك��يّ   الفكرّي   الّضغط  هذا  ش�

ّ
لم  ذلك  ورغم.  كظل

املدار  خارج  تضعھ  هائلة  قّوة   وعن  ماركس  و�ج  من   تخرجھ   جديدة   من�جّية  عن   البحث   ��  ي��ڤ  �ستكن

ل  وقد.  يزل   ولم  عشر  الّتاسع  القرن   ��  والفلسفة  واملعرفة  الفكر  استقطب  الذي   املارك��يّ 
ّ
الّتحّدي  هذا  ش�

صورة  ع��  ا�ع�اسّية،  بطر�قة  تجاوزه  ع��  وعمل  ماركس  استلهم  الذي  ي��ڤ  ملاكس   حافزة  قّوة   املارك��يّ 

قبضة  من  االنفالت  ي��ڤ  ماكس  �ستطع   لم  ذلك   ورغم.  ا�جاذ�ّي   وطوفانھ  ماركس  بر�ان  ضّد   شامل  انقالب 

، ماركس
ً
  لھ �انت املاركسّية و�أّن  ��ائّيا

ً
  قدرا

ً
 . ا�ع�ا��يّ  نحو  ع�� مص��ه لھ حّدد  ومص��ا

شكيل  ��  األثر  أك��  لھ  �ان  ماركس  �ارل   أّن   ينكر  أن  اليوم،  املفكر�ن  من   أحد  �ستطيع  ال  قد
ّ
الفكرّي   الت

واستطاع.  وا�جتمع  والّدين  الّتار�خ  ��  اإلبداعّية  إنتاجاتھ  من  كث��ة  جوانب  ��  ألهمھ  الذي   وهو  ي��،ڤ  ملاكس 

ل   أن   الّ��اية  ��  ي��ڤ
ّ
   نفسھ   و�طرح  ماركس  يتمث

ً
ياتھ   مختلف  ��  لھ   نقيضا

ّ
�ان  و�ذا.  والفلسفّية  الفكرّ�ة   تجل

خالق العمل ڤيبر   ماكس، براق زكريا -1
ٔ
سماليةوا

ٔ
مرجع سابق.، والرا
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ويليّ التّ   الّنزعات
ٔ
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ٔ
سعد وطفة  ا

ٔ
 د. علي ا
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   أقرّ   قد   ماركس
ً
ھ  يوما

ّ
   الّرأس،   ع��   يقف  �ان   أن  �عد  قدميھ،  ع��   هيجل  أوقف  بأن

ّ
   أراد   ي�� ڤ   فإن

ً
  أن  أيضا

   الفكر  من  ليجعل  قدميھ،  ع��  جديد  من   ماركس   يوقف
ً
   ا�حضارة  ��  أصال

ً
  ��   الوجود  أصالة   من  بدال

شكيل
ّ
 .  واإل�سان  للفكر ا�حضارّي  الت

�
ّ

  ماركس  أعلن الذي الوقت ففي م��ما، ل�ّل  األيديولو��ّ  املوقف �� الّرجل�ن ب�ن بداية الّتناقض و�تج�

بقات   املطلق   تأييده
ّ
ار�خ،  ��  الفق��ة  للط

ّ
ار�خّية  املاّدّية  نظرّ�تھ  من  جعل  قد  و   الت

ّ
  للّدفاع  فكرّ�ة  قّوة  الت

بقة  مصا�ح  عن
ّ
 خدمة   ��  نفسھ  ي�� ڤ  ماكس   وضع  الّرأسما�ّ�،  ال��جوازّي   ا�جشع  من  وحماي��ا  العاملة  الط

ظام
ّ
ظام  عن  املدافع�ن  أك��   أحد  ليكون   وانت��   ال��جوازّي   الن

ّ
   ال��جوازّي   الّرأسما��ّ   الن

ً
  حماسة

،
ً
ر�ن   �عض  العداوة  هذه  دفعت  وقد  واملاركسّية،  ملاركس  عداوتھ  ليعلن  بقّوة  وم��ى  واندفاعا

ّ
 إ��   املفك

بقة  أو   ال��وليتار�ا  عن  ماركس  يدافع  �ان  مثلما"فـ ال��جوازّي،  ماركس  بـ  وصفھ
ّ
  ي��ڤ ماكس  فإّن   العاملة،  الط

   نفسھ  جعل
ً
   نص��ا

ً
وال يخفى ع��    .1  الرأسما��  الّنظام  عن  ا�خلص  املدافع  نفسھ  ونّصب   لل��جوازّ�ة،  وأز�را

ڤ أن    ماركس  بأف�ار  املتوّ�ج  الكب��  إ�جابھ  يخف  أن  �ستطع   لم  للماركسّية،  عداوتھ  رغم   ي��،العارف�ن 

 .  وا�جدلّية الّتار�خّية املاّدّيت�ن �� ونظرّ�اتھ

ل  ماركس  إليھ  يدعو  الذي   االش��ا�ّي   الّنظام  أّن   املارك��يّ   للفكر  معارضتھ  سياق  ��  ي��ڤ  يرى 
ّ
   �ش�

ً
  خطرا

ر  وقد  اإل�سانية،  ا�جتمعات   ع��
ّ

  االش��اكّية  هذه   أّن   ورأى   املارك��ّي،  االش��ا�ّي   الّنظام  انتشار   مخاطر   من  حذ

ل
ّ
   ستش�

ً
   خطرا

�
   �ارثيا

ً
   لإل�سان  و��ديدا

ً
  االش��ا�ّي   الّنظام  انتشار   أّن   إ��  وذهب   اإل�سانّية،  الكرامة  ��  وطعنا

مات   سيطرة  و���  اإل�سان  أخيھ  ع��  اإل�سان  سيطرة"  وز�ادة  الطبقّية  الّتناقضات  تفاقم  إ��  سيؤّدي 
ّ
  املنظ

 2"    حّر�ا��م  من وحرما��م  األفراد  ع��
ّ
يو��ّ   الّديكتاتورّي   الّنظام  ��  هذه  نبوءتھ  ت. وقد تجل

ّ
ورة  الش

ّ
ورة   للث

ّ
  الث

 . لستال�ن الّدموّي  العهد �� ��ا و�لغت أق��ى درجات وحشيّ  1917أكتو�ر عام  25ال�ي اندلعت ��  البلشفّية

   ي��ڤ   يخف  لم 
ً
  املؤّ�د   موقفھ   عن  عّ��   وقد   ومثالبھ،  تناقضاتھ  رغم  الّرأسما��ّ   للّنظام   الكب��  والءه   يوما

�ي:  املشهور   قولھ   ��  بصراحة  لل��جوازّ�ة
ّ
بقة  ��  عضو   “إن

ّ
  ��  �شأت  وقد  بذلك  أفخر   وأنا  ال��جوازّ�ة  الط

بقة  هذه   أحضان 
ّ
  بوجود   أقر،ماركس  مع  الكب��   تناقضھ  ورغم  . 3" العليا  ومثلها  آراءها  وتبنيت  الط

بقّي   راعّ◌ الص
ّ
د،  الط

ّ
بقّي،   الّصراع  غ��  من  ي�ون   ال   الّصنا��ّ   الّرأسما��ّ   ا�جتمع   أّن   نفسھ،  الوقت  ��  وأك

ّ
  الط

ھ
ّ
   الّصراع  هذا  يكون   أن  رفض  لكن

ً
ار�خ   محّر�ا

ّ
   للت

ً
ظام   بنية  ��  جوهرّ�ة  �غي��ات  إحداث  ��  وفاعال

ّ
  الن

بقة  لغ��   الّسيادة  تكون   أن  القاطع  برفضھ  ذلك  وعّزز   الّرأسما�ّ�،
ّ
بقة  هذه  ن�ح  وقد  ال��جوازّ�ة  الط

ّ
  الط

   �عتقد  و�ان.  ا�جتمع  ��   القيادّي   دورها  ع��  وا�حافظة  مصا�حها  عن  بالّدفاع
ً
بقة  أّ��ا  أيضا

ّ
  الوحيدة   الط

  ماكس   ز�ارة  إ��  الّسياق  هذا  ��  اإلشارة  وتجدر.  اإل�سانّية  ا�جتمعات  ��  وا�حضارة  الّتقدم  لتحقيق  املؤّهلة

  أن  الوا�ح  ومن  ،بھ  حظي  الذي   املهيب  ا�حافل  االستقبال  و���  1904  عام  األمر�كّية  املّتحدة  للواليات  ي��ڤ

   انتشارا  لقيت  نظر�اتھ
ً
  ��  الّسامق  م�ا��ا  ال��جوازّ�ة  نظرّ�تھ  واحتلت  األمر�كيّ�ن  والثقافة  الفكر  ��  واسعا
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خذت  وقد  األمر��ّي،  العل�يّ   الوسط
ّ
  املاركسّية   ضّد   العنيف  وال�جوم  الرأسمالّية  عن  للّدفاع  منّصة  أف�اره  ات

 .1االش��اكّية واألف�ار

 :  یبرڤ مثالیّة إلى ماركس ماّدیّة من -10-1
 
ّ
   األيديولو��ّ   الّتناقض  لش�

ً
  املستوى   هذا  و��.  الفلسفّي   الفكرّي   املستوى   ��  وأك��   أخطر  لتناقض  مقّدمة

  مناقضة نظرّ�ة �شّيد ي��ڤ ماكس أّن  نجد
ً
. الّتح�يّ  والبناء الفو��ّ  البناء  ب�ن العالقة �� ماركس  لنظرّ�ة تماما

  وقوى   اإلنتاج  عالقات(  الّتح�يّ   البناء  أولوّ�ة   تأكيد  ��  االجتماعّية  نظرّ�تھ  رّ�خ  قد  ماركس   أّن   املعروف  ومن

ل(  الفو��ّ   البناء  توليد  ��  ودوره)  اإلنتاج
ّ
 و).  الو��  أش�ال  ومختلف  واملؤّسسات  والّتصّورات  األف�ار  ��  يتمث

ل  ا�جتمع  ��  املاّدية  البنية  أّن   �ع�ي  ما  هو
ّ
ل  وقد  الو��،  أش�ال  ومختلف  والّتصّورات  األف�ار  أساس  �ش�

ّ
  تمث

  يحّدد   الذي  هو   االجتما��ّ   وجودهم  بل  وجودهم   يحّدد  الذي  هو   الناس  و��  ليس ":  املشهور   قولھ   ��  ذلك

خذت  االجتما��ّ   الوجود  ألهّمية  الّرؤ�ة  هذه  ع��  و�ناءً ".  وع��م
ّ
  إذ  الّتار�خّية،  باملاّدّية  �سمي��ا   املاركسّية  ات

 .  الفكرّ�ة ا�حياة مسارات تحديد �� مطلقة  أهّمية املاّدية ا�جوانب تو��

شكيالت   �ش�ل  الوا��  الذه�يّ   الّت�و�ن  أّن   إ��  و�ذهب   الّرؤ�ة  هذه  ي��ڤ  �عاكس  الّنقيض،  وع��
ّ
  الت

ت  وقد.  واملاّدّية  االقتصادّية  الوجودّية
ّ
 و��  والّرأسمالّية  الّدين  ب�ن   العالقة  حول   نظرّ�تھ  ��  هذه   رؤ�تھ   تجل

   الكّتاب  لبعض  و�بدو ".  الرأسمالّية   والّروح  ال��و�ستانتّية  األخالق"  املشهور   لكتابھ  األساسّية  الفكرة
ّ

  �ّل   أن

ھ  هو   ي�� ڤ  ماكس  فعلھ  ما
ّ
   املاركسّية  قلب  أن

ً
  نظر   وجهة  من  القول   يمكن  الّتعب��  �ّح   و�ذا.  عقب  ع��  رأسا

 :  ي��يةڤ
ّ

ظر�ة  أوقف  ي�� ڤ  ماكس   إن
ّ
اقع :  قدم��ا  ع��  تقف  �انت  أن   �عد   رأسها  ع��   املاركسّية  الن   فالو

اقع  يحّدد  ال   -   ي�� ڤ  بحسب   –  االقتصادّي     ذلك  من  العكس  ع��  بل  الّسيكولو�ّ�،  الفكرّي   الو
ّ

اقع  فإن   الو

اقع  يحّدد  الذي  هو   الفكرّي    أّن   ي��ڤ  وجد  األساس  هذا   وع��.  األساسّية  منحنياتھ  و�رسم  االقتصادّي   الو

ق  الّتأث��  عن  ناجم  اجتما��ّ   اقتصادّي   كنظام  الّرأسمالّية  ظهور 
ّ
 العكس،  وليس  ال��و�ستانتّية،  للقيم  ا�خال

الن  ي�� ڤ  يرى   كما  والدين   األخالق  أّن   �ع�ي  وهذا   املاركسّية،  تقول   كما
ّ

شكيل  عملّية   ��  األصل  �شك
ّ
  الت

قافّية للعوامل وتجسيٍد  تجٍلّ  مجّرد   االقتصادّي  الّنظام وأّن  واالجتما�ّ�،  االقتصادّي 
ّ
 .  الّسي�ولوجّية الث

  مسار  تحديد  ��  وأولوّ�تھ  الّتح�يّ   البناء  أهمّية   حول   للماركسّية  النقيضة   الّرؤ�ة  هذه  تأكيده  مسار   و��

شكيالت 
ّ
  العوامل   تأث��  عن  للكشف  ا�جتمع  ��  الفوقّية  الب�ى  دراسة  ��  جهوده  ي��ڤ  كّرس  االقتصادّية،  الت

قافّية 
ّ
قا��ّ   الو��  بأّن   االعتقاد   إ��  وذهب .  االقتصادّي   الّنمّو   ��  الث

ّ
ل  الث

ّ
  واملعتقدات   واألخالق  القيم   ��  املتمث

   ي�ون   أن  يمكن  ال
ً
   ا�ع�اسا

ً
  إذ   ذلك  من  أك��  إ��  ذهب  وقد  املاركسيون،  �عتقد  كما  االقتصادّي،  للواقع  عفو�ا

  الواقع طبيعة من  �غّ�� أن املمكن  ومن  املاّدّية، القوى  مثل   مثلها  واقعّية،  أشياء والقيم  املعتقدات " بأّن  يرى 

  ليعمل ي��ڤ تفك�� شغل الذي  الهاجس هو  هذا أّن "و�بدو  .2" االجتما��ّ 
ً
  تلك عن الّنقاب كشف ع�� جاهدا
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ٔ
سعد وطفة  ا

ٔ
 د. علي ا
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م  االقتصادّية؛  املواقف  ��  الّدين  يصنعها  ال�ي  األخالقّية  املواقف
ّ

  األنموذج  طبيعة  ��  املطاف  آخر  ��  لتتحك

  .1"ا�جتمع ألفراد   التنموي  واألسلوب

  كب��   حّد   إ��  واستطاع"  الرأسمالّية  وروح  ال��و�ستانتّية  األخالق"  ��  الكشف  هذا  جهود  ي�� ڤ  س وقد كرّ 

قافّية   العوامل  تمارسھ   الذي   الكب��  الّدور   �ستج��  أّن 
ّ
  طبيعة  تحديد  ��  الّدينّية  واألف�ار  والقيم  األخالقّية  الث

شاط  من   نوع  وتوليد   ا�جتمع،  داخل   األفراد  سلوك 
ّ
:  الّصدد  هذا   ��   يقول   هو   وها .  الّرأسما��ّ   االقتصادّي   الن

 تار�خّية  قوى   إ��  األف�ار   تحّول   كيفّية  تفس��   ��  املتواضع،  جان��ا  ��  �سهم  أن  الّراهنة  الّدراسة  بإم�ان  إن"

   ،2" فّعالة
ّ
لتش� تتفاعل وتت�امل     ل فاألف�ار واملعتقدات والقيم 

ً
   قّوة

ً
   ثقافّية

ً
  الّسلوك  قولبة  ع��  قادرة

موّ  مسارات وتحديد لألفراد واالجتما��ّ   االقتصادّي 
ّ
 .  للرأسمالّية االقتصادّي  الن

   ي��ڤ  و�صّرح
ً
  ناجمة   سلبّية  قّوة  مجّرد   ليست  و��  ا�جتمع  ��  فاعلة  قّوة  �ش�ل  ا�جتمع  ثقافة  بأّن   دائما

بي�ّ�،  ومن  ا�جتمع،  ��  الّتحتّية  البنية  تفاعالت  عن
ّ
   الط

ً
  تحديد  ع��  قادرة  القّوة  هذه  ت�ون   أن  ي��،ڤل  وفقا

 ع��  املسار  هذا  ��  و�ّصر  واحد،  آن   ��  وا�جماعات  لألفراد   االجتما��ّ -  االقتصادّي   للّسلوك   العاّمة  الّسمات 

  و��  وقيم،  وتصورات  معتقدات  صورة  ��  تتج��  ا�جتمع  ��  القائمة  للذهنيات  السي�ولوجية   الت�و�نات  أن

 . 3للفرد واالجتما��  االقتصادي  السلوك توجيھ بوظيفة تقوم

 تفسیر العالم أم تغییره:   -وظیفة الوعي  -10-2
 
ّ

ق   الّدور   ��  وماركس   ي�� ڤ  ماكس   ب�ن  القائمة  اال�ع�اسّية  الّتناقضات  �تتج�
ّ
  ��  والفلسفة  للعلم  ا�خال

   يجب  املعرفة  مهّمة   أّن   ماركس  يرى .  والتفس��  التغي��   فضاءات
ّ

  عل��ا   يجب  بل  العالم،  تفس��  عند  تتوقف  أال

ف  أن   يجب  الفكر   مهّمة   أّن   ي�� ڤ  يرى   ذلك  خالف  وع��.  األفضل   نحو   وتوج��ھ  �غي��ه
ّ
  العالم  تفس��   عند  تتوق

  الدور   وهو  للعالم،  الّتفس��ي   الدور   ع��  الو��  اقتصار  برفضھ  ُعرف  قد  ماركس   أّن   املعروف  ومن.  �غي��ه  ال

   القدم  منذ  ممارستھ  ع��   دأب  الذي 
ً
  تفس��ه  ال   العالم  �غي��  مسؤولّية   يحملھ  الذي   ا�جديد  بدوره   مبشرا

  يقتصر   بأن  وطالب  الّتفس��،  ��  القديم  دوره  ع��  يقتصر  أن  ي��ڤ  لھ  أراد  ذلك  من  النقيض  وع��  فحسب،

  ووضع  املارك��يّ   الّسرب  خارج  غّرد   الّصورة  هذه  وع��  .والّتغي��  الّتبديل  دون   وتفس��ه  العالم  فهم  ع��  دوره

   هذه  فكرتھ
ً
   نقيضا

ً
  الفهم  وظيفة  ع��  أصر  قد   ي��ڤ  وألن.  الّتغي��  ��  املعرفة   دور   عن  ماركس  لفكرة  �لّيا

  الفهم  فيلسوف  لقب  بجدارة  استحق  والتثو�ر  التغي��  وظيفة  من  وجردهما  والفلسفة  للعلم  والتفس��

ل  مهّمة  للو��   أضاف   الذي  الفيلسوف   ملاركس   النقيض   صورة  ع��  وذلك   .والتأو�ل والتفس�� 
ّ

  والّتأث��  الّتدخ

 . اإل�سانّية واملعرفة  والو�� للعلم أساسّية حيو�ة وظيفة الّدور  هذا من وجعل والّتغي��
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  بصورة  والّتفس��  الفهم   ع��  واقتصارها  املعرفة  حيادّية   إ��  الّداعية  رؤ�تھ  يطرح  لم  ي��ڤ   أن  الوا�ح  ومن 

  لرؤ�تھ أّسس  بل عبثّية،
ً
   وصقلها تار�خّيا

ً
ت ال�ي املن�جّية بأدواتھ فكرّ�ا

ّ
  ع�� املقتصرة  املثالّية نماذجھ  �� تجل

واهر  فهم
ّ
ل دون  االجتماعّية، الظ

ّ
   حرك��ا مسارات  �� الّتدخ

ً
  نجدها ال�ي اإل�سانّية الغايات  عن  إّياها  ُمْقِصيا

   الوا�ح   البّ�ن  ومن .  ماركس  تصّورات  ��
ّ

فس��   فلسفة  أن
ّ
غي��   فلسفة  مع   تتناقض   الت

ّ
  ��   وتمضيان   الت

جاه�ن
ّ
تائج،  ��  تف��قان  فهما  املقّدمات  ع��  التقتا"  و�ن  متناقض�ن،  متعاكس�ن  ات

ّ
  �سبب   وذلك  الن

 .1"املن�ج   �� االف��اق

خذ  الّتغي��  ��  الفكر  دور   عن   تصّوره  ماركس نجد بأّن و�العودة إ��  
ّ
   ات

ً
،  طا�عا

ً
  العدالة   تحقيق  رام  إذ  إ�سانّيا

لم  ورفع
ّ
ب�ن  املقهور�ن  عن   الظ

ّ
بقة  إ��  ا�حقوق   و�عادة  األرض،  ��  واملعذ

ّ
  ومن .  وامل��و�ة  املسلو�ة  العاملة  الط

  توظيفها   ثّم   ومن  ا�حقيقة،  اكتشاف   ع��  اإل�سا�ّي   الو��  أش�ال   �ّل   توظيف  ع��  ي�ّح   �ان   الغاية  هذه  أجل

بقات  والعادل   املنصف  الّتغي��  إحداث  ��
ّ
ظر�ة   أعطى  األمر   وهذا .  الّتار�خ  ��  املهيضة  االجتماعّية  للط

ّ
  لن

   ماركس
ً
   �عدا

ً
  الطبقات   �عان��ا   ال�ي  االغ��ابّية  األوضاع   تجاهل  الذي  ي�� ڤ  ماكس   نظرّ�ة  إليھ  تفتقر   إ�سانّيا

   يلق  ولم  واإلنتاج،  العمل  ميدان  ��  العمالّية
ً
  يمكن   األساس  هذا  وع��.  امل��ّدية  اإل�سانّية  ألوضاعها   باال

  الذي   ي��ڤ  ماكس  عند  ال��جوازّي   الّتفك��  ��  نجدها  ال  إ�سانّية   صبغة  املعرفة  منح  قد  ماركس  إن  :القول 

   نفسھ   كّرس
ً
بقة  مصا�ح  عن  دفاعا

ّ
  ليجعلها   ا�حقيقة  عن  يبحث  ماركس  �ان  و�اختصار .  ال��جوازّ�ة  الط

   االنطالق   منّصة
ً
  االقتصاد   علم  كّرس   الغاية  هذه  أجل  ومن   اإل�سان،  وحقوق   والعدالة  اإلنصاف  عن  بحثا

ورة  نحو  تّتجھ  قّوة  العلوم  هذه  من  وجعل الّتار�خّية  واملاّدّية  والّتار�خ
ّ
   والّتغي�� الث

ً
  اإل�سانّية   العدالة  عن  بحثا

قيض  وع�� .  املفقودة
ّ
   ي�� ڤ  رّ�خ  ذلك،  من  الن

ً
   نموذجا

ً
،  فكرّ�ا

ً
   معرفّية،  ونظرّ�ة  جامدا

ً
  فهم   إ��  سعيا

واهر 
ّ
ار�خّية  الظ

ّ
  فكرّ�ة نماذج لها وصنع ا�جتمع، أو الّتار�خ �� تتكّرر  ال متفّردة  منفردة ظواهر  بوصفها  الت

   ضبطها  ع��  قادرة  ت�ون   أن  أراد
ً
  ال  تار�خ  ��  واحدة  مّرة  أعماقها  ��  والغوص  مضامي��ا  واستكشاف  من�جّيا

�  �ان  إذا  حيادّية  تكن  لم  ي��ڤ  نظرّ�ة  إّن   القول   يمكن  ذلك  ومع.  الّتكرار  �عرف
ّ

  املعرفّية  الوظيفة  إبقاء  يتو�

   الّتار��ّ�،  سياقها  خارج  للعالم
ً
ھ  الوا�ح  ومن  ومصا�حها،  ال��جوازّ�ة  الطبقة  أوضاع  ع��  حفاظا

ّ
 �س��   �ان  أن

 .  االجتما��ّ  الّتغي�� �� املعرفة  دور  حول  ماركس   مقولة إبطال إ��

  ت�ون   أن   رفض  ذلك  ورغم   األمثل،  الّنظام   ت�ون   أن   يمك��ا   ال  الّرأسمالّية  بأن  ماركس  مع   ي��ڤ  يّتفق  وهنا 

ورة
ّ
  األمر   هذا  أهّمّية  ورغم.  الّرأسما��ّ   الّنظام  سلبّيات  لتجاوز   املناسب  ا�حّل   ت�ون   وأن  ممكنة  ال��وليتارّ�ة  الث

  اإل�سان   ابتلع  الذي   ا�حديدّي   الّصندوق   ذات   للّرأسمالّية  املمكن   البديل  حول   تصّور   أو   اق��اح   أّي   يقّدم  لم

 .  واحد إنتا��ّ  اس��ال�ّي  �عد �� وا�جتمع
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 : المادیّة المثالیّة إلى التّاریخیّة ةمن المادیّ  -10-3
  رفض  املنطلق،  هذا  ومن  .جدلّية  قوان�ن  من  عليھ  تنطوي   وما  املاركسية  التطور   فكرةماكس ڤي��  رفض  

  الّتفس��   أحادّية  تفادى   ذلك  سياق  و��.  والّتصّورات  لألف�ار  األولوّ�ة  هذه  وأعطى  االقتصادّي   العامل  أّولّية

قافّية  العوامل  تأث��   ��  و�نّقب  يحفر  وانطلق  للّتار�خ  املادّي 
ّ
 "   الّرأسمالّية،  وتطّور   االقتصاد  نمّو   ��  الث

ً
  واضعا

دت   ال�ي"  املبتذلة"  املاركسّية   مواجهة   ��  بل  فحسب،   ماركس  مواجهة   ��  ال   نفسھ 
ّ

  االقتصادّي   العامل  أّولّية  أك

 . 1مي�انيكّية بصورة

   دُعِرف عن ماركس رفضھ أن ي�ون الو�� ا�جرّ 
ً
  واالجتما��ّ   االقتصادّي   املاّدّي   الوجود  توليد  ع��  قادرا

د  وقد   وشمو��ّ   ك��ّ   نحو  ع��
ّ

  يفّسر   ال  الو��  أّن   وأقّر )  هيغل  عند  ا�حّق   نظرّ�ة  نقد(  كتابھ   ��  األمر   هذا   أك

   تتحّدد   ألّ��ا.  اإل�سان  دوافع 
ً
  نظرّ�ات   نفسھ  الوقت  ��  ورفض "  واالجتما�ّ�،  االقتصادّي   بالواقع  جوهرّ�ا

باب   الهيغلّي�ن
ّ

  أطروحات   تقديم  دون   العالم،  بتفس��   اكتفت  ألّ��ا)  فيور�اخ  حول   أطروحات(  كتابھ  ��  الش

ھ  ي��ڤ  ماكس  يرى   ذلك، خالف  وع��.  2"لتغي��ه  عملّية
ّ
  بوصفهما  ودوافعھ  اإل�سان  سلوك  تفس��  يمكن  ال  أن

 
ً
   ا�ع�اسا

ً
   �عتقد  إذ  االقتصادية  للعوامل  آلّيا

ً
قافّية  املتغّ��ات  بأهمّية  أيضا

ّ
  للعقائد  كب��ة  أهمّية  ويعطي  الث

  ال��و�ستانتّية  األخالق(   كتابھ  ��  وعارض.  واالجتما��ّ  االقتصادّي   الّتغي��  عملّية  إحداث  ��  والّتقاليد  والقيم

قافّية   والّت�و�نات  الو��  �شكيل  ��  املاركسّية  االقتصاد  أولوّ�ة )  الرأسمالّية   وروح
ّ
  أ�عد  �إ�  وذهب.  الفوقّية  الث

   ذلك  من
ً
دا

ّ
بقات  وجود  أّن   مؤك

ّ
   ليس  االجتماعّية   الط

ً
  االقتصادي،  اإلنتاج  وأنماط   الّتملك  لعالقات  نتاجا

لت   رأيھ   ��  ف�ي
ّ
  ��اجم   األساس  هذا  وع��.  اشتغالھ  وآلّيات حركتھ   بوتقة   ��  الّسوقو   اقتصادّيات   رحم  ��  �ش�

"قائال  الّتار�خّية  املادّية روف   ا�ع�اس  ��  األف�ار  أّن   تف��ض  من  الّساذجة  الّتار�خّية  املاّدّية  وحدها: 
ّ
 للظ

ر   ”  بـ   ُ�عرف  ما   إّن "  يقول   آخر  سياق  و��  ."االقتصادّية   البدائّي   القديم  معناه  ��-  للّتار�خ”  املاّدّي   الّتصوُّ

يو�ّ�”  البيان“ �� ورد كما  والعبقرّي 
ّ

  ضغٍط  أّي  أّيامنا �� ُيماِرُس  ال  - الش
ّ
 . 3 "  والُهواة ا�َجهلة �عض ع�� إال

  األخالق   لدور   دراستھ  ��  ي��ڤ  ماكس  أّن   إ��  السوسيولو��”  الفكر  كتابھ” مراحل��  ويش�� ر�مون آرون  

د  أن  ير�د  �ان  الّرأسما��ّ   الّنظام  بزوغ  ��  وتأث��ها  ال��و�ستانتّية
ّ

   يؤك
ً
  سلوك   أّن   وهو  األهّمية  منت�ى  ��  أمرا

عّد   والوجود،  العالم  عن   بتصّورهم  يتحّدد   ا�جتمعات  مختلف   ��  األفراد
ُ
  وتفس��ا��ا   الّدينّية  املعتقدات  و�

ر  ال�ي  الّتصّورات  وأخطر   أهّم 
ّ
. ومن املالحظ 4  لألفراد  واالجتما��ّ   االقتصادّي   الّسلوك  ��  مباشر  �ش�ل  تؤث

  ��  وتأث��ها  والقيمّية  األخالقّية   ا�جوانب  بدراسة  اكتفى  بل  للّدين،  اإليمانّية  با�جوانب  ��تّم   لم  ي��ڤ  أّن 

   .واالجتما��ّ  االقتصادّي  الّسلوك
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 الفكر والواقع:   تضادّ  -10-3-1
.  األهّمّية  ��  وليس  األولوّ�ة  ��  �ان  جل�نلو أخذنا العالقة ب�ن الفكر والواقع لوجدنا أن االختالف ب�ن الرّ 

   يتجاهل  لم  فماركس 
ً
  العالم  �غي��  إ��  الفالسفة  األساس  هذا  ع��  دعا  وقد  الّتغي��  ��  الفو��ّ   البناء  دور   أبدا

 
ً
   و�ان .  تفس��ه  من  بدال

ً
ز   دائما

ّ
  عملّية   و��  والّسيا��ّي،  االجتما��ّ   الّتحّول   عملّية  ��  الفو��ّ   البناء   أهّمّية   ع��   يرك

  أهمّية   الفو��ّ   للبنيان  أعطى  ماركس  إّن :  القول   و�مكن.  أخرى   إ��  اجتماعّية  �شكيلة  من   الّتار���ّ   االنتقال 

  عملّية   ��  الّصارخة  األولوّ�ة  ا�جتمع   ��  املاّدّية   للبنية  االقتصادّي   للبعد  �عطي  �ان  و�ن   الّتار�خ،  ��  خط��ة

ل  عملّية   و��  الّتغي��
ّ
�  وقد.  الو��  �ش�

ّ
  هو االجتما��ّ   الوجود  أّن   ع�� تنّص   ال�ي  املشهورة   مقولتھ ��  ذلك  تج�

  يحّدد   الذي   هو  االجتما��ّ   وجودهم  بل  وجودهم،  يحّدد  الذي   هو  الّناس  و��  ليس:  للو��  األسا��ي  الّصا�ع

ز  وقد  الّتغي��،  عملية  ��  الفو��ّ   البناء  أهمية  مع  يتعارض  ال  القول   وهذا"  وع��م
ّ

   ماركس  رك
ً
  دور   ع��  كث��ا

ورات:  مثل  من   تار�خّية  مراحل  ��  الو��
ّ
بقّي   والّنضال  االجتماعّية،  الث

ّ
   بوصفھ  الط

ً
   حركة

ً
  الّتار�خ   ��  واعية

 .  اإل�سا�ّي 

   ينكر   لم  االقتصادّي،  الّتغي��  ��  الو��  أولوّ�ة   تأكيده   رغم  ي��،ڤ  ماكس  فإّن   وكذلك
ً
ر  أو  أبدا

ّ
  لدور   يتنك

د  وقد  الّتغي��،  ��  االقتصادّي   العامل
ّ

   أك
ً
 االجتما�ّ�،   الّتغي��  ��  الكب��   ودورها   العوامل   هذه   أهّمّية  وتكرار  مرارا

د  فقد،  1869  عام  ��  أجراه   الذي   البحث   ��  ذلك   و�ّت�ح
ّ

  سقوط   ��  االقتصادّية   العوامل  دور   فيھ  أك

قافّية  العوامل تأث��  إ��  اإلشارة دون  الّرومانّية، اإلم��اطورّ�ة
ّ
 .1والّروحّية  الث

 والحضارة:  ینالدّ  -10-3-2
إذ ينظر إليھ بوصفھ    أعمالھ،  مختلف  ��  الّدين  عن  ماركس  قّدمها  ال�ي  الّسلبية  ظرةال يخفى ع�� أحد النّ 

بقّية  للهيمنة  ةمحايث   اأيديولوجي
ّ
ياتھ   أ�سط  ��  طبقّية  أيديولوجياولم يّر فيھ أك�� من    الّتار�خ،  ��  الط

ّ
  تجل

   وأك��ها
ً
ھ   �عّرفھ  أن  غرو   ال  لذلك  اغ��ابّية،  وأيديولوجيا  ل�حضارة  مضادّ   فهو.  شموال

ّ
  ،"املضطهدين   زفرة : "بأن

  ع��   للّسيطرة  الّسلطة  �ستخدمها  ال�ي  األيديولوجيا  أش�ال  من  وش�ل  اإل�سان،  استالب  مظاهر  من   ومظهر 

 ".  الّناس

   يؤّدي   الّدين  أّن   ي��ڤ  يرى   ذلك،  من  النقيض  وع�� 
ً
   دورا

ً
   ل�حضارة  صا�عا

ً
را

ّ
�ح  وقد  با�حداثة،  ومبش

ّ
 ات

  املسيحّية   أن  أسلفنا   كما  أبرز   فقد.  الرأسمالّية  والّروح  ال��و�ستانتّية   األخالق  حول   دراستھ  ��  األمر  هذا

 مثال  األخرى   األديان  ع��  ين�حب  ال   وهذا   الّرأسمالّية،  للعقالنّية  الّصا�ع  الو��  ��  وحدها   ال��و�ستانتّية

   أّدت  ال�ي واإلسالمّية وال��ودّية والبوذّية   ل�ونفوشيوسّية
ً
  دورا

ً
 .  لّرأسما��ّ ا الّنظام لتقّدم �ابحا

 
ً
زت بأّ��ا  تتفّرد  ي�� ڤ  نظرّ�ة  إّن   القول   يمكننا  تقدم،  ما ع��  وتأسيسا

ّ
 عملّي�ي  ��  ودوره  الّدي�يّ   امل�ّون   ع��  رك

  البناء   ثانوّ�ة  حول   املارك��يّ   للّتصّور   العنيف  الّتقو���يّ   نقده   وّجھ  املنطلق  هذا   ومن .  االجتما��ّ   الّتغي��

قافّية   امل�ّونات  عمق  ��  يقع  اإلشارة، جرت  كما  الّدين،  ألّن   الفو��ّ 
ّ
  ع��   و�ر�سم   يتحّدد  الذي   الفو��ّ   للبناء  الث

  الفو��ّ   البنائ�ن  ب�ن  العالقة  �جدل  املاركسّية  الفكرة  مع  الّتضادّ   هذا  سياق  و��.  التحتّية  البنية  مقاييس
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ويليّ التّ   الّنزعات
ٔ
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ٔ
سعد وطفة  ا

ٔ
 د. علي ا
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   ي��ڤ  يقّدم،  والّتح�يّ 
ً
، تفس��ا

ً
   الّرأسمال  إ��  اإلقطاع  من االنتقال  يفّسر  إذ   مغايرا

ً
   تفس��ا

ً
   ثقافّيا

ً
. وقد 1  ودينّيا

  القيم  أهّمّية  ي��ز  أن  واستطاع  وا�حضارة،  الّدين  ب�ن  العالقة  ��  للبحث  مبتكرة  ةعمل ع�� تأسيس من�جيّ 

 عالقتھ  ��  الّدين  لتأث��  أساسّي�ن  مسار�ن  يرسم  وأن  ا�جتمع  ��  الّتأث��  ��  الّدينّية  والّتصّورات  واملفاهيم

  الّرأسمالّية   �شكيل  ��  ال�الفينّية  ال��و�ستانتّية  املسيحّية  إسهام  عن  الكشف  ��  األّول   يتمثل:  بالّرأسمالّية

  مثل   األخرى   الّديانات  ��  الّرأسما��ّ   الّتقّدم  حركة  عطلت  ال�ي  الدينّية  القيم  كشف  ��  اآلخر  و�تمثل  ا�حديثة،

 . وال��ودّية  واإلسالمّية والبوذّية   ال�ونفوشيوسّية

   هذه   دراستھ   ��  وجد  ي��ڤ  أّن   الوا�ح  ومن 
ً
  إ��  ينظر  �ان  الذي   املاّدّية  ماركس  نظرّ�ة   لرفض  منطلقا

   الّرأسمالّية  أيديولوجيا  بوصفها  ال��و�ستانتّية
ّ

 ��   االقتصادّية  للوضعّية  ا�ع�اس  إال   هو   ما  الّدين  ألن

   ليعلن  القضّية  ي�� ڤ  �عكس   جديد  ومن.  ا�جتمع
ّ

  ال�ي   ��  ال�الفينّية  ال��و�ستانتّية-  الّدينّية  األخالق  أن

لت
ّ
 . 2 الغر�ّية  الّدول  �� ا�حديث الّرأسما�� االقتصاد  ّلنمو  ا�حيوّ�ة  واملنطلقات  األساسّية  املقّدمات ش�

 : االغتراب مفھوم -10-3-3
 
ّ
ذين  الّرجل�ن  ب�ن  ا�جدلّية  القضايا  أحد  الّرأسما��ّ   االغ��اب  مفهوم  لش�

ّ
  االغ��ابّية   بالوضعّية  يقّران  الل

   يختلفان  لكّ��ما  للرأسمالّية،
ً
  الّنحو  هذا  وع��.  الوجودّية  وخلفّياتھ  االغ��اب  هذا  ماهّية  تحديد  ��  أيديولوجّيا

   بوصفها  الّرأسمالية  إ��  نظر��ما  ��  الّرجالن  يّتفق
ً
   قّوة

ً
   استالبّية

ً
ل  وأّ��ا  اغ��ابّية

ّ
 ال�ي  القاتمة  الوضعّية  �ش�

  يرى   الذي   الوقت  ففي.  االغ��اب  هذا  عوامل  تحديد  ��  و�ختلفان،  اإل�سا�ّي   جوهره  اإل�سان  ف��ا  يفقد

بقّي   اإل�سا�ّي   االغ��اب  أّن   ماركس
ّ
  القيمة  لفائض  ونتاج  والفقراء،  للعّمال  الّرأسما��ّ   االستغالل  عن  ناجم  الط

بقات  ب�ن  االقتصادّية  املساواة  وعدم
ّ
   ي�� ڤ  يرى   االجتماعّية،  الط

ّ
  عن   بالّضرورة  ناجم  االجتما��ّ   االغ��اب  أن

  املغلقة  الفوالذّية  العقالنّية  أقفاص  ��  اإل�سان  يضع  الذي   الّرأسما��ّ   للمجتمع  الب��وقراطّية  اإلكراهات

بة،  الب��وقراطّية  والّتنظيمات  والقوان�ن  القواعد  ف��ا  تنمو  ال�ي
ّ
 ��  وسقوطھ   اإل�سان   عزلة  إ��  فتؤّدي   املتصل

  الب��وقراطّية   الّرأسمالّية  دوالب  ��"  عزقة "  أو  آلة  مجّرد  إ��  الّ��اية   ��  و�تحّول   والّسلبّية،  االغ��اب  مستنقع

ون   و��.  ا�جّبارة
ّ
  غ��   من  حسابھ  يمكن  رقم  مجّرد  إ��  اإل�سان  يتحّول   الب��وقراطّي   ا�حديدّي   القفص  هذا  أت

  املؤّسسات  ضمن  العمل"  أّن   ي��ڤ  و�بّ�ن.  األخال��ّ   اإل�سا�ّي   لكيانھ  احتساب  غ��  ومن  إ�سانّية  قيمة

  لوضع  �س��  الذي   الّنظام  وهذا  للعمل،  روتي�يّ   وتكرار  الّتخّصصات  �شّعب  إ��  سيؤّدي  الك��ى   الب��وقراطّية

م  ��يء،  ل�ّل   وتنظيم  قواعد
ّ
الرّ 3"األمر  ��اية  ��  اإل�سانّية  الّروح  سيحط و�اختصار    جّبارة   قوة   أسمالّية. 

سبة  اغ��ابّية
ّ
 املارك��يّ   فاالغ��اب  جوهره،  ��   وليس  االغ��اب  عوامل  ��  ا�جوهرّي   االختالف   ولكّن   للّرجل�ن  بالن

  يرجع   بينما ،  ال��جوازّ�ة  الطبقة  قبل  من   واستغاللھ  عملھ  من  الفائض  واقتطاع  اإل�سان   �حقوق   استالب

بقات  واستغالل  العّمال  أوجاع  يخفي  ذلك  ��  وهو  الب��وقراطّية،  املمارسة  إ��  االغ��اب  هذا  ي��ڤ
ّ
  املهيضة   الط
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ل  أن  يمك��ا  ال  فالب��وقراطّية  الّتار�خ،  ��
ّ
بقات،  �جميع   اغ��ابّية  قّوة   �ش�

ّ
 ��   أك��   تأث��ها  سي�ون   بل  الط

بقات
ّ
لة  املهيضة  الط

َ
   املستغ

ً
   والعّمال  العمل  رّب   ��  تأث��ها  ي�ون   ال  فالب��وقراطّية.  تار�خّيا

ً
 حّد   ع��  مت�افئا

   أشّد   سي�ون   بل  سواء،
ً
   إكراها

ً
 الّروت�ن   هذا  يصنعون   الذين  العمل  أر�اب  ع��  منھ   العّمال  ع��  و�يالما

 .  وامتيازا��م مصا�حهم ع�� للمحافظة  بأنفسهم

بقّي،  والّصراع  االقتصادّية  باألوضاع  يرتبط  االغ��اب  أّن   يرى   ماركس  أّن   الوا�ح  ومن
ّ
ل  إذ  الط

ّ
  �ش�

  خالف  وع��.  واالغ��اب  وال�جز  للغر�ة  الّرئيس  الّسبب  األر�اح  من  امل��اكم  بالفائض  الرأسمالّي�ن  استئثار

اغية   الب��وقراطّية  العقلنة  نتاج  و�راه"  ا�حديدّي   القفص" بمفهوم  االغ��اب  هذا ي��ڤ  ير�ط  الّرؤ�ة،  هذه
ّ
  الط

  فيھ  يتحّول   ب��وقراطّي   نظام  غمرة  ��.  لإل�سان  والّ��ائّي   األّول   الهدف  املادّي   الّنجاح  تحقيق  من  تجعل  ال�ي

  اإل�سانّية   هوّ���م  فيھ  يفقدون   نحو   ع��  وذلك   الّرأسما�ّ�،  اإلنتاج   دورة   ��  اس��الكّية   طاقة   إ��  الّناس

 . االغ��ابّية أوضاعهم �� ويغرقون 

 :  الّطبقة  مفھوم -10-3-4
بقّي   الّصراع  حضور   ع��  الّرجالن  فقيتّ 

ّ
  هذا   بنية  حول   يختلفان  لكّ��ما  الّرأسما�ّ�،  ا�جتمع  قلب  ��  الط

بقة  بوجود  كماركس  ي�� ڤ  يقّر .  ووظيفتھ  وطبيعتھ  الّصراع
ّ
بقّي   والّصراع  الط

ّ
  و�ذهب   الّرأسما��ّ   الّنظام  ��  والط

بقة  أّن   إ��
ّ
ن .  متماثل  واجتما��ّ   اقتصادّي   موقع   ��  م�ا��م  يأخذون   الذين  األفراد   من   مجموعة  الط

ّ
  وتمك

قافّية  املادّية  حاجا��م  إشباع  لهم  تضمن  ا�حياة  من  مستو�ات  ألفرادها  الطبقّية  الوضعّية
ّ
عور   والث

ّ
  والش

   جوهره  ��  يختلف  ال   الّتصّور   وهذا .  بالّر��ى
ً
صّور   عن  كث��ا

ّ
بقة،  املارك�ىيّ   الت

ّ
  من   جماعة   بوصفها   للط

اس
ّ
   تحتّل   الن

ً
   موضعا

ً
   متماثال

ً
ھ  ي�� ڤ  ع��  يؤخذ  ذلك  ومع.  االجتما��ّ   اإلنتاج  نظام  ��  �سبّيا

ّ
 حاول   أن

ناقض  ع��  القائم  االقتصادّي   ا�حيوّي   مضمونھ  من  وتفريغھ  املفهوم  هذا   �سطيح 
ّ
بقّي   الت

ّ
�.  الط

ّ
  و�تج�

سطيح   هذا
ّ
رات  اعتماد  وأنصاره  ي�� ڤ  محاولة  ��  الت

ّ
بقّي   الوضع  ع��  للّداللة  سطحّية  مؤش

ّ
  مثل  الط

قا��ّ   االس��الك  ��  األفراد  طر�قة 
ّ
رات   من   ذلك   وغ��  األخال��ّ   والّسلوك  الث

ّ
  جوهر   عن   تخرج  ال�ي  املؤش

بقّي   الّتصنيف
ّ
رات  ��خيف  ��  ي��ڤ  أنصار  �عض  بالغ  وقد.  الط

ّ
بقّي،  االنتماء  مؤش

ّ
 لوجد  تلميذه  فعل  كما  الط

   ولونھ  الفرد،  يرتديھ  الذي  ا�حذاء  ش�ل  من  جعل  الذي )  L. Wamer(  وارن 
ً
را

ّ
رات  من  مؤش

ّ
  االنتماء   مؤش

بقّي 
ّ
   املعطي  عبد  الباسط  عبد  يذكر   كما  األمر   ��  املهّم   لكّن .  الط

ّ
فق  ي�� ڤ   أن

ّ
   ماركس  مع  يت

ً
  حول   جوهرّ�ا

بقة،  لوجود  �أساس  املصا�ح  ��  االش��اك"  أهّمّية
ّ
،  أشياءً   لتشمل  املصا�ح  هذه  من  وّسع  وقد  الط

ً
 كث��ة

حليل ��  تخرج ال  لكّ��ا
ّ
 . 1"الّرأسمالّية األصول  ملكّية عن  واألخ��  العامّ   الت

بقّي   الّصراع  بوجود  يقّران   الّرجالن   �ان   و�ذا
ّ
ھ  و�ر�ان  الط

ّ
  فإّ��ما   الّرأسمالّية  م�ّونات  من   أسا��يّ   م�ّون   أن

   يختلفان
ً
بقّي؛   الّصراع  من  موقفهما  ��  جذرّ�ا

ّ
بقّي   الّصراع  أّن   ماركس  يرى   الط

ّ
 ��  األسا��يّ   ا�حّرك   هو  الط

،  ي��ڤ  ماكس  يخالفھ  بينما  الّتار�خ،
ً
 استمرارها،  أجل  من  الّرأسمالّية   ��  الزمة  صفة  الّصراع  هذا  أّن   و�رى   تماما

ل   وهو
ّ
ھ   الّداخلّية  وظائفها  ع��  للمحافظة  داخلّية   دينامّية   �ش�

ّ
  أن   األحوال،  من   حال  بأّي   لھ،  يمكن   ال  وأن
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ٔ
سعد وطفة  ا

ٔ
 د. علي ا
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  إم�انّيات  رسم  ��  اج��د  ي��ڤ  أّن   إ��"  A. Salomon  سالون   أل��ت"  و�ذهب.  ماركس  يراه  الذي   الّتغي��  إ��  يقود

   يتطّور   أن  يمكن  الّصراع  أّن  رأى  فقد  الّتغ��،  نحو  الّدافعة  قدراتھ  وأنكر  الّصراع،  حّل 
ً
   تطّورا

ً
،  جدلّيا

ً
 دينامّيا

   فتغّ��ه  واستمراره،  ا�جتمع  بقاء  دون   يحول   ال  وجوده  أّن   بمع�ى
ً
   يحدث  ال  أمر  تماما

ّ
 . 1"استثنائّية   حاالت  ��  إال

  غرار  ع�� الّدي�يّ  العقدّي  البعد �� الّنظرّ�ة قّو��ا  تجد ي��ڤ  ماكس سوسيولوجّية أّن  إ�� الّ��اية �� نخلص

رة  للماركسّية،  املاّدّية  املي�انيكّية  الّتفس��ات 
ّ
  للوجود   الّسببّية  ونظر��ا  حتمّية  دياليكتيكّية  بقوان�ن  املؤط

 . 2وقوانينھ واالقتصاد  وال�ون 

 :  الّزوایا تدویر -10-4
جاه�ن  ب�ن  الّصراع  احتدامرغم   

ّ
ديد  الّتناقض  ووضوح  ي��ّي ڤوال  املارك��يّ   االت

ّ
  الّتوّجهات   مختلف  ��  الش

جاهات،
ّ
ق  الباحث  فإّن   واالت

ّ
  حيث   من  املش��كة  الّنقاط  من  كث��  وجود  مالحظة  ��  الوسيلة  �عدم  ال  املدق

�ل  املن�ج  حيث  من  وا�ختلفة  ا�جوهر
ّ

  الّتباين   أّن   فلوري   لوران  يرى   الّسياق،  هذا  و��.  واملظهر  والش

   يكن   لم  ي�� ڤ  وماكس  ماركس   ب�ن  والّتناقض
ً
   قطعّيا

ً
قة   األف�ار   من  كث��  حول   مّتفق�ن"   �انا   بل  و��ائّيا

ّ
  املتعل

شّيؤ  ا�خاّصة  امللكّية  دور   حول   سّيما  وال  واشتغالها،  �شو��ا   وعوامل  وآلّيا��ا   بالرأسمالّية 
ّ
  والّتفس��   والت

  �انا  لكّ��ما.  إ�خ...  البشر  سلوك  تحديد  ��  والفكرّ�ة  املاّدّية  املصا�ح  ودور   الّدينّية،  لألخالق  االقتصادّي 

  املن�ج �� متناقض�ن
ً
   تناقضا

ً
 . 3"األف�ار  هذه توظيف �� متناقض�ن  أي  �لّيا

   حملتا  وماركس   ي��ڤ  ماكس  نظرّ��ي  إّن   يقال  أن  السياق   هذا  ��  املناسب   ومن
ً
  ا�حّدّية  الّتفس��ات   من   كث��ا

   املثال  سبيل  فع��  م��ما،  �ّل   يرفضها  ال�ي  القطعّية
ً
  الفو��ّ   البناء  أّن   أعلن  قد  ماركس  أّن   إ��  �شار  ما  غالبا

دا  و�نجلز  ماركس  ألّن   كب��ة؛  مغالطة  القول   هذا  و��.  الّتح�يّ   البناء  عن  آلّية  ا�ع�اسية   بصورة  يتحّدد
ّ

   أك
ً
  مرارا

 
ً
ر  الفو��ّ   البناء  وأّن   ا�جانب�ن،   ب�ن  جدلّية  عالقة  وجود  وتكرارا

ّ
  مراحل  ��  سّيما  وال  الّتحتّية،  البنية  ��  كث��ا  يؤث

   بوصفھ  الفو��ّ   للبناء  اآل��ّ   باال�ع�اس  القول   فإّن   هنا   ومن  والّتثو�ر،  الّتغي��
ً
   صورة

ً
  البناء   عن  آلّية  منعكسة

 . املارك��يّ  الفكر �� الّصواب تحتمل ال  مقولة الّتح�يّ 

سبة  األمر  وكذلك
ّ
ھ   ي��،ڤل  بالن

ّ
   الّدينّية  األف�ار   ت�ون   أن  قطعّية   إ��  يذهب   لم  فإن

ً
   سببا

ً
  النتصار  وحيدا

د  �ان  بل  الرأسمالّية،
ّ

  للّدين  عالقة  ال  الّرأسمالّية  من  قديمة  أش�ال  وجود  والّدليل،  العوامل  أهّم   من  أّ��ا  يؤك

عزى   ال  الّرأسمالّية  �شأة  أّن   �ع�ي  وهذا.  �شأ��ا  ��
ُ
 عوامل  عّدة  إ��  بل  ال��و�ستانتّية،  األخالق  إ��  بال�امل  �

ھ   ي��ڤ  ماكس  �علن   األساس  هذا  وع��.  ومعنوّ�ة  ماّدّية 
ّ
  بتفس��   للّتار�خ  املاّدّي   الّتفس��   الستبدال  �س��  ال  أن

ة   ليست  ال��و�ستانتّية  أّن   أيضا  ويعلن  األحادّية،  الفكرّ�ة  املصيدة  هذه  ��  يقع  أن  ير�د  وال  آخر،  مثا��ّ 
ّ
  عل

  ال��و�ستانتّية   األخالق  ب�ن  تفاعلّية  جدلّية  عالقة  بوجود  املقابل  ��  يقّرر   الّرأسمالّية،  لظهور   �املة
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د  والّرأسمالّية،
ّ

   �انت   والكسب  العمل  إ��  الّداعية  ال�الفينّية  العقيدة  ��  ال��و�ستانتّية   الّتعاليم  أّن   و�ؤك
ً
  سببا

 
ً
   بوصفها  الّرأسمالّية   تطّور   ��  أساسّيا

ً
   منظومة

ً
،  اقتصادّية

ً
َ��ا  تكن  ولم  �شطة

ّ
 أّن   �ع�ي  وهذا .  الوحيدة  ِعل

   تكن   لم  ال�الفينّية 
ً
   سببا

ً
  بصور��ا   الغر�ّية   الّرأسمالّية  �شوء  أسباب   أهّم   أحد   �انت   بل   لنشو��ا،  �افيا

  والّتار�خ   ل�حضارة  أو-  ا�حديثة   للّرأسمالّية  املاّدّي   الّتفس��   استبدال  إ��  َيْرِم   لم"  أخرى   و�عبارة.  العقالنّية

 
ً
   عنھ  يقّل   ال   روحا�ّيٍ   بآخَر   -عموما

ً
  االحتجاُج   روري بصيغة اإلن�ار: “هل من الضّ ولذلك نراه يتساءل    .1"  أحادّية

   ليس   هدفنا   أّن   ع��
ً
 ”  ماّدّي “  سب�يّ   تحليٍل   استبدال  أبدا

ً
  لن  تأو�ل  والّتار�خ،  ل�حضارة   ُروحا�ّي   بتأو�ٍل   حصرا

   ي�ون 
ّ

   فإّن !  ا�جانب؟  آحادّي   كغ��ه   إال
�
ال

ُ
  ياقو�� هذا الّس   .2الّتار�خّية”  ا�حقيقة  إ��  ُ���يء]  الّتأو�ل�ن[  م��ما  ك

 
ً
حّدد  أْن   ببساطٍة   حاولنا  لقد “:يقول   أيضا

ُ
 العديدة  العوامل  ب�ن  ِمن  الّدينّية،  العوامل  إ��  �ُعود  ال�ي  ا�ِحّصة  ن

ر  �� أسهمت ال�ي املعّقدة الّتار�خّية  هة ا�حديثة حضارتنا تطوُّ   املوجَّ
ً
 . 3"الّدنيا ا�حياة نحو خصيصا

ر�ن   من  كث��  يرى  
ّ

  والّنظام  الّدين  ب�ن  العالقة  بحتمّية  القول   ��  �سقط"  لم  ي��ڤ  ماكس   أّن   اليوم  املفك

. والقول الفصل ��  4"حتمّية  سببّية  عالقة  ال   وتناغم  ا��جام  عالقة  ��  بي��ما  العالقة  أّن   يرى   بل  ا�جتم�ّ�،

  األور�ّية   بالّدول   اختصاصھ  سبب  وعن   الّرأسمالّي�ن،  والّروح  الو��  عن   بحث   حينما  ي��ڤ   ماكس  ّن ذلك: "إ

   وجده
ً
�عة  ��  ثاو�ا

ّ
،   ال�الفينّية  ال��و�ستانتّية  الن

ً
  اإل�سان  تحف��  ��  ا�حاسم  الّدور   لها  �ان  ال�ي  و��  تحديدا

ھ
ّ
   منھ  فجعلت   العمل،  ع��  وحث

ً
،  أمرا

ً
   بل  واجبا

ً
   طقسا

ً
   �عّبدّيا

ً
  أّ��ا   درجة  إ��  هللا   من  الفرد  بھ  يتقّرب   مقّدسا

 . 5الّدنيا �� االقتصادّي  بالّنجاح باآلخرة الفوز  اش��طت

ھ  املاركسّية  من  الهروب  أراد  ي�� ڤ  ماكس  إن  السياق،  هذا  ��  القول   و�مكننا
ّ
  دّوام��ا،   ��  سقط  لكن

أقّل  ھ  القول   يمكن  ما  و
ّ
   �ان  إن

ً
،  ماركسّيا

ً
   يكون   ال   وقد  انقالبّيا

ً
ھ:  القول   غر�با

ّ
  ماكس  �ان  ملا  ماركس  لوال   إن

   ي��؛ڤ
ّ

لت  املاركسّية  ألن
ّ
  وهذا   واالنقالب،  واملشاكسة  االنفصال  ��  رغبتھ  رغم  وتفك��ه،  حياتھ  محور   ش�

  يزده لم
ّ

  إال
ً
  األمر هذا و��.  والّتناقض  املعاكسة بطر�قة يكن و�ن أف�ارها، مع والّتالحم  املاركسّية �� اندماجا

سبة   �ان   ماركس  إّن "    زاتيلن  ارفنج   يقول 
ّ
   الباحث�ن  من  وغ��ه»  ي��ڤل«  بالن

ً
وا   شبحا

ّ
 و�حاّجونھ،  يحا�ونھ   ظل

دوه  سواء  إلهامهم  مصدر  و�ان
ّ
،  بدأ»  ي��ڤ«  أّن   ترى   قليلة  غ��  آراء   وهناك  نقدوه،  أم  أقل

ً
 ذلك  لكن  ماركسّيا

  شهرة  من أراد ما األخ�� �� لھ ف�ان بدأ، ما عكس إ�� فانت�ى إل��ا، تطلع ال�ي م�انتھ �� يضعھ ولم �سعفھ لم

  تأخذ  اإل�سا�ّي   للفكر  ي��ڤ  قّدمها   ال�ي  الكب��ة  الفكرّ�ة  ا�جهود  إّن :  راسةو�مكن القول �� ��اية هذه الّد .  6"

  ا�خصو�ة  من  كب��ة  درجة  ع��  �ان  بذاتھ  االنقالب  وهذا.  وتصّورا��ا  املاركسّية  الّنظر�ة  ع��  انقالب  صورة

رت أضافت ال�ي الهائلة
ّ
 .  املعاصر اإل�سا�ّي  الفكر ��  وأث
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:وأعماله   یبر ف   لماکس   نقدّیة   رؤیة  -11

 
ّ
نظرّ�تھ  زالت  وما   املا��ي،  القرن   مدى   ع��  العلمّي�ن  والّنقد  ل�جدل  در�ئة  ي��ڤ  ماكس   أعمال   لتش�

ل  الّسوسيولوجية 
ّ
   �ش�

ً
   موضوعا

ً
ف   لم  الذي   املعر��ّ   للّنقد  ساخنا

ّ
الّتعقيد  أّن   الوا�ح  ومن.  اليوم  ح�ى  يتوق

الّنقد  مهّمة  من  جعل  مختلفة،   فكرّ�ة  مجاالت  ��  واشتغالھ  ألعمالھ  الفكرّي   والّتنوع  نظرّ�اتھ  ��  الكب��  املعر��ّ 

ر�ن  الباحث�ن  أمام   ومعّقدة   صعبة   مهّمة  العل�يّ 
ّ

غوّي   األسلوب  الّصعو�ة  هذه   من   زاد  وقد.  واملفك
ّ
ا�جازّي   الل

ا�ع  املضّمخ
ّ
ا�ع  واملتشّبع  الّرمزّي   بالط

ّ
ذلك  إ��  و�ضاف  أعمالھ،  كتابة  ��  ي��ڤ  اعتمده  الذي   الفلسفّي   بالط

غات  إ��  األملانّية  من  و�عقيدا��ا  ال��جمة  صعو�ة
ّ
ھ  ذلك  وفوق   األخرى،  الل

ّ
 اكتملت   قد  تكن  لم  أعمالھ  أّن   �ل

ا�حيثّيات  وهذه.  وفاتھ  �عد  و�شرها  وطباع��ا  أعمالھ  بجمع  أسرتھ  من  و�عض  زوجتھ   قامت  وقد  وفاتھ  قبل

الّنقدّية   املوجات  تأرجحت  فقد،،  ونظرّ�اتھ  ي��ڤ  ماكس  إ��  وّجھ   الذي   الّنقدّي   الّتنافر  ��  كب��  دور   لها   �ان

من  سّيما  وال   وأف�اره،  ي��ڤ  ضّد   العنيف  األيديولو��ّ   ال�جوم  من  تبدأ  تدّرجات  إ��  أعمالھ   لها   �عّرضت  ال�ي

وتطّرفھ  الّنقد  هذا  حّدة  من   وزاد  وتصّوراتھ،  بأف�اره  الّرسو��ّ   الّتمجيد  إ��  لتنت�ي  الّسطحّي�ن  املاركسّي�ن  قبل

أورو�ا   ��  الّرأسمالّية   لل��جوازّ�ة  املطلق   ووالءه   وفاءه   فيھ   أعلن   الذي   ي��ڤ  ملاكس   الّصر�ح  األيديولو��ّ   املوقف

  نفسھ من وجعل  وأمر��ا،
ً
  مدافعا

ً
بقات مصا�ح عن  شرسا

ّ
 .  إنذار سابق دون  الّرأسمالّية الط

ل  ي��ڤ  نظرّ�ات  إ��  املوّجهة  الّنقد  عملّية  ��  خطورة  األمور   أك��  ومن
ّ
والّدارس�ن   الباحث�ن  معظم  أّن   ��  تتمث

   تناولوه  قد  �انوا
ً
ر�ن  من  وا�خصوم  األنداد  مع  املقارنة  مع��ك  ��  دائما

ّ
ماركس  أمثال  العمالقة،  املفك

األمر   هو   وهذا.  والفكرّ�ة  العلمّية   الّتحّ��ات  من  كث��  فيھ  الّنقد  من   جعل  الذي   األمر  هو  وهذا.  ودوركهايم

 : " بقولھ  فلوري   لوران  إليھ  أشار  الذي 
ّ

   ُيقرأ  لم  ي�� ڤ  ماكس  إن
ً
بصفتھ   طو�لة  لف��ة  قراءتھ  جرت:  لذاتھ  أبدا

 
ً
   أو  لدوركهايم  نقيضا

ً
   أو  ملاركس  نقيضا

ً
   أو  ،(Hegel)  لهيغل  نقيضا

ً
توظيفھ  وجرى   (Popper)  لبو�ر  نقيضا

لتوقد    .1"ا�خاّصة  نظرّ�ا��م  بلورة  ع��  عملهم  خالل  اجتماع  علماء  قبل  من
ّ
معضلة   الوضعّية  هذه  ش�

  حجبت حقيقة معرفّية
ً
.املهّمة الّسوسيولوجّية نظرّ�اتھ و�� ي��ڤ تفك�� ��  املهّمة القضايا الّزوايا من كث��ا

ھ  ي��ڤ  إ��  وّجهت  ال�ي  الّنقدّية  املالحظات  ومن 
ّ
   بالغ  أن

ً
بوصفها "  ال��و�ستانتّية   األخالق  إ��  الّنظر  ��  كث��ا

   الّرأسما�ّ�،  الّنظام  ِلُنمّو   األساس  ا�حّرك
ً
حّركت  قد   تكن  لم  إن  ساعدْت،  أخرى   عوامَل   ثّمة  أّن   عن  ذاِهال

مّو   �جلة
ُ
ق  ا�ِحر�ّ�،  العمل  عن  اليدوّي   العمل  انفصال:  مثل  الّرأسمالّية  ن

ُّ
األّولّية   واملوادّ   املعادن  وتدف

ر   والّنقود، صِر��ّ   الّنظام  وتطوُّ
َ
راٍت   من  ذلك  رافق  وما  امل وقد ذهب  .2"  إ�خ  وتكنولوجّية…  وثقافّية  علمّيٍة   تطوُّ

النّ  من  هنّية  أّن   إ��  قادكث�� 
ّ

الّر�ح   إ��  وامليل  الّزمن  واحتساب  واإلنتاج  للعمل  اإليجابّية  االقتصادّية  الذ

هنّية ظهور   قبل ظهرت قد �انت املال ع�� وا�حافظة
ّ

هنّية و�� ال�الفينّية، ال��و�ستانتّية الذ
ّ

 �عّدها ال�ي الذ

   ي��ڤ
ً
   املمكن   من   ي�ون   وقد .  الرأسمالّية  �شأة  ��  أصال

ً
هنّية   ت�ون   أن  جّدا

ّ
تحت   �شأت   قد   ال��و�ستانتّية   الذ

هنية تأث��
ّ

 . للّرأسمالّية االقتصادّية الذ
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ت   ال�ي  املفرطة   املثالّية  نزعتھ   ي��ڤ  ماكس  ع��  الّنقاد  من   كث��   خذأ  وقد
ّ
  األخالق   حول   مقوالتھ  ��  تجل

 "  يرى   �ان  الذي   هيغل،  مثالّية  إ��   أصلھ  ��   �عود  مثا��ّ   نمط  و��  ال��و�ستانتّية،
ّ

  تار�خّيٍة   حقبٍة   ل�ّل   أن

ة  ُروَحها ظرات من مجموعٍة  ع�� �شتمل والذي ��ا، ا�خاصَّ
ّ
فسّية  الن

ّ
  ي��ڤ وهو األمر الذي استلهمھ 1" الن

  االقتصادّية وذهنّي��ا ال��و�ستانتّية األخالق من فجعل
ً
  روحا

ً
 . ا�جديدة العقالنّية للّرأسمالّية محّركة

قاد   من   كث��   �عيب
ّ
فّوق   تقول   ال�ي  العنصرّ�ة  نظرتھ  ي�� ڤ  ع��  الن

ّ
 العقل   مجال  ��   الغر�ّي   بالت

ِ�ها  األورو�ّية  العقالنّية  تفّرد  إ��  كتاباتھ،  مختلف  ��  موقع،  من  أك��   ��  أشار   وقد  والعقالنّية، م�ُّ
َ
  با��  عن  وت

عوب
ّ

  يخف ولم واألمم،  الش
ً
هاُبھ األورو�ّي، للعنصر  وتمجيده الغر�ّية، ل�حضارة الوا�ح �عّصبھ أبدا

َ
  وذ

   االعتقاد  إ��
ّ

  ��. يرى ڤي��  2العالم  شعوب  مختلف  عن   ��ا   يتفّرد  ال�ي   العقالنّية  من  بنمط  يتمّ��   الغرب   بأن

  وجود  ذاتھ  الّسياق  ��  ينكر  ولم   غ��ها،  دون   األورو�ية  البلدان  ��  �شأ  ا�حديثة  بصيغتھ  العلم  أّن   الّسياق   هذا

هوتّية  الفلسفّية  ا�حكمة
ّ
قافات  �عض  ��  والال

ّ
قافة  ��  ا�حال  هو  كما  األخرى،  الث

ّ
  والصينّية  الهندّية  الث

:  مثل  من  ال��هانّية،  بالعلوم  تتّوج  لم  البلدان  هذه  ��  املعرفة  أّن   ل��ى   القول   ��  �عتدل  ومن.  والفارسّية

 . علمّية  تجارب ع�� تقم ولم العقلّية والعلوم، الّر�اضّيات،

   ويشار
ً
  ال�اثوليكّية   ��ا  يصف  ال�ي  أطروحاتھ  �سبب  ي��ڤ  هاجموا  قد  ال�اثوليك  الدين  رجال  أّن   إ��  أيضا

  الكنائُس   هاجمتھ  نفسھ   الّسياق   و��.  العقالنّية  عن واالنفصال   والّتوا�ل   والّس�ون  والّتطّ��   ا�جمود  بمذهب 

مّجد  ال�ي  أطروحتھ  رفضوا  الذين   اللوثر�ة  سّيما  وال   ال��و�ستانتية،
ُ
وّ��ن  ت

َ
  هذا   ��  ووجدوا  وال�الفينّي�ن،  التق

  األمر
ً
لم الّتجّ�ي من نوعا

ّ
 . والّسيا��يّ  الّدي�يّ  اإلصالح عملّية �� دورهم من نال الذي  والظ

زت  ال�ي  املثالّية  ي��ڤ  شطحات  إ��  الّنّقاد  من  كث��  ويش�� 
ّ

اتّية  ا�جوانب   أهّمّية  إبراز  ع��  رك
ّ

 ا�حياة  ��  الذ

�  ال�ي  االجتماعّية
ّ

  اإليمان   من  ف��ا   اق��ب  درجة   إ��  الفردّية   ونزعا��م  الّسي�ولوجّية  الّناس   دوافع   ��  تتج�

واهر  دراسة  ��  أو  االجتماع  علم  ��  السي�ولوجية  بالن�عة
ّ
�ك��  ��  املبالغة  ع��  يؤاخذ  كما.  االجتماعّية  الظ

ّ
  ال�

�  الذي  الّدور   وهو  الّتار�خ،  ��  الفرد  دور   ع��
ّ

  ��   حركة  ��ّجل  قد  الذي   امللهم   ال�ارزمّي   الّزعيم  دور   ��  يتج�

ار�خ 
ّ
  و�حدث الت

ً
 . مساراتھ �� �غي��ا

ھ  ي�� ڤ  ع��  وي�ّجل
ّ
قافّية  الّدينّية  القيم  أهّمّية   تقدير  ��  و�الغ   أفرط  قد  أن

ّ
  الّتار�خ،   حركة  تفس��  ��  والث

ر  إ��  الّتأكيد   هذا   دفعھ  وقد
ّ

  ذلك   مسار  ��  رفض  وقد  والّتار�خ،  ا�جتمع   حركة  تحكم  ال�ي  للقانونّيات  الّتنك

واهر  وأّن   وتحكمھ،  �سّ��ه  قوان�ن  للمجتمع  ي�ون   أن
ّ
  تتكّرر   أن  يمكن  ال  متفّرد  تار�خّية  ظواهر  االجتماعّية  الظ

ھ  الوا�ح  ومن.  مّرت�ن
ّ
قافة  مطلق  قانو�ّي   عل�يّ   تحليل  وجود  رفض  أن

ّ
واهر  أو  للث

ّ
  ملوقفھ  و�ان.  االجتماعّية  للظ

د  أن  واستطاع  االجتماع،  علم  ف��ا  بما  اإل�سانّية   العلوم  عن  املوضوعّية  نزع  ��  كب��   أثر  هذا
ّ
   يول

ً
  تّيارا

 
ً
�عات   اآلراء  ع��  يقوم  سوسيولوجّيا

ّ
  أسس  ع��  االجتماع  علم  تطّور   عملّية  ��  كب��   أثر  لهذا  و�ان  الفردّية،  والن

 .  موضوعّية

 
سماليةڤيبر   ماكس، براق زكريا -1

ٔ
خالق العمل والرا

ٔ
 ، مرجع سابق. وا

سمالية، ڤيبرماكس  -2
ٔ
خالق البروتستانتية وروح الرا

ٔ
 .14صمرجع سابق، ، اال
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ھ "  الّرأسمالّية  والّروح  ال��و�ستانتّية  األخالق"  ��  ي�� ڤ  نتائج   إ��  وّجهت  ال�ي  االنتقادات  أهّم   ومن
ّ
  درس  أن

اهرة  هذه  يدرج  ولم  أورو�ا،  تار�خ  ��  محّددة  مرحلة
ّ
ت  ال�ي  الظ

ّ
 و��  إيطاليا  ��  كث��ة  أوروّ�ية   مناطق  ��  تجل

 . العالم أنحاء مختلف

اتّية،  الفردّية  القيم  فلك  ��  تدور   ي��ڤ  سوسيولوجيا  أّن   الّنقاد  من  كث��  �عتقد 
ّ

  الّسوسيولوجيا   وأّن   والذ

   تتحّرك   قّدمها  ال�ي
ً
اتّية،  األنماط   ��  جوهرّ�ا

ّ
اتّية  مستنقع  ��   الغارقة  الفردّية  القيم   حول   وتدور   الذ

ّ
  ال�ي  الذ

�عة  هذه  أّن   الّنقاد   من  كث��  و�رى .  واستقاللھ  موضوعّيتھ  العلم  تفقد
ّ
اتّية  الفردّية  الن

ّ
ا�ع  املتشّبعة  الذ

ّ
  بالط

بقات   أيديولوجيا   وعن   الّرأسما�ّ�،  املشروع  عن   الّدفاع  ��  فعلها  فعلت  قد  الّسي�ولو��ّ 
ّ
  ضّد   ال��جوازّ�ة  الط

بقات
ّ
 .  الّ�خمة ال��جوازّ�ة املاكينة  �� واالستغالل القهر أش�ال ألق��ى تتعّرض ال�ي العمالّية الط

ھ  ي��ڤ  ماكس  ع��  الك��ى   املآخذ  ومن
ّ
   انحاز  أن

ً
ّيا

ّ
 أو   خجل  ودون   إنذار  سابق  دون   أيديولو�ّ�،  نحو  ع��  �ل

بقة  مع  وجل،
ّ
بقات  ضّد   وامتيازا��ا  ومصا�حها  الّرأسمالّية  الط

ّ
   يتفاعل  ولم  والفق��ة،  العمالّية  الط

ً
  مع   أبدا

بقات  هموم
ّ
   ،و�جو��ا  أمرها  ع��  واملغلو�ة  امل�حوقة  الفق��ة  الط

ً
   نفسھ  من   جاعال

ً
   وحشا

ً
  ال  أيديولوجيا

   الفقراء  يرحم
ً
ا�ع   ي��ز  وهنا  واملظلوم�ن،  املقهور�ن  �حق  ع��  وقدر��م  ومصا�حهم  األغنياء  عن  ومدافعا

ّ
  الط

   وا�حّق   العدالة  أجل  من   وفكره   حياتھ  كّرس  الذي   ماركس   ل�ارل   اإل�سا�ّي 
ً
بقات  مظلومّية  عن  دفاعا

ّ
  الط

ا�ع  فإّن   و�املقارنة.  املهيضة
ّ
   يتطّرق   لم إذ  ي��،ڤ  ماكس  فكر  ��  غلب  قد  الوح��يّ   األيديولو��ّ   الط

ً
  آالم   إ��  يوما

ب�ن
ّ

   حقوقهم  وتجاهل  وهمومهم،  و�جو��م  املعذ
ً
امل�ن  عن  منافحا

ّ
   الظ

ً
  أعلن  و�اختصار،.  للقاهر�ن  ومنتصرا

ظام بـ  األيديولو��ّ   ال��امھ  ي��ڤ
ّ
  تمجيده  ��  و�الغ  الّرأسما��ّ  الن

ً
ھ   إّياه   واصفا

ّ
  الذي  للبشرّ�ة  األمثل  الّنظام"  بأن

ل  وا�حة  عنصرّ�ة  نزعة   بذلك  و�رتبط  عليھ  والّتعديالت  الّتحسينات   و�دخال   عليھ  ا�حفاظ  يجب
ّ
 ��  تتمث

  أساء   قد   األيديولو��ّ   املوقف  هذه   أّن   فيھ  وما ال شّك   .1"البلدان  من   غ��ها   ع��  أملانيا  سيطرة  إ��  الّدعوة

 
ً
ل  ي�� ڤ  ماكس   إ��  كث��ا

ّ
�ك��  الّسياق  هذا  ��  عليھ   و�ؤاخذ.  العلمّية  موضوعّيتھ  من   كب��   �ش�ل  وقل

ّ
ديد  ال�

ّ
  الش

ل  الذي   ماركس   �ارل   نظرّ�ة   ع��
ّ
هرة،  إ��   امل����ّ   مدخلھ  ش�

ّ
   بالغ   قد   ورّ�ما  الش

ً
  شبح  مع  االشتباك   ��  كث��ا

   دفع  الذي   ا�حّد   إ��  أف�اره  ومعارضة  ماركس
ً
  يوجد   أّن   لھ  �ان  ما  ي��ڤ  ماكس  إّن   القول   إ��  الّنقاد  من  كث��ا

   يأخذ  أن  بم�ان  الّسهولة  من  ي��ڤ  وجد  وقد.  ماركس  شبح  لوال
ً
   أنموذجا

ً
   فكرّ�ا

ً
 املارك��يّ   لّنموذج  مثال  عظيما

   لنظرّ�تھ   يب�ي  وأن
ً
   نموذجا

ً
  حال  يختلف  وال.  اال�ع�ا��يّ   الفكرّي   البناء  هذا  دائرة  عن   يخرج   أن  دون   لھ،  نقيضا

   �عتمد  الذي   املهندس  حال  عن   بماركس   عالقتھ   ��  ي��ڤ
ً
  مناقض   أو  مختلف   ش�ل  ع��  يرسمھ  لبناء   نموذجا

   نفسھ  إظهار  ��   ي��ڤ  ��  بذلھ  الذي   ا�جهد  أهّمّية   ومع.  اإلم�ان  بقدر  لھ
ً
كره  قد  أنھ  إال  ملاركس،  نقيضا

ُ
  ع��  أ

 . ع��ا ا�خروج �ستطع لم ال�ي الّنمذجة بحكم ومقوالتھ   وتصّوراتھ  أف�اره معظم تبّ�ي

ق  ي��ڤ  إ��  نوجهها  أن  يمكن  ال�ي  الّنقود  ومن
ّ
ھ  لنا  بدا  الذي   املثا��ّ   األنموذج  بمن�جّية  تتعل

ّ
  بح�يّ   نتاج  �أن

  ��  نجدها  ال�ي  اإلجرائّية  بالّتعر�فات  ي�ون   ما  أشبھ  الّ��اية  ��  وهو  العلمّية،  للّدراسة  من�جّية  قّوة  منھ  أك��

درس  ال�ي  االجتماعّية  األمب��يقية  الّدراسات 
ُ
واهر   ت

ّ
   أخذنا  فلو.  ضو��ا  ��  االجتماعّية   الظ

ً
  الّنمط  مثال
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  أّي   �ستد��  وال  للعيان،  وا�حة  إدارّ�ة  تحديدات  مجّرد  ي�ون   أن  �عدو  ال  فيھ  جاء   ما  �ّل   فإّن   الب��وقراطّي،

الع  و�مكن.  لبس
ّ
وائح   ��  أي   الب��وقراطّية؛  لإلدارات  الّداخلية  األنظمة   ��  األنموذج  هذا  ع��  االط

ّ
  الّتنظيمّية   الل

  املثالّية   األنماط  من  كب��  عدد  ع��  ين�حب   وهذا .  ح�ومّية  ب��وقراطّية  مؤّسسة   أّي   ��  اإلدارة  تحّددها   ال�ي

   لنا  تقّدم  ال  ال�ي
ً
ھ  هذا.  العل�يّ   البحث  مجال  ��  كث��ا

ّ
 ع��  تطبيقّي   أنموذج  أّي   لنا  يقّدم   لم  ي��ڤ  أّن   عدا  �ل

  ت�ون   أن   �عدو  ال  برأينا  ال�ي  املثالّية  الّنماذج  استنباط  عملّية   تجري   كيف  ندرك  �ي  واقعّية  ميدانّية   دراسة 

   و�مكن .  غموض  أو   لبس  دون  وا�ح   واقع  عن �عّ��  ومتشّعبة  مطّولة إجرائّية  �عر�فات
ً
  إ��  الّنقد   توجيھ  أيضا

قة   الفعالّية
ّ
  الذي"  االجتما��ّ   للفعل  املثا��ّ   الّنموذج "  املثال  سبيل  ع��  أخذنا  فلو  املثا�ّ�،  بالّنمط  املتعل

  ا�جوانب  استكشاف  ع��  تطبيقھ  وحاولنا)  تقليدّي   وأخال��ّ   وعاطفّي،  عقال�ّي،(   مستو�ات  أر�عة  يتضّمن

  الفعل   هذا  طبقات  ��  نمّ��  أن  �ستطيع  فكيف  الّزواج،  ع��  مقبل  فرد  سلوك  ��  العقالنّية  وغ��  العقالنّية

 أخالقّية،  أو وعاطفّية، عقالنّية،( الفعل �� تصنيفات أر�عة سياق ضمن الّزواج، ع�� املقدم الفاعل ونّيات

  نوايا   وتحديد  املثال  هذا  ��  االجتما��ّ   للفعل  املثا��ّ   الّنموذج  تطبيق  يمكن  كيف  والّسؤال  ،!؟)تقليدّية  أو

 أم  املص�حة،  بدافع  يقدم  الزواج  ع��  املقدم  �ان  إذا  فيما  �عرف  كيف  أي !  ؟)  الّزواج  ع��  املقدم(  الفاعل

 للفعل   األر�عة  املستو�ات  هذه  ب�ن  الّتداخل  مستو�ات  نحسب  وكيف  األخالق؟  أم  الّتقاليد،  أم  ا�حّب،

  الّتقليدّية  الّسوسيولوجيا  بّينت ،  ي��ڤ  عند   املثا��ّ   الّنمط  من�جّية  ع��  الّردّ   سياق  ��  و�املقابل .  االجتما��ّ 

ھ  املوضوعّية  ع��  القائمة
ّ
  الباط�يّ   الّتفك��   أعماق  أعمق  ح�ى  إدراك  كث��ة  من�جّية  أساليب   خالل  من   يمكننا  أن

  واألسئلة   و�طاقا��ا،  املالحظة   وأساليب   االستبيانات،:  مثل  املن�جّية  األدوات   أّن   ح�ى  اإل�سان،  عند

شعورّ�ة   اإلسقاطّية 
ّ
ائكة  الّسي�ولوجّية   القضايا   من   كث��   ��  اإل�سان   أف�ار   أعمق  إ��  تصل  أن  يمك��ا  الال

ّ
.  الش

   علينا   وما  مذهلة،  درجة  إ��  األمر  هذا  ��  الّسلوكّية  العلوم  تقّدمت  وقد
ّ

  العامّ   الّرأي   استطالعات  مراقبة  إال

   �ستطيع  ال�ي
ً
ح�ن  نجاح  �سب  تحديد  مباشرة  الهواء  وع��  أحيانا

ّ
ة  سياسّية  انتخابات  ��  املر�

ّ
.  متناهية  بدق

،  تقّدمت  قد  والّسي�ولوجّية الّسوسيولوجّية  املنا�ج  أّن   ع��  دليل  وهذا
ً
  الغايات   تحّقق  أن  واستطاعت  كث��ا

ة  املطلو�ة  الّسوسيولوجّية
ّ
  دوركهايم   سوسيولوجيا  فإّن   األمر،  هذا  ��  ا�جديد  أهّمّية  ورغم.  متناهية  بدق

  االنتحار  عن   دوركهايم  دراسة  ذلك   ومثال   الّتقليدّية،  الّسوسيولوجّية  املنا�ج  فعالّية   ع��  برهنت   قد   �انت

  الّتعقيد شديدة  ظاهرة  عن م��رة نتائج لنا قّدمت ال�ي فر�سا، ��
ً
  سي�ولوجّيا

ً
 .  واجتماعّيا

  للّدراسة،  من�جّية  وسيلة  ي�ون   أن  قبل  دراسة  ناتج   املثا��ّ   الّنموذج  إّن   الّسياق  هذا  ��  القول   و�مكننا

   نقيم  فعندما
ً
   تصّورا

ً
.  الواقع  ��  ندرسها  أن  قبل   ا�حرب  فهم  يمكننا  ا�حرب،  عن  املت�املة  املفاهيم  من  ذهنّيا

،  يدرسها  أن   قبل  ودالال��ا وعالما��ا  ا�حرب   فهم  قد  الباحث  أّن   رأينا،  �ع�ي،��  وهذا
ً
ھ   األمر   ��  ما  و�ّل   فعلّيا

ّ
  أن

، يدرس عندما
ً
ھ حر�ا

ّ
 .  قبل من  وعيھ �� رسمھ  الذي  موذجالنّ  عن صور��ا انحيازات يكتشف  قد فإن

ر�ن  أك��  من  �عّد   ي��ڤ  ماكس  إّن   الّ��اية  ��  القول   و�مكن
ّ

.  العشر�ن  القرن   ��  وا�جدل  ل�خالف  إثارة  املفك

ق  ال�ي  الّتناقضات  من  كث�ٌ�   عنھ  قيل  وقد  والّتقييمات،  واملواقف  الّرؤى   فيھ  اختلفت  وقد
ّ
  بأسلو�ھ  تتعل

   تظهر  ال�ي  الّزلقة،  الّرشيقة  الكتابة   ��  ومناوراتھ   ا�حّ��ة  وطرائقھ   الّرجراج،
ً
  العميق   الّدينامّي   الفكر  من نمطا

،  صر�حة  أيديولوجّية  رؤ�ة  غمار  ��  يقع  الذي   والّتجاوز   واالحتواء   االستدارة  احتماالت  �ّل   ع��  املفتوح
ً
  أحيانا
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   وأف�اره  �خصھ   من  جعل  ما   وهو.  األحيان  من  كث��  ��  ئرةوغا
ً
  والّتقييمات  الّرؤى   ��  للّتناقضات  محورا

ر�ن  �عض" ذهب  وقد  الفكرّ�ة،
ّ

   وصفھ  إ��  املفك
ً
، ماركسّيا

ً
   أو  مرتّدا

ً
،  ماركسّيا

ً
 �أبرز   صّوره  و�عضهم  بورجوازّ�ا

  قدراتھ  بكث��   تفوق   والّتحليلّية  املن�جّية   قدراتھ   إّن   قالوا   وآخرون.  املعاصر  األمر��ّي   االجتماع  علم  مله�ي

 . 1الّتنظ��ّية و�سهاماتھ الّنظرّ�ة

ر�ن ب�ن بھ حظي الذي  الّتمجيد إ�� �عود شهرتھ أسباب أحد أّن  املعروف ومن
ّ

  سّيما  وال األمر�كّي�ن، املفك

  من   كث�ٌ�   و�رّجح  و�أعمالھ،  ي��ڤ  ��خص   بارسونز  تال�وت  الكب��  االجتماع  عالم  أبداه  الذي   الّتما��  هذا

بقات   للّرأسمالّية  املطلقة  مناصرتھ  إ��  �عود   ي��ڤ  بـ   الكب��   والّتمجيد  األمر��ّي   االهتمام   هذا  أّن   الباحث�ن
ّ
  والط

  الفكرّي   املّد   مواجهة  ��  املوصدة  الفكرّ�ة  أمر��ا  أبواب  يقتحم   �اد   الذي  املارك��يّ   املّد   مواجهة  ��   ال��جوازّ�ة

 مهّد   اِ�َجّن،  ظهر  لھ  و�قلب  الّرأسما�ّ�،  الّنظام  ��ّدد  الذي   املارك��يّ 
ً
ورة  دا

ّ
ل  ال�ي  ال��وليتارّ�ة  بالث

ّ
بح   �ش�

ّ
  الش

 املارك��يّ   الفكر   ملناهضة  نفسھ  كّرس  ي��ڤ  أّن   �ع�ي  وهذا.  حي��ا  ��  العاملّية  الّرأسمالّية  مضاجع  يقّض   الذي 

ورّي 
ّ
 .2وجوهره أساسھ  �� الث

مت ال�ي اإلشادات تكن ومهما املثالّية، وتصّوراتھ ي��ڤ إ�� وّجهت ال�ي االنتقادات تكن ومهما
ّ
 أعمالھ، عظ

ل  أن  ألحد  يمكن  وال  اإل�سا�ّي،  الفكر  عالم  ��  مضيئة  دّرة  ي��ڤ  سيبقى
ّ
 ال�ي  الفكرّ�ة  العطاءات  شأن  من  يقل

 .  الّنقدّية والّسوسيولوجيا االجتماع علم مجال  �� قّدمها

ر�ن  من  كث�ٌ�   يرى   كما  لكّنھ  وتطّورها،  الّرأسمالّية  �شوء  ��  القيم  تأث��  حول   دراستھ  ��  ي��ڤ  أبدع  لقد
ّ

  املفك

ھ  رغم  ا�جتمع،  عليھ  يقوم  الذي   األساس  بوصفها  والقيم  األف�ار   إ��  الّنظر  ��  بالغ  قد
ّ
 أهّمّية   ينكر   لم  أن

ھ  ا�جتمع،   ��   املاّدّية العوامل
ّ
د   لكن

ّ
قافّية  الفكرّ�ة  للعوامل   تبعّي��ا  أك

ّ
  تأييده   غطاء تحت  رفض  وقد .  والث

ظام
ّ
غي��   فكرة  الّرأسما��ّ   للن

ّ
ورة  الت

ّ
 "  ورأى  والث

ّ
ورة  أغاللهم  يكسرون  قد  العّمال  أن

ّ
  يكسبوا  لن  لكّ��م  بالث

 
ً
  لكن "  مثالّية،  أنماط  ضمن  االجتماع  وظواهر  االجتما��ّ   الفعل  تنميط  ��  ي��ڤ  وقد أبدع.  3ورا��ا  من  شيئا

   ت�ون   أن  �عدو  ال  االجتما��ّ   والفعل  الّسلطة  عن  قّدمها  ال�ي  املثالّية  األنماط  هذه
ً
  �ستند  ال  تصّورّ�ة  أنماطا

ة ع��
ّ
بيعة عن اف��اضاتھ أن كما واقعّية، أدل

ّ
  أّن  مفادها ال�ي مقولتھ و�خاّصة االجتما��ّ  للواقع  املثالّية الط

ة إ�� �ستند ال ال��و�ستانتّية  الّروح عن �شأت  الّرأسمالّية
ّ
 .4"إمب��يقّية  تار�خّية أدل
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:قیبر ماکس    تأثیر :  خاتمة  -12

 
ّ
   ي��ڤ  ل�ش�

ً
��  العل�يّ   الوسط  شغل  قد  �ان  و�ذا  العشر�ن،  القرن   ��  وأهّمهم  املفكر�ن  أخطر   من  واحدا

عبقرّ�تھ   فإّن   والّدين،  واإلدارة  والّسياسة  االقتصاد  ��  العبقرّ�ة  ونظرّ�اتھ  بأف�اره   عشر  الّتاسع  القرن 

قت  قد  الفكرّ�ة
ّ
   تأل

ً
قھ  و�ج  زال  وما  العشر�ن،  القرن   ��  أك��  بقّوة  وتوّ�جت  مجّددا

ّ
 ��  يومض  الفكرّي   تأل

رة  ب��جمة  املفكر�ن  من  كب��  عدد  قيام  �عد  وذلك  والعشر�ن،  ا�حادي   القرن   فضاء
ّ

إ��  أعمالھ  ألهّم   متأخ

غات  و�قية  والعر�ّية  ةوالفر�سيّ   اإلن�ل��ّية
ّ
 مختلف  ��  الفكر  عالم  ��  ونظرّ�اتھ  أف�اره  وانتشار  العاملّية،  الل

. العالم أنحاء

ھ   االجتماع،  لعلم  الكبار   ا�خمسة   اآلباء   ب�ن  يصّنف   ي��ڤ  �ان  و�ذا
ّ
بوصفھ  إليھ   ينظر  ذلك  إ��  باإلضافة   فإن

   ترك  فقد  اإلدارّي،  االجتماع  وعلم  الّدي�ي  االجتماع  علم  تأسيس  ��  األك��  الّسبق  صاحب
ً
   إرثا

�
يم��  ال  فكر�ا

الك��ى   اإلنجازات  هذه   يحّقق   أن  واستطاع  االقتصادّية،  والّسوسيولوجيا  املوسيقا   سوسيولوجيا   مجال  ��

رة سّن  �� املنون  يد خطفتھ إذ �سبّيا، العمر من قص��ة زمنية ف��ة ��
ّ

الّسادسة  تجاوز  قد حي��ا يكن لم مبك

 .  العمر من وا�خمس�ن

ل  االجتماع  علم  ��  جديد  م����ّ   لنمط  العبقرّي   بالتأسيس  انفرد   قد   ي��ڤ  أّن   السياق  هذا   ��  املهّم   ومن
ّ
يتمث

ل  وقد.  املثالّية  األنماط  ��
ّ
باإلضافة  الفكرّ�ة  أعمالھ  دّرة"    الرأسمالّية  وروح  ال��و�ستانتّية  األخالق"  كتابھ  ش�

تب  وقد".    وا�جتمع  االقتصاد"  كتابھ  إ��
ً

والّدراسات  الكتب  من  أطناٌن   ل�جدل   املث��ة  أعمالھ  وعن  عنھ  ك

ل  أعمالھ  تزال  وما   واألبحاث،
ّ
   �ش�

ً
   مدادا

ً
والعالية   املعّقدة  الّتضاريس  ��  والّدارس�ن  للباحث�ن  ينقطع   ال  فكرّ�ا

   عطاؤها  يتوّ�ج  بل  و�جها،  يتناقص   وال   طاق��ا  �ستنفد   ال ال�ي  لنظرّ�اتھ
ً
عن  جديد  و�حث  دراسة  �ل  ��  دائما

قة نظرّ�اتھ فضاءات �� الّسوسيولوجّية العبقرّ�ة مواطن
ّ
.ا�خال

رون   اعتاد   وقد
ّ

��  حّققنا  وقد  ودوركهايم،  ماركس   و��ن  بينھ   الّدائمة  املقارنة  ع��  نحن  فعلنا  كما   املفك

هذا   ��  و�جدر .  الّدراسة  هذه  آنف  ��  بي��ما  واالف��اق  االلتقاء   أوجھ  و�ّينا  ماركس،  مع  الفكرّي   تخاصبھ

من  وعّده  الّسوسيولوجّية  ي��ڤ  �عبقرّ�ة  أشاد  قد  Rex  ركس   جون   االجتماع  عالم  أّن   إ��  اإلشارة  الّسياق

ري   أعظم
ّ
إذ  ذلك،  من   أ�عد  إ��  وذهب  ا�حديث،  العصر  ��  الّسوسيولوجي�ن  أخطر   ومن  االجتماع  علم   منظ

حصر   يمكن   وال.  الّسوسيولو��ّ   ا�حقل   ��  الفكرّ�ة  ا�خصو�ة  مجال   ��  دور�ايم   ع��  تفّوق   قد   ي�� ڤ  بأّن   قّدر

هادات 
ّ

ر�ن  لكبار  العاملّية  الش
ّ

ق  حول   ا�حديث  العصر   ��  املفك
ّ
��  سّيما  وال   ي��،ڤ  ملاكس  العبقرّي   التأل

ھ  ع��  A. Gouldner  جولدنر   ألفن  صّنفھ"  وقد   واالقتصاد  واألديان  اإلدارة  سوسيولوجيا 
ّ
ري   من  أن

ّ
مفك

 .D  ري   ماك  دونالد  يقدم  الّسياق  هذا  و��.  والّتفس��  والفهم  والبص��ة  ا�حدس  مجال  ��  ا�حديث  العصر

Mack Rue   
ً
   وصفا

ً
   عليھ   أطلق   إذ   ي��،ڤ  لعبقرّ�ة   بد�عا

ً
االجتماع  علم  ��   الّ�حرّ�ة  باململكة   أعمالھ  واصفا

�.  واالقتصاد
ّ

 C. Wright(  ملز  رايت  �شارلز  الّنقدّي   األمر��ّي   الّسوسيولو��  رأي   ��  ي��ڤل  الّتقدير  هذا  و�تج�



ويليّ التّ   الّنزعات
ٔ
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ٔ
سعد وطفة  ا

ٔ
 د. علي ا
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Mills  (1    ر�نالذي قارن ب�ن
ّ

لوا  الذي  املفك
ّ
  ي�ونوا   لم  قّدموه   ما   عظمة  ع��  أ�ّ�م  ووجد  الكالسي�ّي،  ال�ّ�اث  ش�

  الباق�ن   ع��  قام��ما   �علو  بي��م  من  اثن�ن"  إّن   إ��:  بالقول   وذهب  والعمق  اإلسهام  من  نفسھ  املستوى   ع��

ة،
ّ
  من  عامل�ن   أعمال  بدراسة   أنفسنا   نحّدد   أن   علينا  �ان  و�ذا(......)    ي��،ڤ  وماكس  ماركس   �ارل   وهما   أال   �اف

خصّيت�ن هات�ن ع��  يقع سوف  اختياري  فإّن  االجتماع علماء
ّ

 . 2"ال�

ر   أيديولوجّية  نظر   وجهة  منويعد ماكس ڤي��  
ّ
 ا�حديث  العصر  ��  ال��جوازّ�ة  لأليديولوجيا  الفائق  املنظ

ر�ن  معظم  بأعمالھ  ألهم  وقد
ّ

  أنفسهم   كّرسوا  الذين  وأورو�ا،  أمر��ا  ��  ال��جوازّ��ن  الّسوسيولوجّي�ن  املفك

  من   أحد  �ستطيع  وال.  ا�حديث  العصر   ��  ومصا�حھ  ال��جوازّ�ة  وطبقاتھ   الّرأسما��ّ   الّنظام   عن   للّدفاع

ر�ن
ّ

  وال   اإل�سانّية،  العلوم  مجال  ��  واملعرفة  للعلم  ي��ڤ  قّدمها  ال�ي  األملعّية  اإلضافات   ينكر  أن   اليوم  املفك

ھ  البّ�ن  ومن.  االجتماع  علم  مجال  ��  سّيما
ّ
  من   �عدد  وأخصبھ  ومقوالتھ  بنظرّ�اتھ  االجتماع  علم   أغ�ى  أن

قة  املفاهيم
ّ
  واألنماط   األديان  وعلم  والّتنظيم  والعقالنّية  الب��وقراطّية  فلك  ��   تدور   ال�ي  االستثنائّية  ا�خال

بقة  والّسلطة  وامل�انة   املثالّية 
ّ
بات  مع  تجاو�ت  ال�ي  املفاهيم  من  أنماط  و��.  االجتما��ّ   والّتنظيم   والط

ّ
  متطل

   بوصفھ  ا�حديث  الّرأسما��ّ   الّنظام
ً
   تنظيما

ً
  ا�حياة  معالم  ع��  وسيطرتھ  وج��وتھ  بقّوتھ  يتمّ��  اقتصادّيا

 .  ا�حديث العصر �� اإل�سانّية

ھ   ي��ڤ   مآثر  ومن
ّ
 "  �ّجل  قد  أن

ً
   فتحا

ً
  واألسرار   والِعلل  العناصر  أهم   أحد  ع��  الّضوء  �سليِطھ  ��  عظيما

   تلك  اكتشاِفھ  و��  الغرب،   ��ضة   وراء   �انت  ال�ي
َ
  والّتطبيقّي،  الّنظرّي   ب�ن  والعمل،  األخالق  ب�ن  القو�ة  الرابطة

ى  أنھ  الحظ  إذ  واملاّدي؛  الّرو��  ب�ن
ّ
قّدس   ال�ي  و��-)  بخاصة  ال�الفي�ي  ِشّقها  ��(  ال��و�ستانتية  ُوجدت  أ�

ُ
  ت

�ّجع  العمل،
ُ
   املبادرة،  روح   و�

ّ
�وات…  وتجميع  األموال   ُمراكمة  ع��  أشياعها   وتُحث

ّ
  سبيل  ��   ذلك  و�ل  ال�

 الّرأسمالي انبعثْت  -ا�خالص و�لوغ عطِفھ واستدرار  الرّب  إرضاء
ُ
 . 3"و�شطت  ة

يقال     مجال   ��  سّيما  وال  االجتماعّية،  العلوم  ��  الفارقة  وعالمتھ  املمّ��ة  بصمتھ  ترك  ي��ڤ  إّن وا�حق 

لت وقد  الّدينّية، الّسوسيولوجيا
ّ
  أعمالھ  ش�

ً
  قّوة

ً
ت هائلة

ّ
  تحت  االجتماع علم �� رائدة  فكرّ�ة  مدرسة  ��  تجل

أو�لّية  الّسوسيولوجيا"   أو "  ي��ّي ڤال االجتماع  علم":  أهّمها  عديدة  مسّميات
ّ
 �ّ�جل   مدرستھ  ومازالت"    الت

 .  املعاصرة اإل�سانّية  العلوم  ميادين مختلف  ��  الكب��   الفكرّي   حضورها
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