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 کتاب    في مراجعة 

 "ِمشکاُة میثاِق تأصیل وتحریر عْلم االجتَماع العربي"

 للدکتور محمود الذوادي

 

 

 

الثقا�ّ�      �� إطار علم االجتماع  الكتاب  �� �سعينات    la sociologie culturelleيندرج هذا  الذي ظهر 

قافة متغّ�� مستقّل 
ّ
ف رؤ�ة  program  strongو�رنامج قوّي   القرن املا�ىي مشّددا ع�� أّن الث

ّ
. و ي��جم املؤل

فھ  
ّ
�س، اململكة العر�ّية السعودّية، ا�جزائر،  أستاذ علم االجتماع �� عدد من ا�جامعات العر�ّية (تو   -مؤل

مال��يا)   (كندا،  والعاملّية  الفكر    -ُعمان)   �� جذوره  يجد  بذاتھ  مستقّل  عر�ّي  اجتماع  علم  بناء  لكيفّية 

ا�خلدو�ّي، ويعا�ج الظواهر االجتماعّية �� ا�جتمع العر�ّي املعاصر بآليات �شأت �� ذات البيئة.  بمع�ى أّن 

مل ع�� تبيان األسس الّ�ي ُيف��ض أن يقوم عل��ا علم االجتماع العر�ّي، فضال عن العوامل هذا املصّنف �ع

مة ابن خلدون قد منحها للمهتّم�ن والباحث�ن �� العمران 
ّ
الّداعية إ�� ذلك وم��ا تلك األسبقّية الّ�ي �ان العال

ل حافزا لهم لتأصيل علم اجتماع عر�ّي.  ولتقديمھ ا 
ّ
رتأينا تقسيم التقديم لقسم�ن أّولهما  البشري والّ�ي �ش�

 تقديم ماّدي وثان��ما قراءة �� املضمون.

 القسم األّول:   -1

. وقد تضّمن  2018صدر الكتاب بتو�س العاصمة عن مجمع األطرش للكتاب ا�ختّص �� أواخر سنة  

ب". ونقف �� صفحة ُوّزعت ع�� ثالثة أبواب تلت تقديما للكتاب حمل عنوان "أضواء ع�� معالم الكتا 293

ص �ختلف األبواب وع�� األطروحة    25إ�� الصفة    5هذا الّتقديم الذي امتّد من الصفحة  
ّ

ع�� ما �شبھ امل�خ

توماس �ون   الكتاب، و�� أطروحة  بناء   �� ف 
ّ
املؤل انطلق م��ا  تار�خ  T. Khunالّ�ي  إن "دراسة  تقول  ال�ي   .

��ا 
ّ
و�ثرا��ا وتوسيع نطاق مشكال��ا و�م�انا��ا املعرفّية"    العلوم وسيلة رئيسّية لتطو�ر أسس العلوم ونظر�ا

 ).  12(ص

ومشروعّية   والفكر  "الواقع  عنون 
ُ
امل األّول  الباب  فجاء  فصول.  �سعة  الثالثة  الكتاب  أبواب  وتضّمنت 

ا�ي املوسوم ب "دور منظور إسالمّية  
ّ
تأصيل علم اجتماع عر�ّي" مشتمال ع�� ثالثة فصول. وتضّمن الباب الث

الث  املعر 
ّ
سبة إ�� الباب الث

ّ
فة �� توط�ن علم االجتماع العر�ّي" بدوره ثالثة فصول. وكذلك �ان الشأن بالن

قافّية". لي�ون مجموع فصول الكتاب �سعة.
ّ
 الذي حمل كعنوان "ميالد وتطّور �سمية نظرّ�ة الّرموز الث

 د. محمد بالراشد
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 القسم الّثاني:  -2

 تعليق عل��ا �� مثلها من ا�حاور: الفصول التسعة لهذا الكتاب يمكن ت�خيصها وال �عد قراءة

ل أطروحة صاحب الكتاب �� دعوة صر�حة وم�ّحة لعلماء االجتماع العرب ألجل تأصيل علم    أوال:
ّ
تتمث

). و�عكس هذه األطروحة افتقاد مجتمعات الوطن العر�ّي لعلم اجتماع خاّص ��ا 11االجتماع العر�ّي (ص  

لهذا األو��  النشأة  أن  الرغم من  لعلم   وذلك ع��  بتأسيسھ  خلدون  ابن  ��ا 
ّ

�انت عر�ّية خالصة دش العلم 

العر�ّي مثلما   �� ا�جتمع  العلم  بأهمّية توط�ن هذا  امل��ايد  البشرّي؛  وع�� الرغم أيضا من الو��  العمران 

َفْ�ن هما ع�� الّتوا�� "
ّ
� ذلك من إصدار مركز دراسات الوحدة العر�ّية بب��وت ملؤل

ّ
اجتماع    نحو علميتج�

). وهو ما �ع�ي أّن ال�اتب يوّجھ دعوة  2014(مستقبل العلوم االجتماعّية �� الوطن العر�ّي  ) و1986" (ر�ّي ع

 للمختّص�ن �� علم االجتماع عساهم يبادرون إ�� توط�ن هذا العلم �� ا�جتمع العر�ّي مراعاة �خصوصّيتھ.

ّسم الكتاُب إ�� ثالثة أبواب، حمل أّولها عنوان    ثانيا:
ُ
"الواقع والفكر ومشروعّية تأصيل علم االجتماع  ق

ب أّولها  ُعنِون  فصول  ثالثة  تضّمن  ا�جتمعات  ـ  العر�ّي".  ثقافة   �� العر�ّي  االجتماع  علم  تأصيل  "ضرورة 

العر�ّية"، وفيھ تّم تبيان كيف أن ا�جتمعات العر�ّية «كبقّية ا�جتمعات البشرّ�ة ُحب�� باملعطيات والظواهر  

الّ�ي تنتظر اهتمام الباحث االجتما�ّ� للغوص �� دراس��ا وتحليلها لتأسيس فكر اجتما�ّ� عر�ّي   االجتماعّية

ل  29يّتصف بالّروح العلمّية واملوضوعّية واملصداقّية املعرفّية" (ص  
ّ
). وهو ما �ع�ي أن ا�جتمع العر�ّي �ش�

. أو بلغة أخرى، إن األرضّية ممّهدة  علم االجتماع العر�ّي  تبيئة فضاء لدراسة ظواهر اجتماعّية �ساعد ع��

واهر االجتماعّية وتنّوعها �� ا�جتمع العر�ّي.
ّ
 لتأسيس علم اجتماع عر�ّي نظر ا لتعّدد الظ

ف ومفادها، مقابل ثراء الواقع االجتما�ّ�    –�� هذا السياق    –�س���� االهتمام  
ّ
املالحظة الّ�ي أوردها املؤل

�عھ الغر�ّي عاجزا عن دراسة تلك الظواهر ألن هذا العلم ومثلما صّرح رئيس  العر�ّي يبدو علم االجتماع �� طا

والرستاين ايمانو�ل  الّراحل  االجتماع  لعلم  العاملّية  �� مؤتمر مون��يال    Immanuel  Wallersteinا�جمعّية 

،  �عّ�� عن هشاشة األمر الذي يحّتم قيادة حركة ت�حيح وتجديد    وضعا صعبا ) علم �عيش  1998(كندا/  

ع�� ذلك املشهد لفكر علم االجتماع الغر�ّي    أال يقفوا �املتفّرج�نوهو ما  يحّفز علماء االجتماع العرب ع�� "

والرستاين مالحظات  ِع��  من  �ستفيدوا  أن  العر�ّية    دون  ا�جتمعات   �� االجتماع  علم  شأن  فيص�حوا 

ا  العر�ّي  التار�خ  علم  إصالح   �� خلدون  ابن  فعل  باستنباط  واإلسالمّية...كما  وذلك  فكرّي  ملأزوم  إطار 

ه��ة"(ص   جديد/بردا�غم
ّ

الش مقّدمتھ   �� البشرّي)  االجتماع  صاحب  34(علم  �شّدد  الفصل  هذا  و��   .(

ق بالدعوات  
ّ
الكتاب أيضا ع�� أن من العوامل املساعدة ع�� تأصيل علم االجتماع العر�ّي، تلك ال�ي تتعل

ا  �� العلماء  من  العديد  طرف  من  " امل��ايدة  إ��  املعرفّيةلغرب  الرؤ�ة  والعلوم   توحيد  الطبيعة  لعلوم 

قافة اإلسالمّية العر�ّية  34االجتماعّية واإل�سانّية" (ص
ّ
جاه ين�جم مع "الث

ّ
ف أّن هذا االت

ّ
د املؤل

ّ
). وقد أك

والعلوم"    الّ�ي �انت سّباقة ع�� املستو��ن الفكرّي والتطبيقّي إ�� تبّ�ي الرؤ�ة املعرفّية التوحيدّية للمعارف 

عليھ  35(ص   اصط�ح  ما  ب�ن  الهّوة  رتق/جسر  ع��  �ساعد  العر�ّي  االجتماع  علم  توط�ن  فإن  وعليھ   .(

ر الثقافت�ن
ّ
. رغم نقد "والرستاين" لهذا الفصل ب�ن الثقافت�ن املضّر ببناء علم االجتماع الغر�ّي ورغم توف

يد الثقافت�ن)، إال أّن موقف عالم االجتماع  عوامل مساعدة ع�� ذلك (الظواهر االجتماعّية والّرغبة �� توح
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نوعا من   تضّمن  هذا  فاؤل األمر��ي 
ّ
الت  �� التقليدّية وعقلّيات  ا�حذر  األ�اديمّية  البنيات  "�غي��  أن  ذلك   ،

روف املناسبة وحسنت نوايا �ّل األطراف. فمثل 
ّ
رت الظ

ّ
العامل�ن ��ا ال يتّم ب�ن عشّية و�حاها ح�ى إن توف

اّد ع�� هذين املستو��ن ال ينب�� انتظاره قبل منتصف هذا القرن وذلك �� أحسن األحوال".  هذا التحّول ا�ج

ساؤل مطروحا  
ّ
حول ما عالقة علم االجتماع العر�ّي �علم االجتماع �� ا�جتمعات    –�� اعتقادنا    - لكن يبقى الت

(النيجر الّ�حراء  جنوب  افر�قيا  مجتمعات  مثل  باإلسالم  يدين  و�عضها  ي��  الّنامية  لم  التشاد)؟  ما��،   ،

ص مّما يمكن �سميتھ بالهيمنة الغر�ّية قد تطرح  
ّ
ف هذه اإلش�الّية الّ�ي نقّدر أّ��ا مركزّ�ة، ألن التخل

ّ
املؤل

�ع�ي  ال  االستقاللّية  هذه  أّن  نقّدر  مثلما  تماما  الّنامي،  العالم  دول  أو  ا�جنوب  دول  مع  الّت�امل  إش�الّية 

 جتماع الغر�ّي. القطيعة الّتامة مع علم اال 

ا�ي من الباب األّول العنوان اآل�ي: "طرح م���ّ� �� تأصيل علم االجتماع العر�ّي    ثالثا:
ّ
حمل الفصل الث

�� �ون   لھ مشروعّية  العر�ّي يجد  تأصيل علم االجتماع  أن  ف 
ّ
املؤل اعت��  العلمّية". وضمنھ  للّروح  وكسبھ 

لوم االجتماعّية ال يمكن �عميمها،" وع�� خالف تلك املّتصلة  القوان�ن والقواعد الّ�ي تتوّصل إل��ا بحوث الع

إ��   بجّرة قلم من مجتمع  الظواهر االجتماعية  نتائج دراسة  �عميم  يمكن  الطبيعّية، ال  واهر 
ّ
الظ بدراسة  

القوّي   ل�حضور  نظرا  أخرى  إ��  حضارة  ومن  الثقافّيةآخر،  وا�حضارات"    لالختالفات  ا�جتمعات  ب�ن 

�ع�ي53(ص بما  العر�ّية    )  ا�جتمعات   �� دراسة خصوصّيات  لھ مشروعّية  العر�ّي يجد  أن علم االجتماع 

صيقة با�جتمعات العر�ّية، ومن ثم االستفادة  
ّ
و�الّتا�� �� قدرتھ ع�� تناول الظواهر والوقائع االجتماعّية الل

 من تلك ا�خصوصّيات املنبثقة من ا�خزون الثقا�ّ� العر�ّي اإلسالمّي. 

د الّدعوة إ�� تأصيل علم اجتماع عر�ّي بدورها مشروعّي��ا �� مقولة ضرورة القطع مع الّتبعّية  كما تج

� ا�حديث عن تلك الّتبعّية �� ا�جاالت االقتصادّية  
ُ
ھ و�ن ك�

ّ
ف إ�� أن

ّ
الفكر�ة السوسيولوجية. وهنا �ش�� املؤل

قافّية، فإّن ا�حديث ع��ا �� ا�جال الفكرّي و 
ّ
. بمع�ى أن استمرار شبھ غائباأل�ادي�ّي يبدو  والّسياسّية والث

  �� العرب  االجتماعّ�ن  الباحث�ن  تجعل  واأل�اديمّية  الفكرّ�ة  اغ��ابالتبعّية  مفاهيمهم  وضع  أن  باعتبار   ،

وآليات تحليلهم �� مجملها ُصّممت �� فضاء اجتما�ّ� مغاير لفضاء البحث. ولعّل الّدليل ع�� ذلك أن أغلب  

ار�ات الغر�ّية يتبّنون الفصل ب�ن الّدين والعلم وذلك ع�� خالف املقار�ة ا�خلدونّية ال�ي لم مّمن يتبّنون املق

تر عداء �� العالقة بي��ما. لذلك �انت تلك املقار�ة م��جمة لواقع العقل العر�ّي املسلم ا�جامع ب�ن الّنقل  

رق و
ّ
ر�ق الوحيد  والعقل، وهو ما �ع�ي أن "طر�ق العقل الغر�ّي ا�حديث هو أحد الط

ّ
لكسب رهان  ليس الط

�حيب بمدى مشروعّية العقل املسلم ا�جامع ب�ن الّنقل والعقل ل�ي  
ّ
املعرفة والعلم، ومنھ ُيفَ�ح ا�جال لل�

). وضمن هذا الّسياق  73�عتّد بنفسھ أو رّ�ما ينافس العقل الغر�ّي �� ميدان كسب املعرفة و��شا��ا" (ص

ال�خص أن مساهماتھ  ف 
ّ
املؤل آراب  �عت��  والفران�و  ف اآلخر 

ّ
التخل  مفاهيمّيا تضّمن 

ّ
بنت �جال وال�ي  ّية 

ل  
ّ
�ش� املستنِفرة.....،  التو�سّية  وال�خصّية  النف�ىّي  والتعر�ب  واألّمارة  وامة 

ّ
الل غوّ�ة 

ّ
الل نائّية 

ّ
والث األنثوّ�ة 

�خاّص الذي توّصل  محاولة لتجسيد علم اجتماع عر�ي يجمع ب�ن دراسة الواقع العر�ّي وا�جهاز املفاهي�ّي ا

إ�� حّد   –إليھ. لكن ما يلفت االنتباه �� هذا الّسياق هو غياب اإلشارة إ�� نماذج من مجتمعات أخرى قطعت  

 مع املقار�ات الغر�ّية، ألّن من شأن ذلك أن �ساعد ع�� االنتصار لهذا التوّجھ العل�ّي "املستقّل".  -كب��
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الباب األوّ   را�عا: الثالث من  بُعنون الفصل  الّ�ي  ـ  ل  �� ا�جتمعات    يطيعها ا�جميع"القواعد واألعراف 

ف إ�� ظاهرت�ن هما: "ا�حظر ال�امل ل��بية ماشية اإلناث من ا�حم��  
ّ
العر�ّية". وضمن هذا اإلطار تطّرق املؤل

ر�ّ� الّتو��ىّي" و "وجوب ختان جميع األطفال الذ�ور املسلم�ن �� 
ّ

مال الش
ّ

وا�خيول والبغال �� مناطق الش

اهرت�ن القاسم املش��ك بي��ما حيث يطيع  
ّ
ا�جتمعات العر�ّية". وُيعّد غياب الّسلوك املنحرف �� هات�ن الظ

اهرت�ن.   بدون استثناء�ل الّناس 
ّ
 ما تمليھ القواعد واألعراف الّسائدة حول الظ

مصط�ح   ف 
ّ
املؤل استخدم  واألعراف  للقواعد  التاّم  االمتثال  لهذا  تحليلھ  ال�امل  "التأث����  قا�ّ� 

ّ
"  الث

ر�ّ� التو��ىّي 
ّ

مال الش
ّ

ان منطقة الش
ّ
ليشرح من خاللھ تأث�� األعراف والقواعد الثقافّية ا�جماعّية ع�� �ّل س�

).وكذلك األمر بالنسبة إ��  87ر �� ثقاف��م" (صألّ��ا ضرب من العاممنوعة ثقافّيا  حيث تر�ية إناث املاشية  

االجتماعّية   رائح 
ّ

الش مختلف  العرف  �شمل  حيث  املسلم�ن  �ور 
ّ

الذ األوالد  جميع  �ختان  قا�ّ� 
ّ
الث العرف 

قا�ّ�  
ّ
متعاليا بذلك عن امل�انة االجتماعّية والدخل املا�ّ� واألصل ...ا�خ، في��جم بذلك من ناحية "التأث�� الث

، وهو قاسم مش��ك مع املثال األّول. بمع�ى تقديرهم للذكورةناحية أخرى مدى اهتمام الّناس وال�امل" ومن  

العر�ّية   للمجتمعات  االجتما�ّ�  قا�ّ� 
ّ
الث سق 

ّ
الن  �� اجتماعّية مركزّ�ة  الذ�ورة كقيمة  قيمة  اح��ام "صدارة 

 ). 88املسلمة" (ص

ال�امل"   قا�ّ� 
ّ
الث "الّتأث��  مفهوم  واهر  �عّزز 

ّ
الظ بدراسة  ��تّم  عر�ّي  اجتماع  علم  تأصيل  إ��  الّدعوة 

ثقا�ّ� لتلك الظواهر. ولكّننا نتساءل  -االجتماعّية �� ا�جتمع العر�ّي آخذا �ع�ن االعتبار الّسياق السوسيو

ثقا�ّ�  مّرة أخرى عن دور القواسم الثقافّية ب�ن البشر بمع�ى أّي مع�ى للتأث�� الثقا�ّ� ال�امل �� ظّل تقارب  

كب�� ب�ن عديد ا�جتمعات وا�جماعات نتيجة التأث�� املتبادل الّناجم عن االختالط ونتيجة انتشار وسائل  

 اإلعالم �ش�ل ال نظ�� لھ �� تار�خ اإل�سانّية؟ 

ا�ي كعنوان "دور منظور إسالمّية املعرفة �� توط�ن علم االجتماع العر�ّي، وتضّمن    خامسا:
ّ
حمل الباب الث

ل ُعنون أّولها الّرموز الثقافّية وطول أمد حياة أفراد ا�جنس البشرّي �� رؤ�ة العقل والّنقل". وقد  ثالثة فصو 

ف ع�� تفس�� "الظواهر وسلوكّيات األفراد وحركية ا�جتمعات وا�حضارات البشرّ�ة من خالل  
ّ
عِمل املؤل

 
ّ
 ). 117قافة العر�ّية اإلسالمّية بالّنقل"(صالّرؤ�ة اإلسالمّية الّ�ي يحتض��ا القرآن والسّنة أو ما �سّ�ى �� الث

�ان البحث عن إجابة عن السؤال اآل�ّي: ملاذا يتمّتع البشر بأمد حياة أطول من معظم ا�حيوانات، مثال؟  

ال��كيبة   ع��  �شّدد  إجابة  واملوروثات  البيولوجيا  رؤ�ة  تقّدم  حيث  قافّية 
ّ
الث الّرموز  دراسة   �� املنطلق 

يختّص  ال�ي  ال�ي  البيولوجّية  الّسريعة  الشيخوخة  ضد  املناعة  من  نوعا  تمنحھ  ال�ي  البشرّي  ا�جنس  ��ا   

ف لم يطم�ن لهذا الّتفس��.  ومن ثم، راح يبحث عن إجابة أخرى، ف�ان  
ّ
تّتصف ��ا ا�حيوانات. لكّن املؤل

قافّية".  "امتالك الّرموز ـ  تفّرد اإل�سان بترك��ه ع��  
ّ
ز متوّسعا �� اإلطار  فقّدم شرحا وتفس��ا لتلك الّرمو   الث

م السمع ُع�� البصر �� اآليات القرآنّية؟    اإلسالمّي فتساءل: ملاذا ُيقدَّ

التفك��   مصدر   �� ال�ي  الثقافّية  الّرموز  منظومة  ميالد  بّوابة  هو  السمع  أن  الكتاب  صاحب  يجيب 

ا الّرموز  من  مستمّدة  لل�ون  اإل�سان  فسيادة  وهكذا،  اإل�سان.  لدى  والعلم  �عطي واملعرفة  ال�ي  لثقافّية 

هذا   يبدو  الواقع  و��  ال�ون.  سيادة  أي  األرض،  ع��  ا�خالفة  أيضا  ما 
ّ
و�ن فقط،  العمر  طول  ال  اإل�سان 



م االجتَماع العربي"   كـتاب “ِمشكاُة في  مراجعة  
ْ
صيل وتحرير عل

ٔ
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إبراز أسباب تفّرده   البشرّي من ناحية و��  ال�ائن  تبيان خصوصّية   �� الّتجديد  الّتفس�� املقّدم ضر�ا من 

للتفس�� الذي يرجع ذلك إ�� طبيعة    –إ�� حّد كب��    – مخالفا    با�خالفة ع�� األرض. بمع�ى أّن هذا الّتفس�� يرد

را 
ّ

 .  homo sapiensاإل�سانّية باعتباره �ائنا مفك

ا�ي من هذا الباب عنوانا "نظر�ة عر�ّية إسالمّية للّرموز البشرّ�ة ومساهم��ا ��  سادسا: 
ّ
حمل الفصل الث

النّ  أن هذه  ف 
ّ
املؤل العر�ّي". ووّ�ح  الذي  تأصيل علم االجتماع  قا�ّ� 

ّ
الث إطار علم االجتماع   �� تندرج  ظرّ�ة 

    �عت�� الثقافة متغّ��ا/عامال
ّ
قافة ينب��    عن العواملمستقال

ّ
رة �� سلوك اإل�سان. بمع�ى أّن الث

ّ
األخرى املؤث

قافة  
ّ
الث التغّ�� االجتما�ّ�. و�عبارة أخرى، ال يمكن أن ت�ون  البشر ومقار�ة  أن ت�ون منطلقا لفهم سلوك 

 �ا تا�عا لعوامل أخرى مثل االقتصاد، أو �� ممارسات ترتبط باالنتماء االجتما�ّ� لألفراد. متغ�ّ 

العلوم    �� املعرفة  إلسالمّية  الفكري  اإلطار  "مشروعّية  ب  فُوِسم  الباب  هذا  من  الث 
ّ
الث الفصل  أما 

ف ع�� إبراز ما يتيحھ علم االجتماع العر�ّي من مصا�
ّ
حة ب�ن العقل والنقل  االجتماعّية"، وفيھ عمل املؤل

 ع�� نحو ما قام بھ ابن خلدون. 

مة مفادها أن  
ّ
ب من البحوث    اإل�سان �ائن ثقا�ّ� بالطبعقامت هذه الّنظرّ�ة ع�� مسل

ّ
وأن ذلك يتطل

االجتماعّية تبّ�ي املن�جّية الكيفّية لفهم تمّ�� الّناس، ومن ثّم عدم املبالغة �� االنتصار للن�عة االمب��يقّية  

��   مثلما  الكيفّية  املقار�ات  حدود  ساؤل عن 
ّ
الت الوجيھ  من  يبدو  ولكن  الغر�ّية.  املقار�ات  ذلك  إ��  ذهبت 

الكمّية.   املقار�ات  إ��  البحث  �� مرحلة من مراحل  حاجة   �� �انت  إذا  وعّما  االجتماعّية،  الظواهر  دراسة 

جتماعّية وا�حال أّن هذه األخ��ة  �عبارة أخرى ما مدى وجاهة فصل الكيفّي عن الكّ�ي �� دراسة الظواهر اال 

بة و�ستد�� مقار�ات متعّددة الزوايا ومتنّوعة التقنيات؟ 
ّ

 مرك

الث معنونا "ميالد وتطّور �سمية نظرّ�ة الّرموز الثقافّية ومعاملها". وتمحور فصلھ    سا�عا:
ّ
جاء الباب الث

ف للّرموز الثقافّية، مستندا �� ذل
ّ
ك ع�� نقد عالم االجتماع الفر��ىّي األّول حول خصوصّية مقار�ة املؤل

الّصناعّية،   ا�جتمعات  مثل  الك��ى  باأل�ساق  اهتّمت  ال�ي  الغر�ّية  للمقار�ات  تور�ن  بذلك    فهّمشتآالن 

خ�ىّي للفاعل االجتما�ّ�.
ّ

ا�ّي وال�
ّ

 ا�جانب الذ

باعتباره   لإل�سان  الث 
ّ
الث بالبعد  ا�ي 

ّ
الث الفصل  خالصااهتّم  عر�ّيا  ع��    مفهوما  علم �ساعد  توط�ن 

غة ف��ا. و�ّ�ن أّن لهذا البعد  
ّ
ف إ�� ظروف ميالد نظرّ�ة الّرموز الثقافّية ومركزّ�ة الل

ّ
االجتماع العر�ّي. فعاد املؤل

غة والّدين و�ؤّسس ب�ن ا�جتمعات العر�ّية  
ّ
أهمّية خاّصة بالنسبة إ�� األّمة العر�ّية باعتباره يتجّسد �� الل

وتلقائّية   قوّ�ةوح"بطر�قة عفوّ�ة  ثقافّية  (ص    دة  ة..." 
ّ

الهش الّسياسّية  للوحدة  ��  255سابقة  )، مشّددا 

ف ال �ش�� من قر�ب  
ّ
غوّ�ة. ولكن املؤل

ّ
الوقت ذاتھ ع�� األخطار ال�ي ت��ّدد هذا البعد و�� طليع��ا العوملة الل

غات غ�� العر�ّية الّ�ي تنتشر ب�ن ساكنة هذه املنطقة: ما من�ل��ا 
ّ
�� هذه الّنظرّ�ة؟ هل ��    أو �عيد لواقع الل

 عامل إثراء مثال؟ كيف يمكن تن�يلها ضمن الّسياق الثقا�ّ� العاّم للمجتمعات العر�ّية؟

ظاهرة    ثامنا:  الثالث  الباب  من  الثالث  الفصل   �� ف 
ّ
املؤل العر�ّي تناول  جديدا  الّر�يع  طرحا  فقّدم   ،

�� حدث  ما  فإن  وعليھ  بطبعھ،  ثقا�ّ�  �ائن  اإل�سان  أن  "  منطلقھ  ضمن  يندرج  العر�ّي  الّر�يع  نظرّ�ة  دول 

قا��
ّ
الث (ص  الدومينو  اش��اك267"  أن  بمع�ى  الثقافيّ�ن    أغلبّية  ).  العنصر��ن   �� الّدول  تلك  شعوب 
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ھ عامل حاسم �� �شر ظاهرة الّر�يع العر�ّي �� املغرب  
ّ
غة العر�ّية والّدين اإلسالمّي) أثبت أن

ّ
الرئيسّي�ن (الل

ف للعوامل االقتصادّية واالجتماعّية  واملشرق  
ّ
العر�ّي�ن. ولعّل امللفت االنتباه �� هذا ا�جال هو �غييب املؤل

الشهادات   أ�حاب  بطالة  االجتماعّية،  العدالة  غياب  (الفقر،  العر�ّية  املنطقة  شعوب  ف��ا  �ش��ك  الّ�ي 

عر�ّية، وال أدّل ع�� ذلك من الشعارات  ا�جامعّية.، الفساد..) والّ�ي لعبت دورا �� تأجيج تلك االنتفاضات ال

عدالة   حرّ�ة  "عيش  مصر  و��  السّراق"  عصابة  يا  استحقاق  "الشغل  تو�س   �� ا�حتّجون  رفعها  الّ�ي 

 اجتماعّية". 

الذي يتواصل مع الطرح ا�خلدو�ّي   لتوط�ن علم االجتماع العر�ّي ُيف�ح هذا الكتاب عن حاجة  تاسعا:

واهر االجتماعّية  
ّ
با�جتمع العر�ّي من منظور ُيرا�� خصوصّيات هذا ا�جتمع الكب�� و�قطع مع  و�قارب الظ

التبعّية لعلم االجتماع الغر�ّي ال�ي تندرج فيما سّماه عالم االجتماع املال��ي سيد حس�ن العطاس " العقل 

ى من مقار�ة  الّ�ج�ن" الذي يجب التحّرر منھ. ولكّنھ �� املقابل يفرض سؤاال محورّ�ا أال وهو: هل ال نخ�ى

 اخ��الّية للظواهر االجتماعّية �� ا�جتمع العر�ّي تقتصر ع�� ال��ك�� ع�� البعد الثقا�ّ� لوحده؟

 : خاتمة  -3

ل الكتاب محاولة جاّدة لتبيئة علم اجتماع ثقا�ّ� عر�ّي، ينكّب ع�� القضايا والظواهر االجتماعّية  
ّ
�ش�

ب  تؤمن  ما  بقدر  ومقار�ات  و�رؤى  العر�ّي،  مراعاة  با�جتمع  بضرورة  تؤمن  العلوم  لتلك  اإل�سانّية  الن�عة 

ا�خصوصّية. فا�جتمع العر�ّي شأنھ شأن بقّية ا�جتمعات �عرف ظواهر اجتماعّية ذات طبيعة �ونّية من  

مة وقضايا مجتمع االس��الك، لكّنھ �عرف أيضا قضايا خاّصة ترتبط باألساس بثقافتھ  
ّ
قبيل ا�جر�مة املنظ

غة العر�ّية. املتمحورة حول الّد 
ّ
 ين اإلسالمّي والل
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