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 :3احملاضرة 
 الـمـؤســســـون:

 :Auguste Comte (8189-8971وغست كونت )أ/ أ
اليت تعين اجملتمع، ومن اللغة  socioهو من مسّى العلم اجلديد بعلم االجتماع، فمن اللغة الالتينية استمد مفردة  

تمع. أوغت  ووت  يعد أياا من . فكان علم االجتماع: علم اجملتمع أو علم دراسة اجملأي العلم logosاإلغريقية مفردة 
 (.11أوائل من قال بإمكاتية واحلاجة خللق علم اجتماعي جديد )سبقه إىل ذلك عبد الرمحان ابن خلدون يف القرن 

ووت  هو مؤسس " الفلتفة الوضعية". حتب رأيه، ول اوتتاب للمعرفة جيب أن يتحقق اتطالقا من مالحظة  
ت تظرية. مالحظة الواقع جيب أن تتبق ول اقرتاح تظري. ليعارض بذلك أولئك الذين للواقع ليتم فيما بعد صياغة مقوال

ياعون مقدمات تظرية دون مطابقتها للواقع. حتب ووت  علم االجتماع عليه التحلي هبذا الطابع الوضعي والعلمي، 
تفس املنهجيات  يطبقأن  يه. عل(une science de l’observation)عليه أن يكون قبل ول شيء علم مالحظة 

 الكيمياء. العلمية الصارمة اليت تطبقها العلوم الطبيعية: الفيزياء أو
ووت  أوول لنفته مهمة إهناء صياغة العلوم الوضعية )تلك اليت تعتمد على املالحظة والتجربة( وذلك عرب  

ا أمساه علم االجتماع، وهي تأسيس آخر وأعقد علم وضعي، وهو ذلك الذي خيتص بدراسة الظواهر االجتماعية، فكان م
 التتمية اليت فالها على تتمية أخرى: الفيزياء االجتماعية.

إذن بالنتبة لكوت  علم االجتماع ميثل العلم الذي خيتم تطور ومتار العلوم الوضعية. هذا العلم اجلديد برأيه  
 ينقتم إىل حقلني وبريين للدراسة:

 ي(: دراسة حمددات وعوامل النظام و التماسك االجتماعي. التتاتيكا االجتماعية )الثبات االجتماع -
الديناميكا االجتماعية )التغري االجتماعي(: دراسة تطور اإلتتاتية والقواتني اليت تتري منو اجملتمع اإلتتاين وحتكم  -

 تغريه.   
لى دراسة الديناميكا مل ميّكن لكوت  من املتامهة يف مامون التتاتيكا االجتماعية، لكنه يف املقابل اتصب ع 

 االجتماعية حبديثه عن قاتون املراحل الثالث اليت مر هبا التفكري اإلتتاين:
املرحلة الالهوتية: أين مت اعتبار الظواهر منتجات ألفعال مباشرة لقوى فوق الطبيعة، وأن ال دخل وال  .1

 سيطرة لإلتتان عليها.
فكار وتصورات جمردة، مثل: احلرية، املتاواة، العقل، املرحلة امليافيزيقية: القوى فوق الطبيعية عوض  بأ .2

 الفرد... اليت جعل  البشر ينظرون إىل ظواهر اجملتمع بشكلها الطبيعي.

املرحلة الوضعية: مييزها البحث عن القواتني اليت حتكم الظواهر باستعمال التفكري العقلي والتجريب. هذه  .3
 مية )تيوتن، ووبرتيك، غاليلي...(.املرحلة ميزهتا االوتشافات واالخرتاعات العل

  



 خرشيالدين  األسماذ زين ..……………………………............………تجماا  حماضرات مقياس علم اال
 

 ... كلية العلوم االقمصادية، المجارية وعلوم المسيري....... السنة األوىل تجذ  مشرتك ميدان علوم االقمصاد، المجارة والمسيري
 1امعة سطيف تج

 
2 

حتب ووت ، املرحلة الوضعية هي مرحلة حتمية، هنائية ودائمة. هذه النظرة التطورية للفكر اإلتتاين ستعرف  
 فيما بعد اتتقادات وثرية. خاصة وأهنا تنطبق فقط على وضع التفكري اإلتتاين يف أوربا وليس يف العامل وله.

 Emile Durkheim( 8789-8181ميل دوركــايم )ـإي/ ب

)الدين،  خمتلفة لدوروامي مشروع سوسيولوجي واضح، مكنه من القيام بدراسات جادة إلشكاليات اجتماعية 
االتتحار، التعليم...(، لذا فهو يعترب املؤسس احلقيقي للتوسيولوجيا الفرتتية. طيلة حياته مل يتوان عن اإلفصاح عن إرادته 

 ماع علما قائما بذاته وبقية العلوم.يف اجلعل من علم االجت
امي يشارك  وووت . وان دور ودراسات  عمال من أ م وأبقىأهترو  أثرا التوسيولوجية  ودراساته أعمال دوروامي 

 لذا اء عند دراستهم للعامل الطبيعي.مموضوعية مثلما يفعل العلوفق روح ن علينا دراسة احلياة االجتماعية أووت  الرأي ب
ته ميكن أيعين بذلك هو االجتماعية باعتبارها أشياء"، و  هو "فلندرس الظواهر أ وضعه دوروامي لعلم االجتماعمبدأول ن فإ

 حتليل احلياة االجتماعية بالطريقة الصارمة تفتها اليت حنلل هبا األشياء واألحداث يف الطبيعة.
 

 موضوع الدراسة في علم االجتماع هو الظاهرة االجتماعية:
روامي، موضوع الدراسة يف علم االجتماع هو "الظواهر االجتماعية". لكن، ما هي الظاهرة بالنتبة لدو  

االجتماعية؟ ما هي خصوصياهتا؟ ما الذي مييزها؟ ما الذي جيعل واقعا اجتماعيا ما ظاهرة؟ ... على حتب إجاباته على 
ن جهة أخرى قد حّدد الفرق بني علم هذه األسئلة، يكون دوروامي، من جهة قد بيـّن ما يدرسه علم االجتماع، وم

 االجتماع وبقية العلوم االجتماعية.
طرق الفعل، التفكير واإلحساس. الخارجية في وجودها عن الفرد، والتي " :الظواهر االجتماعيةوروامي يعترب د

 "تمتلك قوة إلزامية تفرض بها نفسها على الفرد
 

 هلا ميزتني:  جند أن بالعودة إىل تعريف دوروامي للظواهر االجتماعية 
 وتتتمر يف الوجود بعد ولدتا . هي توجد قبل موأفراد  الظواهر االجتماعية توجد خارجناف :ة عن وعي األفرادـخارجي

هي توجد قبلنا وبعدتا. على تفس النحو هي ال ف ،احلياة اإلتتاتية زمنأطول من  (temporalité) هازمنموتنا، ألن 
  كي تظهر أو تنكشف. إذن هي موجودة مبعزل عن أحاسيتنا.حتتاج إىل وجودتا اجلتدي ل

 مثال: وجود ظاهرة االتتحار غري مرتبط بوجودك أت ، فهي موجودة قبل أن تولد وستبقى موجودة بعد أن متوت.  
 يث أهنا تفرض : الظواهر االجتماعية متارس على األفراد توعا من اإللزامية والقترية، اليت هي من القوة حزاميةـوة اإللـالق

 تفتها عليهم، هي موجودة رغما عنا. بعبارة أخرى، الظواهر االجتماعية تتجاوز اإلرادات الفردية.
 ، وال على التكلم بنفس اللغة... لكن إذا ما حاولنا حنن وأفراد اخلروج عنلباستفس النوع من المثال: لتنا جمربين على ارتداء  

لزامية متارسها قوة إ. إذن هناك واإلقصاء لتهميشتنجد أتفتنا عرضة للاحك والتخرية وحىت لتمع، فقواعد اللباس واللغة املوجودة يف اجمل
 علينا. واجملتمع الظاهرة االجتماعية
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اهتمام عامل االجتماع منصب على التجلي اجلماعي للظواهر االجتماعية. ول الظواهر االجتماعية تتجتد يف  
ع هو جتلياهتا اجلماعية )عامل االجتماع يهتم بدراسة اجلرمية أوثر من اهتمامه بدراسة األفراد، لكن ما يهم عامل االجتما 

 شخصية اجملرم، هبتم باالتتحار ال حبياة املنتحرين، بالزواج ال باألزواج(.
بعبارة  ي متتقل حبد ذاته.هذه الفكرة جتد مصدرها لدى دوروامي من اعتقاده أن للمجتمع وينوتة ووجود طبيع 
 األفراد الذين يشكلوته. أورب بكثري من ووته حاصل جمموعاجملتمع  ،أخرى

تفرض قيودا وضغوطا اجتماعية على أفعالنا. هو يرى  ،وتنتتب إليها ،دوروامي يرى أن اجملتمعات اليت تعيش فيها 
يشبه ما يف البىن  ،تتقراملثبات الصالبة و يتمتع بنوع من الجملتمع أن اأن للمجتمع اليد الطوىل على اإلتتان الفرد. و 

ن إ. عديدة املوجودة يف البيئة الطبيعية حولنا. وميكننا أن تتصور هذا الوضع إذا ما ختيلنا شخصا يقف يف غرفة ذات أبواب
 بنية الغرفة أو احلجرة حتدد مدى أتشطة هذا الشخص املمكنة وموقع اجلدران واألبواب حيدد منافذ الدخول واخلروج. 

لتزم أيت باعتباري أخا أو زوجا أو مواطنا، وأؤدي االلتزامات اليت أخذهتا على تفتي، فإتين "عندما أقوم بواجبا
ن إوباملثل، ف وتقع هذه املؤثرات خارج تفتي وأفعايل وتصرفايت... ...ف يف القاتون أو يف التقاليدعرّ مبا هو م  

ته يصادفها خارج تفته.  أية، أي املؤمن يكتشف منذ مولده عقائد وممارسات جاهزة حتدد مالمح حياته الدين
ار ومشاعر كن تتق اإلشارات والدالالت )اللغة( اليت استخدمها للتعبري عما يدور يف تفتي من أفأما و

بصرف النظر عن الطريقة اليت  ،هي مبنزله وياتات متتقلة وفاعلة اتتهجها يف حيايت املهنية،واملمارسات اليت 
 ن هذه املالحظات تصدق على اجلميع".إالعتبار ول فرد يف اجملتمع فاستخدمها هبا. وإذا ما أخذتا يف ا

 قواعد املنهج التوسيولوجيإمييل دوروامي،         

تقوم البنية االجتماعية يف تظر دوروامي بتقييد أتشطتنا بصورة متوازية، إذ أهنا حتدد املتارات ملا ميكن أن تفعله   
شأن جدران الغرفة. وألن عامل االجتماع يتتطيع دراسة الظاهرة االجتماعية بعيدا وأفراد. إهنا خارجة عنا، شأهنا يف ذلك 

 عن جتلياهتا الفردية، فذلك ألهنا توجد خارج األفراد.
املنتحر. لكن ما يهم عامل يف شخص  فراد،ياا تتجتد يف األأمثال: االتتحار وظاهرة اجتماعية تتحقق وتتجلى مجاعيا، و  

تحر بل التجلي اجلماعي لالتتحار، هو يهتم باالتتحار ال املنتحر، الفتاد ال الفاسد، اجلرمية ال اجملرم، االستهالك ص املنخاالجتماع ليس ش
 ال املتتهلك...اخل 

 االنتحار ظاهرة اجتماعية:
ته أالناس على  عالم وعند. فاالتتحار يقدم غالبا عرب وسائل اإلمل يكن صدفة االتتحارموضوع راسة اجتاه دوروامي حنو د

سباب شخصية )حالة اهنيار تاجتة عن مشاول وجودية، عاطفية، مالية...(. إذن أجيب دوافعه يف مربرات و  ،فعل فردي
 نفس فقط. ال االتتحار هبذا يكون موضوع للدراسة يف علم

ن الدوافع واملتببات أو ته ميكن دراسته وفهمه من زاوية سوسيولوجية، أثبات إلكن دوروامي وعرب دراسة االتتحار يريد 
     .)تتجاوز شخص املنتحر( ختفي أسباب اجتماعية تتجاوز الوعي الفردي عادة، الشخصية اليت يفتر هبا
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 ة:ـا كليـوجيـولـوسيـس
لوجودها يف الكل موجودة الظاهرة االجتماعية موجودة يف ول جزء ألهنا موجودة يف الكل، ال أهنا 'يقول دوروامي: ' 
 '. وهو بقوله هذا يكون قد تبىن مقاربة ولية يف دراسة اجملتمع.يف األجزاء'

 ،الدين ،التعليممثل:  (تعريف: التوسيولوجية الكلية مقاربة حبث تعترب أن البىن االجتماعية )الكل
. يقابلها )األجزاء( فرادهي من تأثر وتفتر سلوك األ ، التياسية...الثقافة ،التقاليد ،االقتصاد العادات

رب على العكس أن الظواهر والبىن االجتماعية سوسيولوجية أخرى هي الفرداتية )ماوس فيرب( اليت تعت مقاربة
 .)األجزاء( فعال معتقدات واجتاهات فرديةأهي تتاج  )الكل(

(، لكن هو الكل( من بإمكاهنم شرح وحتديد وتفتري الواقع االجتماعي )األجزاءبالنتبة لدوروامي، ليس األفراد )  
 (.  ءاز األجالذي بواسطة القوة اإللزامية والقترية للظواهر االجتماعية من يؤثر وحيدد ويفتر سلووات األفراد )  الكل

سوسيولوجي، أين يروز االهتمام على -لذا فهو يعتقد أن على عامل االجتماع أن يدرس اجملتمع من منطلق ماورو 
بقات االجتماعية، املدرسة، املؤستة االقتصادية... وليس على الوحدات االجتماعية الكربى )البىن( مثل: العائلة، الط

الوحدات االجتماعية الصغرى املكوتة لكل جمتمع: الفرد. إذن على عامل االجتماع دراسة الكل )اجملتمع( وليس األجزاء 
 . ة)األفراد(، وذلك بتبيان بعض احلتميات االجتماعي

 

 سـوسيـولـوجيـا حتميـة:
القوة اإللزامية اليت متارسها الظاهرة االجتماعية على األفراد، حيتم عليهم تبين طرق معينة يف  فاجملتمع وعن طريق 

 الفعل، الفكر والشعـور.
 أوثر من آخر. أو إىل ارتداء لباس معني، مساع توع موسيقى معنيأقرب إىل مثال: ووتك شاب جيعلك  
فراد. وهو تبيان خمتلف تأثريات الـب ىن االجتماعية على األاملنطق احلتمي متفرع عن مقاربة وليـة، ألته يهدف إىل  

 قول بأولوية الكل على اجلزء.ي
 

 مثــال االنتحـــار:
ملا قام دوروامي بدراسة االتتحار، فلقد تبىن سوسيولوجيا حتمية، عرب البحث يف االرتباطات املوجودة بني معدل  

ن، اجلنس، احلالة املدتية، مكان اإلقامة، الدياتة...(. من هنا فلقد وجد دميغرافية )الت-االتتحار وبعض املتغريات التوسيو
 أن معدل االتتحار:

 يرتفع مع التن. - 
 يرتفع مع حجم املدن: االتتحار يكون يف املدن أوثر من األرياف. - 
 أعلى لدى الرجال منه لدى النتاء. - 
 أقل لدى املتزوجني مقارتة بالعزاب واألرامل. - 

 



 خرشيالدين  األسماذ زين ..……………………………............………تجماا  حماضرات مقياس علم اال
 

 ... كلية العلوم االقمصادية، المجارية وعلوم المسيري....... السنة األوىل تجذ  مشرتك ميدان علوم االقمصاد، المجارة والمسيري
 1امعة سطيف تج

 
5 

 االجتماعي باالجتماعي:تفسير 
االرتباطات التابقة ستتمح لدوروامي من تقدمي تفتري اجتماعي لالتتحار. تباعا للمقاربة الكلية/احلتمية فهو يرى  

وحدها من ميكنها شرح وتفتري االتتحار من وجهة تظر سوسيولوجية. هبذا يكون قد أبعد  ةأن األسباب االجتماعي
طبيقه للمبدأ التايل: "التبب احملدد لظاهرة اجتماعية جيب أن ي بحث عنه بني الظواهر التفتريات النفتية للظاهرة بت

 االجتماعية التابقة وليس يف الوعي الذايت لألفراد".
بالرغم من هذا، فإن هذا املبدأ ال مينع عامل االجتماع من االرتكاز واالعتماد على تتائج عامل النفس.  

 م عامل االجتماع دون أن تشكل املادة األساسية لعلمه.فالتمظهرات الفردية للظاهرة هت
 أو كيف نفسر االجتماعي باالجتماعي االجتماعية لالنتحار... األسباب

أوثر من األخرى هلا استعداد  اقعر األنون...(، العرقية )بعض بعد إقصاءه للتفتريات النفتية )االتتحار تتيجة للج 
 ددات مناخية والطقس(، قام دوروامي بتبيان أن االتتحار مرتبط بعاملني اجتماعيني( ومناخية )االتتحار يعود حملرلالتتحا
 :اثنني

 

 :على حتب ارتفاع أو اخنفاض هذه الدرجة، مييز دوروامي بني توعني من االتتحار: درجة االندماج في المجتمع 
اجلماعي. مبعىن ملا تكون درجة  : ملا يكون األتا الفردي ذائب ومتتوعب متاما يف األتااالنتحار اإليثاري  

 االتدماج عالية جدا وما يف اجليش مثال، فهذا يرفع من خطر االتتحار. على هذا النحو يفتر دوروامي االتتحار العتكري
 .)الكاميكاز(

اجلماعة الفرداتية على اهلوية اجلماعية، مبعىن ملا تكون درجة االتدماج يف اجملتمع أو  تتفوق: ملا االنتحار األناني  
 اليت ينتمي إليها الفرد منخفاة جدا. وفق هذا يفتر دوروامي اتتحار األرامل والعزاب.

 

 :على حتب ارتفاع أو اخنفاض هذه الدرجة، مييز دوروامي بني توعني آخرين من االتتحار: درجة الضبط في المجتمع 
غبات الفردية مقيدة جدا فهذا يرفع من : ملا يكون معدل الابط عال جدا، أي ملا تكون الر االنتحار القدري  

 خطر االتتحار. وفق هذا يفتر دوروامي اتتحار التجناء والعبيد.
كون الرغبات الفردية ت: ملا يكون معدل الابط منخفض جدا، أي ملا ال (االنتحار الفوضوي )انتحار الضياع  

 ،من االتتحار ينتشر يف وق  األزمات االقتصاديةته توع إطر االتتحار. خمقيدة ومقننة بالشكل الكايف، فهذا يزيد من 
 األخالقية...و االجتماعية  ،التياسية

 من تضامن إلى آخر: الرباط االجتماعي...
يف جمتمع حيتل فيه الفرد يوما بعد يوم مكاتة أقوى، يتتاءل دوروامي حول ويفية متكن أفراد اجملتمع من االستمرار  

 تاامنية ويتمكنوا من تشكيل اجملتمع؟يف العيش مع بعاهم البعض بطريقة 
بصياغة أخرى للتؤال ووفقا للمقاربة الكلية: مـا الذي جيعل "الك ـل" )اجملتمع( يتحقق ويتتمر؟ ويف ينشأ  

 التاامن االجتماعي؟
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( يقف دوروامي على التحول الذي طرأ على شكل التاامن 1983يف وتابه "التقتيم االجتماعي للعمل" ) 
حيدد العامل الفاصل بني هذين النوعني من . دوروامي "تاامن عاويـ"إىل جمتمع ب "تاامن آيلـ"ن جمتمع باالجتماعي. م
 املهن واحلرف املختلفة. "، واملتعلق مبا عرفه اجملتمع من توسع ومتايز يفلعملاالجتماعي لتقتيم التاامن يف "ال

يها التلووات الفردية والنشاطات اإلتتاجية على درجة وبرية من هي جمتمعات تكون فالتضامن اآللي اجملتمعات التقليدية ذات  
. التاامن االجتماعي وقيما وأفكار متشاهبة التشابه. األفراد الذين يعيشون يف جمموعات صغرية ومتقاربة )القبيلة، القرية...( يتبنون سلووات

 ويعمل وفق طريقة آلية. (la similitude) الشبههنا يقوم على 
 وحيتل األفراد مكاتات خمتلفةدرجات متقدمة، تقتيم العمل يعرف ، أين تضامن عضويفهي ذات  حلديثةتمعات اأما اجمل 

مرتبطون ببعاهم البعض يف ، النادي، املدرسة...(، و يعيشون يف جمموعات وثيفة وخمتلطة )املصنع، املدينةويلعبون أدوارا متنوعة، وما أهنم 
املرتبط بتنظيم اجملتمع، ويعمل وفق طريقة  (la complémentarité) التكاملجتماعي هنا يقوم على . التاامن االخمتلف احلاجاتتلبية 

 .عمل جتم اإلتتان
إذن، حتب طرح دوروامي، التقتيم االجتماعي للعمل هو شاهد على االتتقال من جمتمعات بتاامن آيل إىل  

 جمتمعات أخرى بتاامن عاوي.
 

 دور تقسيـم العمـل:
ارتفاع كثافة امي "التقتيم االجتماعي للعمل" جيد مربراته يف التطور الذي عرفه اجملتمـع فيما خيـص حتب دورو 

. أما عن الدور الذي يعلبه تقتيم االجتماعي للعمل، فهو دور يف األساس اجتماعي،  وحجم التفاعالت االجتماعية
 فاعالت االجتماعية.وون تقتيم العمل هو أساس للتاامن وتتيجة الرتفاع وثافة وحجم الت
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 أسباب ظهور التضامن العضوي:

 
–العلمي بعلم االجتماع. ولقد تأثر علم االجتمـاع  فأوثر واتب ساهم يف االعرتا -ودون منازع–دوروامي يعد  

ة عرف  مفكرا آخر هو األملاين ولعقود طويلة هبذه املدرسة احلتمية الكلية، على الرغم من أن تفس الفرت  -خاصة يف فرتتا
 ماوس فيرب، والذي يعود له الفال يف وضع أسس مقاربة سوسيولوجية جديدة.

 

تحوالت في البيئة 
 االجتماعية

الحجم من تاحية الكثافةمن تاحية    

 المادية المعنوية

المسافة بين األفراد 
 في تقلص

 زيادة درجة االعتماد 

 تزايد تقسيم العمل

التعاونتقوية   

 ظهور التضامن العضوي

اتصال األفراد فيما تزايد  عدد األفراد في تزايد
 بينهم وبطريقة دورية
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 :4احملاضرة 
  Karl Marx( 1111-1911كارل ماركس )  جـ/

كارل ماركس يعترب يف نفس الوقت: فيلسوفا، رجل سياسة، عامل اقتصاد، عامل اجتماع، مؤرخ ومفكر. ومن غري  
ه املمكن حصره يف ميدان علمي واحد. لذا فليس مشروعا لنا اعتباره فقط عامل اجتماع، لكن ميكننا التأكيد على أنه بفكر 

 وأعماله كان أحد املسامهني األساسيني يف نشـأة علم االجتماع.
ماركس عايش ميالد اجملتمع الرأمسايل، شهد منو املصانع وتوسع اإلنتاج وما جنم عن كليهما من مظاهر التفاوت  

 عنصرين جديدين/أساسيني أتى هبما نظام اإلنتاج الرأمسايل: يرى أن هناكوعدم املساواة. ماركس 
اليت جيري  -مبا فيها املال واملعدات وحىت املصانع-وهو جمموع األصول واملوجودات  (le capital): رأ  املال أوال -

استخدامها أو استثمارها إلنتاج أصول جديدة يف املستقبل، ويسمي هذه العملية "تراكم رأ  املال". رأ  املال يف النظام 
 بالرأمساليني والذين ينتمون اجتماعيا لطبقة الربجوازية.الرأمسايل هو يف يد فئة قليلة يسميهم ماركس 

ويشري إىل قطاع العمال الذين ال ميلكون، ال وسائل اإلنتاج وال وسائل العيش،  (le salariat)ثانيا: العمل بأجر  -
ربجوازيني( مقابل ميلكون فقط قوة عملهم، لذا فهم مضطرون إىل أن يطلبوا االستخدام من أرباب رأ  املال )الرأمساليني/ال

أجـر. العمال يشكلون غالبية أفراد اجملتمع، وألهنم يشرتكون يف طريقة الكسب )األجر وليس امللكية( ولديهم نفس املصاحل 
 فهم يعتربون الطبقة الثانية اليت يتكون منها اجملتمع: طبقة العمال أو الربوليتاريا.

 

 :المـادية / االقتصادية القول بالحتمية
ة ملاركس كل جمتمع يتكون من عنصرين أو بنيتني: "بنية حتتية/مادية/اقتصادية" من جهة، وبنية بالنسب 

 "فوقية/المادية/اجتماعية" من جهة أخرى.
تشمل على النظام واملؤسسات السياسية  البنية الفوقيةو جتمع القواعد التقنية واالقتصادية للمجتمع،  البنية التحتية 

 لفلسفية الثقافية الشفوية والدينية للمجتمع.االجتماعية القانونية ا
يف منظومة الفهم والتحليل املاركسية، البنية التحتية )النظام االقتصادي، نظام اإلنتاج، منط ملكية رأ  املال( هي  

ة أخرى اجملال من تـحدد البنية الفوقية )نوع النظام السياسي واالجتماعي، نوع الثقافة واألفكار واملعتقدات واملواقف(. بعبار 
 االقتصادي حيتل مكانة مركزية يف فهم الظواهر السياسية اإلنسانية واالجتماعية.

 مقوالت ماركسية
سيطرة ال هي . همن ميلك رأ  املال )املال، املصنع، اآلالت...( يسيطر ويتحكم يف من ال ميلك .من ميلك يسيطر -

 تقتصر فقط على اجملال االقتصادي/املادي بل تتجاوزه إىل سيطرة اجتماعية سياسية ثقافية وأيديولوجية. 
 فكر الطبقة املسيطرة هو يف كل األزمان الفكر املسيطر يف العالـم. -
 يف األسرة، الرجل يلعب دور الربجوازي واملرأة دور الربوليتـاري. -
 لقتل الرأمسالية، الضرائب مث الضرائب وال شيء غري الضرائب. هناك طريقة واحدة فقط -
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 األفكار ما هي إال أشياء مادية منقولة ومرتمجة يف عقل اإلنسان. -
 ليس وعي النا  هو من حيدد وجودهم، بل إن طبيعة وجودهم هي من حتدد نوع وعيهم. -
 املادية بني البشر. إهنا لغـة احلياة الواقعية.إنتاج األفكار والتمثالت مرتبط أساسا بالنشاطات والتبادالت  -
 امللكية اخلاصة جعلت منا أغبياًء وحمدودي العقل، إىل حد اعتقادنا بأننا ال حنوز األشياء إال إذا ملكناها. -

 

 الطبقات االجتماعية في صلب التحليل:
(، اليت تنفرد بامللكية اخلاصة لرأمساليةخاصة على اجملتمعات احتليالت ماركس انصبت على دراسة اجملتمعات الطبقية ) 

( يعترب حمرك أساسي للتاريخ، إذن للتغري الصراع الطبقيلوسائل اإلنتاج. بالنسبة له املواجهة بني الطبقات االجتماعية )
 االجتماعي.
ني التعارض بني الطبقات االجتماعية هو أحد اخلصائص األساسية للمجتمع الرأمسايل. ماركس يفرق بني طبقت 

اجتماعيتني: طبقة الرأمساليني )الربجوازية( وطبقة العمال )الربوليتاريا(. هاتان الطبقان تدافعان عن مصاحل متعارضة، لكي 
حتافظ كل واحدة على مصاحلها وحتميها أو تثمنها فهي جمربة على الدخول يف مواجهة صراعية مع الطبقة األخرى. هذا 

ثـورة تكر  ديكتاتورية وحكم الربوليتاريا أو اجملتمع االشرتاكي، الذي وبعد مدة الصراع الطبقي يؤدي حسب ماركس إىل 
 يرتك اجملال جملتمع بدون طبقات: اجملتمع الشيوعي. 

من ما سبق، واضح جدا املكانة املركزية اليت يوليها ماركس للصراعات االجتماعية. إنـها عامل تغيري وجتديد  
 اعية )كما يرى دوركامي(.اجتماعيني وليست مؤشر فوضى اجتم

لوسائل اإلنتاج متيز اجملتمع الذي ينقسم بني من هم مالك للوسائل املستعملة يف تصنيع السلع واخلدمات  الملكية الخاصة
 ا)الرأمساليني يف النظام الرأمسايل(، وبني من ال ميلكون ال اآلالت وال املصانع وال األموال، ميلكون فقط قوة العمل  اليت يبيعوهن

 لألوائل )الرأمساليني( مقابل اجر، إهنم العمال.
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 :5احملاضرة 
 :Max Weber( 4291-4681) / ماكـس فيبــرد

 George)ساهم مفكرون أملان كثر مع مطلـع القـرن العشريـن يف نشـأة علم االجتمـاع، منهـم جورج سيـمل  

Simmel)  وفرديناند تونيس(Ferdinand Tönnies) لكن الذي كان له أكرب قدر من املسامهة يف علم االجتماع من .
 املنهجية واملفاهيمية/النظرية هو ماكس فيرب. الناحية

 

 موضوع الدراسة في علم االجتماع هو الفعل االجتماعي:
 مـفهيعرف فيرب علم االجتماع على أنه علم دراسة الفعل االجتماعي. "نسمي علم االجتماع، العلم الذي مهمته  

سلوكا إنسانيا ُيضّمنه  لـفعسار  وثاار ... نع ي االـمل التفسير السـبـبـي، ما يتيح الفعل االجتماعي عن طريق التأويل
 ''.فاعلين آخريناأفعال  عالقةالفعل الذي يكون املعىن املتضمن فيه على  فعل االجتماعيشخصيا، واالـ ى  ـمعنالفاعل 

 ـل االجتماعي؟الفعما 
 = سلوك + معىن الفعل
 = فعل )سلوك+معىن( + تفاعل الفعل االجتماعي

 :يالجتماعخصائص الفعل ا
  حسب تعريف فيرب، فإن الفعل هو سلوك إنساين له معىن لدى فاعله. إذن هو فعل ذي دالله لدى فاعله. لكي يعترب

 يرفع حظوظالتسجيل يف دورة تكوينية قصد مثال: سلوك ما فعال ااملعىن الفيربي جيب أن يكون حامال ملعىن االنسبة لفاعله. 
 . فعاليف حني أن اصطدام دراجيت اشجرة ال يعد   ذي معىن،يعد فعالالجياد وظيفة 

  سلوكات اآلخرين. مبعىن أن هذا الفعل  -رد فعل على-الفعل يصري اجتماعيا ملا يكون املعىن الذي يتضمنه هو نتاج
خرين ال ن اآلمثال: السلوك الدي ي ليس فعال اجتماعيا إذا ما كان تأمال وذكر فردي أليأخذ معىن حلظة التفاعل االجتماعي. 

ن طرف الفاعل يهم من املعىن املستهدف جنازة يعد فعال اجتماعيا، أل املشاركة يف صالة مجاعية و حضوريشاركون فيه.  لكن جمرد 
 اآلخرين )التعاطف مع أهل الفقيد، تقاسم احلزن واحلسرة، مرافقة الفقيد إىل مثوا  األخري...(.

 عالقة اسلوك ذي معىن لـ عمر. زيد على الفعل االجتماعي = سلوك ذى معىن لـ
هو  .نه فاعل اجتماعيإ، ريائن واعي وفاعل، وليس مفعوال اه. له قدرة على التأاإلنسان وفق طرح فيرب هو كا

 فردا كما يقول اذلك دوركامي. طيساهم يف صنع اجملتمع، هو ليس فق
 دوركامي: الفرد فيرب: الفاعل 
 جملتمع يصنع الفرددوركامي: ا فيرب: الفرد يصنع اجملتمع 

اعد هذا العرض ملوضوع الدراسة يف علم االجتماع حسب ما قال اه فيرب، يتوجب التأكيد على املالحظات  
 التالية:
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التمييز اني كون الفعل اجتماعيا أو ال، هو أمر صعب جدا يف الواقع. فيرب يعرتف اذلك عندما يقول أن األفعال  -
 االجتماعية أفعال غري اااتة.

عتبار الفعل اجتماعيا من عدمه، ال يرتبط اطبيعة الفعل، اقدر ما يرتبط ااملعىن الذي ُيضّمنه إيا  الفاعل )املعىن ا -
والسياق الذي حيدث فيه الفعل هو ما حيدد إن كان فعال اجتماعيا أم ال(. فتح مشسية ليس يف نفسه فعال اجتماعيا، ما 

 الذي حيدث فيه واألسباب الذي جعلت اإلنسان يقوم هبذا الفعل.هو السياق  اجيعل هذا السلوك فعال اجتماعي
مفهوم "املعىن" هو يف صلب مفهوم "الفعل االجتماعي" لدى فيرب، وهو أيضا ميثل جوهر املفهوم الفيربي حول علم  -

عال ذات معىن لديهم االجتماع. يف هذا السياق ميكن اإلشارة إىل الفرق اني دوريكامي وفيرب، لدى فيرب األفراد يقومون اأف
 ولدى غريهم، أما دوركامي األفراد ليس لديهم أي مسؤولية يف الفعل كوهنم ممارس عليهم حتمية اجتماعية.

 تصور فيرب لطبيعة عمل عامل االجتماع:
ة ، وفهم األفعال االجتماعياألفعال االجتماعية فهماـ، وفهم اجملتمع ال يتحقق اجملتمع فهممهمة عامل االجتماع هي 

 اليت تتضمنها. المعانيفهم ـال يتأتى إال ا
 لفعل االجتماعي:محددات/أنواع ا

 فيرب مييز اني أراع حمددات وأنواع للفعل االجتماعي: 
  .لالانني األولني: سلوك تقليدي وعاطفي، الفرد فيهما على درجة منخفضة من الوعي ااألسباب اليت تدفعه إىل الفعل

 ة فهو يفعله عفويا، تقريبا عن ردة فعل.  إن كان االعادة أو االعاطف
  أما الفعلني االجتماعيني اآلخرين: الفعل العقالين االقيمة واالغاية، فالفرد فيهما على درجة عالية من الوعي مبا يدفعه

يهمنا هو  إىل الفعل. هلذا فيرب خيصهما اتسمية األفعال العقالنية. ملا نقوم افعل عقالين االقيمة فالشيء الوحيد الذي
اإلميان يف اعض القيم )السياسية، الدينية، األخالقية...(. أما يف ما خيص األفعال العقالنية االغاية فاإلنسان يقوم مبقارنة 
وتكييف اإلمكانات اليت حيوزها مع األهداف اليت يريد الوغها، األفعال االقتصادية )االستهالك، االدخار، االستثمار...( 

 لنوع من الفعل. تندرج داخل هذا ا
 إذن هناك أفعال اجتماعية عقالنية وأفعال اجتماعية غري عقالنية. 
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 محددات/أنواع الفعل االجتماعي حسب فيبر

 
 علم االجتماع علم فهم:

ات السببية الفعل االجتماعي. الفهم يتم عرب تأويل وتفسري العالق "فهم" أن هدف علم االجتماع هو فيربيرى  
 .ضمن األفعال االجتماعية

 لكي أفهم معىن فعل اجتماعي ما، جيب أن أقوم اتأويله مث أفسر وقوعه.
 (أسباهبا وثاارها) تفسير+  (األفعال االجتماعية) تأويل= (املعىن) فهم الـ

 اني نوعني من الفهم:فيرب يف هذا اإلطار يفرق  
 (4=  2+  2)أنت تفهم اآلن ومباشرة معىن االقرتاح: وقت حدواه.  : اإلحاطة مبعىن الفعلاالتأويـل فهم ثين. 
 ه ، وهذا ما ميكن ار: الذي يعتمد على إعادة اناء األسباب والدوافع اليت أدت االفرد إىل الفعل الذي قام اهـم االتفسيـفه

 القدم ال رياضة أخرى(. )فهم ملاذا قام طفل ما ااختيار كرةاوضع الفعل يف السياق االجتماعي الذي حصل فيه. 
. مثال علم النفس ت حكرا علىالفهم هو إذن االنسبة لفيرب عملية منطقية وعقلية خاصة اعلم االجتماع وليس 

ت: الفهم االتأويل )عامل االجتماع يؤول انطالقا مما يالحظ ومما لوجي حسب فيرب يتضمن ويف نفس الوقو التفسري السوسي
 يب جملريات وثاار الفعل االجتماعي.ـبـيقوله له الناس( والتفسري الس

 
 

 

 

 فعل عقالني بالغاية

 

مبقارنة اإلمكانات 
 ااألهداف

 

 

مثال: االنضمام لدورة 
 زيادة فرص قصدتكوينية 

 )عن ختطيط( التوظيف

 فعل عقالني بالقيمة

 

 اعةـعن قن

 

 
 

مثال: التصرف انطالقا من 
قيم أخالقية، مجالية أو 
 سياسية... )عن قناعة(

 عاطفي سلوك

 

 اسيسـااألح
 اطفةـاالع

 

 

مثال: القيام اضرب إنسان 
 ثخر انتقاما منه )ردة فعل(

 تقليدي سلوك

 

 ادةـاالع
 اليدـقاالت

 

 
مثال: حتية االيد لزمالئك حني 

 دخولك القسم )عادة(

 وعي منخفض بدوافع الفعل وموجهاته وعي عال بدوافع الفعل وموجهاته



 خرشيالدين  األسماذ زين ..……………………………............………تجماا  حماضرات مقياس علم اال
 

 ... كلية العلوم االقمصادية، المجارية وعلوم المسيري....... السنة األوىل تجذ  مشرتك ميدان علوم االقمصاد، المجارة والمسيري
 1امعة سطيف تج

 
4 

 :الحديثةية لماـجذور الرأس
رب (، يتساءل فيرب حول: ملاذا نشأت الرأمسالية يف الغ1095يف كتااه "األخالق الربوتستانتية وروح الرأمسالية" ) 

دون غري  من اقاع العامل؟ فيما كانت حضارات الصني واهلند والشرق األوسط تتقدم الغرب يف جماالت العلوم والتقنية 
 ؟ 11والنماء االقتصادي، ما الذي حفز أوراا إىل أن تتصدر موقعا طليعيا متقدما اداية من القرن 

ا الصناعة احلديثة عن أطوار سااقة من النشا  االقتصادي. يرى فيرب أن علينا أوال، أن نتبيّـن الكيفية اليت متيزت هب 
وصحيح أن احلضارات الكربى السااقة قد مجعت اروات هائلة، وكانت الشعوب حريصة على إعالء شأن الثروة املادية 

ادي اتسم يف والتمتع هبا، واستخدامها ألغراض األمن وتعظيم السلطة والقوة االقتصادية والعسكرية. غري أن النمو االقتص
الغرب اسمات جديدة فريدة، يطلق عليها فيرب اسم "روح الرأمسالية"، وهي منظومة من املعتقدات والقيم اليت محلها أوائل 
التجار والصناعني الرأمساليني. فقد حرص هؤالء ثنذاك على جتميع الثروة االفعل والعمل طوال الوقت )احلياة ألجل العمل، 

، غري أن أسلوب حياهتم كان األقرب إىل التقشف وإنكار الذات. وادال من أن يبددوا ما توافر ال العمل ألجل احلياة(
 لديهم من اروات ثاروا إعادة استغالهلا واستثمارها للتوسع والتطوير يف مشروعاهتم التجارية واالقتصادية.

من يف الدين، ويف توجه دي ي حمدد هو يعتقد فيرب أن أصول التوجه الكامنة يف روح التطور إىل الرأمسالية إمنا تك 
املذهب الربوتستانيت )الكالفي ي ااخلصوص(. وكان أول الرأمساليني من أتباع هذا املذهب، ووفق هذا التوجه فإن على البشر 

يعترب يف  أن يزاولوا مهنة أو عمال وأن يتقنوا العمل فيه ملرضاة اهلل وتعظيمه، وأن النجاح يف عمل يفضي إىل االزدهار املادي
حد ذاته مؤشرا أساسيا على أن اإلنسان قد يدخل يف عداد هذ  النخبة املختارة للخالص، وكان من نتائج هذا املعتقد أن 
تولدت لدى أتباعه رغبة عارمة يف حتقيق النجاح االقتصادي. ولعبت هذ  التعاليم الدينية دورا أساسيا يف تشكيل النظام 

خرجت من إطارها الدي ي األصلي لتصبح ركنا أساسيا يف املنظومة القيمية والثقافية املؤارة يف االقتصادي اجلديد، حىت أهنا 
 اجملتمع الرأمسايل.

 
 العقالنية، مبدأ المجتمعات الحديثة:

يرى فيرب أن أهم ما مييز احلدااة هو ظهور ومنو العقالنية. واليت من مؤشراهتا األساسية انتشار البريوقراطية يف    
 (.ارقرطة اجملتمعتمع )اجمل

 .وليس على األحكام القيمية ،على تتبع األهدافو  هي منطق فعل مؤسس على العقل العقالنية
 هي أيضا، تنظيم احلياة االقتصادية واالجتماعية انطالقا من مبادئ الكفاءة املرتكزة على املعرفة التقنية.

و عامة )مهنية، عائلية، علمية...(، تتجه يوما اعد فيرب يالحظ أن جمموع النشاطات اإلنسانية، خاصة كانت أ 
 يوم إىل أن تصبح نشاطات عقالنية أكثر. وهو األمر الذي ملسه اوضوح يف االث جماالت:

اجملال األول: معايري االختيار. فاملعايري واالعتبارات اليت يرتكز عليها الناس للقيام خبياراهتم يف احلياة  - 
زواج، العمل، االنتخاب...( تتسم االعقالنية )احلساب، الراح واخلسارة، الفعالية، املصلحة، )االستهالك، الدراسة، ال
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على معايري اقتصادية، تقنية،  قدم حمرتف، اختيار الالعبني يرتكز مثال: يف فريق كرةاملنفعة...( وتبتعد عن كل ما هو أحكام قيمية. 
 تكتيكية، وليس على معايري دينية أو عاطفية.

ال الثاين: فضاءات احلياة االجتماعية )احلياة اخلاصة، فضاء العمل، فضاء الرتفيه، فضاء الدراسة...(. هناك اجمل - 
توجه واضح إىل استقالل كل فضاء انفسه، فالدين مثال صار حمصورا يف فضاء احلياة اخلاصة ااعتبار  شأنا خاصا ال حيق 

 لزمالء العمل مثال )فضاء العمل( التدخل فيه.
اجملال الثالث: العالقات االجتماعية. واليت أخذ البعد الشخصي فيها ااالحنصار، فبعد أن كانت العالقة يف  - 

املصنع مثال هي عالقة اني أشخاص هم: حممد وملاين، سامية دوار، فتحي رقاد ورضا اكرار، صارت عالقة اني موظفني: 
كل منهم وظيفة ومرتبة حمددة يف اهلرم التنظيمي للمصنع. ما املدير، سكرترية، رئيس مصلحة التسويق وتق ي اآلالت، ل

يالحظ يف هذا املثال هو أن البعد الشخصي يف العالقة قد مت تغييبه لصاحل اعد ثخر تنظيمي تراتـيب له عالقة اطبيعة 
 الوظيفة واملنصب اخلاصة اكل واحد منهم.

اءات احلياة االجتماعية(، كون الفصل اني الفضاء هذا املثال ينطبق أيضا على حديثنا عن اجملال الثاين )فض 
اخلاص وفضاء العمل هو فصل واضح. فمحمد ملاين هو حممد اان علي ملاين يف فضاء احلياة اخلاصة )اعد شخصي(، 

 لكنه املدير يف فضاء العمل )اعد تنظيمي(.
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