حماضرات مقياس علم االتجماا ……… ……………………………..............األسماذ زين الدين خرشي

احملاضرة :1
ماهية علم االجتماع أو ما طبيعة عمل عالم االجتماع

إذا ما حاولنا تقدمي تعريف مبسط لعلم االجتماع ،فباإلمكان القول أنه "علم دراسـة اجملتمع" .إنه تعريف على
بساطته حيتاج إىل تعريف له .مشكلة هذا التعريف أنه حيتاج إىل تعاريف أخرى .نفس األمر ميكن أن يقال على تعاريف
أخرى لعلم االجتماع ،مثل :علم االجتماع يدرس الظواهر االجتماعية ،السلوكات االجتماعية.....إخل.
علم االجتماع وبقية العلوم االجتماعية (االقتصاد ،علم السياسة ،األنثروبولوجيا ،علم النفس )...يشرتكون يف
موضوع واحد للدراسة والبحث ،والذي هو اجملتمع واإلنسان .لكن ما مييز علم االجتماع عن بقية العلوم االجتماعية هو
مقاربته وطريقة تناوله ملوضوع الدراسة هذا .إنـه يأخذ من كل العلوم االجتماعية قصد تكوين تصور ورؤية شاملني حول ما
يدرس.
إن الباحث يف علم االقتصاد يدرس االقتصاد (جزء) يف اجملتمع (الكل) ،والباحث يف علم السياسة يدرس
السياسة (اجلزء) يف اجملتمع (الكل) ،أما األنثروبولوجي فيدرس الثقافة (اجلزء) يف اجملتمع (الكل) ،وعلى نفس املنوال يقوم
عامل النفس ،عامل الرتبية واملؤرخ بدراسة أجزاء معينة (شخصية اإلنسان ،الرتبية واملدرسة ،األحداث والوقائع املاضية) من
الكل الذي هو اجملتمع واحلياة االجتماعية .الباحث يف علم االجتماع وعلى خالف البقية ،موضوع دراسته هو ال ُكـل أي
اجملتمع .إذن فموضوع الدراسة لديه يشمل :االقتصادي والسياسي والثقايف والنفسي والرتبوي والتارخيي...اخل ،أي يشمل
كل ما هو اجتماعي.
علم االجتماع كمشروع معريف هو مشروع مذهل وشديد التعقيد ،كون أن موضوعه األساسي هو سلوكاتنا
وأفعالنا ككائنات اجتماعية .ومن هنا فإن نطاق القابل للدراسة فيه يتسم باالتساع الكبري والتنوع ،إذ يبدأ من تفاصيل
حياتنا اليومية (األحاديث واللقاءات العابرة بني الناس) إىل أن يصل لدراسة اآلليات االجتماعية العاملية (العوملـة وحوار
الثقافات).
إن معطيات حياتنا اليومية يف اجملتمع تتأثر تأثرا كبريا بوقائع اقتصادية سياسية ثقافية نفسية وتارخيية .لذا فإن فهم
هذه املعطيات احلياتية اخلاصة بكل من األفراد واجلماعات ،ال بد وأن مير عرب فهم وحتليل للسياقات الكربى (االجتماعية،
االقتصادية ،التارخيية ،السياسية ،الثقافية )...اليت جتري داخل اجملتمع .هذا هو جوهر النظرة السوسيولوجية.
التفكري بطريقة سوسيولوجية ،هو تبين ملقاربة تتسم باالتساع والشمولية ,نظرة تتضمن كافة أبعاد الواقع
االجتماعي .على عامل االجتماع أن يكون قادرا على التحرر من الظروف الشخصية و أن يضع األمور يف سياق أوسع.
إنه ارتقاء من نظرة شخصية تنظر يف نفس االجتاه ومن زاوية واحدة ،إىل نظرة أوسع تشمل كل اجتاهات وزوايا الظاهرة
املدروسة .إن التفكري السوسيولوجي يف جانب كبري منه يعتمد على إعمال "اخليال السوسيولوجي".
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اخليال السوسيولوجي يتطلب يف املقام األول أن ننأى بأنفسنا عن اجملريات الروتينية ،ليتسىن لنا إلقاء نظرة جديدة
عليها .أنظـر على سبيل املثال إىل تناولنا فنجانا من القهوة ،ما الذي ميكننا قوله عن هذا املوقف من ناحية علم االجتماع؟
عن هذا املوقف الذي ال يبدو يف الظاهر مثريا لالهتمام بوسعنا قول الكثري يف واقع األمر.
أوال ،ميكننا أن نشري إىل أن القهوة ليست جمرد شراب منعش أو منبه ،بل إن هلا قيمة رمزية باعتبارها جزءا من

أنشطتنا االجتماعية اليومية ،والطقوس اليت تصاحب احتساء القهوة أهم من استهالكنا هلا .فنجان القهوة هو عالمة فارقة
يف الروتني اليومي .احتساء القهوة كما تناول الطعام هو مناسبة للتفاعل االجتماعي وممارسة الطقوس.
ثانيا ،القهوة من العقاقري .فهي حتتوي على الكافيني الذي حيفز الدماغ ،لذا جند أن الكثري من الناس حيتسون

القهوة سعيا وراء جرعة يومية من هذا املنبه (الكافيني) ،لذا فتعاطي القهوة يؤدي إىل تعود اجلسم عليها ،بتعبري آخر يؤدي
إىل اإلدمان عليها .حمتسي القهوة هو إذن مدمن .لكن رغم هذا أكثر الناس ال يعتربون من يتعاط القهوة مدمنا ،يف حني
أهنم يعتربون الذي يتعاط املخدرات مدمنا .إهنا مفارقة رمبا سطحية لكن عامل االجتماع يهتم بدراستها ويعرف أساباهبا:
هل اإلدمان مفهوم طيب أم اجتماعي؟ ما هي املعايري اليت جتعل من عقار ما خمدرا؟ هل هي معايري واعتبارات طبية أو
اجتماعية ،أم االثنني معا؟  ...إحلاح مثل هذه األسئلة وأمهيتها يزيد إذا ما عرفنا مثال أن بعض اجملتمعات تتساهل
وتتسامح مع استهالك الكوكايني أو املارخيوانا :بعض الطوائف الدينية يف اهلند ،جامايكا.
ثالثا ،الشخص الذي يتناول القهوة يدخل يف شبكة معقدة من العالقات االجتماعية واالقتصادية اليت متتد إىل

أحناء أخرى من العامل .القهوة هي أحد املنتجات اليت تربط بني الناس يف أغين البلدان وأفقرها ،فهي تستهلك بكميات
هائلة يف اجملتمعات الغنية ولكنها تزرع وتنتج يف اجملتمعات الفقرية (إفريقيا وأمريكا الالتينية) .القهوة حتتل املرتبة الثانية بعد
النفط باعتبارها السلعة األكثر تبادال يف التجارة العاملية.
رابعا ،فعل شراء القهوة واحتساءها يدخل ضمن منظومة ثقافية لالستهالك وطريقة يف العيش .تناول القهوة

منتشر بني سكان اجلزء الغريب من الكرة األرضية ،يف حني أن سكان اجلزء الشرقي يفضلون عليها الشاي .إن القرارات اليت
يتخذها املستهلكون حول نوع القهوة ومصادر إنتاجها أصبح ميثل خيارات ألسلوب احلياة.

خامسا ،القهوة واحدة من املنتجات اليت توجد قلب السجاالت الراهنة حول العوملة ،التجارة الدولية ،حقوق
"مسـيّسا".
اإلنسان (عمالة األطفال) ومحاية البيئة .مع انتشار القهوة وتزايد شعبيتها ،أصبحت منتوجا ُ
إن هذا املثال حول "تناول فنجان القهوة" وعلى بساطته ،يـبني لنا أن وراء كل سلوك بسيط أو معقد يقوم به
الفرد أو اجلماعة ،هناك دائما اعتبارات سوسيولوجية (اجتماعية اقتصادية ثقافية سياسية فكرية )....يف اخللفية .عدم رؤيتنا
هلا ال يعين أهنا غري موجودة أو غري مؤثرة .اخليال السوسيولوجي يتيح لنا إدراك أن الكثري من األحداث والظواهر
والسلوكات االجتماعية إمنا تعكس قضايا أوسع ،أهم أعقد بكثري.
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البطالة مثال هلا أبعاد عدة .بعد اقتصادي مرتبط بقانون العرض والطلب يف سوق العمل .بعد سياسي يتمثل
يف سياسات التشغيل (خلق مناصب شغل) لدى احلكومة واألحزاب السياسية .بعد اجتماعي خاص بآليات

التضامن والتعاون االجتماعيني للحد من اآلثار السلبية للبطالة .بعد نفسي يتعلق باآلثار النفسية للبطالة على
الشخص الذي يعاين منها .بعد ثقافي حول ما ميثله العمل يف ثقافة اجملتمع ...اخل.

اجلدول التايل حيوي قائمة -غري مكتملة -لبعض فروع علم االجتماع وجماالت الدراسة فيه .النظرة األوىل على
اجلدول تبني التنوع الواضح يف الدراسات السوسيولوجية .يرجه ذلك إىل التنوع املميز للحياة االجتماعية ،فهي تشتمل على
االقتصادي ،السياسي ،الثقايف ،الديين ،الرتبوي....إخل
حـول العمـل
علم اجتماع العالقات الصناعية

علم اجتماع املهن

علم اجتماع العمل

علم اجتماع اجلمعيات والنقابات

علم اجتماع املنظمات

علم اجتماع املؤسسة

علم اجتماع البطالة

علم االجتماع االقتصادي
حـول العالقة فرد/مجتمع

علم اجتماع الفرد

علم اجتماع الطبقات االجتماعية

علم اجتماع التغري االجتماعي

علم اجتماع العائلة

علم اجتماع اجلندر (النوع= النساء/الرجال)

علم اجتماع اهلوية

علم النفس االجتماعي
حـول طـرق العيـش
علم االجتماع احلضري

علم االجتماع الريفي

علم اجتماع الفقر والتهميش

علم اجتماع االستهالك

علم اجتماع الثقافة

علم اجتماع الفن

علم اجتماع الرياضة

علم اجتماع اإلعالم واالتصال

علم اجتماع احلياة اليومية

علم اجتماع الرتبية واملدرسة

علم اجتماع العلوم
حـول األفكار والمعتقدات
علم اجتماع الديانات

علم اجتماع القيم

علم اجتماع املعرفة

علم اجتماع الفرق الدينية
حـول المـواطنـة
علم اجتماع االنتخابات

علم اجتماع السياسة
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لمـاذا نـدرس علـم االجتمـاع؟

ألن علم االجتماع يهتم بدراسة ظواهر نابعة من الواقع االجتماعي املعاش (االحنراف ،التهميش ،العمل ،الفساد،
العائلة ،العنف ،االستهالك…) ،يتشكل لدينا انطباع بقرب هذا العلم ومواضيعه من حياتنا .إال أنه جيب التأكيد على أن
الفهم املوضوعي والدقيق هلذا الواقع االجتماعي ال ميكن أن يتم دون معرفة سابقة مباهية علم االجتماع من ناحية موضوعه
ومنهجه ورواده.
إن علم االجتماع بطبيعته مصدر للتنوير يعود علينا بثالث فوائد على األقل:
 .1زيادة معارفنا بالعامل الذي نعيش فيه ،عرب صياغة أحكام ومواقف موضوعية أكثر .فمجرد االنتماء إىل
جمتمع ما ال يكف ملعرفته .علم االجتماع بتجاوزه للمسلمات واخرتاقه للظاهر من الواقع االجتماعي
وبكشفه عن املسكوت عنه وخرقه للطابوهات ،من شأنه أن يساهم يف تشكيل رؤية نقدية لدينا حول
العامل واجملتمع اللذين نعيش فيهما.
 .2التنوير الذايت ،بزيادة معرفتنا بذواتنا وتعميق فهمنا ألنفسنا .فكلما زادت معرفتنا بالبواعث الكامنة وراء
أفعالنا وخياراتنا وتعمق فهمنا ألساليب عمل اجملتمع الذي نعيش فيه ،تعززت مقدرتنا على التحكم والتأثري
يف مستقبلنا.
 .3تنوير من يف أيديهم السلطة (السياسية ،االقتصادية ،االجتماعية ،الدينية ،الثقافية )...ومساعدهتم على
طرح األسئلة املناسبة واختيار املقاربات الناجعة يف تسيريهم لشؤون اجملتمـع .فالسياسات واخلطط اليت ال
تنطلق من وعي مباشر مبسارات حياة الناس الذين تستهدفهم ال تتوفر على أي فرصة للنجاح.
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