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 مفهوم علم االجتماع -  01

 : مقدمـــــة

صيل املخيال السوسيولوجي )االجتماعي( وكذا نشأة علم          ياً على كيفية  تعرف تدر  هذ احملاضرة س
ظرية األساسية وأساسه العلمي ، ذلك أن علم االجتماع له بالغ  االجتماع كمجال للمعرفة ،إضافة إ أطر ال

ا العامة.   األمهية  حيات

ديثة مما جعل  لذا ، يعتربعلم االجتماع تلك تظمة للمجتمعات اإلنسانية برتكيز خاص على األنساق ا الدراسة امل
ماعات ،  ال علم االجتماع واسعا جدًاحيث يدرس علماء االجتماع كل العالقات اإلنسانية كل  بئته : كا

رمية وا ه من عالقات كالزواج، الصحة و املرض، ا لعقوبة ، و كل هذا يقع واملؤسسات وكذا اجملتمعات وما تتضم
ال علم االجتماع .                                                  ضمن 

تلفة من املفاهيم العامة           احي  بع من م دير استعراض بعض التعريفات هلذا العلم و ال ت و من ا
ظرية السوسيولوجية و ال توحي إ مدى التقارب الذي يتجه  إليه علماء االجتماع  بعض املسائل األولية  ال

 كتعريف العلم   

إنه من الصعب تعريف علم االجتماع ، الختالف العلماء على تعريف واحد  من جهة ، والرتباط تعريف علم  
هجه بل و بعالقته بالعلوم االجتماعية و غري االجتماعية من جهة أخرى ، االجتماع ارتباطا تاما مبوضوعه و مب

ظريات و املذاهب االجتماعية املختلفة .ا  ألمر الذي أدى إ تعدد التعاريف بتعدد العلماء و بتعدد ال

أوملن أطلق مصطلح علم االجتماع /  Augest.Conte هذا،ويعترب أوجيست كونت
ديد مصطلح الفيزياء  1839عام  Sociologie السوسيولوجيا ،حيث كان يريد أن يطلق على العلم ا

ه نبذ  بعد أن بدأ العامل البلجيكي أودولف كاتيليه  عمل دراسات إحصائية  Adolphe االجتماعية و لك
ثه بالفيزياء االجتماعية.  عن اجملتمع و مسى هذا امليدان من 

ا لدرا صائص العامة املشرتكة بني أنواع الظواهر االجتماعية، مما يدفع سة و يعرف أوجست كونت بأنه : "دراسة ا
كما   –العالقات و االرتباطات بني األنواع املختلفة من الظواهر االجتماعية كالعالقة بني الدين و االقتصاد مثال 

غرافيا و  -أشار ماكس فيبري  و كذلك دراسة االرتباطات بني الظواهر االجتماعية و غري االجتماعية كا
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صائص العامة املشرتكة خلص إ دراسة ا بني كل أنواع الظواهر االجتماعية استكماال للدراسات  البيولوجيا ، ل
 السابقة.

هو الدراسة العلمية للسلوك االجتماعي لألفراد  واألساليب  Sociology فعلى اعتبار أن علم االجتماع     
هج العلمي، فإن هذا يعترب توجها أكادمييا جديدا نسبيًا تطور  تظم هبا اجملتمع بإتباع خطوات امل  أوائل ال ي

اس ليس باعتبارهم  أفرادا ، لكن   القرن التاسع عشِر كعلم يهتم بالعمليات االجتماعية ال تربط وتفصل ال
موعات و ح كمؤسسات. ظيمات و  كأعضاء  ت

وأن علم االجتماع  لذا ، فعلم االجتماع هو الدراسة العلمية للمجموعات االجتماعية عرب كل سلوك بشري ،    
جة األو علم باالسباباملوضوعية وإدراك ألحوال البيئية احمليطة بالدارس للظاهرة هو بالدر 
 ( 197،بناني)1االجتماعية

ات    ا ككائ َعله ذا توجه تطبيقي بشكل أعم ، فهو يهتم بسلوك اك توجه حا  علِم االجتماع  و ه
ليل عملي ة االتصاالت القصرية بني األفراد إ اجتماعية ، بصفته يشكل حقال جامعا لعدة اهتمامات من 

 دراسة العمليات االجتماعية عامة.

ية و اليونانية إال أن هذين الشقني يعربان بوضوح ما يهدف     و مع أن مصطلح علم االجتماع مركب من الالتي
ديد إ إحراز ، ذلك أن  لوجيا تع الدراسة املتخصصة وذات مستوى عال ، و على سبيل   logy  العلم ا

فس يعتربان دراسة متخصصة للحياة و العقل على التوا ، أما لفظة  املثال البيولوجيا و علم ال
يان دراسة اجملتمع على مستوى   socio  سوسيو تشري إ اجملتمع ، و هكذا فإن شقي كلمة علم االجتماع يع

 . لتجريدعال من التعميم و ا
كما يعرف علم االجتماع بأنه علم اجملتمع على اعتبار أن اجملتمع عبارة عن سلوك أي مجاعة مكونة من          

ا  ات( يعيشون ضمن حياة متشاركة  وسيلتهم    ذلك التفاعل   و العالقات املتبادلة ، و من ه أعضاء )كائ
فها التفاعل اإلنساين املعرب عن يكون موضوع علم االجتماع هو دراسة السلوك االجتما عي اإلنساين ال يكت

 سلوك اإلنسان  عالقته بغري .   

                                                           
د ابن خلدون1 اين  -البالغة والعمران ع زائر  –مد الصغري ب امعية ا  .1996ديوان املطبوعات ا
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َّل وفهم البحث لذا تساعد نتائج        قادة اجملتمعات من أكادمييني، ومشّرعني، وسياسيني وغريهم ممن يهتمون 
اسبة ، ويعمل أكثر علماء االجتماع  عدة اختصاصات، مثل  املشاكل االجتماعية وصياغة سياسات عامة م

ظيم االجتماعي، والتغري االجتماعي، والتقسيم الطبقي االجتماعي، والعالقات العرقية و  ية ، التعليم ، الت اإلث
ضري ، والعالقات اإلنسانية ، علم  فس االجتماعي، ِعْلم االجتماع املقارن والسياسي والريفي وا العائلة، ِعْلم ال
 السكان ، علم اإلجرام واملمارسات االجتماعية.... وغريها                                                     .  

علم االجتماع بأنه : "الدراسة العلمية للحياة   Nimkoff و نيماكوف   Ogburn نو يعرف أوجرب        
ظيم االجتماعي الذي  ياة االجتماعية تقوم على التفاعل ، و التفاعل يؤدي إ الت االجتماعية"، و يريان أن ا

أيت على ذكرها يؤدي بدور إ خلق أشياء كثرية كاملباين و املوسيقى و األخالق. أي إ خلق الثقا فة و ال س
اضرة الحقة صائص  ،  و ما دام علم االجتماع يدرس هذا كله فإنه صا ألن يكون علما عاما يعا ا

ماعات و اجملتمعات املختلفة.     املشرتكة بني ا

 تاريخ علم االجتماع - 02 

 :إسهامات الفكر الشرقى القديم2-1

ا اتسم الفكر  حقا ن لقد          ية ، حيث نشأ  أحضان املعابد و تب ضارات القدمية  بالصبغة الدي   ا
ظام األسري ودعائم استقرار و مقوماته األخالقية  و تراكماته االجتماعية و ما   رجال الدين ، كما اهتم بال

ومي مثل عدم اإلعتداء يعرتيه من متثالت وجدانية ، ذلك أن السابقني اهتموا بتحديد قواعد السلوك اإلنساين الق
 ... على ملكية الغري واحرتام الكبار

د .         فقد أشارت كتاباهتم إ الصراع الطبقي بني القادة و ا

 الفلسفة اليونانية القديمة  2-2  

د وفلسفات          مما يشاع أن الفلسفة كانت هي السابقة لعلم االجتماع حيث كانت سابقة له مثل مانو باهل
ة و اليونانيني .   الفراع

ة الفاضلة  اليونان على يد أفالطون و أرسطوا أوضح دليل    .وتعترب فلسفة املدي

ة الفاضلة كما رآها و أعتقدها أر سطوا هي  يا املثا هذا ، و املدي ة خيالية مثاليه قائمه علي الفكر ا مدي

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A&action=edit&redlink=1
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ها  كتبه السياسية والقانونية ألنه أساء إ األسرة ومل ميجدها ه تراجع ع ها  كتبه االجتماعية ولك  ،فتحدث ع
تلف عن الفكر الدي  -:هوالذي كانت أهم معامل  أما لدى الفكر اليوناين  فقد توصل كسابقه بالفلسفة ال 

تقل من البسيط ا املركب ، وكان سعيهم إ جعل     اجملتمع  تأكيد مبدأ التغري اإلجتماعي وأن اجملتمعات ت
عل الفرد  ة الفاضلة   قق املثل العليا ال تقوم عليها املدي دما  يقوم على الرتابط  قق الفضيلة الكاملة ع

جملتمع على عالقته القوية بالفرد مما يوطد تلك العالقة وذلك العضوي مع غري  ككائن اجتماعي ، حيث يقوم ا
دث )ابن خلدون( عن العوارض الذاتية  اربني ، وقد  اع ،  بتقسيم العمل بني فئات اجملتمع من حكام  ، ص

رب أيام العرب والعجم والرببر ومن عاصرهم من السلطان األكرب ، مث توصل هلا بعد   500من كتاب املبتدأ وا
اضر .       ة )أوجست كونت( ومساها القوانني وتوصل لفكر من ا  س

أما ابن خلدون توصل لفكرة علم االجتماع من التاريــخ ومسا علم العمران نتيجة العوارض الذاتية املستمد من   
ة واإلغريق.                                               التاريخ وألنه قبل ابن خلدون تكلم فيها الفراع

تصف القرن    و ارتكز على القوانني   19أما أوجست كونت مساها الفيزياء االجتماعية مث علم االجتماع  م
اعية وخروج املرأة للعمل وتغري منط  االجتماعية ال الحظها من خالل التغريات  اجملتمع الفرنسي مثل الثورة الص

وية ونزوح سكاين من القرى إ املدن، ذلك أن فكرة القوانني االجتماعية العوائل من عائلة ممتدة إ عائله نو 
كمها. ضارات واجملتمعات ال تسري حسب أهوائها إمنا يوجد نظام تسري عليه وقواعد   تكمن  أن األمم وا

اح        ف كتابات كونت من غموض حوله  وحول كتاباته فالسؤال الذي يطرح بإ من قبل هذا ، و مع ما يكت
تقديه هو : هل يتعلق االمر ب عامل أم  الهويت    A .R .( Nisbet.2،   ( 228 بعض م

هج.                                            ددها مفاهيم ونظريات  امل دد علم االجتماع  املعرفة االجتماعية وال                                                                      هذا ، و 
ضاري لكل علم فإن العلماء  في  طياهتا البعد الدي وا و كجدل متواصل بني ضف حضارتني لإلنسانية 
يعتقدون أن كونت هو مؤسس علم االجتماع وأن ابن خلدون هو أحد الفالسفة ذلك أن ابن خلدون كان 

طق والفهم ودراسة تاريخ  بصفته مؤرخا  يتحدث عما هو كائن وتوصل لفكرة العوارض االجتماعية عن طريق امل
هج تسري عليه  تلك املفاهيم وقد انتقد ابن خلدون  اك م بامتياز رغم موسوعيته  و تكليفه بالقضاء وأن ه

هم وخارج عن هذا األمر  . عله ليس م هجهم مما   الفالسفة ونقد م

                                                           
2
NisbetRAThe Sociological tradition London Heinemaun1967  . 
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سر تعريفا لعلم اإلجتماع بأنه العل ظم اإلجتماعية و ويقدم هربرت سب م الذي يقوم بتفسري و توضيح نشأة ال
تلف  ظم اإلجتماعية ببعضها، و على العلم املقارنة بني اجملتمعات البشرية على  مع ال تطورها و العالقات ال 
شأة ، و التطور ، و كذلك  أنواعها و أشكاهلا أو أن تكون هذ املقارنات بني اجملتمعات من حيث اختالف ال

اء ، و الوظيفة اإلجتماعيةا  . إلهتمام بدراسة عملية الب

 قبل الميالد    -الفكر االجتماعي لدى قدماء اليونان  3 -2

ضارات القدمية و خاصة املصرية و اليونانية            حقا، لقد ارتبطت بدايات الفكر االجتماعي اإلنساين با
د الفيلسوف واملفكر  أفالطون  و تلم توقف ع يذ أرسطو ، الذين ظلت أعماهلما خالدة كمفكرين كبريين ول

ث   وث و أفكار لعلماء من الشرق  و الغرب األقدمني مثل اكتيانوفون الذي  حيث أعقبت أعماهلم 
ز و الرتبية االجتماعية السياسية و الطغيان و أثر على الفرد و اجملتمع .  االقتصاد امل

در االشارة إ          دور الفيلسوف اليوناين  أبيقور  مكتشف الدوافع اإلنسانية .  و 

مع املراجع على ارتباط الفكر االجتماعي اليوناين القدمي بإسهامات فيلسوفني كبريين مها        هذا ، و تكاد 
 أفالطون و أرسطو :

مهورية( ) السي أفالطون: -1 ها فكر االجتماعي و هي ) ا ص ترك أفالطون كتبا  ضم اسة ( ) القوانني ( 
 فيها إسهاماته الفكرية البارزة و هي :

تمع تطور حسب املراحل التالية : تطور المجتمعات اإلنسانية  : اعترب أفالطون أن أي 

كمها العرف و الرئاسة لألب . المرحلة البدائية مع رعوي قليل العدد و أسر صغرية   : تتميز بوجود 

كم أرستقراطيا مطلقا  المرحلة الزراعية  : يتطور اجملتمع فيكثر سكانه و يكون ا

 : يتطور اجملتمع ح يكتمل سياسيا . المرحلة المدنية

 

ياة االجتماعية من زاويتني :       اول فكر أفالطون ا  ولقد ت

ل اإلنسان -ا سم  فس أهم من ا فس ( و ال سم ( و إهلي ) ال صرين مادي ) ا  ودها .: هو نسيج ع
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فس خرّية إذا أحن العقل  فس إ عقل روج و شهوة ، و جعل السيطرة للعقل املوجه للروح ، و اعترب ال و قسم ال
 سيطرته على الروح و الشهوة .

مع عليه املراجع  -: حيث قسم أفالطونالمجتمع  -ب مهورية (  -حسب ما  اجملتمع من خالل كتابه  ) ا
 على ثالث طبقات :

 : طبقة عليا مبثابة العقل للمجتمع . سفةالفال – 1

امي للجمهورية  المحاربون – 2  : طبقة وسطى مبثابة القلب  الصدر ا

ازعها رغبات عديدة . المزارعون و التجار – 3  : طبقة سفلى مبثابة الشهوة ال تت

الف ألف أرسطو -2    هج  الطون ، و من أهم أفكار : معلم اإلنسانية األول ، تلميذ أفالطون ، ساهم مب
 السوسيولوجية أو االجتماعية :

تمع (  ىي إال    اإلنسان مدين بطبعه ) ال 

لية الطبيعية االجتماعية األو للمجتمع   األسرة ا

ها . ق املشاركة و العبيد جزء م عم فيها املرأة  كمها الرجل ، ت  األسرة مملكة صغرية 

وع حسبه أش          كومات كما يلي :و تت  كال ا

كمة   حكومة الفرد املعتمد على العقل و ا

ية أو املستبدة (   حكومة األولياركية هي حكومة األقلية القوية ) الغ

اكمة   حكومة ارستقراطية هي حكومة األقلية ا

كمة  ة عن سوء استخدام العقل و ا  حكومة استبداد نا

 الفقرية ، قليلة الكفاءة ، تظهر هبا ثورة و يتزعمها فرد  واحد .حكومة الشعب : هي حكومة األغلبية 

اعاته وفرضياته وأسس حكمه . ها ق ديثة ولكل م سد  حياة اجملتمعات ا  مع االشارة إ أن جلها 
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وال كانت تبدو ألرسطو سريورة شؤون اإلنسان واجملتمع واألسرة ال اعتربها أول خلية          فيه ، وعلى هذا امل
ة و يرى أن الدولة ال هي أكمل الوحدات االجتماعية.  و أن اجتماعها هو السبب  نشأة القرية و املدي

 الفكر االجتماعي لدى قدماء المصريين 2-4

ا أن التاريخ  القدمي عموما حافل باإلسهامات الفكرية اإلنسانية مبا حوا من فكر اجتماعي ناضج ،   إذا سلم
حاسية و الذهبية ، فإن الفكر اال اعة األواين ال االت علمية ) ص جتماعي املصري القدمي  يربز من خالل عدة 

يط ، الزراعة ،... (   التح

اهج علمية مثل عمليات املسح االجتماعية الشاملة ،  ومجع البيانات ضمن        كما يشار إ اتباع املصريني مل
فقال: ) املصريون القدامى مل يبدأوا  1956(  تاريخ العلم كتابه )  جورج سارتوناستمارات ، و قد أكد 

ا نسري  هج العلمي ـ الذي ما زل إقامة العلم و استخدامه فقط و إمنا قطعوا أشواطا طويلة  نفس الطريق ـ طريق امل
درية املؤسسة  بدايات القرن الثالث قبل املي  ،فيه ح اليوم (  الد كانت مبثابة حلقة  ذلك أن مكتبة اإلسك

د :   جالينوسالتعاون بني علماء مصر و علماء اإلغريق ، فقد كان سرتاتون أول رئيس هلا ، و من علمائها 
دس  . إقليدسالفلكي و  بطليموسالشهري و  -عامل الرياضيات  -الرياضي أرخميتسالطبيب الفاضلو   امله

 الفكر االجتماعي لدى المسيحيين  2-5

ياة الفكرية  لدى من سبق فقد ارتبط الفكر         ياة االجتماعية وانسحاب ذلك على ا إن استمرار ا
دري ، ... ا  أوغسطيناالجتماعي بأعمال عديد املفكرين املسيحيني أمثال  القديس   ، كليمان االسك

درية ، له : الهويت يوناين مسيحي، تتلمذ على يد رئيس مدرسة التكليمان االسكندري-ا عليم الدي باإلسك
صري ، و نادى باملساواة االجتماعية بني  إملام باآلداب اإلغريقية ، دعا لتحرير العباد ، و حارب التمييز الع

 األحرار و العبيد  .

تمعني :القديس أوغسطين-ب  : سانت أوغستان مزج بني املسيحية و الفلسفة اليونانية و تصور 

 .تمع أرضي أناين و تمع مساوي فاضل 

 اعترب الدولة ضرورية ألهنا تدافع عن حقوق األفراد  كما 
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ة جاء الفيلسوف املبدع  500وا  ابن خلدونبعد ما جاء به اجتهاد العالمة أوغست كونت : - ج س
فض الغبار عن أفكار سابقه و انتقد فيه طرق البحث  أوغست كونتالفرنسي رائد الفلسفة الوضعية  ف

 تخدمة  زمانه ، فكانت من أهم إسهاماته السوسيولوجية ما يلي : املس

 من خالل الفلسفة الوضعية تصور كونت أن التطور االجتماعي لالنسان مر مبراحل ثالث هي :   –1

ه اآلهلة و هو    المرحلة الالهوتية : ذ لتدي يا ذلك أن اإلنسان ا كانت فيها الظواهر االجتماعية تفسر دي
ـ تعدد اآلهلة ـ وحدة اإلله/  الطوطميةمرحلة الطفولة اإلنسانية ، مع االشارة إ أن التفكري الالهويت مر مبراحل ) 

 . وركايمدنعمة االسالم  ال جاء معها حل معضلة التدين ( حسب ما سيأيت مع 

طبيعية   -: و فيها تغري تفسري الظواهر االجتماعية من عوامل غيبية ماوراء المرحلة الفلسفية ) الميتافيزيقية (
 إ طبيعة األشياء .

تلف الظواهر إقرارا  المرحلة الوضعية ) العلمية ( : وفيها تطور فكر اإلنسان و أصبح يقر بوجود قوانني تفسر 
د كونت .ور العقل  و املال  حظة  والتفكري املوضوعي كخطوة حامسة ع

يا متدرجا للعلوم قاعدته الرياضيات و قمته علم االجتماع . – 2  وضع كونت نظاما تق

هج          ها امل اهج م ديث أكثر تعقيدا من غري هلذا دعا إ اعتماد م و قد اعترب كونت هذا العلم ا
 ملقارنة ( الوضعي ) املالحظة ، التجريب ، ا

ظمة للظواهر االجتماعية ( كما فسر الثقافة   – 3 قدم كونت تفسريا لعلم االجتماع فقال ) إنه الدراسة الواقعية امل
ازات العقول اإلنسانية املتفاعلة  أتيفيمحاضرةالحقةعلىذكرهاباعتبارها احملصلة الكلية إل  .وس

ة ولد كارل ماركس :    - د امس ماي س ة ترير  1818 ا اميا و كان يهوديا مث   مدي بروسيا. وكان ابو 
ة  ق الربوتستانتية  س . ومل تكن عائلة ماركس امليسورة و املثقفة عائلة ثورية، فبعد ان امت دراسته 1824اعت

ة  وع خاص التاريخ و الفلسفة. و س قوق وب ز  1841الثانوية دخل جامعة بون مث جامعة برلني فدرس ا ا
امعية حول فلسفة ابيقور ، اما مفاهيمه فكانت ح ذلك الوقت ما تزال مفاهيم د راسته بتقدمي اطروحته ا

 .مثالية.-نسبة ا هيغل–هيغلية 
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رأى ماركس أن كل مرحلة أو عصر خلق طبقة جديدة أو اخرتاع جديد من شأنه أن يؤدي إ سقوطه. مع أنه  
ماهري، و الوقت  ومن مث، فكل مرحلة بكل خطوة سوف تستفيد اإلنسانية ككل،  سرتفع مستوى معيشة ا

اقضات الداخلية والصراعات الطبقية  .نفسه ستحكم على سقوطها بسبب الت

امعة.  صب استاذ  ا صول على م ة بون حيث كان يامل با امعة اقام  مدي رج ماركس من ا دما  وع
صبه  1832كومة كانت قد اقصت, عام ولكن السياسة الرجعية ال كانت تسلكها ا , لودفيغ فيورباخ عن م

امعية ياة ا كانت افكار اهليغلية اليسارية   إذ كاستاذ هذ السياسة الرجعية اضطرت ماركس ا العدول عن ا
ذ  قد ا علم  1837تتقدم سريعا جدا  املانيا. وكان لودفيغ فيورباخ قد اخذ ,م صوص, يوجه ال على ا

و املادية الال ا جريدة الدميقراطي الثوري يزداد وضوحا. فعمدت  ،هوت و يتجه  ت ادارة ماركس اخذ ا و
رير ئذ للتخلي عن مركز   ريدة لرقابة فاضطر ماركس حي كومة  اول االمر ا اخضاع ا  .ا

 المفهوم المادي للتاريخ لدى ماركس :

ب  درك ماركس خلو املادية القدميةأ       ع بانه  انب. فاقت طق و عدم اكتماهلا و طابعها الوحيد ا من امل
ادا ا هذا االساس".واذا كانت املادية بوجه  ائه است سجما مع االساس املادي و اعادة ب "جعل علم اجملتمع م

ياة االجتماعية لالنساني د تطبيقها على ا ة تفسري عام تفسر الوعي بالكائن و ليس بالعكس فهي تتطلب ع
ا الطبيعة  ولوجيا تربز اسلوب عمل االنسان  الوعي االجتماعي بالكائن االجتماعي. يقول ماركس: "ان التك

جم عن  ياته و االفكار او املفاهيم الفكرية ال ت اي العملية املباشرة النتاج حياته و بالتا الظروف االجتماعية 
. وقد اعطى ماركس صيغة كاملة عن املوضوعات االساسية للمادية  هذ الظروف" )"راس املال" اجمللد االول(

ه و ذلك  مقدمة كتابه: "مسامهة  نقد االقتصاد السياسي"  حيث  تطبيقها على اجملتمع البشري و على تار
ة ضرورية مستقلة عن اإ :قال هم عالقات معي ياهتم يقيمون فيما بي اء االنتاج االجتماعي  اس اث رادهتم. و ن ال

تجة املادية ة من تطور قواهم امل اء  و تطابق عالقات االنتاج هذ درجة معي موع عالقات االنتاج هذ يؤلف الب
ة  اء فوقي حقوقي و سياسي و تطابقه اشكال معي االقتصادي للمجتمع اي االساس الواقعي الذي يقوم عليه ب

 من الوعي االجتماعي.

ياةإن أس     و السياسي و الفكري بصورة عامة. فليس تفاعل الحياة االجتماعي املادية يشرتط  لوب انتاج ا
دد معيشتهم بل على العكس من ذلك اس هو الذي  دد ادراكهم. و   ادراك ال معيشتهم االجتماعية هي ال 

اقض مع عالقات ا ة من تطورها تدخل  ت تجة املادية درجة معي دما تبلغ قوى اجملتمع امل النتاج املوجودة او ع
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بغي دائما التمييز بني االنقالب املادي لشروط االنتاج  د دراسة هذ االنقالبات ي مع عالقات امللكية ، إذ ع
دد بدقة العلوم الطبيعية  –االقتصادية  ية و  –هذا االنقالب الذي  قوقية و السياسية و الدي وبني االشكال ا

تص ية و الفلسفية او بكلمة  زاع ويكافحونه  رة االشكال الفكريةالف اس هذا ال  .ال يتصور فيها ال

كم على عهد انقالب كهذا  كم على فرد وفقا للفكرة ال لديه عن نفسه كذلك ال ميكن ا فكما انه ال ميكن ا
زاع القائم بني قوى اجملتمع  ياة املادية و بال اقضات ا بغي تفسري هذا الوعي بت تجة و عالقات وفقا لوعيه. في امل

طوطها  ديث مرسومة  االنتاج"..." ان اساليب االنتاج االسلوب االسيوي و القدمي و االقطاعي و الربجوازي ا
الكربى ميكن اعتبارها مبثابة عهود متصاعدة من التكون االجتماعي االقتصادي". )" راجع الصيغة املوجزة ال 

لس بتار  ظيم العمل بواسطة 1866متوز/جويلية  7يخ يعطيها ماركس  رسالته ا ا ديد ت ا حول  : "نظريت
 Gewirth,3168وسائل االنتاج

هاية ح   ان اكتشاف املفهوم املادي عن التاريخ او بتعبري ادق تطبيق و توسيع املادية بداب و انسجام ا ال
ية السابقة: اوال: مل تكن تشمل ميدان الظاهرات االجتماعية قد قضى على عيبني رئيسيني   ظريات التار ال
االت, غري الدوافع, ظريات تاخذ بعني االعتبار  احسن ا دون ان تدرك القوانني املوضوعية ال تسري   هذ ال
 درجة تطور االنتاج املادي. ثانيا: كانت   تطور نظام العالقات االجتماعية, دون ان ترى جذور هذ العالقات

ظريات  ية الول مرة من دراسة ال ت املادية التار ما مك السابقة هتمل على وجه الضبط عمل مجاهري السكان بي
ماهري و من دراسة تغريات هذ الظروف بدقة العلوم الطبيعية. لقد كان "علم  ياة ا الظروف االجتماعية 

االت وقائع خام  موعة كيفما اتفق و يعرضان االجتماع" و علم التاريخ قبل ماركس يكدسان  احسن ا
وانب من حركة تطور التاريخ  فشقت املاركسية الطريق امام دراسة واسعة شاملة لعملية نشوء تشكيالت  بعض ا

اقضة و ردها ا ظروف املعيشة و  موعة امليول املت اجملتمع االقتصادية و تطورها و اهنيارها و ذلك بتحليلها 
 ختلف طبقات اجملتمع .االنتاج الواضحة املعامل مل

                                                           
3Gewirth ،Alan (1998). The Community of Rights ( 2الطبعة  ). University of Chicago Press. 

168 صفحة  
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اصة املكتسبة بعمل مالكها، أي املرتكزة، ان جاز القول، على اندماج الشغيل الفردي املستقل، إ      ن امللكية ا
رة  اصة الرأمسالية، ال تقوم على استغالل قوة عمل الغري، ا بأدوات ووسائل عمله، تُزاح من قبل امللكية ا

  Sismondi,4434شكلياً 

ي املقارن ملحا على ضرورة االهتمام بالتاريخ و هذا ، و        هج التار شأته فقد اهتم  دراسته بامل نظرا ل
فلسفته ، و من أهم أفكار نظرية التحليل االجتماعي ، فقد اعترب اجملتمع مكونا من طبقتني متصارعتني مها : 

اعية ، ذلك الرأمسالية الربجوازية ، العمال الربوليتاريا ، اعتبارمها نتاجا لل ظيم االجتماعي الذي تولد عن الثورة الص ت
هدها و عرقها ، و  أن صراع الطبقتني مسألة حتمية، بني الطبقة املالكة لوسائل اإلنتاج ، و الطبقة املالكة 
ظام اجتماعي  ظام االشرتاكي الشيوعي  حيث أسس ل تهي الصراع حتميا بانتصار الربوليتاريا و سيادة ال سي

دي كانت باكورته نظم سياسية الزال بعضها قائم  إ اليوم .إال اهنا باءت باالهنيار لعدم واقعيها ومثاليتها واقتصا
ظم اجتاماعية متضادة معها عجلت باهنيارها .   واصطدامها ب

ق رائدا لعلم االجتماع بعد كونت ، وقد برز من خالل كتبه ) تقسيم العمل  ايميل دوركايم : - و يعترب 
هج االجتماعي (  1893اجملتمع (  و من أهم إسهامات ،  1897، و كتاب ) االنتحار ( 1895، ) قواعد امل

 دوركامي االجتماعية ما يلي :

د  اول موضوع التضامن االجتماعي من خالل كتابه تقسيم العمل االجتماعي فوجد أن التضامن آليا ع ت
تمية االجتماعية  –كثر تطورا اجملتمعات القدمية و عضويا لدى اجملتمعات األ  .-مع الشرح مبا يوافق ا

أكد على ضرورة الدراسات املقارنة بإحداثه لعلم االجتماع املقارن ، بضبط خطوات دراسة الظاهرة االجتماعية 
ها ديد قواني ليل مكوناهتا و التعرف على وظيفتها   وكذا  عارض تفسري الظواهر االجتماعية ،  من خالل 

 ا ذاتيا ، على اعتبار أن الظواهر ذات طبيعة موضوعية .تفسري 

هـــــه قواعـــــحدد مفهوم الظواهر االجتماعية و خصائصها من خالل كتاب ج و اعتربها تلقائية جربية عامة و ــــد امل
معي لتجسيد املعتقدات و العواطف بني معظم أفراد اجمل، كما قد خارجية   تمع .فسر دوركامي مفهوم الضمري ا

                                                           
4Sismondi. "Nouveaux Principes de IEconomie Politique". t.II (Paris, 1827), p. 434 
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هج اإلحصائي التحليلي من خالل دراسته عن االنتحار  اسبانيا عام  ، حيث يعترب 1897استخدم دوركامي امل
هجية لدراسة أية ظاهرة  والزال موضوع الباحثني إ اليوم ، فقد توصل إ  قمة  التأليف مما جعله مرجعا  امل

ة ، تضحيته من أجل قومه ، عدم اإلحساس باألمان ، تغليب أسباب االنتحار من خالل :  شعور الفرد بالعزل
 مصلحة اجملتمع على املصلحة الفردية ،  ..  

 قسم دوركامي علم االجتماع إ فروع بارزة : القانوين ، األخالقي ، االقتصادي ، الدميغرا ، اللغوي ...

هج متميز للبحث السوسيول       وجي امتزج  اإلحصاء بالتاريخ و املقارنة .وعموما ، فقد اعتمد دوركامي على م

فسي : بصفته سيموند فرويد -ه فس اإلنسانية ، وعلى اعرائد مدرسة التحليل ال تبار أن االهتمام بدراسة ال
فس و ما تشتمل عليه من ميول  فقدقدمي قدم الفكر االنساين ذاته ،  تساءل فالسفة و علماء الدين عن هذ ال

 . و دوافع  وغرائز

فس فقد جاءت دراسات الالحقني         قيقة بالتأمل  هذ ال و انسياقا وراء انشغال األولني هبذ ا
ذ  ديث و املعاصر و هذا م فس ا فس   1879واستخدمت علم ال ربا ليعلم ال ، حيث أنشأ األملاين غونت 

ة ليزك و مت الرتكيز على الدراسات التجريبية و اإلحصائية .  مدي

 الفكر االجتماعي لدى المسلمين 2-6

االت علمية           ياة وهو ما ميزهم عرب الزمان والعصور  عدة  كون املسلمني يشعرون برساليتهم  هذ ا
ا نبدأ برائد  يا ال حسب األمهية وإال ك د من بني هؤالء ترتيبا زم ا  و خاصة  العلوم االجتماعية و اإلنسانية فإن

ضارة علم اال ا الشعيب رمز العقل االنساين  الواعي جتماع هلذ ا ظر إ كون حي ابن يقضان  موروث ، وبال
ضارة العربية االسالمية  قيقة باعتبارها ضالة كل مؤمن فقد ظلت ا تمعه والوصول به إ ا ريص على إنقاذ  ا

ري ح من خارج دائرة االسالم .   ( . 95-94 ،ابن طفيل) 5ملهما لكل باحث عقالين مست

 

 

 
                                                           

 .1986ابو بكر ابن طفيل حي ابن يقضان بريوت دار الشرق 5



14 

 

 :   و عليه  ، فإن من بني هؤالء   

ة الفاضلة ( عرض أفكارا اجتماعية  339 – 257: )  الفارابي -1 هـ ( من خالل كتابه ) آراء أهل املدي
ها :  إنسانية عديدة م

ف الفارايب املدن إ فاضلة تتعاون فيها األفراد و يرأسها رئيس ناجح بشروط مكتسبة  كمة و ص أساسها ا
حدد أشكال ،كما ذلك أن االنسان قد جبل على االجتماع والتعاون ، ضرورة العيش سويا كشروط  فطرية

تمعات كاملة تكون على مستوى املعمورة مث على املستوى القومي مث على  فها إ  اجملتمعات البشرية و ص
ة (  س   عوامل وح، إضافة إلىتحديد املستوى املدين ) املدي قسم إ عوامل عرقية   وحدة ا دة اجملتمع  ال ت

و ثقافية وحدة اللغة و طبيعية  وحدة البيئة  و اجتماعية  املصاهرة  و نفسية  وحدة األخالق  والقيم ، و عوامل 
ري و ا قيق السعادة  سعادة العقل و فعل ا ها البعد عن أسباب الفضيلة  و عدم القدرة على  لقرب التفكك  وم

 من اهلل.

فيلسوف مؤرخ شاعر فارسي من  إيران لقب باملعلم الثالث هـ (  421 – 330ابن مسكويه : )  - 2
قدم ابن مسكويه من خالل كتابيه ) هتذيب األخالق ( و ) الفوز األصغر ( آراء اجتماعية   ال تقل ، لإلنسانية 

ديث ها : ، أمهية عما قدمه علماء  العصر ا  و م

االجتماع اإلنساين ضرورة اجتماعية و خلقية عماد األخالق ، اجملتمع كائن عضوي تتضامن أعضاؤ لتحقيق 
ما يغيب العدل و حاكم ال يطبق أوامر اهلل ري و السعادة اعتمادا على الدين و العدل  و يتفكك اجملتمع حي ، ا

بع من الو  ة ت س ا أن األخالق مصدر األفعال ا سد ، و لكوهنا تكتسب بالرتبيةيعترب صاحب     ،فس ال من ا
ياة االجتماعية مقياس لكمال اإلنسان ،  .. .كما أن ا

ما دام أن أي قصور  نظرة ثاقبة للمسلمني اليوم إمنا يعود للظروف ، هـ (  440 – 362البيروني )  - 3
ضارة السلبية احمليطة هبم وال يعيشوهنا ، ذلك أن جوانب هامة  تكوين ش خصيتهم تعود هلذا الزخم من ا

 .االسالمية
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ياة اإلنسانية كعلم البريروين  تبعا الختصاصهذا، و        ث البريوين  ش نواحي ا  الرياضيات فقد 
دية ، وكللت أعماله بأن  ا و الفارايب و بالثقافات اليونانية و اهل الفلك  والطب و التاريخ و بدا تأثر بابن سي

وثه :و  هجا علميا فريدا، ومن أهم نتا ئج   ضع   م

وثه تتضمن أفكار  للدراسة   اعتمد  مقدمة   لكافة 

باط و ذلك بالرجوع للمصادر األصلية  البحوث السابقة  .  استخدم العقل  االست

سي   .  اعتمد على القياس الكمي كونه رياضيا و االستقصاء ا

الة فسبق الغرب هبذا ، مع  االعتماد اعتمد على املالحظة و  هج دراسة ا املشاركة مما جعله أول مستخدم مل
ظرة إ الدين مقتصرة علىمجرد صدقه أو زيفه بل على أساسا   على التجارب العلمية امليدانية ، إذ مل تصبح ال

 ( 26-25 ، الخشاب) 6كونه ظاهرة اجتماعية

هج ال ي من خالل كتابه هذا ، إضافة إ إرساء قواعد امل حيث اتصل  اآلثار الباقية عن القرون الخاليةتار
ي بني علم الفلك و التاريخ، إضافة إ باملصادر و قارن معلومات السابقني مث انتقدها   املزاوجة  البحث التار

د الكبري حيث درس باملعايشة اجملتمع و  دي  ديانته ، أرسى دعائم املالحظة باملشاركة من خالل كتابه  اهل اهل
اؤ االجتماعي ، أمناطه الثقافية ، عالقاته الداخلية ، أصوله .     عاداته ، معتقداته ، ب

ضارات أخرى . د و حضارهتم  هج املقارن حيث كان يقارن أهل اهل  استخدم امل

عرض ملختلف هذا، ويعترب البريوين مؤسس األنرتبولوجيا كعلم دراسة الشعوب مبختلف جوانبها،  ألنه ت 
اوهلا هذا العلم  الوقت املعاصر .  املوضوعات ال يت

ال شك أن العالمة عبد الرمحن ابن خلدون مبتكر علم  وليد م (  1406 – 1332ابن خلدون )  – 4 
ال دراسته  . هجه العلمي وموضوعاته   و   امسا علم العمران البشري  أو علم االجتماع اإلنساين ، حدد م

 ومن إسهاماته السوسيولوجية :   

                                                           
ديثة، 6 ظرية و تطبيقاته العملية القاهرة ا شاب أمحد االجتماع الدي مفاهيمه ال  . 1970ا
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ية فضال عن تفسريها من  وادث التار د أن ابن خلدون تبعا لصفته كمؤرخ بامتياز قد وضع طريقة وسبل فهم ا
ها و أسباهبا  .  خالل الكشف عن قواني

ديث عن األفكار ا ية الفلسفية مما يعترب ثورة  التجريد والواقعية فقد أكد ابن خلدون استقاللية علمه ا لدي
السائدة  عصر أو على قواعد مثالية نظرية مثلما طرحها أفالطون و الفارايب ، كما يرى أن املؤرخ البد له أن 
تاج إ العلم بقواعد السياسة و  صل على قدر كاف من ثقافة اجملتمع املدروس حيث قال : ) إن املؤرخ 

حل و املذاهب و سائر  طبائع املوجودات و اختالف األمم و البقاع و األمصار   السري و األخالق و ال
األحوال ، و القيام على أصول الدول و امللل و مبادئ ظهورها و أسباب حدوثها و دواعي تكوهنا ( كما حدد 

اول الظواهر العمرانية من خالل :  واجبات املؤرخ الباحث  ت

 املالحظة املباشرة و ما تؤدي إليه التجربة  -

ظم العمرانية . -  تعليل و تفسري الظواهر و دراسة تطور الظواهر و ال

 مقارنة األحداث و قياس األخبار على أصول العادة و طبائع العمران  -

ف ابن خلدون من خالل مقدمته أنواع الظواهر االجتماعية مثل علم االجتماع السياسي، علم االجتماع   وقد ص
 األنرتبولوجيا . الدي ، البدوي ، االقتصادي ،

فس و غريمها ،  هذا ، ورغم تأكيد استقاللية علم االجتماع إال أن ابن خلدون حدد عالقته بالتاريخ و علم ال
ما بني   أن املغلوب مولع بتقليد  فس  تفسري الظواهر االجتماعية حي فقد اعتمد علم االجتماع على علم ال

 الغالب عن طريق احملاكاة .

اولة تطبيقها و التحقق كما أكد أن ا هج استقرائي فطري يبدأ من املعرفة التجريدية إ  ملعرفة ال تتحقق إال مب
 من صدقها عن طريق إخضاعها للواقع .

ضارية  تفسري الظواهر االجتماعية . غرافية و ا  كما أكد ابن خلدون على دور العوامل االقتصادية و ا

ضارة  -إن دراية ابن خلدون بتطور اجملتمعات جعلته يرى خضوعها إ أجيال أربعة و هي : البداوة   امللك ـ ا
ية ، ، ويرى اهلرم  وهي دورة اجملتمع البشري   – أن اجملتمع ما هو إال كيان طبيعي نشأ لضرورات اقتصادية ، أم

اس بغري  ..أحاسيس شعورية .  . تدفع اإلنسان لإلستئ
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 نشـأة علـم اإلجتمـاع األكاديمية  - 03 

لكن األفكار املؤسسة له ،  يعترب علم االجتماع توجها أكادمييا جديدا نسبيا بني علوِم االجتماعيات األخرى 
ا ذلك من خالل مسار إنساين فلسفي وفكري طويل ومشرتك وصل هبا إ ما هي عليه ،  ذات تاريخ طويل تتبع

اليا كصياغة علمية  أواِئل القرن التاسع عشِر كحتمية أكادميية، ذلك أن العامل يتحول ليصل إ ما هو عليه ح
 إ كل متكامل ومرتابط أكثر فأكثر.

وقد كانت وال تزال رغبة علماء االجتماع فهم التحوالت ال طرأت على البشرية وانزواء أفرادها ، متطلعني   
اد حل للتفكِك االجتماعِي   .إل

اضرة سالفة   –لقد كان   علم " (sociology) أوغست كونت، أول من صاغ تعبري -كما سبق ذكر  
ية )رفيق، شريك( والالحقة اليونانية (socius) من 1838اجتماع"  عام  مبع logiaال تع بالالتي

ّ كونت توحيد كل الِدراسات البشرية مبا  ذلك التا ْفس واالقتصاد ، )دراسة، خطاب ، وقد مَت ريِخ وِعْلِم ال
ياة اإلنسانية  اص مثاليا يعود إ القرن التاسع عشِر، حيث اعتقَد أن كل أمناط ا ططه االجتماعي ا وكان 

تممر ميع الشعوب  كل البقاع 
ُ
يِة امل ِة وهبذا، إذا أمكن للشخُص َأْن يُدرك يز ت من خالِل نفس املراحِل التار

 .ور، فُيْمِكُن له َأْن َيصَف العالَج لألمراِض االجتماعيةمراحل هذا التط

تصف القرن التاسع عشِر من         هذا ، وقد محل الكتاب األول  علم االجتماع نفس االسم وُكتب  م
سر.  الواليات املّتحدة، وعسمي هذا التخصص بامسه للمرة األو   ليزِي هريبرت سبي ِقبل الفيلسوف اإل

امعِة املستقل الكامل األول لعلم  1890معة كانساس  جا واِن فصَل علم االجتماع ، أما قسم ا ت ع
 جامعة شيكاغو ِمن ِقبل ألبيون دبليو، ال أّسست اجملّلة  1892االجتماع  الواليات املّتحدة فقد أسس  

 .1895األمريكية لعلم االجتماع  

  جامعة بوردو ِمن ِقبل إميل دوركامي  . 1895علِم االجتماع فقد كان  أما القسم األورويب األول ل

 أُّسس قسم علم اجتماع  أملانيا  جامعة لودفيج ماكسيميليانز  ميونخ ِمن ِقبل ماكس فيرب  1919و      

دا من قبل فلوريان زنانيكي. أما أقسام علِم االجتماع األو  ا 1920و      ململكة املتحدة فقد  بول
رب العاملية الثانية.   أسست بعد ا
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يه الصغري الدو لعلم  1893بدَأ تعاون ماكس فيرب الدو  علم االجتماع           دما تأسس معهد ري ع
معية علم االجتماع الدولية الكبرية بدءا من  معية  1905.  1949االجتماع ال التحقت  أسست ا

معية األكرب  العامل من علماء االجتماع احملرتفني  االجتماعية  .األمريكية، ا

ظريني "الكالسيكيني" اآلخرين لِعْلِم االجتماع ِمْن القرنني التاسع عشر و العشريِن            تتضمن قائمة العلماء ال
يز، ميل دوركهامي، باريتو، وماكس فيرب، ومل يكن مجيع علماء االجتماع هؤالء  كال من كارل ماركس، فريدناند توي

فس، األخالق،  اقش األديان، التعليم، االقتصاد، علم ال ليعتربوا أنفسهم علماء اجتماع ، فكانت أعماهلم ت
اد حلول  اولة ا ياة اإلنسان و  الفلسفة، وعلم الالهوت، إذ علم االجتماع من أبرز العلوم اإلنسانية ال هتتم 

 فهم اجملتمع بطريقة صحيحة . للمشكالت اإلجتماعية ،و

ياة االجتماعية موضع شك من    لول القرن التاسع عشر كانت الدراسات ذات التوجه الطبيعي لدراسة ا و 
ما يتميز اجملتمع اإلنساين بسمات  تلُف عن العامِل االجتماعي بي قبل العلماء الذين جادلوا بأّن العامل الطبيعَي 

اصر  اجملتمع تُؤدي إ نشوء الثقافات فريدة مثل املعاين، الرم وز، القواعد األخالقية، املعايري، والقيم باعتبارها ع
 اإلنسانية.

ظر هذ من قبل ماكس فيبري، الذي قّدمها ِضّد الفلسفة الواقعيَة ِعْلم اجتماع إنساين         لقد طّورت وجهة ال
اء ماركس، ، َز الدراسات على البشِر وِقَيمهم الثقافية، رؤية تعترب وثيقة الصلُة بالبحث االجتماعِي تركّ  لكن باستث

فقكان تأثريهم األكرب ضمن علم االجتماع، وما زال علم االجتماع هو اجملال األبرز لتطبيق نظرياهتم ، فقد 
اال مشاهبا للعلوم الطبيعة كالفيزياء وعلم األحياء .  اعتربت دراساته االجتماعية املبكرة 

ت    هجيا و ك هج املستعمالن  العلوم املتماسكة م يجة لذلك، جادل العديد من الباحثني بأن الطريقة وامل
زعة  اسب بشكل مثا االستعمال  دراسات علم االجتماع. وكان استخدام الطريقة العلمية وتشديد ال ت

ا. هذا أدى إ علم اجتماع معرتف به  التجريبيِة امتياَز علم االجتماع عن علم الالهوت، والفلسفة، امليتافيزيقي
دة على  ظرة االجتماعية املبّكرة، مدعومة من قبل كونت، أدت إ الفلسفة الواقعية، املست رييب. هذ ال كِعْلم 

 .الطبيعية االجتماعية
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هذا ، و من خالل ما سبق نتوصل إ أن علم اإلجتماع   علم أكادميي مسؤول عن دراسة السلوكيات     
ة عن هذ العالقات ، و أساليب اإل ا ريبية للتعرف على الظواهر ال جتماعية مستخدما  ذلك عدة أساليب 

اث االجتماعية مساعدة قادة اجملتمع سواء خرباء الرتبية أو السياسيني  .  التغري اإلجتماعي ، مما حدى باأل

 تطــور المنظــور والتفكير االجتماعيين  - 04 -

ظور العاملي الشامل  الفكر االنساين يدل على األمهية العظمى لعلم االجتماع ألنه         إذا كان تطور امل
قيقة اعتمادنا املتبادل  ا من  نتائج على the interdependanceيبصرنا  مع اجملتمعات األخرى ملا ألفعال

ا   .اآلخرين  ومبا قد يؤثر غرينا  علي

ا على اإلفالت من  سى رايتز ملزمل االجتماع األمريكى وضح عاولقد         يال االجتماعي هو مقدرت أن ا
اولة شرح  اء  ا االجتماعي  ضوء جديد ، ذلك أن  علم االجتماع  قد ولد أث ظر إ عامل ا الفردية وال ظروف

ظور االجتما اعية  مما  يدفع امل ة من الثورة الص ا عي على فهم هذا العامل واملستقبل الذي التغريات االجتماعية ال
ا  .بئه ل

ظرية يصعب حلها ح  العلوم         دليات ال وعة  فا هذا ، و يشتمل علم االجتماع على مداخل نظرية مت
ا موضع  ا نواجه  علم االجتماع صعوبات إضافية بسبب املشاكل املعقدة املتعلقة بوضع سلوك الطبيعية  مما يرتك

شأة ، اسةالدر  ظرين االجتماعيني أمههم  حسب ال و قد سلف على مر القرون القليلة املاضية عدد من العلماء وامل
 ال حسب األمهية :

وكان يعتقد أن علم االجتماع ميكن أن يوفر معرفة باجملتمع قائمة على الدليل : 1857ـ1798أوغست كونت 
بؤ بالسلوك اإلنساين والسيطرة عليه، وهذا بدور كما  العلمي. نظر كونت إ علم االجتماع كموفر لوسائل الت

وهو الذي يرى ان الفلسفة يرى كونت سيسهم  رفاهية اإلنسان باعتبار أول من أوجد مصطلح )سوسيولوجي(،
قايق االجتماعية كباقي االشياء فقسم التفكري االنساين إ مراحل ثالث الهوتية وميتافيزيقية  الوضعية تعترب ا

ضوج  البحث العلمي  (1885،كيرد) 7ووضعية وهي نتاج الفكر البشري وباكورته بصفتها مرحلة ال

قسم        علها موضوعا للدراسة و التحليل  و ي وقد عرفه بأنه العلم الذي يهتم بدراسة الظواهر االجتماعية و 
د كونت إ قسمني:  علم االجتماع ع

                                                           
 .1885الفلسفة االجتماعية كريد أ ترمجة جيمس ماكليهاوسو سونز، 7
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سق االجتماعي - دث داخل ال اولة تفسري اآلثار املتبادلة ال  اول فيه   . اإلستاتيكا االجتماعية : يت

اميكا االجتماعية : يدرس فيه قوانني التغري   و استمرارية حدوثها .-  الدي

سية، 1917ـ1857إميل دوركايم اجملتمعات حاول البحث  أصل الدين وتطور السيما لدى : رنسي ا
اس بقيم عليا مشرتكة وهذ امن خالل  البدائية إ ان يصل االعتقاد بوجود إله متسام ميثل الوعي بارتباط ال

. The elementary forms of religionslife، E)،دراسته للطوطم لدي قبيلة  ادغال اسرتاليا

Durkheim) العمل وشدد   على أن على علم  أن التغري االجتماعي يقوم على تطور تقسيمدوركامي  يرى
ا كأفراد ، مبا ميكن اجملتمع من  ياة االجتماعية ال تشكل أفعال قائق االجتماعية من ا االجتماع  هو دراسة ا

 .الوجود املتواصل عرب الزمن، كما على مؤسساته املتخصصة العمل مع بعضها لتؤدى وظيفتها بتكامل

سية ، يرى أن التغري االجتماعي يتأتى من التأثري االقتصادي. يرى أملاين ا: 1883ـ 1818كارل ماركس 
ديثة. كما أن الرأمسالية عملت على انقسام اجملتمع  ماركس أن منوء الرأمسالية هو القوى الدافعة لكل التطورات ا

  طبقات متصارعة .    

ديثة :1920ـ 1864ماكس فيبر ظري أمهية  أملاين تتعلق معظم كتاباته بالثقافة ا والرأمسالية، يعطى مدخله ال
كر أمهية التأثريات االقتصادية  خاصة إ الرتكيز على أمهية القيم واألفكار  اجملتمع  على الرغم من أن فيرب مل ي
فقد حاول توضيح كيف أن القيم واألفكار مثل الدين والعلم ميكن أن تشكل اجملتمع. ويرى أن العقالنية  تع 

ظيم ا ية. قدم فيرب ت ياة االجتماعية واالقتصادية والثقافية على ضوء مبادئ الفعالية وعلى أسس املعارف التق
ه ال  ، مسامهاٍت مهمًة  علم اجتماع األديان ويرى فيبري إن اكتشاف القوانني هوغاية العلوم الطبيعية لك

ة  البروتستانتية وروح الرأسمالية االخالق، حيث ضمن  كتابه يتعدىكونه وسيلة للعلو م االجتماعية معا
 (. 167) بيومي ، 8لعالقة الدين بظهور الرأمسالية

تمعات،         موعات، أو  ياة االجتماعية للبشِر، سواء بشكل  و عموما ، فإن علم االجتماع هو دراسة ا
وقد عّرَف أحيانًا كدراسة التفاعالت االجتماعية ، وهو توجه أكادميي جديد نسبيًا تطور  أوائل القرن التاسع 

اس ليس فقط كأفراد، لكن كأعضاء مجعيات عشِر ويهتم بالقواعد والعمليات االجتماعية ال تربط و  تفصل ال
موعات ومؤسسات ات اجتماعية؛ وهكذا يشكل حقال جامعا لعدة اهتمامات من ،   و ا ككائ كما يهتم بسلوك

                                                           
 ، مرجع سابق بيومي  ،ت العامل االسالميعلم االجتماع الدي ومشكال8
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ليل عملية االتصاالت القصرية بني األفراد اجملهولنِي  الشارع إ دراسة العمليات االجتماعية العاملية. بشكل 
اء أعم، علم ا ّرِك بشِر  كافة أ الجتماع هو الدراسة العلمية للمجموعات االجتماعية والكيانات خالل 

اس الذين يُريدوَن الَعَمل  مكاِن  َعله ذي توجه تطبيقي أكثر لل اك توجه حا  علِم االجتماع  حياهتم. ه
يني ،خرباء تربية، ومشّرعني، ومدراء، تساعد نتائج البحث االجتماعِي قادة اجملتمع من أكادميو  ، تطبيقي

َّل وفهم املشاكل االجتماعي  .سياسيني وغريهم ممن يهتمون 

ظم االجتماعية      سر فإنه يعرف علم االجتماع بأنه العلم الذي يصف و يفسر نشأة و تطور ال أما هربرت سب
اء و الوظيفة ال توجد    اجملتمعات عامة .  كاألسرة و الضبط االجتماعي، كما يدرس الب

 

 موضوع علم االجتماع    - 04     

ا الزمان          مما سبق ، وباعتبار علم االجتماع  دراسة وصفية تفسريية مقارنة للمجتمعات اإلنسانية ،  
ضع هلا هذ اجملتمعات اإلنسانية  تقدمها وتغريها .  واملكان ، بغرض التوصل إ قوانني التطور البشري ، ال 

دد علماء االجتماع موضوع  هذا الع         اس و لم ، بطبيعة الظواهر االجتماعية ال تظهر نتيجة لتجمع ال
ة  التعبري عن أفكارهم مبا  اس علىأساليب معي هم ، حيث يتفق ال معاً، وتفاعلهم ، ون شوء ثقافة مشرتكة بي

كم  وغريها ة   العيش ، وا ددة وأساليب معي شئ هلم ضمريا مجعيا مشرتكا  قيما   .ي

الظواهر االجتماعية بالتفاعل بني شخصني أو أكثر، والدخول  عالقاتاجتماعية فإذا ما هي دامت وتبدأ        
 و استمرت فإهنا ستشكل مجاعات اجتماعية تعد من املواضيع األساسية ال يدرسها علم االجتماع.                                

اك موضوع آخر يدرسه علم االجتماع، يتمثل  ال افس،و التوافق، وه عمليات االجتماعية كالتعاون، و الت
تمع معني  .  والصراع و الثقافة ال تتألف من قوالب التفكري،والعمل  

اء االجتماعي أحد ميادين الدراسة  علم االجتماع.             كما يعترب التغري  الثقافة و الب

ظم االجتماعية ، وهي األسالي اك ال ب احملددة للسلوك االجتماعي وكذلك الشخصية ، ولدراسة كما أن ه
طوات التالية   :  الظاهرة االجتماعية تتبع ا
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ة أو التعداد السك .  :دراسة المجتمع   - 1  وتتم دراسته من خالل العي

 .: أخالقيه ، تربويه ، سياسيه.                                  دراسة النظم االجتماعية-2

 . : كاالحتكاك والتخلف الثقا والتغيري دراسة األفعال والعالقات االجتماعية  - 3

صائص العامة املشرتكة بني مجيع الظواهر          اول دراسة ا يرى الباحث سروكن أن موضوع علم االجتماع يت
 .والعالقات االجتماعية والغري اجتماعيه

قسم إ :وقد وضع انكلز إطارا عاما للمجتمع و           يعتقد أنه ي

 :مثل اإلرهاب _الطالق _ الزواج تحليل اجتماعي أو سيسو لجي -1

 : مثل الشخصية _ اجملتمعات _ السكان دراسة الوحدات االجتماعية -2

يه _ القرابة دراسة النظم االجتماعية -3  : مثل أالقتصاديه _ السياسة _ دي

افسة _الصراع _ االنتشار الثقا : مثل التعاوندراسة العمليات االجتماعية -4  ._امل

هج      ديد امل ظور واألبعاد السيسولوجيه و ديد امل  .و يعتربالتحليل االجتماعي دراسة الثقافة واجملتمع و

 آراء بعض علماء االجتماع        

رفة ، كما يعتقد يعتقد بعض العلماء أن اهلدف من علم االجتماع نظري واهلدف األساسي هو الوصول للمع    
 بعض العلماء أن اهلدف من علم االجتماع عملي / تطبيقي.

ل املشكالت االجتماعية   .و يقصد باهلدف التطبيقي استخدام املعرفة االجتماعية 

 

 

 و تتكون املعرفة االجتماعية مما يلي :
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  املفاهيم /1

هج /2   امل

ظرية /3  ال

إن علم االجتماع نظري وتطبيقي  آن معا بأن يستخدم املعرفة االجتماعية  دراسة الظواهر         
اد حلول للمشكالت االجتماعية ، حيث يرى البعض أنه ميكن التفريق بني علم االجتماع  االجتماعية إل

ظري.   التطبيقي وال

 و تقسم ميادين علم االجتماع إ :

اء وتكوين أي ظاهر مثل األسرة : علم المجتمع البنائيالعامعلم المجتمع - 1  و يهتم بالب
 الذي يدرس العمليات االجتماعية املتكررة: علم المجتمع الديناميكي- 2

 .قوم مبا يقوم به علم االجتماع باعتبار اجملتمع وقد يكون باعتبار األنظمةي :علم االجتماع الخاص- 3

ية  بأهنا كل ضرب من السلوك ثابت أو غري ثابت ويباشر نوع من و يعرف دوركامي لظاهر االجتماع
ارجي  : األزياء  اجملتمعات . مثلالقهر ا

   البدايات األو انقسم  العلماء حول دراسة الظواهر االجتماعية إ فئتني :

 .                                 :وعللتها مبا يلي ةمعارض أولى

 الزواج.   -الفلكلور -تماعية مثل : املالبس تعقد املواقف االج

مال واألخالق.                                . -املال -ب السؤال عن الدين : مثال  ا

 استحاله إجراء التجارب مثل التجارب الزراعية و التجارب الطبية.  

 يصعبإجراء هذ التجارب على البشر ألهنا تقرير مصري مما يستحيل إجراؤها   

اك اختالفا  اجملتمعات والثقافات واألديان  -فلماذا يتعذر الوصول إ قوانني موحدة للجميع       ألن ه
 واملذاهب مما يؤدي لتعذر الوصول إ القوانني. 

تقل م فتبعد الظواهر  ن املوضوعية إ الذاتية فتغلب عليه العاطفةيرى الباحث نفسه جزء من املشكلة في
 االجتماعية عن املوضوعية.    
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هج كمي مثل الرياضيات  مما وفر مصداقية  دراسة الظواهر  ثانية و م هت  مؤيدة وترى أن العلوم اإلنسانية ا
ال الدراسات ا  االجتماعية االت و جعل تزايد إعداد العلماء والباحثني   الجتماعية يؤدي إ فتح 

 التخصص  علوم االجتماع املختلفة دي تربوي سياسي اجتماعي اقتصادي .

 

 خصائص علم اإلجتماع - 05 

إذا كان علم اإلجتماع يعترب من العلوم التجريبية ال تقوم على املالحظة ،و اإلعتماد على الفكر ، و العمل به    
د  أساسها  الظواهر اإلجتماعية  ف ديدة تست ظريات اإلجتماعية ا إنه ميتاز بكونه علما تراكميا أي أن ال
 . على نظريات أخرى سبقتها

فإذا كان علم االجتماع يهدف إ تفسري التصرفات  و األفعال نفسها فهو ال يعد علما أخالقيا مبع أنه      
 . و تفسريهايعبؤ هبذ األفعال خريا أم شرا و لكن هدفه األساسي ه

اضرة سابقة يعترب مؤسس علم اإلجتماع  وأول من وضع حجر األساس هلذا العلم    العالمة و كما سلف  
هما علماء الغرب فيما بعد   ابن خلدونعبد الرحمن  ظريات و الكتب ال استفاد م الذي قدم  العديد من ال

 .تأسيس نظرياهتم 

سقية الواقعية   و من أوائل الكتب ال ألفها بن خلدون  ذلك العلم كتاب العرب الذي يعترب   الدراسة ال
اس وما يرتتب عليها من آثار  ذلك أن علم االجتماع يقوم بالدراسة الواقعية لألنساق  للعالقات ال تقوم بني ال

تظم هبا عالقات اجملتمع اإلنساين ك سق التعليم و األسرة أو غريمها من األنساق كالعائلة أو االجتماعية ال ت
اعية   أو  يش أو املؤسسات الص زب أو ا القبيلة أو الزاوية  أو الطبقة االجتماعية أو مجاعة املدرسة الفكرية أو ا

ا على الدراسة الواقعية   للوقائع واأل نشطة غري ذلك من األنساق ، ومن السهولة أن ندرك كيف يعتمد صاحب
ماعة االجتماعية شوء ا  .االجتماعية املالزمة ل

 أهمية علم اإلجتماع  - 06
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ي كما تقدم   تكمن  أمهية علم االجتماع إضافة إ كونه يدرس الظواهر االجتماعية ضمن بئتها وسياقها التار
 :اضرات سابقة خدمة للفرد وتقوميا للمجتمع  فإنه كعلم يهدف إ 

ماعي ملا له من نتائج العم  -       اصر اجملتمع  و تشجيع األفراد على االقبال على العمل ا ديد ع ل على 
 THEمثمرةيعطيكافة املعلومات الالزمة عن اجملمتع  وفق نظرية االعتماد املتبادل

INTERDEPENDANCE. 

اسب مع اإلمكانيات ،و األخالق موية ال تت طط الت اء على هذا ميكن وضع ا يات السائدة  اجملتمع و ب
وذلك غاية كل حام أو سياسي أو مفكر صا جملتمعه بفهم اجملتمع بظواهر املعقدة و بتفسري هذ الظواهر من 

 . املمكن القيام بإصالح اجملتمع 

ا يضع حلوال  -     ل املشكالت اإلجتماعية من خالل استخدام أساليب البحث العلمي ومن ه أنه يسعى 
مية مع جذرية هل د من الظواهر السلبية بني االفراد ، و ذلك من خالل البحث  قواعد الت ذ املشكالت و 

الرغبة  إعادة تشكيل الواقع االجتماعى و التخطيط لتقدم هذا اجملتمع  مبا يتطلب معرفة دقيقة بالواقع 
ليلها و تشخيصها  االجتماعى ذلك أن علم االجتماع يبحث عن املشاكل االجتماعية  و يسهم مب  .اهجه  

تائج  او   املرتتبة عن          ديد االهداف   إطار القيم االجتماعية كي يستطيع تبصري االفراد  بال وكذا 
سقية الواقعية  بعض االهداف االجتماعية او الوصول ا بعض الغايات  ذلك أن علم االجتماع هو الدراسة ال

اس وما يرتتب عليها من آثار   من لدن بعض االنساق كالعائلة أو القبيلة أو الزاوية أو للعالقات ال تقوم بني  ال
اعية أو غري ذلك من األنساق وهو يعتمد الدراسة الواقعية يتبع الوقائع واألنشطة  زب أو املؤسسات الص ا

شوء املؤسسة االجتماعية  .االجتماعية املالزمة ل

 

 

 

 المقومات األساسية لعلم اإلجتماع  - 07 
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اصر أساسية يقوم عليها علم االجتماع أمهها ما يلي :  اك عدة ع  ه

شأة  أواًل المجتمع ية كبرية تسمح ب اس يعيشون على أرض واحدة لفرتة زم : وهو عبارة عن مجاعة من ال
ا أن نتوصل إ املقومات األساسي هم  ،  مما ميك ة للمجتمع ، و هي األرض ،و البشر ، و عالقات متعددة بي

اجة لغريهم إال  الكماليات  اء اجملتمع ، و قدر معني من االكتفاء الذايت دون ا  . استمرار العالقات بني أب

اؤ ال يسري على  ثانيًا الثقافة :  باملع الواسع تع مرياث املتجمع من عاداته ، و تقاليد ،و طرق معيشة أب
ها هنجها م د أهنا ألوان من الفكر ، و األدب ، و لك ظور ضيق   .ن جل الوفاء باحتياجاته ، ومن م

ظمة و عالقات متتاز بثباهتا و استقرارها عرب الزمن تتصل مبجال  النظام اإلجتماعي : هو عبارة عن عدة أدوار م
ها العائلة الواح ضع لعدة معايري ، و من بي ياة  و  االت ا  . دة  و أماكن العملمعني من 

ها أمناط سلوكية متكررة العمليات اإلجتماعية تج ع  . : يقصد هبا عدة تغريات ، و تفاعالت ي

سق من فردين أو ي:  النسق اإلجتماعي سق أهم املفاهيم ال تقوم عليها دراسة علم االجتماع ويتكون ال عترب ال
معية   معهم ويشرتكون  واحد أو أكثر من األنشطة املشرتكة أي ا اس متواجدين  بيئة   أكثر من ال

موعة من األفراد الذين يتفاعلون معا ويشرت  :لجماعـــةا   كون  نشاط معني ،  و نسق اجتماعي يتكون من 
أي يستشعر مع  –يقتضي ذلك متاسك أفرادها  كاألسرة مثال  و ذلك خالف  جملموعة مشاهدي مقابلة 

اصرة فريق واحد   تهي املقابلة وال يشرتط االتفاف حول م فضوا عن بعضهم حاملا ت االستمرارية كوهنم سرعان ما ي
 .               .       -حشد  -لذلك يطلق عليهم مصطلح 

ها ذات ثقافة جامعة.                         :المجتمع نسق اجتماعي يشكل أعضاؤ مجاعة مستقلة بوط
شاط باعتبار الوظيفة ديث عن هذا ال شاط املتعلق بتحقيق الظاهرة االجتماعية ألهدافها وعادة ما يتم ا : هي ال

فظ للظاهرة االجتماعية بقاءها اء  ومتاسكها كاإلميان بقضية مشرتكة كالدين و العمل التطوعي...وقد  عمال ب
 واملرجو . -واملتوقع   -دوار  املؤدى من األ -:يعرب عن الوظيفة بالدور وله  مستويات ثالثة  

اك أدوار مكملة كدور الزوج إزاء زوجته؛وأدوار متطابقة كدور الصديق إزاء         ها فه وتتفاوت األدوار فيما بي
سب ما يشغله الشخص  سلم التأثري داخل نسق اجتماعي معني    فقد يكون  تلف الدور  صديقه ، إذ 

 .مرتبطا باملوقع أو بالطبقة االجتماعية أو باهليبة  ال تفرضها الشخصية  أو املوقع
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اء على صعيد األفكار هو العملية ال مبقتضاها يكون األفراد يتصلون ببعضهم مؤثرين ومتأثرين سو  :التفاعل    
عله جوهر موضوع علم  وات مما  ظات أو س أو األنشطة و ذلك جوهر عملية التفاعل  الذي قد يستمر 

 .االجتماع

 

 المفاهيم األساسية في علم االجتماع  - 08 

قيق  أوال المجتمع :   موعة بشرية  تعيش على  رقعة أرض لفرتة من الزمن ويقيمون عالقات مستمرة   مع 
 درجة من االكتفاء الذايت .

ا نستلهم مقومات اجملتمع وهي األرض والسكان واستمرارية العالقة و االكتفاء الذايت         عل  .مما 

ف اجملتمعات وفق معيار و          اعي وزراعيأي ريف وحض ثنائيتص تمع ص  : ر 

 رأمسا -شيوعي -إقطاعى -عبودى –تمع بدائي  تطوريوفق معيار 

تلفة   مقارنوفق معيار  تمعات   أي على أساس مؤشرات عن أعداد السكان  

ططات  ثانيا الثقافة : اها الواسع فهي تع  وف من الفكر والفن واألدب أما مع اها الضيق هي ص فوفق مع
ياة ال يكتسبها اإلنسان باعتبار عضوا  اجملتمع أو هي املوروث من العادات والتقاليد ال يتبعها الفرد لسد  ا

 حاجاته .

وية فاملادية كل ما هو ولكي نفهم الثقافة البد من التفرقة بني عدة مفاهيم للتمي ز بني الثقافة املادية والثقافة املع
ا للتميز بني الثقافة  وية تشري إ كل ما  عادات و تقاليد  مما يدفع ملموس مثل املالبس وأدوات الطعام واملع

ة مثل العامة والثقافة الفرعية : فالعامة هي كل مايشرتك فيه أفراد اجملتمع بشكل عام والفرعية هي ثقافة مج اعة معي
ساء  و كذا التميز بني الثقافة املثالية والواقعية . ضر أو الرجال وال  ثقافة الريف وا

 

 :خصائص الثقافة
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 : فالثقافة عامة يشرتك فيها كل إفراد اجملتمع العمومية

 :تصب الفلسفة  الوعاء الرمزي داخل اجملتمع أال وهو اللغةالرمزية

رد  ذهن األفراد: رغم إن الثقافة التجريد اء  ياة اليومية إال أهنا هلا ب  متارس  ا

ياة : ثالثا النظام االجتماعي    االت ا ظمة ال تتصل مبجال من  يتشكل من األدوار االجتماعية امل
ضع ملعايري وقواعد اجتماعية ثابتة كاألسرة والعمل ودور العبادة .  االجتماعية وال 

ظر للدور ا  افر وبال لذي يلعبه االفراد  العمليات االجتماعية فإهنا تتصل بالتفاعل بني األفراد أى التجاذب والت
ول  قل اجملتمع من حالة إ أخرى مثل  تمعية عامة وهي العمليات الكربى ال ت بني األفراد كما أهنا عمليا ت 

اعي وغريه  ا.....اجملتمع الريفي إ حضر أو اجملتمع الزراعي إ ص

و    FAIT SOCIALوعموما فإن الدور املسمى بالفعل االجتماعي     هو كل ممارسة سلوكية تتجه 
قيق هدف معني  ضوء قاعدة سلوكية يقرها اجملتمع وباستخدام وسيلة مشروعة  ، ذلك أن الفاعل  يقوم 

حصا بذلك على موقف  بالسلوك واآلخر هو الذي يستقبل السلوك وهو الذي يكون التفاعل االجتماع ي ف
 اجتماعي  وهو اإلطار  الذي يظهر فيه التفاعل.  

دث   صل كل ذلك  إطار ما يسمى بالعالقات االجتماعية مع االشارة إ وجود التفاعالت العابرة  و  و
مو  ظمة ، والتفاعالت  املستمرة  وهي  ال تتم بني  عة من األفراد لفرتة  من الزمن وقد تكون تلقائية وغري م

 .يعرفون بعضهم بعضا ويتفاعلون بشكل يومي مثل تفاعالت األسرة والعمل

 موضوعات علم االجتماع  - 09

وعها         ذ نشأته األو نظرا لت ليل  علم االجتماع عن تعدد  املوضوعات ال يهتم هبا هذا العلم م يعكس 
هم  ا ول فضلهم على علم االجتماع وم  : حسب اهتمامات العلماء  الذين سبق ت

عل موضوع هذا العلم دراسة اجمل : فحسب تصور ابن خلدون     تمع اإلنساين ككل  فإن مهمة العمران البشري 
ها  يفات م  :وفق تص

 . العمران البشري و يشمل دراسة التجمعات البشرية  - 
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 . العمران البدوي و يشمل دراسة القبائل و األمم الوحشية - 

الفة و املراتب السلطانية -  . الدولة العامة و امللك و ا

ضري و األمصار و البلدان -  . العمران ا

 . االجتماعيدراسة التغري  -

أما لدى أوجست كونت : فقد ركز على مهمة علم االجتماع و جعل دراسته للظواهر االجتماعية موضوعا    
 : عاما للدراسة فقسم مهمته إ موضوعني

 Social statics اإلستقراء االجتماعي-

 Social dynamics التطور االجتماعي-

ليالته موضوع اتفاق  كبري  ب        ني علماء االجتماع بالرغم من أن تسميات الفرعني السابقني فكانت  
 :ملوضوع علم االجتماع مسيت باسم آخر و مها

اء االجتماعي -  Social strurture الب

 Social change التغري االجتماعي  -

سبة الميل دوركامي  فإنه يقرر بأن املوضوع األساسي لعلم االجتماع هو دراسة الظواهر فقسم موضوع علم    بال
 : االجتماع إ شعبتني مها

 هتتم الشعبة األو بدراسة اجملتمع من حيث ثباته La statique social االستاتيكا االجتماعية  -

اميكا االجتماعية -  تدرس اجملتمع من ناحية تغري La dyna,ique social الدي

أما ماكس فيرب فقد اهتم مبهمة علم االجتماع و موضوعه العام الذي هو تفسري الفعل : موضوع علم االجتماع
هبدف الوصول إ معرفة أسبابه و نتائجه و تتمحور موضوعات فيرب لعلم  Social action االجتماعي

شاط االجتماعي بالرجوع إ مؤلفه الشهري الرأمسالية وقيم الربوتستانتية  االجتماع   دراسة العالقة بني الدين و ال
صائص املتميزة للحضارة الغربية ديد ا اول  فيها دراسة العالقة بني الدين و الوضع الطبقي كما تضمن   . ال ت
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ليل العلماء      رج بعيدا عن  اوهلا العلماء املعاصرون مل  و عموما فإن موضوعات علم االجتماع ال ت
ديث .  القدامى و السيما و أهنا تركز على اجملتمع ا

اك اتفاقا واضحا بني املعاصرين و السابقني  موضوع علم االجتماع السيما   وما ميكن الوصول إليه هو أن ه
اءاهتا ووظائفها  اجملتمع ككل والعمليات االجتماعية وال هي فيما  ماعات االجتماعية و طبيعة ب ص  ا

اضرات سالفة .  أمناط األفعال االجتماعية و أهدافها وقد سبقت االشارة إليها  

اصر املادية و الالمادية  الثقافة موع  الع اتج العام للفكر و  بصفتها -كما سبقت االشارة إليه   –ونع هبا  ال
ولوجيا ون و اآلداب و التك ضارة اإلنسانية و تشمل أمناط التفكري و العلوم و الف  . خالصة ا

ها و تغيريها  اجملتمع الشخصية ماعي و كيفية تكوي  . و يراد هبا دراسة التفاعل و السلوك الفردي و ا

 . ون الذي يفسر حياة اجملتمعات  الذي يعترب جوهر علم االجتماع بصفته القان التغيير

 دوافع دراسة علم االجتماع - 10

ذ     وعت م مع تأكيدنا على غائية هذا العلم كغري من العلوم ، ففي الواقع فإن  أسباب دراسة علم االجتماع ت
ثر ح اآلن و هذا لتعدد املشكالت و الظواهر االجتماعية و صارت أك 19أن ظهر هذا العلم خالل القرن 

ديث و تتمثل هذ األسباب  كونه يعا   السلوك البشري و أمناط  اءات اجملتمع ا وعت ب تعقيدا كما ت
ذ نشأته األو ع  ة عن هذا السلوك ، ذلك أن علم االجتماع م ا الشخصية الفردية و طبيعة األنشطة ال

قيق غايته بدراسة الظواهر االجتماعية و املشكالت ال ظهرت  اجملتمع ف اهج علمية هبدف   . استخدم م

ليل أمناطها و أنواعها املختلفة و           كما عمل علم االجتماع  على دراسة نسق العالقات االجتماعية و 
ماعات داخل اجملتمع  كونه  العوامل ال تؤدي إ زيادة هذ العالقات أو إ تفكيكها سواء بني األفراد أو ا

ة دث خالهلا  يسعى ملعا ظم االجتماعية و معرفة التغريات ال  اءات و ال  . الب

بؤ          اهجه لدراسة مشكالت اجملتمع  الوقت الراهن و الت و بالتا ، يكرس علم االجتماع نظرياته و م
تائج العامة هلذ املشكالت  املستقبل كغاية مثالية لوجود كعلم أصال بالوصول إ قواع د عامة ميكن بال

د دراسة املشكالت و الظواهر االجتماعية . ها ع  االستفادة م
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ظيمات االجتماعية ال تتمثل  الزوايا و املشا  و الشركات و          كما يهتم علم االجتماع بدراسة الت
ماعات كاهتمامه بطبيعة ا ظيم عالقاهتا مع األفراد و ا امعات و ذلك هبدف ت ياة االجتماعية و املدارس و ا

ديثة عن اجملتمعات  ية أو تباين اجملتمعات ا ات ا ياة عن غريها من الكائ أمناط املعيشة و اختالف هذ ا
مية  اول علم االجتماع أمناط التغري و التحديث و الت  .التقليدية مبا يصطلح على تسميته بالتغري االجتماعي فيت

بري لكل من الساسة االجتماعيني و القائمني وعليه ، فإنه ميكن لعلم اال       جتماع أن يلعب دور املشري وا
ل املشكالت ال توجد  اجملتمع  . على وضع االسرتاتيجيات 

 : أشهر رواد علم االجتماع - 11 

مد بن خلدون املعروف أكثر باسم ابن  : هـ 1406-هـ 1332ابن خلدون        أبو زيد عبد الرمحن بن 
كان حافظا فلكيا، اقتصاديا، مؤرخا، فقيها، هـ   1406مارس  19وتو   1332مايو  27خلدون ، ولد  

 عامل رياضيات، اسرتاتيجيا عسكريا، فيلسوفا، ورجل دولة .

 ان البشري وقد ذكر ذلك   مقدمته الشهرية .يعترب ابن خلدون مؤسس علم االجتماع أو علم العمر    

دا توري دي دونيا  فصيني بإفريقية  ما يعرف اآلن بـتونس، أصله من االندلس من مزرعة هاسي ولد  عهد ا
الية القريبة من دوس هرماناس  بإشبيلية  ي الضخم املسمى : ، ماريا ا ؤلف التار

ُ
 فهو صاحب امل

رب  أيام العرب والعجم و الرببر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكرب، كتاب العرب وديو           ان املبتدأ وا

سبة إ أعماله حيث عمد فيها إ دراسة اجملتمعات من حيث تطورها  جولة  وتبقى مقدمته األكثر شهرة بال
غرافيا تدل على اقتدار الرجل و موسوعيته ، كما يعزى إل يه وضع املعيار الذي ميكن على عميقة عرب التاريخ وا

كم عليها    .أساسه التحقق من األحداث والتغريات ، ومن مث ا

كماء بقوهلم   أي البد له  ”اإلنسان مدين الطبع ”ويرى ابن خلدون أن االجتماع اإلنساين ضروري، كما يُعربر ا
 .من االجتماع الذي هو املدنية باصطالحهم الذي هو مع العمران

اضر يشبه املستقبل مثلما يشبه املاء املاء، ويرى أن علم العمرانهذا   وهو دراسة  -، و يرى ابن خلدون أن ا
اضر مثلما يزود التاريخ علم االجتماع مبادته   -وهو دراسة املاضي –من شأنه أن يُلقي الضوء على التاريخ  -ا

تة  ية  طلقاته تار  .كون م
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ما يعرض لطبيعة ذلك العمران من األحوال مثل التوحش والتأنس  ”ماع بأنه و يعرف ابن خلدون علم االجت   
لك والدول ومراتبها، وما 

ُ
شأ عن ذلك من امل اف التغلبات للبشر على بعضهم بعض، وما ي والعصبيات وأص

دث  ذلك العم ائع، وأثر ما  تحله البشر بأعماهلم ومساعيهم من الكسب واملعاش والعلوم والص ران بطبيعته ي
 .”من األحوال، وما لذلك من الِعلل واألسباب

ديث واهتم معظم املفكرين  ،هذا       اك فريق وضع أعماله  موقع الريادة واعترب مؤسس علم االجتماع ا وه
بت الصلة من ماضيه وتراثه وما ابت م تلف مدارسهم بسرقة أفكار من دون ذكر فضله، وهو ال  األوروبيني على 

ضارات اإلسالمية من تاريخ  اظرات جدلية وفكرية و ثقافية ، وما أفرزته ا ارب وم محله الزمن إليه من خربات و
ربات اإلنسانية  وعه الثقا ، مما جعل ابن خلدون نتاج هذا التتابع الزم كشاهد على تراكم ا غ بصراعاته وت

ها من اجتهادات و من علوم ومعارف وفلسفة وفن وشعر وغريها من وسائ ل تتعلق بالشريعة وأصوهلا وما تفرع ع
 .مدارس

ا من مجلة املبادئ األساسية ال يرتكز عليها علم االجتماع ، أن الظواهر      و إشارة سبق هبا غري رأى صاحب
اصر  كم الظواهر الطبيعية، غري أن فيها من ع ضع لقوانني قد ال تكون من الثبات كتلك ال  االجتماعية 

ددة، كما أن هذ القوانني تفعل فعلها  الثبات ما يسمح لألحداث االجتماعية أن تتوا وفق أمن تظمة و اط م
عزلة، و من مث فإنه ال يتس لعامل االجتماع اكتشاف تلك  ماعات وال تتأثر بصورة كبرية باألفراد واألحداث امل ا

ظومة القوانني اال جتماعية القوانني إال بعد  دراية ما يقرتن هبا أو يليها من وقائع،  حيث يرى ابن خلدون أن م
ية، على الرغم من تباعدها  الزمان واملكان .  الواحدة تصدق على اجملتمعات املتماثلة الب

اك مبدأ آخر من هذ املبادئ ال وضعها ابن خلدون يتعلق بكون هذ القوانني اجتماعية الطابع، مبع    و ه
ه يأخذ  االعتبار العوامل البيئية مثل الطقس أهنا ليست نابعة من دوافع بيولوجية أو عوامل بدنية ؛ فبالرغم أن

ائع والثروة؛ لذلك فهو يُعزي  اخ والغذاء؛ إال أنه يُرجع األثر األكرب لعوامل اجتماعية كالتماسك ومستوى الص وامل
ج ياة والتاريخ ال إ األصول العرقية  لفتة عالية اإلدراك من مفكر  صائص العامة للشعوب إ منط ا م ا

 .ابن خلدون إ حل معضلة التخلف

وميثل مفهوم العصبية أو التضامن االجتماعي احملور الرئيس  علم االجتماع      لدى ابن خلدون، ويُرجع   
ياة املشرتكة . غرا وا مع اجملتمعات الصغرية ال ال مع هلا إذا مل يرافقها القرب ا  أصوهلا إ رابطة الدم ال 
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صيل حاجته من و        يرى ابن خلدون أن االجتماع اإلنساين ضروري؛ ألن قدرة الواحد من البشر قاصرة عن 
تيلية  ه سبق هبا املدرسة املارك و  ال نشأت  إسبانيا –التجارية  –الغذاء أو الدفاع عن نفسه،   إشارة م

ت فكرة االعتماد املتبادل بني الشعوب و  ، THE INTERDEPENDANCEالدول الربتغال و ال تب
إذا كان التعاون حصل له القوت للغذاء والسالح للمدافعة ، ومتت حكمة اهلل  بقائه  ”ويقول  ذلك : 

وع اإلنساين  وإال مل يكمل وجودهم وما أراد اهلل من اعتمار العامل  وحفظ نوعه  فإذن هذا االجتماع ضروري لل
ا موضوًعا هلذا العلم، مث إن هذا االجتماع إذا حصل للبشر   هبم واستخالفه إياهم  وهذا هو العمران الذي جعل

يوانية من العدوان  كما قررنا ومت عمران العامل هبم، فال بد من وازع يدفع بعضهم عن بعض؛ ملا  طباعهم ا
هم يكون له عليهم الغلبة والسلطان واليد القاهرة ؛ ح ال يصل أحد إ والظلم، فيكون ذلك الوازع واحًدا م

لك
ُ
 .”غري بعدوان ؛ وهذا هو مع امل

ديد     ال  -وهو ما نعيشه حقيقة  –ومن خلفه كل مذهب وافد  –هذا ، و يؤكد ابن خلدون على أن الدين ا
يقوم إال بالصراع الذي يُفضي إ تعزيز التضامن االجتماعي بقدر عال، و الغالب يكون ذلك على حساب 

ماعات وتضمن متاسكها ، كما العصبية القبلية البدائية، ويرى أن الدين ميثل الرابطة األقوى ال  فظ استقرار ا
 .يرى أن هذا االجتماع من أهم أسباب االنتصارات الكبرية ال حققها املسلمون العرب  القرن السابع امليالدي

ضارات  –ويشري ابن خلدون      شأ عن العصبيات  -وفق ما حدد من عمر للدول وا إ أن الدول ال ت
كم، غري  القبلية تتميز  اس للمشاركة  ا أوائل عهدها بالتالحم والتماسك وبإتاحة كبرية لقطاع واسع من ال

زع  اكم مع مرور الوقت أن ي كومة بقوانني التغري والفساد، فما يلبث ا أن هذ الدول كغريها من املؤسسات 
اع طبقة جدي دة من األتباع واملوا الذين يعملون على إ التفرد بالسلطة املطلقة؛ فيسعى  سبيل ذلك إ اصط

اكم والشعب، وتزداد مظاهر البذخ واألهبة والفخامة   ؛ فيزداد البون اتساًعا بني ا مزيد من تركز السلطة  يد
تيجة حتمية؛ فرتتفع الضرائب وتقل الرواتب وتتأخر، وتصبح الدولة   دث الركود االقتصادي ك كم، و قصور ا

حلة مهيأة للتغيري الذي تصاحبه حالة من االضطراب الذي يوقع الدولة فريسة للعدوان الداخلي أو هذ املر 
ارجي   .ا

توج حضاري عريب إسالمي  خالص ظهر        مما سبق نرى أنه من اإلنصاف القول  إن علم االجتماع هو  م
نشأة علم االجتماع  أوروبا هي ما دفع بقوة إ الوجود  القرن الثالث عشر امليالدي، ومبفهوم املقابلة  فإن 
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ضة أبرزت األسس واملبادئ األساسية ال قام عليها علم االجتماع  العصر  لقراءة ابن خلدون قراءة اجتماعية 
ديث.  ا

اء   :م  1857 – م 1798أوغست كونت    عامل اجتماع وفيلسوف اجتماعي فرنسي، أكد ضرورة ب
ظريات العلمية امل ية على املالحظة فكان أول من أعطى لعلم االجتماع االسم الذي يعرف به اآلن، فسعى إ ال ب

اص مثاليا    ططه االجتماعي ا ْفس واالقتصاد وكان  توحيد كل الِدراسات البشرية مبا  ذلك التاريِخ وِعْلِم ال
ميع الشعوب  كل ياة اإلنسانية  البقاع َمّرْت من خالِل نفس املراحِل  اعتقَد  من خالله أن كل أمناط ا

ياة العلمية والفكر البشري غايته  َأْن َيصَف العالَج لألمراِض االجتماعية تمّيزِة   خطوة لتوحيد ا
ُ
يِة امل  .التار

ديث ، كتب  :م 1903 –م 1820   هيربرت سبينسر فيلسوف بريطاين، و أحد مؤسسي علم االجتماع ا
سر الكتاب األول تصف القرن التاسع عشر فزاد طبعه  "علم االجتماع" سب ت    م  الواليات املّتحدة 

واِن فصَل علم االجتماع .  ع

،  فيلسوف أملاين ،  اقتصادي  وعامل اجتماع  و مؤرخ  اشرتاكي ثوري : م1883   -م  1818كارل ماركس 
ها األكرب ضمن علم االجتماع الذي يبقى  اجملال لعبت أفكار دورا هاما  تأسيس علم االجتماع ، وكان تأثري 

 األبرز لتطبيق نظرياته .

اسب بشكل مثا         هجيا ت هج املستعمالن  العلوم الطبيعية م جادل العديد من الباحثني بأن الطريقة وامل
زعة التجر  يبيِة هو ما امتاز به علم االستعمال  دراسات علم االجتماع وكان استخدام الطريقة العلمية وتشديد ال

ظرة  رييب ، هذ ال االجتماع عن علم الالهوت، والفلسفة امليتافيزيقيا وأدى هذا إ علم اجتماع معرتف به كِعْلم 
دة على  اضرة سابقة أدت إ الفلسفة الواقعية املست االجتماعية املبّكرة مدعومة من قبل كونت كما أشرنا  

 . الطبيعية االجتماعية 

 

 

 : ميادين علم االجتماع - 12
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وع املتغريات االج  وع تبعًا ل وعة واملتداخلة معهاتشرتك ميادين علم االجتماع و تت أصبحت امليادين  إذتماعية املت
ضري والريفي وغري ذلك ها السياسي والبدوي وا وف على ثالثني ميداناً م  . علم االجتماع ت

فقد تأثر علم االجتماع كغري من العلوم االنسانية و االجتماعية بظاهرة التخصص ال برزت بصورة        
ها  ه ، وأخذ كل م اعية و تقدم البحث العلمي فتشعبت اهتماماته وتعددت ميادي ركة الص واضحة مع انتشار ا

ياة االجتماعية اول جانباً من جوانب ا  .يت

هود املبذولة و يزداد الت       خصص  العلوم االجتماعية عامة، و نطاق علم االجتماع بوجه خاص، نتيجة ا
ظومة االجتماعية   اصة ، إضافة إ تفاعلها وحركتها ضمن امل  . دراسة بعض الظواهر ا

معهم       االت للتخصص يتصدى لدراستها باحثون اختصاصيون   ولقد أضحت ميادين علم االجتماع 
ة،  وانبها املتباي ياة االجتماعية  هج علمي يرتبط بعلم االجتماع العام، فاتسعت تلك امليادين لتشمل ا م
موعة من تلك امليادين ، وهو ما ستتعمقون فيه خالل  واجملتمعات اإلنسانية مبراحلها املختلفة، وفيما يلي 

صص التطبيقية والعمال املوجهة .    البحوث املوزعة  ا

ظم االجتماعية السائدة  علم االجتماع البدوي        اول بصفته فرعا من فروع علم االجتماع ال :  ويت
ث الكثري من علماء  اجملتمعات البدوية أو اجملتمعات ال تعيش على الرعي واالنتقال وراء الكأل  ، فقد 

هود مستمرة  دراسة القبائل البدوية ومسائل  االجتماع املعاصرين  حياة الشعوب والقبائل البدوية و ال تزال ا
واضر كرتياق  تاجها ا مله من قيم و مثل  مط حياهتم مع ما  ها  حياة اجتماعية مستقرة دون تركهم ل توطي

ياة وتكالبها .  لشظف العيش و تراكم ملذات ا

اول  مقدمته و هذا الصدد نشري إ أن العالمة ابن خلدون يعد أول باحث  علم  االجتماع البدوي ت
العمران البدوي واألمم الوحشية ، فيصف حياة البدو مبا فيها من خشونة العيش، واالقتصار على الضروريات  

صيل الضروريات... ومن مجلة ما يقوله :   معيشتهم، وعجزهم عن 

وقد ذكرنا أن البدو هم املقتصرون على الضروري  أحواهلم ، العاجزون عما فوقه وأن أهل البدو وإن كانوا     
مقبلني على الدنيا إال أنه  املقدارالضروري ال  الرتف وال  شيء من أسباب الشهوات واللذات ودواعيها... 

ضر . ري من أهل ا  وإن أهل البدو أقرب إ ا
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اول هذا امليدان من علم االجتماع الوسائل الرتبوية ال تؤدي إ منو أفضل لشخصية  الجتماع التربوي:علم ا يت
شئة اجتماعية بامتياز .   الفرد واعتماد سياسة اجتماعية تربوية ، ذلك أن الرتبية عملية ت

ب أن تدرس  ض    وء تأثريها  الظواهر االجتماعية هذا ، و على اعتبار أن الرتبية أساساً ظاهرة اجتماعية، 
تمعهم   ضارة  األخرى من سياسية واقتصادية وبيئية وتشريعية فإن هذا امليدان يبحث   وسائل تطبيع األفراد 
سق الرتبوي  املتغريات االجتماعية األخرى من خالل عمليات التفاعل االجتماعي  ظر  مدى تأثري ال ، و ال

ائي مع ضرورة االشارة إ سق استث الة ب ساق األخرى وان غيابه سيعوض ال  سق الرتبوي بغري من ال  عالقة ال
ظومة تربوية خالل عهد االستعمار وفقدان الدولة الرمسية قد عوضه  للعب دور ، وكمثال على ذلك فإن غياب م

ا آى عن أجزاء الب سق الذي ليس مب ء االجتماعي الدميوغرافية أو نسق تربوي جديد متثل  الزاوية ، هذا ال
ذلك أن علم  ، االقتصادية أو السياسية، وعالقته مبثالية اجملتمع أو نظراته العامة واإليديولوجيات املتواجدة فيه

شئة فإنه يبقى أمل كل نقلة حضارية    .االجتماع الرتبوي ملا له من أثر على الت

اول التفاعالت االجتم علم االجتماع الحضري: ة و يت ضر  -اعية وطريقة عيش األفراد  املدي ضمن  -ا
ياة املدنية ،  ظم االجتماعية ، فيدرسها ضمن إطار نشأهتا، وطرق تفاعلها  ا أمناط السلوك والعالقات وال
ة  تمع مدي ها  تج ع طلقه  ذلك  أن مثة عوامل مشرتكة ي اول تكوهنا ومنوها و الوظائف ال تؤديها ،  م ويت

شأ عفوياً بل البد لذلك من عوامل طبيعية وجغرافية وسكانية واجتماعية عل ة ال ت و خاص  ، ذلك أن املدي ى 
ية والثقافية ال تقوم بدورها  نشوء املدن والسيما  اجملتمعات  وسياسية واقتصادية ، ناهيك عن العوامل الدي

ضارة الشرقية عموما الشرقية . ة و ا  املتدي

ية وسياسية وإدارية  و       ها دي تلفة عن غريها  العموم فم ة أو حاضرة  شأة كل مدي تعترب الدوافع األو ل
ط  ذلك عامل التاريخ  باستقراء العوامل املتداخلة  نشأهتا  اعية ...، و يدخل على ا ارية وص و أمهية  ،و

طط هلا و أثر زيادة الكثافة هذا امليدان تكمن  معرفة واستبيان اإلطار العام للح ة ووضع  ة معي ياة  مدي
السكانية ، وكذا املوقع بوصفه عامل جذب للمهاجرين، و حسبها من معضلة عجزت عن حلها كربى الدول 

ظرة اجتماعية شاملة.   مامل يلِج فيها ل

 :علم اجتماع االتصال 
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ذ فجر التاريخ، ومع تتابع العصور زاد اإلحساس بدور البارز  استمرار        لقد أدرك البشر أمهية االتصال م
موعاهتم، والتعبري عن تفاعلهم ، إذ اعترب البعض اإلنسان "حيوان هم املختلفة، وترابط  قيق مصا  احياهتم، و

واجملموعات االجتماعية املختلفة ضروري لتحقيق متطلبات االجتماع "  ألن االتصال بني أفراد اجملتمع ااتصالي
ظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم.  اإلنساين، وهو شرط من شروط بقاء الكائن البشري كما تقول "امل

اء ا      ظر علماء االجتماع لالتصال على أنه ظاهرة اجتماعية هلا دورها  متاسك اجملتمع و ب لعالقات هذا ، وي
مع األفراد ليس قوي غيبية و إمنا  موعة من العالقات قوامها االتصال و إن ما  االجتماعية الذي يقوم على 

ياة االجتماعية  ،  هذا اإلطار يعرف أمحد بوزيد االتصال  عالقات االتصال ال هي ضرورة من ضروريات ا
ظر حول حجم اجملتمع و طبيعة بأنه العملية ال ميكن مبقتضاها تكوين العالقات ب ني أعضاء اجملتمع بصرف ال

هم ه و تبادل اآلراء و املعلومات و األفكار و التجارب فيما بي  . تكوي

ال االتصال  و تبعا  إن مفهوم االتصال  علم االجتماع ليس مفهوما حديثا كما يؤكد املتخصصون  
فس االجتماعي بصورة عامة و علماء سوسيولوجيا االتصال بصورة خاصة و  إلسهامات علماء االجتماع وعلم ال

ظريات باعتبار من أهم الظواهر االجتماعية كما اعتربت نسق من األنساق  هذا ما تبلور  العديد من ال
ظم االجتماعية األخرى اء و ال  االجتماعية الفرعية ال تتأثر و تؤثر  طبيعة الب

ديث عن أية عملية كما أن االتصال هو صيغة من صي   ظيم العمليات االجتماعية، و رمبا يصعب ا غ إجراء و ت
اة ووسيلة لالتصال ذلك أن مجيع هذ العمليات   تج بني أفراد، مجاعات، ومؤسسات بدون ق اجتماعية ت

ازها بدون االتصال.   حقيقة األمر ال ميكن ا

اجة، ألسباب وملا احتاج اإلنسان أن يتصل عن بُعٍد استعمل بأقرانه د ا د الطوارئ أو ع ، بعائالته وعشريته، ع
تتعلق بالتحذير من مدامهة العدو أو اإلعالم بوجود امليا أو الفرائس للصيد، استعمل ذكاء لتطوير أدوات 

حى الذي تريد فتغري  أسلوب و  ووسائل االتصال ا حسب امل ، ذلك أن  وسائل االتصال تقوم بتوجيه معارف
اعاته املكتسبة منط و  9طريقة تفكري الفرد و ق

 

                                                           
سون ، ترمجة الدكتور أمحد طلعت البشيبشي ،9 ماهريي و اجملتمع املعاصر ، تأليف : ويليام ريفرز و تيودور باترسون و جاي جي الطبعة  اإلتصال ا

امعية . 2005األو ،   ،دار املعرفة ا
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سن  علم االجتماع الجنائي: راف والعوامل االجتماعية املمهدة  للسري ا رمية واال اول البحث، أسباب ا و يت
اول هذا  رمية وتعدد أساليبها و أشكاهلا ،  كما يت ياة األفراد واستقرار اجملتمعات ، كما يدرس نسبة تواتر ا

رما بغرض تالفيه و امليدان  فسية للفرد املتسم باإلجرام أو له استعدادات ليكون  العوامل والظروف املوضوعية وال
طت تسمية السجون مبؤسسات إعادة الرتبية واجتهد أصحاب القرار  القضاء  ه  خدمة الصا العام فا د

ظر إ تأثري العوامل والتف رمية  على الظروف ال متهد للجرمية بال اعالت االجتماعية  حدوثها،  و كذا أثر ا
 .اجملتمع

ور الرساالت    تمع فكانت   ها  ل م رمية كظاهرة اجتماعية مل  ائي قد اهتم با إن علم االجتماع ا
رمية موضوعاً ي ضارات         ما دامت ا شغل بال السماوية وغاية الدساتري الدولية والقاسم املشرتك بني كافة ا

هم مبا  ور اهتمامهم وبرا فس والقانون و ح الساسة فجعلوا مكافحتها  الكثريين من علماء االجتماع وال
شود.  قيق اإلصالح االجتماعي   اجملتمع السلمي امل  يوجب على البشرية مواجهتها بغية 

رمية بوصفها ظاهرة اجتماعية     و بدراسة علماء االجتماع لكافة االنساق دراسة علمية متكاملة فيما يتعلق با
تشر البطالة ملاهلا من  ة حيث ت اء الريف إ املدي متفشية  اجملتمعات املضطربة ، أو ال تعاين من هجرة أب

سهم  عمليات الضبط العام  كصالحية مفصلية للدولة متغريات اجتماعية ونفسية ، وصوال إ مجلة نتائج ت
 .وأجهزهتا مما يوفر على اجملتمع والدولة الكثري من الطاقات واإلمكانات املادية والبشرية

تمع أو مجاعة باعتبار مقوم وظابط  :علم االجتماع الديني ها  ل م على اعتبار أن الدين ظاهرة إنسانية مل 
موعة بشرية ، ق  ال تعا و إن من امة اال خال فيها نذير.لكل 

هو املقصود إ وقت قريب فإن علم االجتماع الدي  Theologieفإذا كان علم الدين أو الالهوت         
ي  اجملتمعات سواء  صور  هو تلك الدراسة املوضوعية املستقلة  والشاملة لدراسة نشأة الدين وتدرجه التار

كمه  ح ة أو    .ياة مجاعة معي

إال أن ذلك ال يزال يراوح مكانه لدى  –اوروبا و امريكا  –وبتب الغرب لظهور اول دراسة علمية للدين       
وإن كان البريوين قد سبق  ،الشرقي احملافظ واملتحفظ هبذا الشأن خاصة لدى املسلمني (Yinger. J.7)العامل  
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د وخالط الرهبان وعايشهم  معابد البوذية  الغرب مبسألة الفيمونولوجيا بتب دراسة الدين موضوعيا فذهب لله
ن  ه  كم به    ع قل للعامل دراسة من العمق ال تب على ما يقوله اآلخر أو ما   (.  38،  بيومي)10فقط لي

ا العقالين  العامل الغريب ظل يعترب ال دين كمؤثر على سلوك اجملتمع االنساين خرج عن نطاق ذلك ان اال
العقل وأن كل ما شابه من عيوب إمنا لتفسريات وتربيرات من ورائها مصلحة ضيقو وهم بذلك يقصدون رجال 
ث  يسة ال سيما  فرتة تغوهلا وال زالت هذ املظاهر سارية وع هذا فالذين  حقيقته فطري هو هناية كل  الك

قيقةعقالين ولن   Bellah. S) ، 413-406(يصل إال إ هذ ا

اسبات وعلى اعتبار علم االجتماع الدي    اول بالدراسة والتمحيص شعائر امل صصي األصيل فهو ميدان يت
تمع وآخر، وبني عصر وعصر كاختالف  املختلفة املرتبطة بالدين ، وتأثري البيئة االجتماعية فيها واختالفها بني 

 عياد والزواج والوفاة. عادات األ

ظر عن نشأة الدين كونه    ديثة، فإن املتأخرين من علماء االجتماع يغفلون ال ظريات االجتماعية ا وبتأثري ال
ريفها   –مسألة عقدية فمن مقر  إ قائل بكون االنسان  –كاملسلمني واملوحدين من الديانات السماوية قبل 

اجة كما أشار دوركامي اجة ملقام الهويت أو ميتافيزيقي يضمن له املهابة ويستم ه القوة و يلجأ إليه  ا د م
دد شكل األديان ووظائفها،  فإنه يع ، ملسألة الطوطم  وألن علم االجتماع الدي يرى  اجملتمع العوامل ال 

تمع ها أي  لو م  .بتباين أثر العوامل االجتماعية، وارتباطها مع الدين بصفته ظاهرًة ال 

ية وتشعباهتا من       ظيمات واملؤسسات والطوائف والفرق الدي يوية بتتبع الت هذا ، و تع أصحاب املدرسة الب
شاط االجتماعي سياسياً واجتماعياً وتربوياً واقتصادياً ، أما  حيث هي وحدات اجتماعية هلا دورها ونشاطها  ال

ظر إ الدين نظرة موضوعية   ضعوهنا للدراسة املدرسة الوظيفية فت ية علميا و للون الوظائف االجتماعية الدي و
هج التكاملي الوظيفي  متاما كما فعلوا مع غريها من الظواهر االجتماعية ، ومن  العقلية وامليدانية  إطار امل

وث دوركهامي حول نشأة الد ين األمثلة على ذلك دراسات ماركس حول وظيفة الدين ومكانته  اجملتمع، و
يته وممارسة الشعائرهو األثر الكبريالذي خلفته  ديد ب ، ووظيفته االجتماعية وأثر العوامل االجتماعية   وتطور

اضرة سابقة    اعية ، وقد أشرنا    .دراسة ماكس فيرب عن الدين وعالقته بالرأمسالية الص

                                                           
 علم االجتماع الدي ومشكالت العامل االسالمي، بيومي ، مرجع سابق   10
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ضري فإن علماء اعلم االجتماع الريفي صائص : على عكس علم االجتماع ا الجتماع الريفي قد اهتموا 
 اجملتمعات الريفية من حيث منط املعيشة أو نظام اإلنتاج السائد بوصفه أكثر بدائية. 

يون حياة  ظى هبا علم االجتماع الريفي  العامل العريب ، كون قسم  كبري من سكانه ريفيني،  إن األمهية ال 
بعا لذلك علم االجتماع الريفي مبكانة مهمة  ميادين التعليم بالوطن البادية أو يعملون  الزراعة ، فحظي  ت

تلفة . امعات   العريب  و أنشئت له أقسام  هلا فروع 

اول العالقات االجتماعية األولية القائمة  بيئة ريفية من حيث طبيعتها ، والرباط العائلي  فهو العلم الذي يت
طلقا  رباط الدم أو الزواج الداخلي ، إ ضرية و ال ظلت م جانب  ما مييز اجملتمعات الريفية من اجملتمعات ا

احية التطبيقية، يستخدم علم االجتماع الريفي معطيات مجعت عن  لعلماء االجتماع  دراستهم ، إال أنه من ال
ل اد الوسائل الكفيلة  املشكالت  ووضع  السكان الريفيني لتحديد املشكالت ال تعوق منوهم وتقدمهم، إل

موية الشاملة  .سياسة اجتماعية تعمل على دمج الريف   العملية الت

ي، كما يهتم علم االجتماعي السياسي ظريات السياسة  سياقها   التار :  و يع بفهم األساس االجتماعي ل
رية ، والدميقراطية ، وعالق امل ياة السياسية كا واطن بالسلطة والثورة والرأي بتوضيح املشكالت املتعلقة با

خبة والزعامة .    العام،واألمة والقومية،والطبقة وال

كما يبحث علم االجتماع السياسي  العوامل ال تؤدي إ نشوء االستعمار واالحتكارات الكربى،       
افس  ه من ت تج ع اعية الكربى،وما ي و توحش الرأمسالية و والتفاعل االجتماعي  إطار الدول الرأمسالية الص

اضرة سالفة   .تغول اإلقطاعية  أثواب جديدة مع بقاء وتوفر نفس املتغريات  اجملتمع املدروس  كما سبق  

امية من تغيري اجتماعي ، ألن للتفاعل االجتماعي         موعة الدول ال وباملقابل يدرس التفاعل االجتماعي  
هاية سوى ترمجة بني القوى االجتماعية والسيا ديد شكل الدولة  ال ما هي  ال سية واالقتصادية أثراً بالغًا  

 لبوتقة كافة هذ التفاعالت املتداخلة .

ية السلطة السياسية القائمة و         اول علم االجتماع السياسي أثر املتغريات االجتماعية  تكوين ب هذا ، ويت
كم  اجملتمع،  ظم االجتماعية من وجهة نظر علم االجتماع السياسي ليست إال عوامل تطور أنظمة ا فال

سبان أثر العامل االجتماعي  تكوين  متغرية أو عوامل مسببة ، ذلك أن علم االجتماع السياسي يأخذ  ا
كم والسياسة وتفسريها ية السلطة والدولة وا   .ب
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تمع دو مسيس يقوم على السالم والعدل وعلى ما سبق فإن علم االجتماع السياسي يهدف إ    نشوء 
مع  –ويسعى إ سعادة البشرية مجعاء بني أفراد اجملتمع الدو ترتمجه املواثيق الدولية وفق تكتالت عاملية وإقليمية 

اقض ذلك مع الواقع  ها غاية كل شرفاء العامل عمال مبقتضى املشرتك االنساين.  –االشارة إ ت  لك

ية أعمق من أي ميدان آخر  علم االجتماع، أو من أية ظاهرة تماع العائلةعلم اج :  ما دام للعائلة جذور تار
 اجتماعية أخرى فلقد كانت حيثما كان االنسان  . 

سق     بل إن اجملتمعات اإلنسانية ذاهتا وجدت بوجود العائلة ،  واستمرارها و دميومتها من  بقاء هذا ال
يتها أو وظائفها ،  فتعددت أشكال االجتماعي احملو  ري العائلة ، فارتبط تغريها بتغري اجملتمعات من حيث ب

تمع منوذج للعائلة     .األسرة ،  ومن مث أمناط الزواج ،  ونشأ  كل 

اول بالدراسة والتحليل خصائص األسرة، ووظائفها ال تؤديها، إ        وعليه، فإن علم اجتماع العائلة يت
ظم االجتماعية واالقتصادية والسياسية ال تؤثر على  تركيبة و استمرار العائلة وتطورهاجان   .ب ال

يان العائلة وكياهنا،            -كما يهتم علم اجتماع العائلة اهتمامًا بالغا بالعادات والتقاليد والقوانني املتعلقة بب
صوص املسري  اسبة كل تعديل لل دل القائم مب ا  ا زائري ال سيما يعديل ول ة للعائلة ككيان مفصلي  اجملتمع ا

 املتعلق باالحوال الشخصية ، .  07-84قانون االسرة  

اء االسرة واستمراريتها أو حل رابطتها  ف ب سق الدي  عادات الزواج وتوابعه وما يكت اول قوة تدخل ال كما يت
 مع   .إذ يهتم بدراسة أسباب التفكك األسري  اجملت

ا الستحضار العائلة           كما ال ميكن إغفال أثر  نسق الريف والبداوة على املتغري االسري اليوم وحاجت
لحلة ما يعرتيها اليوم من معضالت باتت هتدد استمراريتها كفاعل اجتماعي هام .  شكلها السابق 

قائق االجتماعية والسياسية واالقتصادية  علم االجتماع القانوني : و يهتم بالعالقات املوجودة بني القانون وا
ظى  فسية أي مبسألة التشريع و ما تؤثر به على أفراد اجملتمع ، كما يعد من أهم ميادين علم االجتماع ال  وال

اية كثري من االجتماعيني ، و يع علم االجتماع الق ديث بع ظم القانونية  العصر ا انوين بدراسة القانون وال
ها االجتماعية العلمية وآثارها  ياة القانونية والسياسية بغية فهم مضامي اول ا من جهة أثرها االجتماعي،  كما يت
ه القانوين  املادية  السلوك االجتماعي ، ويرمي إ تفسري هذا السلوك وتلك املظاهر املادية للقانون مبا عرب ع
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قيقة الكاملة  l Esprit des loisرنسي الشهري مونتسكيو  كتابه روح القوانني الف ، بغية الكشف عن ا
للقانون  عالقته باملتغريات االجتماعية   اشارة إ ضرورة فهم  فقه غاية القانون و فلسفته،  مع أن القانون 

قيقة أن كاًل ميثل  ميدانًا تطبيقياً، وألن ميدان علم االجتماع نظري   جدلية بني الطائفتني من العلماء ، وا
ظام العام  اجملتمع،  ذلك أن القوانني ضابط اجتماعي .  فظ ال ظام القانوين   من امليدانني مكمل للثاين، فال

إذا كانت املعرفة هي فعل العقل بإدراكه تلك العالقة بني السبب واملسبب فإن تلك : علم اجتماع المعرفة
ة عن أسبابا لتلك االسباب ، وهكذا اال وادث احمليطة باالنسان أو عن ذاته هو أو نا سباب صادرة عن مجلة ا

بالتدرج إ أن نصل إ مسبب االسباب سبحانه وتعا ، وهو جوهر املعرفة ، أي أن العلم  حقيقته إمنا 
،  (  59، بناني )11موصل ملعرفة اهلل تعا

ذور يهتم تماع املعرفة  علم اجومن مث فإن     ياة الفكرية، أو نسق التفكري ، بفحص ا  هناية مطافه با
تمع وآخر، وكذلك  اجملتمع الواحد على مر العصور ، وهو  االجتماعية للمعرفة اإلنسانية ال تتباين ما بني 

ية الكربى ،  ذلك أن املعرفة بذلك يع بأسس التفكري من خالل دراسته للمعارف  احملدثة للتحوالت االجتماع
مط التحليلي للحوادث االجتماعية   .العلمية ذات صلة بال

ظرة الشمولية للكون واجملتمع،            وملا كانت املعرفة اإلنسانية موضوع علم االجتماع، وكانت الفلسفة ال
سق املعر من خالل ظرة الوظيفية لل قيقة اجتماعية  هي ال تراكيب فكرية سائدة  اجملتمع  وكالمها مرتبط 

ها ، وعلى أساس ربطها بالظروف واملتغريات االجتماعية   .تتلخص  نظرة اجملتمع ذاته للمعرفة عي

اصر القيمية ، و األفكار امليتافيزيقية          وميكن اليوم وصف علم اجتماع املعرفة ، باملوضوعية واستبعاد كل الع
اعة أفراد ،  اسق وجوبا مع سريورة اجملتمع وق ال ال يوجد دليل واقعي على صحتها، ألن علم اجتماع املعرفة يت

تا يقوم على البحث العلمي   .     فيكون علمياً  

 

 

 

                                                           
د ابن خلدون11 اين  ،البالغة والعمران ع  .1996 ، مرجع سابق،ب
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