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العلمي ،والفل�سفة وع�ل��م االج�ت�م��اع .والفكرة
الرئي�سية لهذا الق�سم الأول م��ن كتاب م��ارك
ج ��ويل ت�ت�م�ث��ل ب ��إي �ج��از �أن ت� ��ارد (ت� ��ويف يف ع��ام
 )1904مت�ك��ن ح�ق�ي�ق��ة يف �أع �م��ال��ه ،وخ�صو�صا
املفاهيمية من ابتكار ن�سق حتليلي من�سجم من
رواف ��د منهجية ق��د ت�ب��دو للوهلة الأوىل غري
متجان�سة ك�ق��وان�ين امل �ح��اك��اة واالب �ت �ك��ار ،كحل
و�سط مقبول وخمتلف لإنتاج علوم اجتماعية
تهتم مبو�ضوعات ح�سا�سة .رغم عدم توافقها
م ��ع �أمن � ��اط ال �ت �ف �ك�ير ال�ف�ل���س�ف�ي��ة ال �� �س��ائ��دة يف
فرن�سا ومناهج اجلامعيني ال�صاعدين يف علوم
ال�سيا�سة والأخالق واالجتماع.
ينفتح الق�سم الثاين على الدر�س ال�سو�سيولوجي
الأمل ��اين .ولتحليل ث��ورة علم االجتماع يف هذا
البلد يركز مارك جويل على جتارب رائدة لكل
من ج��ورج �سيمل وفرديناند تونيي�س وماك�س
فيرب بدءا بامل�ؤمتر الأول لرابطة علم االجتماع
الأمل ��اين ال��ذي عقد يف فرانكفورت م��ن 22-19
�أكتوبر  .1910وتكمن قيمة هذا الأر�شيف يف �أنّه
يتيح للباحث الإجابة عن �س�ؤالني :م��اذا تعني
هذه التجارب الثالثة يف «علم االجتماع»؟ هل
تكفي �صفة عامل االجتماع لتجعل منهم ظاهرة
��س��و��س�ي��ول��وج�ي��ة؟ .تتمثل خ�صو�صية ال��در���س
الأمل ��اين رمب��ا ب�سبب العائق ال�شائع وم�صدره
ت�ي��ار الفل�سفة الكانطية اجل��دي��دة ال�ت��ي متيز
�صورة «الأن��ا» الرا�شد ال تفكر �إال بنف�سها �-أي
�أن الأنا م�ستقلة بذاتها -باملقارنة مع هذا الأفق
املهيمن اعتمد �سيمل ،وتونيي�س و ويرب ثالث
ا�سرتاتيجيات خمتلفة .يف البداية حاول الأول
الهرب من علم االجتماع والت�أكيد على ا�شتغاله
�ضمن املرجعية الفل�سفيةّ � ،أما الثاين ا�ستمر يف
علم االج�ت�م��اع رغ��م هام�شيته �آن ��ذاك ،يف حني
وجد الثالث طريقا و�سطا من خالل التوفيق
ب�ين متطلبات �إج ��راء التحقيقات التجريبية
ويف احل�ين نف�سه و�ضع منهجيته حت��ت �سلطة
املنطق الكانطي ،بعيدا عن االنتقادات املوجهة
لعلم االجتماع.
يف ال �ق �� �س��م الأخ� �ي��ر ي �ت��و� �س��ع م � ��ارك ج� ��ويل يف
م���س�ح��ه ال��زم �ن��ي م �ب�رزا ك �ي��ف ت���ش�ك�ل��ت ن�ظ��ري��ة
نوربرت �إليا�س ح��ول االرت�ب��اط «كنموذج ينهي
التوافق مع قوانني املنظومة املفاهيمية للعلوم
الإن�سانية واالجتماعية �ص  »276يف �سياق تغيري
م�ضطرد يف احل�ق��ل الأك��ادمي��ي .يف ال��واق��ع� ،إن
�إن�شاء كرا�سي جامعية يف علم االجتماع ومعاهد
متخ�ص�صة يف جامعات هايدلربغ وفرانكفورت
بعد احلرب العاملية الثانية� ،ساهم بقبول «علم
اجتماع» تدريجيا ،ليحاول فر�ض معرفته ،كما
يت�صورها �سيمل مثال� ،إذ يجب �أن تقت�صر على
�إجناز درا�سة جمردة من الأ�شكال االجتماعية،
وهذا �ساهم �أي�ضا يف جعل هذا العلم يقف الند

ل�ل�ن��د ح�ت��ى �أم� ��ام ال�ك��ان�ط�ي��ة اجل ��دي ��دة ،وي�ع��ود
الف�ضل يف حتقيق ذلك �إىل الرواد الأملان الثالثة
يف ع�ل��م االج �ت �م��اع .يف ن�ه��اي��ة امل �ط��اف ف��داخ��ل
ه��ذا الف�ضاء املعريف متكن ن��ورب��رت �إليا�س �أن
يجعل من املمكن تر�شيح مفاهيم جديدة من
خالل دمج م�ساهمات مارك�س وفرويد ،و�إجناز
حتقيقات جتريبية ملمو�سة مما �أدى �إىل و�ضع
«�صورة علمية حقيقية عن الب�شر  -ك�صريورة
وظيفية وعاطفية مرتابطة �ص  ،»281بحيث
�أظ�ه��ر بامللمو�س �أن هناك عالقة جدلية بني
ال�ف��رد واملجتمع وبالتايل ف�ضمري «الأن ��ا» هو
يف جوهره �ضمري جماعي وهنا يظهر الف�صل
الوا�ضح مع الفل�سفة.
و�أخ�ي�را ،يختم م��ارك ج��ويل يف اجل��زء الأخ�ير
ال ��ذي ي ��أت��ي ع�ل��ى �شكل م�ق��ال ي�ستند ف�ي��ه �إىل
نتائج �إىل الأق���س��ام الثالثة ال�سابقة .الق�سم
الأول ي �ح��اول �أن ي�ب�ين ف�ضل ت�ط��ور نظريات
ع�ل��م االج �ت �م��اع امل��درو� �س��ة ع�ل��ى ط ��رق التفكري
احل ��ايل .وم��ا �أح��دث��ه منذ  1900م��ن تغيريات
فكرية حتى على الفل�سفة نف�سها بحيث �أ�صبح
ه��ذا النظام الفكري العلمي ب�إمكانه اخ�تراع
ط ��رق ج ��دي ��دة وع �ل ��ى ه��ام ����ش ال �ع �ل ��وم .يحلل
ج ��ويل امل ��واق ��ف ال�ف�ل���س�ف�ي��ة م ��ن ق �ط��ب م��رك��ز
العلوم �إىل ما فوقه ،وهذا يعني ،حماولة �إن�شاء
�أو ب ��الأح ��رى ال�ت�خ�ل����ص م ��ن ال �ع �ل��وم .ومي�ك��ن
م�لاح�ظ��ة �أنّ امل �ح��ور امل��رك��زي ل�ه��ذه الأق���س��ام،
ي�ستند �إىل العديد من التحليالت التجريبية
«الأمبرييقية».
�سمحت هذه املحطات الثالث للم�ؤلف يف نهاية
املطاف ،با�ستنتاج عدد من النقاط الرئي�سية.
من بينها �أن بداية عام  1900انطلقت مرحلة
تاريخية حا�سمة توجت بوالدة نظام مفاهيمي
للعلوم االجتماعية ،الأم ��ر ال��ذي تطلب على

ح ��د �� �س ��واء ت ��راب �ط ��ا ب�ي�ن ال �ب �ي��ول��وج �ي��ا وع �ل��م
النف�س وع�ل��م االج�ت�م��اع ،وغ�يره��ا م��ن العلوم
الح� �ق ��ا ،ول �ك ��ن �أي �� ً��ض ��ا ال �ت �خ �ل ����ص م ��ن �أمن� ��اط
ال�ت�ف�ك�ير االزدواج� �ي ��ة وامل ��ادي ��ة امل�ح���ض��ة .وق��د
لعبت ا�ستقاللية النظرية ال�سو�سيولوجية يف
البداية على العالقات التناف�سية بينها وبني
الفل�سفة وعلم النف�س .وبهذا مل يوقظ ظهور
ه��ذا النظام املفاهيمي لعلم االجتماع الوعي
ف �ق��ط ،ب ��ل و� �ض��ع جم �م��وع��ة م ��ن ال �ت �ح��دي��دات
ر�سخت �صورة عامة وجديدة عن الب�شر تعك�س
ن�ظ��رة مغايرة للوجود الب�شري ،ول�ك��ن �أي�ضا
�أ�صبحت هذه التحديدات قابلة للمو�ضعة من
طرف جمموعة من التخ�ص�صات امل�ستقلة عن
الفل�سفة�� .س��اع��دت ك�ث�يرا يف ف�ه��م املجتمعات
وظواهرها والتنب�ؤ مبا قد يحدث لها.
ودون الت�شكيك يف الطابع املثري واملبتكر حقا
لهذه الدرا�سة املتميزة ،ميكن مع ذل��ك �إب��داء
بع�ض امل�لاح�ظ��ات والأ��س�ئ�ل��ة حولها� .إن وف��رة
احلاالت التجريبية غري املعروفة ،يف كثري من
الأحيان ،التي ي�ستدل بها الكاتب جتعل �أحيانا
من ال�صعب تتبع ال�سياق العام للدرا�سة ،وال
��س�ي�م��ا يف ال ��درا� �س ��ة الأخ �ي��رة ال �ت��ي ت �ب��دو �أق ��ل
و�ضوحا من الق�سمني الأول�ي�ن .وق��د يت�ساءل
املرء �أي�ضا ،ملاذا مارك جويل ي�شري يف منا�سبات
عدة �إىل �أنه يتخذ موقفا من �أطروحة وولف
ليبينيي�س؛ رغ��م �أ ّن��ه مل ي�برر �سبب ا�ستبعاده
لربيطانيا م��ن ن�ط��اق بحثه .ويف ال��واق��ع كان
م ��ن امل �م �ك��ن �أن ت �ك��ون درا�� �س ��ة ع �ل��م االج �ت �م��اع
ال�بري �ط��اين م�ف�ي��دة ج ��دا .ب��ال�ت��أك�ي��د �ست�صبح
حم�صلة الكتاب �أك�ثر دق��ة .ويبقى الكتاب يف
النهاية جمموعة مهمة من املعرفة املتجددة
يف التاريخ االجتماعي لعلوم االجتماع .يتميز
الكتاب برثاء يف نوعية مواد الدر�س املرتبطة
ب��الأ��س����س النظرية ال�ت��ي �سمحت للم�ؤلف �أن
يقرتح تاريخا للمفاهيم املتجددة با�ستمرار
وال �ت��ي �شكلت يف وق ��ت م��ن الأوق � ��ات ت���ص��ورات
ث��وري��ة يف جم��ال علم االج�ت�م��اع .ال�ك�ت��اب زخم
باملراجع وجريء بالت�صورات ،وهو بذلك يقدم
�أول تاريخ العالقة املتقاطعة بني علم االجتماع
والفل�سفة.
----------------------عنوان الكتاب :ث��ورة علم االجتماع من بداية
نظام فكر علمي �إىل �أزمة الفل�سفة «من القرن
التا�سع ع�شر �إىل القرن الع�شرين.
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ثورة علم االجتماع
لمارك جولي
سعيد بوكرامي *
رجة قو ّية كان �سببها درا�سات يف علم االجتماع لباحثني جدد� .أ�صبحت �صورة
يف مطلع القرن التا�سع ع�شر والقرن الع�شرين عرف ن�سق الفكر واملعرفة والت�صورات ّ
«الكائن» ذي الوجود الإن�ساين ،مبلبلة ب�شدة .من امل�ؤكد �أن هذه الثورة قامت دون خ�سائر �أو متاري�س ،لكنها من ناحية �أخرى خلفت عددا من ال�ضحايا املعنويني،
بدءا بالفل�سفة .وانطالقا من مواجهتها احلا�سمة لفكرة اال�ستقاللية والتفرد غري القابل الختزال احلقائق االجتماعية .وا�ضعة بذلك نهاية لتطور املقاربة
املو�ضوعية للفكر الب�شري .ومن هنا وجدت الفل�سفة نف�سها حما�صرة ،ومطالبة ب�إعادة تعريف نف�سها �أو التخلي عن علم االجتماع ،على الأقل م�ؤقتا ،على �أ�س�س
الأخالق و�شروط �إمكانية املعرفة ،لت�سري يف م�سار �آخر.
مع ماك�س فيرب ،وجورج �سيمل وفرديناند تونيز يف �أملانيا ،و�إميل دوركهامي وخ�صو�صا غابرييل تارد يف فرن�سا� ،سيكر�س علم االجتماع� ،أوال ،مبد�أ تعدد التحديدات
التاريخية واملو�ضوعية التي تثقل كاهل الوجود الإن�ساين .ثم �أقرت بعد ذلك با�ستخدام ت�صور جديد يف البناء النظري يحرتم التعقيد والقوة املعيقة للحقائق
والطبيعة «االجتماعية» لأ�صناف الفكر وممار�سات الإنتاج ونقل املعرفة.

ومما ال �شك فيه �أنّ علم االجتماع مل ينتج جهازه
امل�ف��اه�ي�م��ي م��ن ف ��راغ ،ول �ه��ذا ي�ق�ترح امل ��ؤل��ف يف
مقدمة كتابه �إطاللة على �أ�س�س علم االجتماع
وي �� �س��وق ه�ن��ا م�ث��ال�ين ع��ن احل��رك��ة ال�ف�ك��ري��ة يف
فرن�سا و�أملانيا مثال يف فرن�سا على اخل�صو�ص
ك��ان التفكري يف املجتمع حا�ضرا بقوة وم��ن َث ّم
ظ �ه��رت فل�سفة ال�ع�ق��د االج�ت�م��اع��ي م��ع رو� �س��و،
ب �ح �ي��ث ا� �س �ت �ع��ر���ض ال �ب ��اح ��ث خم �ت �ل��ف م �ق��والت
رو�سو و�أثرها فيما بعد على ثورة علم االجتماع
مثل« :احلياة ال ميكن �أن ت�ستمر يف ظل حرب
الكل �ضد الكل ..والإن�سان عدو لأخيه الإن�سان
لأن ��ه حم �ك��وم ب �غ��ري��زة ال �ب �ق��اء ..ل�ل�ح�ف��اظ على
ا��س�ت�م��راري��ة املجتمع الب��د م��ن عقد اجتماعي،
يتحقق ذلك من خالل تنازل الفرد عن جزء من
�أنانيته ال�شخ�صية »..وانطالقا من �أطروحات
املفكرين الثوريني تبلور علم االجتماع وحقق
ت ��راك �م ��ا م �ع��رف �ي��ا م ��رن ��ا ي �ت �ج ��اوب م ��ع ال �ع �ل��وم
الأخ� ��رى وي�ن�ه��ل منها ب��ا��س�ت�م��رار ك�ـ (الفل�سفة
ال �ه�يرم �ي �ن��وط �ي �ق �ي��ة وال �ت �ج��ري �ب �ي��ة وال �ف �ي��زي��اء
والبيولوجيا والريا�ضيات والإح�صائيات.)..
وانطالقا من املقدمة يطرح امل�ؤلف الفر�ضية
ال�ت��ال�ي��ة :مي�ك��ن ق ��راءة ق�سم ك�ب�ير م��ن فل�سفة
القرن الع�شرين ،كرد فعل على الثورة املعرفية
ل �ل �� �س��و� �س �ي��ول��وج �ي��ا .وب� �ن ��اء ع �ل �ي��ه ��س�ي�خ���ض��ع يف
ه ��ذا ال�ك�ت��اب ك��ل م��ن ه�ن�ري ب��رغ���س��ون ،وج ��ورج
كانغيلهم ،وم��ارت��ن ه��اي��دغ��ر ،وول �ي��ام جيم�س،
وكارل يا�سربز ،وموري�س مريلو بونتي �أو �أي�ضا
برتراند را�سل� ،إىل مقاربة جديدة وحتليل غري
م�سبوق.



يقرتح عامل االجتماع مارك جويل ،املتخ�ص�ص
يف ف�ك��ر ن��ورب��رت �إل �ي��ا���س ،يف ك�ت��اب��ه «ث� ��ورة علم
االجتماع :حتليل �شامل لنظام الفكر العلمي
ال�ه��ائ��ل يف �أواخ ��ر ال �ق��رن ال�ت��ا��س��ع ع�شر وال��ذي
�أح ��دث ان�ق�لاب��ا عميقا يف ال�ط��رق وال�ت���ص��ورات
ال�ت��ي �أجن ��زت ع��ن الإن �� �س��ان .ل�ه��ذا ي�ع��ود امل��ؤل��ف
�إىل م���س��أل��ة والدة ع�ل��م االج �ت �م��اع ال �ت��ي ت�ب��دو
الآن موثقة جيدا ،وهنا تربز إ�ح��دى اجلوانب
امل �ه �م��ة يف ال �ك �ت��اب وت �ك �م��ن �أ� �س��ا� �س��ا يف ط��ري�ق��ة
الفهم والتحليل املعتمد على اثنني من املبادئ
الرئي�سية للبحث :درا�سة املرا�سالت املتميزة،
ال�ت��ي �ست�سمح ب ��االق�ت�راب �أك�ث�ر م��ن الفاعلني
يف امل �ج��ال .وال�ترك �ي��ز ع�ل��ى م�ساهمني �آخ��ري��ن
مل يهتم ب�ه��م ت��اري��خ ع�ل��م االج �ت �م��اع ،لتو�ضيح
الق�ضايا الأ�سا�سية لعلم االج�ت�م��اع م��ن زاوي��ة
نظرية جيدة .ي�شري مارك جويل �أنه وجد نف�سه
�أمام مفرتق عدة اجتاهات ،مثل �سو�سيولوجيا
حقول االن�ت��اج لبيري ب��وردي��و� ،أو ال�سيميائيات
التاريخية الأملانية �أو مدر�سة كامربدج ،و�أي�ضا
�أمام علم االجتماع الإجرائي لنوربرت �إليا�س.
لكن م��ا ك��ان ي�شغل م ��ارك ج��ويل �أ��س��ا�� ً�س��ا لي�س
ال �ت ��أري��خ ل�ع�ل��م االج �ت �م��اع ،و� ّإن � ��ا �إع � ��داد ج�ه��از
م�ف��اه�ي�م��ي مي�ك�ن��ه م ��ن ا� �س �ت �ع��ادة �أر� �ش �ي��ف علم
االجتماع و�إعادة قراءته وحتريك �أ�سئلته .ومن
هنا �صب الباحث اهتمامه على �أطروحة وولف
ليبينز التي تعترب ب�أنّ علم االجتماع يتكون من
علوم الطبيعة والأدب .وي�شري عامل االجتماع
�إىل  -ال �ف �ك ��رة الأ� �س��ا� �س �ي��ة يف ال �ك �ت ��اب  -على
العك�س ،لقد �شقت هذه املمار�سة ما بني 1880

و 1910طريقها ب�ين الفل�سفة وع�ل��م النف�س.
وب��ال�ت��ايل انتهت م��ن ��ص�يرورة ال�ث��ورة العلمية
التي انطلقت م��ع ب��داي��ة ال�ق��رن التا�سع ع�شر.
هذا النظام من التفكري ،غري املعتاد من حيث
�إ ّن ��ه ي��وف��ر ت���ص��ورات واق�ع� ّي��ة ع��ن الب�شرية من
خ�لال م��راع��اة �أب�ع��اده��ا البيولوجية والنف�سية
وال���س��و��س�ي��ول��وج�ي��ة ،وه ��ذا ب� ��دوره ال ي�ت�ع��ار���ض
م��ع ال�ت���ص��ورات الفل�سفية ال�ت��ي بقيت تتجدد
انطالقا من عالقتها بالإن�سان وما يحدث من
ت�غ�ي�يرات .وه ��ذا م��ا �سمح ل�ل�م��ؤل��ف با�ستخدام
م�صطلح «ال�ث��ورة االجتماعية» ،ال��ذي اقتب�سه
من ريت�شارد كليمن�سرت .لدعم هذه الأطروحة
الأ� �س��ا� �س �ي��ة ،ي�ن�ط�ل��ق م� ��ارك ج ��ويل م ��ن ث�لاث��ة
�أق�سام:
ي�شتمل الق�سم الأول على درا� �س��ة م�ستفي�ضة
حلاالت ظهرت يف فرن�سا .وفقا ملبادئ الأبحاث
امل� �ت ��داول ��ة ،ف �ق��د اخ� �ت ��ار م � ��ارك ج� ��ويل درا� �س ��ة
غابرييل تارد ك�شخ�صية بارزة يف علم االجتماع،
لأ ّن ��ه ي�سمح بتبني وج�ه��ة ن�ظ��ر ف��ري��دة تر�صد
التغيريات التي حدثت يف العالقة بني الفل�سفة
وع�ل��م النف�س وع�ل��م االج�ت�م��اع يف نهاية القرن
ال�ت��ا��س��ع ع���ش��ر داخ ��ل ال�ف���ض��اء ال�ف��رن���س��ي .ول��د
ت��ارد يف ع��ام  ،1843و�أ��ص�ب��ح معروفا بدرا�ساته
ح��ول علم الإج ��رام خ�لال  1880ثم ن�شر كتابه
املرجع« :اجلرمية املقارنة» ( .)1886عا�ش حتى
ع ��ام  1894يف ب�ل��دة ق��ري�ب��ة م��ن � �س ��ارالت ،حيث
كتب م��ؤل�ف��ات مهمة مثل« :ق��وان�ين امل�ح��اك��اة».
درا��س��ة �سو�سيولوجية ،ن�شرت ع��ام  .1890هذا
ال�ك�ت��اب مي ��زج يف وق ��ت واح ��د ب�ين ع�ل��م النف�س

