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«النظرية االجتماعية :منظور نقدي»
لبريش بيربجلو
فينان نبيل *
تُعد النظرية االجتماعية مكونًا أساسيًا اعتمده علماء االجتماع لتحليل المجتمع والعالقات االجتماعية ودليال لفهم الواقع االجتماعي،
ترجع أصول النظرية االجتماعية الحديثة إلى الفالسفة اليونانيين الكالسيكيين أرسطو وسقراط وأفالطون الذين كان لهم تأثير
هام على األجيال الالحقة من المنظرين االجتماعيين منذ “عصر التنوير” وحتى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.
طور المفكرون العظماء مثل “جان جاك روسو” -الذي ُيعد أحد أبرز منظري عصر التنوير -أفكارهم حول أسس األنماط العقالنية
والتجريبية للفكر السائد في القرن السابع عشر “ ،وولدت أفكارهم المتفردة في القرن الثامن عشر عن مفهوم المجتمع والعالقات
االجتماعية من خالل دمج االكتشافات العلمية للمفكرين ،الذين أحدثوا ثورة في دراسة الطبيعة ووضع معيار جديد في البحث
العلمي .مثل”إسحاق نيوتن.

ع��ززت ال�ث��ورة الفرن�سية امل�ن��اخ الفكري يف ه��ذه الفرتة،
مما �أدى �إىل تفا�ؤل متزايد بتح�سن الظروف احلياتية
ل�ل�إن���س��ان ،كما انعك�ست ت �ط��ورات ال�ق��رن ال�ث��ام��ن ع�شر
و�أوائ ��ل القرن التا�سع ع�شر على حت��ول يف اجت��اه الفكر
االج �ت �م ��اع ��ي ،و�أن �ت �ج ��ت ت� �ي ��ارا ج ��دي ��دا م ��ن امل�ن�ظ��ري��ن
االج�ت�م��اع�ي�ين م�ث��ل «دي�ف �ي��د ه �ي��وم ،و�إمي ��ان ��وي ��ل ك��ان��ط،
و�أدموند بريك ،وجورج ويلهلم ،وفريدري�ش هيجل» �.أدت
ف�ترة ما بعد ال�ث��ورة �إىل ظهور رد فعل ُمافظ بدافع
العودة للنظام االجتماعي يف القرون الو�سطى ظهر يف
نظرية «لوي�س دي بونالد ،وجوزيف دي مي�سرتي».
ظهر خطان فكريان �آخران� ،أحدهما يلتزم باحلفاظ على
النظام القائم ،والآخر يتخطى الو�ضع الراهن يف اجتاه
نظام اجتماعي قائم على امل�ساواة ،اعتنق ما �أطلق عليه
«كارل مارك�س» فيما بعد «اال�شرتاكية الطوباوية» .كما
يت�ضح م��ن تفكري «ه�نري ك��ون��ت» و«دي �سان �سيمون»،
ت�أ�س�س ه��ذان اخل�ط��ان بحلول منت�صف ال�ق��رن التا�سع
ع�شر بالتزامن م��ع م���س��ارات الليربالية /الردايكالية
املحافظة التي جاءت لتحدد معامل التقاليد املتناف�سة يف
ت�شكيل النظرية االجتماعية احلديثة.
ظ�ه��رت ن�ظ��ري��ات اجتماعية م�ت�ط��ورة ملفكرين ك�ب��ار يف
�أواخ��ر القرن التا�سع ع�شر و�أوائ��ل القرن الع�شرين مثل
(�أم�ي��ل دورك ��امي ،وماك�س فيرب ،وك��ارل مارك�س) والتي
ينظر �إليها معظم علماء االجتماع على �أنها نقطة حتول
رئي�سة يف النظرية االجتماعية الكال�سيكية .طور ه�ؤالء
املفكرون العمالقة الثالثة �أنف�سهم يف ا�ستجابة للتحوالت
االجتماعية العظيمة التي حدثت يف القرن الثامن ع�شر
والتا�سع ع�شر ،وه��ي الفرتة التي ات�ضحت فيها الآث��ار
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والنتائج الكاملة للحياة يف املجتمع الر�أ�سمايل بجميع
�أبعادها االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية.
ت ��و� �س ��ع «ك � � ��ارل م ��ارك� �� ��س» يف ت� �ق ��دمي حت �ل �ي��ل م �ق ��ارن
للتناق�ضات ال��ر�أ��س�م��ال�ي��ة الأ� �س��ا� �س �ي��ة ،وو� �ض��ع معايري
للنقا�ش حول طبيعة املجتمع والنظام االجتماعي الذي
تناوله �آخ ��رون م��ن بينهم «دورك ��امي ،وف�ي�بر ،وجيتانو،
ومو�سكا ،وجورج هربرت ميد،،و�سيجموند فرويد»،وقد
�أ�� �ش ��ار «� �س �ت��ال�ين» يف م ��ؤل �ف ��ه -الأي ��دي ��ول ��وج �ي ��ة وت �ط��ور
النظرية ال�سو�سيولوجية� -،إىل �أن عمل مارك�س ا�ستحث
ردود �أفعال تف�سر اجلدل الذي طور النظرية االجتماعية
عند كثري من املفكرين يف تلك الفرتة� ،أو على -على حد
تعبريه« -اجل��دل احل��اد مع �شبح مارك�س �شكل �إىل حد
كبري �شخ�صية علم االجتماع الغربي».
ق��دم ال�ك��ات��ب ث�لاث م�ق��ارب��ات نظرية خمتلفة جوهرياً
يف ال�ن�ظ��ري��ة االج�ت�م��اع�ي��ة امل �ع��ا� �ص��رة ا� �س �ت �ن��ادا لتحليل
التف�سريات املختلفة التي قدمها املنظرون االجتماعيون
الكال�سيكون فيما يتعلق بطبيعة املجتمع ،وهو ما �أطلق
عليه «ت��وم��ا���س ك��وه��ن» ال�ن�م��اذج ،وه��ي النهج الع�ضوي،
والنهج الفردي ،والنهج التنظيمي.
ي�ؤكد النهج الع�ضوي الذي تبناه «دوركامي»على درا�سة
ال�ن�ظ��ام االج�ت�م��اع��ي على �أن ��ه» ك��ائ��ن ح��ي يعمل كج�سم
الإن���س��ان» ،حيث ت�سهم جميع �أج��زائ��ه يف احل�ف��اظ على
الكائن احلي ككل ،وعلى هذا ف�إ ِّنه من �أجل الأداء ال�سل�س
يف امل�ج�ت�م��ع ي�ج��ب �أن ي�ع�م��ل ك��ل ج ��زء م�ن��ه ع�ل��ى ات���س��اق
املجتمع وان�سجامه ،وتوازنه ،واحلفاظ على ا�ستقراره.
ت�ب�ن��ى «م��اك ����س ف �ي�بر» امل�ن�ه��ج ال� �ف ��ردي» ك�ت�ع�ب�ير ن�ظ��ري
للنظام الر�أ�سمايل النا�شئ حديثا ،وامل�ؤ�س�س على مبد�أ

املناف�سة ،والقطاع اخلا�ص ،والت�صنيع ،و�إعطاء الأولوية
للفرد كقوة دافعة للتنمية االجتماعية ،والفردية وهي
اخل�صائ�ص املميزة للمجتمع الر�أ�سمايل اجلديد .يركز
ه ��ذا ال�ن�ه��ج ع�ل��ى ال �ف��رد ك��وح��دة لتحليل امل�ج�ت�م��ع ،مع
الت�أكيد على �أهمية مفاهيم مثل مفهوم ال�شخ�صية،
والذات ،والتحفيز ،والتكيف ،على الرغم من �أن «فيرب»
وقليلني �آخ��ري��ن م��ن �أن���ص��ار ه��ذا النهج يتعاملون مع
ظواهر هيكلية �أكرب مثل ال�سلطة ،والبريوقراطية� ،إال
�أن االعتماد الأكرب لهذا النهج كان على الطبيعة الب�شرية
كقوة دافعة وحمرك للمجتمع ،والعالقات االجتماعية
ت��أت��ي لديهم يف امل�ق��ام الأول ،حيث يتم حتديد امل�شاكل
التي ت�ؤثر على املجتمع مثل االنحراف الفردي ،و�سوء
التكيف ،وغريها من امل�شاكل التي ال ُيكن حلها �إال من
خالل النجاح يف �إعادة �إدماج الفرد يف النظام االجتماعي
القائم.
ي ��ؤك��د ال�ن�ه��ج التنظيمي ال ��ذي ��ص��اغ��ه «ك ��ارل م��ارك����س»
على �أهمية التنظيم االجتماعي ،ويركز على العالقات
وال���ص��راع��ات الطبقية ك�ق��وة حم��رك��ة للتغري والتحول
االج�ت�م��اع��ي ،ه ��ذا ال�ن�ه��ج ي�سلط ال���ض��وء ع�ل��ى «ال�ع�م��ل»
ب��اع�ت�ب��اره �أه ��م م���ش�ك�لات امل�ج�ت�م��ع ،وم��رك��زي��ة املجتمع
الر�أ�سمايل مما يف�سر ظهور ال�صراع الطبقى.
ي�ت��م ال�ن�ظ��ر �إىل طبيعة املجتمع وال�ن�ظ��ام االجتماعي
يف ظ��ل ال��ر�أ��س�م��ال�ي��ة م��ن خ�لال الأ��س�ل��وب املهيمن على
الإنتاج ال��ذي يحدد العالقات االجتماعية والتي حتدد
بدورها العالقات االجتماعية الأو�سع يف املجتمع ،بد ًال
من دم��ج الفرد يف الثقافة والأخ�ل�اق ،كماهو احل��ال يف
امل��وق��ف الع�ضوي امل�ح��اف��ظ� ،أو تكيف ال�ف��رد يف املجتمع
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من خالل التحكم يف االنحراف ال�شخ�صي عن الأعراف
االجتماعية ،كما هو احلال يف املوقف الفردي الليربايل،
ف� ��إن التنظيم امل��ارك���س��ي ي��دع��ي �أن املجتمع ي�ق��وم على
«عدم امل�ساواة الطبقية» كم�صدر للتوترات االجتماعية
ما ينتج عنه ع��دم اال�ستقرار ،ف��إن ال�صراعات الطبقية
وال�ن���ض��ال ه��ي تعبري ج�م��اع��ي ل ل��أف ��راد امل�ت���ض��رري��ن يف
املجتمع( .هنا) ميكن حتديد الآث��ار ال�سيا�سية للمناهج
الثالثة بو�ضوح �إذا ما و�ضعناها يف �سياقاتها التاريخية
ال���ص�ح�ي�ح��ة ،ح�ي��ث ت �ط��ورت امل ��دار� ��س ال�ف�ك��ري��ة ال�ث�لاث
كا�ستجابة مبا�شرة للأو�ضاع االجتماعية،االقت�صادية،
وال�سيا�سية املتغرية يف القرنني الثامن والتا�سع ع�شر،
مثلت هذه املدار�س م�صالح الطبقات املختلفة التي جاءت
لتحديد ال�سياق االجتماعي يف الفرتة الأكرث �أهمية من
التحول االجتماعي التاريخي -االنتقال من االقطاع �إىل
الر�أ�سمالية وتوطيد احلكم الر�أ�سمايل يف القرن التا�سع
ع�شر.
ج��اء النهج (الو�ضعي) الرجعي ك��رد فعل حمافظ على
النظام الر�أ�سمايل النا�شئ حديثا ،ودف��اع��ا ع��ن النظام
االقطاعي القدمي ،حيث كان املجتمع يعمل حول املباديء
الثقافية التقليدية التي ر�سختها الكني�سة ،وارتبط الفرد
بالقيم الأخالقية لنظام الع�صور الو�سطى ،بينما الحظ
�أن���ص��ار االجت ��اه الع�ضوي ارت�ب��اط��ا وا��ض�ح��ا ب�ين �صعود
النظام الر�أ�سمايل واالنحطاط الأخ�لاق��ي ،واالن�ح��دار
االجتماعي ،والأخ�لاق��ي .ف�سعى �أن�صار النهج الع�ضوي
�أن يعملوا ل�صالح التما�سك ،والت�ضامن االجتماعي ،على
النقي�ض ،ق��دم النهج ال�ف��ردي دعما للنظام الر�أ�سمايل
املت�صاعد ،حيث كانت التقاليد القدمية تف�سح املجال
�أم ��ام تقدم ال�ف��رد لتحقيق اقت�صاد ال�سوق القائم على
امللكية اخلا�صة لو�سائل الإنتاج ،املناف�سة ،الفردية ،نظرت
املدر�سة الفردية �إىل انح�سار النظام القدمي كخطوة �إىل
الأم ��ام يف حرية الإن���س��ان ،حرية م��ن عبودية الكني�سة،
�أو �أي �سلطة �أخالقية �أخ��رى متلي �شروطاً على احلياة
االج�ت�م��اع�ي��ة ،وح��ري��ة ت��راك��م ر�أ�� ��س امل ��ال اخل��ا���ص وفقا
لقوانني ال�سوق ،على هذا دافع النهج الفردي عن م�صالح
الطبقة الر�أ�سمالية �ضد �أ�صحاب الأرا�ضي الإقطاعيني
من جهة ،والطبقة العاملة من جهة �أخرى.
و�أخ�ي�راً ،انتقد النهج التنظيمي ،رغ��م دعمه للحريات
امل� �ح ��دودة ال �ت��ي حت�ق�ق��ت يف ال �ن �ظ��ام اجل ��دي ��د ،تكدي�س
الرثوات التي حتققت يف ظل النظام االجتماعي اجلديد
القائم على ا�ستغالل العمالة ،التي �أعتقدت �أنها �س ُت�صبح
يف نهاية املطاف واعية مل�صاحلها الطبقية و�ستكافح من
�أج��ل �إل�غ��اء امللكية اخلا�صة وال��رب��ح اخل��ا���ص م��ن خالل
التحول ال�ث��وري للمجتمع الر�أ�سمايل ،وت�أ�سي�س نظام
اجتماعي جديد قائم على امل�ساواة مكانها.

قدم «دور كامي» « ،فيرب» ،ومارك�س ثالث ا�ستجابات بديلة
للم�سائل ذات الأول��وي��ة يف وقتهم ،وو�ضعوا معامل هذه
النظريات املتناف�سة على امل�ستوى النظري الأو�سع ،لقد
لعبت ه��ذه النظريات دورا مركزيا يف تطوير النظرية
االجتماعية على م��دى ال�ق��رن امل��ا��ض��ي و�أك �ث�ر ،وينظر
�إليها ُمعظم علماء االجتماع اليوم على �أنَّها متثل �أف�ضل
عنا�صر النظرية االجتماعية الكال�سيكية ،رغم �أن ه�ؤالء
الثالثة ح��ددوا معامل الفكر املتناف�سة يف علم االجتماع
املعا�صر� ،إال �أن هناك منظرون �آخرون قدموا م�ساهمات
مهمة لتطوير النظرية االجتماعية و�إن كانوا �أقل ت�أثريا
منهم»تالكوت بار�سونز ،ميتون ،ميلز ،فيلفريدو ،باريتو،،
�أنطونيو جرام�شي« ،و�ضعوا ب�صماتهم �ضمن املعايري
الأو�سع للنظرية االجتماعية املعا�صرة.
�أدى تراكم م�صادر املعرفة على م��دى القرن والن�صف
امل ��ا� �ض �ي�ي�ن ،وال� �ت� �ط ��ورات ال �ت ��ي ط� � ��ر�أت ع �ل��ى ال�ن�ظ��ري��ة
االجتماعية �إىل ظهور مناهج متنوعة تنتج العديد من
النظريات املركبة اجلديدة (على �سبيل املثال «املارك�سيني
اجل��دد ،وال�ف��رودي�ين اجل ��دد» ،كما نبتت م��دار���س فكرية
ك��ام�ل��ة يف ظ��ل ذل ��ك ال��زخ��م ال�ف�ك��ري ،ع�ل��ى �سبيل امل�ث��ال
«م��در��س��ة ف��ران�ك�ف��ورت ال�ن�ق��دي��ة ،والوظيفية البنيوية،
والتفاعل الرمزي ،النظرية الن�سوية.
ظ �ه��رت يف الآون� � ��ة الأخ� �ي��رة �أ� �س��ال �ي��ب ت�ف�ك�ير «م ��ا بعد
احلداثة» ،والتي حتاول �شرح معامل النظام االجتماعي»
ملا بعد الر�أ�سمالية «� ،إن املنظرين الذين �أخ�ت��اروا هذا
االجتاه الأحدث يف التنظري االجتماعي النقدي رف�ضوا
حتليالت التيارات ال�سائدة ،واملارك�سية للمجتمع املعا�صر
ع�ل��ى ح��د � �س��واء ،ف�ق��د �أدخ �ل ��وا يف حتليالتهم الثقافية
«النظرية والتطبيق مل��ا بعد احل��داث��ة» ،تعر�ض ه ��ؤالء
الن �ت �ق ��ادات ق��وي��ة م ��ن �أج� ��ل ال�ت�روي ��ج ل�ف�ك��رة �أخ� ��رى يف

النظرية االجتماعية املغرقة يف الت�شا�ؤم ال��ذي نتج عن
ت��راج��ع وت���ض��ا�ؤل مركز الر�أ�سمالية العاملية يف العقود
اخلتامية للقرن الع�شرين وع�ق��ود االف�ت�ت��اح يف القرن
احلادي والع�شرين.
و َلد النقد املعا�صر للأزمة الر�أ�سمالية العاملية املعا�صرة
جد ً
اال حادا بني املدار�س الفكرية الرائدة وداخلها ،و�أدت
�إىل جمموعة متنوعة م��ن امل��واق��ف النظرية البديلة،
المي�ك��ن فيها ف�صل النظرية االجتماعية ع��ن ال�سياق
االجتماعي وال�ظ��روف امل��ادي��ة ال�سائدة يف املجتمع،هذه
ال �� �ش��روط غ��ال�ب��ا م��ا ت � ��ؤدي �إىل جم�م��وع��ة م�ت�ن��وع��ة من
اال�ستجابات الفكرية التي تتطور �إىل م��واق��ف نظرية
خمتلفة حتاول معاجلة التحوالت االجتماعية التي منر
بها اليوم .
ط ��ور ال �ع �ل �م��اء ع �ل��ى م ��ر ال �ع �� �ص��ور ن �ظ��ري��ات اج�ت�م��اع�ي��ة
لإر�شادهم من خالل عملية حتقيق املعرفة لفهم املجتمع،
الظواهر االجتماعية ،والتحديات واالف�ترا��ض��ات التي
حت �ي��ط ب �ه��م ،اع �ت �م��ادا ع �ل��ى م�ن�ه��ج ن �ظ��ري يف التحليل
االج �ت �م��اع��ي ،وه ��و م�ن�ه��ج �� �ض ��روري ،وخ �ط ��وة م�ه�م��ة يف
حتقيق فهم م�ستنري للمجتمع وال�ع�لاق��ات ،والق�ضايا
االجتماعية التي طال �أمدها حول العامل.
ط��رح الكتاب ع��دة م�شكالت حمورية للدرا�سة ،التفكك
الأ��س��ري ،وانهيار النظام الأخالقي (خا�صة يف اجلانب
الديني» ،وانحدار القيم الثقافية التقليدية ،حيث ُينظر
�إىل الثقافة والتقاليد والقيم االجتماعية الرا�سخة كقوة
دافعة �أ�سا�سية للحياة االجتماعية ،حتدد م�صدر ومنطق
العالقات االجتماعية �ضمن املفهوم املحافظ للمجتمع
والنظام االجتماعي ،حيث ينظر �إىل املجتمع على �أنه
كيان �أكرب من الأفراد التي تكونه.
يك�شف حتليل تراث النظرية ال�سو�سيولوجية لي�س فقط
عن معنى النظرية ،بل يو�ضح � ً
أي�ضا طبيعة التطور الذي
طر�أ على هذه النظريات منذ ن�ش�أة علم االجتماع و�أ�صبح
عل ًما له �شرعية يف الأو�ساط العلمية والأكادميية .كما
يك�شف تطور النظرية ال�سو�سيولوجية عن م�ضمونها
ال�ع��ام ال��ذي و�ضعت م��ن �أج�ل��ه وال�ه��دف منها يف توجيه
البحث والباحثني لل�سعي لدرا�سة الواقع وجمع املعلومات
الالزمة حول درا�سة املعرفة الإن�سانية.
----------------------------------------------الكتاب« :النظرية االجتماعية :الكالسيكية
والمعاصرة :منظور نقدي»
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