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الوظائف  -التحميل الوظيفي  -روبرت ميرتون  -النظرية  -الرموز  -نظرية التفاعل الرمزي  -التحريف 
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 الصراعات.
 

 ممخص
كما  -يتعّرف الطالب في ىذه الوحدة عمى مفيوم عمم االجتماع وعالقتو ببقية العموم االجتماعية األخرى 

تمقي الوحدة الضوء عمى األصول التاريخية لعمم االجتماع وعمى أبرز العمماء الذين أْثَروا بدراساتيم ىذا العمم 
 .وأسسوا لو. كما تستعرض ىذه الوحدة بعض المفاىيم النظرية في عمم االجتماع
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 أهداف تعميمية
 يتعرف الطالب في ىذا الفصل عمى:

  االجتماعيالمنظور االجتماعي والسياق 
 تعريف العمم وأقسامو المختمفة 
 عالقة عمم االجتماع بالعموم األخرى 
 نشأة عمم االجتماع كنتيجة لمثورة االجتماعية ولنجاح العموم الطبيعية 
 الفمسفة الوضعية وعمم االجتماع 
 دور أوغست كونت في وضع مصطمح عمم االجتماع 
 ىربرت سبنسر والنظرية الداروينية االجتماعية 
  ل ماركس وصراع الطبقاتكار 
 دور إميل دوركيايم في تعريف عمم االجتماع وفي تحديد مفيوم التكامل االجتماعي 
 مسالة عزل القيم الشخصية عن األبحاث االجتماعية 
 تعريف النظرية والنظريات األساسية في عمم االجتماع 
 نظرية التفاعل الرمزي 
 تمع إلى وظائف كامنة وجميةنظرية التحميل الوظيفي وتقسيم الوظائف في المج 
  مفيوم الصراع الطبقي والصراع عمى السمطة في المجتمع –نظرية الصراعات 

 
 المخطط

 المنظور االجتماعي والسياق االجتماعي 
 عالقة عمم االجتماع بالعموم األخرى 
 أصول عمم االجتماع 
 القيم في األبحاث االجتماعية 
 المنطمقات النظرية لعمم االجتماع 
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 المنظور االجتماعي والسياق االجتماعي .1
 اآلتية المفاىيم العامة لممنظور االجتماعي والسياق االجتماعي: النقاطتمخص 

يركز المنظور االجتماعي )وُيسمى أحيانًا الخيال  :(Social Perspectiveالمنظور االجتماعي )  1.
االجتماعي( عمى السياق االجتماعي المعيشي، حيث يتفحص الكيفية التي يؤثر بيا ىذا السياق عمى 
حياة مختمف األشخاص. ويتمركز المنظور االجتماعي حول كيفية تأثير المجموعات عمى األشخاص، 

د بمجتمعو. وُيعّرف المجتمع من ىذا المنطمق بأنو مجموعة من والسيما الطريقة التي يتأثر بيا كل فر 
 البشر يتشاركون الحضارة نفسيا والثقافة واألرض.

.C. Wright Mills- 2) رايت ميممزيعّرف عالم االجتماع تعريف رايت ميممز لممنظور االجتماعي:  
التاريخ والسيرة الصمة بين  ( المنظور االجتماعي كما يمي: "يمّكننا المنظور االجتماعي من تحديد1959
بأنو مسار واسع من األحداث المتنوعة التي يمر بيا المجتمع.  لتاريخا. "حيث يعّرف ميممز الذاتية

وبسبب التاريخ يكتسب كل مجتمع خصائصو المميزة، مثل الطريقة التي ينظر بيا إلى األدوار المثمى 
فيستخدميا ميممز إلى اإلشارة إلى خبرة األفراد الشخصية.  السيرة الذاتيةلمرجال والنساء المنتمين إليو. أما 

حيث ال يقوم األفراد ضمن أي مجتمع بأي عمل بدافع من آليات موروثة داخمية، مثل الغرائز. بل عمى 
العكس، تصبح التأثيرات الخارجية، مثل الخبرة الشخصية، جزءًا من طريقة تفكير ىؤالء األفراد 

إن المجتمعات التي نتربى ونكبر ضمنيا، ومواضعنا المحّددة ضمن ىذه ودوافعيم. بعبارة أخرى ف
  المجتمعات، تحّدد ماىية أعمالنا وطبيعة تفكيرنا

.3 تحرير األفراد من النظرة الموروثة الضيقة أىمية المنظور االجتماعي: 
.4 مجموعة من البشر يتشاركون الحضارة نفسيا والثقافة واألرض. :المجتمع 
يقوم عمماء االجتماع، بغية التعّرف عمى الدوافع التي تكمن خمف تصرفات  :الموضع االجتماعي  5.

. ويعّرف ىذا الموضع بأنو الزاوية التي يشغميا أي فرد في الموضع االجتماعيمختمف األفراد، بمعاينة 
المجتمع بسبب ماىيتو وموضعو في ىذا المجتمع. ويعتبر عمماء االجتماع كال من التربية، المينة، 

ل، الجنس، العمر والساللة من أىم العوامل التي تحّدد الموضع االجتماعي لكل فرد. فمثاًل إن كل الدخ
مجتمع ينقسم إلى فئتين متمايزتين وىما اإلناث والذكور، ويؤثر ىذا التقسيم عمى مختمف مناحي الحياة، 

فرد تجاه نفسو وطبيعة  إذ ال يقتصر تأثيره عمى بنات وأبناء المجتمع الواحد بل يمتد ليشمل شعور كل
 العالقات ضمن المجتمع سواء الشخصية أو العممية.
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يعتبر مختمف األفراد حول العالم وجودىم االجتماعي أمرًا بديييًا. فمن الطبيعي أن نفّضل ما يفّضمو مجتمعنا 
ما تضممنا. حيث  وأن ننحاز إلى ما ينحاز إليو. ورغم أن ىذه النقطة قد تبدو شديدة الوضوح إال أّنيا غالباً 

أننا غالبا ما نحاكم سموك اآلخرين كما لو انو نابع عن جنسيم، أو أصميم العرقي، أو أي من العوامل 
األخرى المتعمقة بجيناتيم الموروثة. يساعدنا المنظور االجتماعي عمى التخمص من ىذه النظرة الضيقة وذلك 

شخاص. حيث يساعدنا ىذا المنظور عمى إدراك بعرضو السياق االجتماعي األوسع الذي يحّدد سموك األ
 الصمة بين أفعال األفراد والعوامل االجتماعية التي تصيغ تصرفاتيم ىذه.

 
 عالقة عمم االجتماع بالعموم األخرى .2

بأنو مجموعة من الطرق  العمم قام اإلنسان عبر تاريخو الطويل بتطوير مجموعة من العموم، حيث يعّرف
ي دراسة العوالم الطبيعية واإلنسانية، باإلضافة إلى المعرفة الناتجة عن ىذه المنظومة المستخدمة ف

 العموم إلى قسمين: العموم الطبيعية والعموم االجتماعيةالدراسات. وغالبًا ما تنقسم 
بأنيا القوانين الفكرية واألكاديمية التي تيدف إلى تفسير أو توقع األحداث التي  العموم الطبيعية تعّرف  1.

تجري في البيئة الطبيعية من حولنا. تقسم ىذه العموم إلى عدة اختصاصات وحقول متمايزة وذلك وفقا 
ية، إلى طبيعة الموضوع الذي ييتم كل منيا بدراستو، مثل العموم الجيولوجية، البيولوجية، الكيميائ

والفيزيائية. تقسم كل ىذه االختصاصات العريضة إلى مجموعة من االختصاصات األضيق، مثاًل تقسم 
العموم البيولوجية إلى عمم النبات وعمم الحيوان، في حين تتفرع العموم الجيولوجية إلى عمم المعادن وعمم 

ئية العضوية والعموم الكيميائية تضاريس األرض. كما يمكن تقسيم العموم الكيميائية إلى العموم الكيميا
غير العضوية. أما العموم الفيزيائية فتتفرع إلى الفيزياء العضوية والفيزياء الكوانتية وغيرىا من الحقول 
الفرعية. ييتم كل من ىذه الفروع األكثر تخصصًا بدراسة شريحة ضيقة من الطبيعة بمفيوميا الواسع 

 والمعقد.
نيا فرع العمم الذي يضطمع بدراسة كل من المجتمع والسموك اإلنساني عمميًا، بأ العموم االجتماعية تعّرف  2.

ويعتبر ىذا العمم أحد العموم التي طورتيا الحضارة اإلنسانية الحديثة. وتيتم ىذه العموم بدراسة العالقات 
ض االنساني(، وكشف بع )أو اإلنسانية. حيث تطمح العموم االجتماعية إلى فيم العالم االجتماعي

 العالقات االجتماعية بواسطة المالحظة والقياس المستمرين
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لدراسة الطبيعة البشرية بيدف فيم ماىية الحياة وذلك بعد أن اقتصر تركيز  العموم االجتماعيةُطورت و 
اإلنسانية ولفترة طويمة من تاريخيا عمى العموم الطبيعية. تيتم ىذه العموم بدراسة العالقات اإلنسانية. فكما 

حاول العموم الطبيعية فيم العالم الطبيعي من حولنا، تطمح العموم االجتماعية إلى فيم العالم االجتماعي ت
)أو اإلنساني(. وكما أن بعض العالقات بين مختمف العناصر الطبيعية في العالم ال تزال غامضة والبد من 

بعض العالقات االجتماعية التزال كشف القوانين التي تنظميا بالدراسة والمالحظة الدقيقة. كذلك فإن 
 غامضة، والبد من كشفيا بواسطة المالحظة والقياس المستمرين.

 
 . أقسام العموم االجتماعية1.2

تقسم العموم االجتماعية إلى عدة أقسام متمايزة يختص كل منيا بدراسة موضوع اجتماعي مختمف وىذه 
وم السياسية، العموم النفسية والسموكية، وعمم االجتماع األقسام ىي عموم اإلنسان، العموم االقتصادية، العم

ويتفرع كل من ىذه األقسام بدوره إلى عدد من االختصاصات الجزئية حيث تتفرع عموم اإلنسان إلى عموم 
اإلنسان الحضارية وعموم اإلنسان الفيزيائية كما أن لمعموم االقتصادية تخصصات واسعة النطاق وأخرى 

لعموم السياسية فتنقسم إلى أفرع نظرية وأخرى تطبيقية كما أن العموم النفسية والسموكية قد ضيقة النطاق أما ا
تكون سريرية أو تجريبية في حين أن لعمم االجتماع فرعين أساسين ىما الدراسات الكمية والدراسات النوعية 

 :ى كل من أقسام العموم االجتماعيةنتعرف فيما يمي عم

ىذه العموم أساسًا عمى فيم الحضارة، أو  تركز أو أصول اإلنسانية(: –ولوجي عموم اإلنسان )األنثروب  1.
 يشمل مفيوم الحضارة كاًل من المفاىيم الجزئية التالية: أسموب الحياة العام

  مثل األدوات التي تستخدميا في  ة:منتجات أو مصنوعات المجموعات المنطوية ضمن ىذه الحضار
 التي تقوم بتصنيعيا أمور الحياة اليومية أو األسمحة

  بنية ىذه المجموعات: أي النماذج )مثل مواضع االحترام( التي تحّدد كيفية تفاعل أعضاء ىذه
 المجموعات مع بعضيا البعض.

 األفكار والقيم: والسيما الكيفية التي تؤثر بيا معتقدات الجماعة عمى حياة أفرادىا 
 أشكال االتصال والتواصل: وال سيما المغة 
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وىي عموم تركز عمى دراسة مؤسسة اجتماعية وحيدة حيث تيتم بدارسة أساليب  العموم االقتصادية:  2.
إنتاج وتوزيع كال من البضائع المادية والخدمات ضمن المجتمع تيدف ىذه العموم إلى تحديد ماىية 

صاديون بدراسة البضائع المنتجة، ومعدالت وكمف إنتاجيا، باإلضافة إلى كيفية توزيعيا كما ييتم االقت
الخيارات التي تحكم عمميات اإلنتاج واالستيالك، فمثال، يدرس ىؤالء االقتصاديون الدوافع التي تدفع 

 باألفراد إلى شراء سمعة ما عوضًا عن شراء سمعة أخرى.
تركز ىذه العموم عمى السياسة والحكومات، حيث يدرس عمماء السياسة أنماط  العموم السياسية:  3.

عمماء السياسة  ختمفة وعالقة كل من ىذه الحكومات بمؤسسات المجتمع األخرى وييتمالحكومات الم
خصوصًا بطريقة وصول االفراد إلى سدة السمطة في مجتمعاتيم، وكيفية حفاظيم عمى ىذه المناصب، 

 وتأثير قراراتيم عمى حياة األفراد الذين يحكمونيم.
والسموكية عمى العمميات التي تحدث ضمن كل فرد،  تركز العموم النفسية :العموم النفسية والسموكية  4.

داخل ما يدعى بالمنظومة العضوية ضمن جمد الفرد، حيث يركز عمماء النفس أساسًا عمى العمميات 
العقمية )التي تحدث داخل دماغ اإلنسان( فيدرس ىؤالء العمماء ذكاء اإلنسان، عواطفو، ذاكرتو، وحتى 

الكيفية التي تتبمور بيا شخصية اإلنسان، ييتم آخرون بدراسة أحالمو وفي حين يركز بعضيم عمى 
 االضطرابات العقمية والنفسية.

إذ يقوم  يتقاطع عمم االجتماع مع بقية العموم االجتماعية بعدد كبير من النقاط المشتركة. عمم االجتماع:  5.
ضا بدراسة بنية عمماء االجتماع بدراسة الحضارة اإلنسانية مثل عمماء اإلنسان، كما ييتمون أي

المجموعات االجتماعية ونظم المعتقدات ضمنيا، باإلضافة إلى كيفية تواصل األفراد ضمن ىذه 
المجتمعات بعضيم مع بعض كما ييتم عمماء االجتماع، مثل عمماء االقتصاد بمعرفة مصير المنتجات 

جتماعية لعدم المساواة والخدمات في المجتمع، إال أن تركيز عمماء االجتماع يقتصر عمى العواقب اال
والفروق بين مختمف أفراد المجتمع ومثل عمماء السياسة، يدرس عمماء االجتماع، كيف يحكم األفراد 

والسيما تأثير الحكومات عمى األفراد ومثل عمماء النفس والسموك، ييتم عمماء االجتماع   بعضيم بعضًا،
 حياة.بالكيفية التي يواجو بيا األفراد مختمف صعوبات ال
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 ورغم كل ىذه التشابيات، فإن عمم االجتماع يتميز عن غيره من العموم االجتماعية بالنقاط التالية:
 عمى عكس عمماء اإلنسان، ييتم عمماء االجتماع أساسًا بالمجتمعات الصناعية ؟ 
  عمى عكس عمماء االقتصاد والسياسة، ال يركز عمماء االجتماع جل اىتماميم عمى مؤسسة

 اجتماعية وحيدة
  وأخيرًا عمى عكس عمماء النفس والسموك، يشّدد عمماء االجتماع عمى أىمية العوامل الخارجية من

 حيث تأثيرىا عمى أفراد المجتمع
غالبًا ما تمحورت دراسات عموم اإلنسان حول المجتمعات القبمية وحيث أنو لم تتبق أي مجموعة بشرية خارج 

ن ىذا التركيز عمى المجتمعات القبمية قد بدأ يتضاءل لمصمحة دراسة نطاق االكتشاف والدراسة، فإ
 المجموعات ضمن المجتمعات الصناعية.

 
 أصول عمم االجتماع .3

 التقميد في مواجهة العمم1.3. 
 يتصف عمم االجتماع بالمراحل االتية :

 اإلنسان منذ  عمم االجتماع فقد حاول من الصعب تحديد بداية دقيقة لظيور :بدايات عمم االجتماع
القدم اإلجابة عمى التساؤالت المتعمقة بحياتو االجتماعية إال أن ىذه االجابات غالبًا ما استندت إلى 
الخرافات واألساطير، لم يتخبر القدماء صحة فرضياتيم ىذه بأية طريقة وىذا يناقض العمم الذي 

ة ووفقًا ليذا التعريف، فإن يتطمب تطوير نظريات يمكن اختبارىا بواسطة أساليب البحث النظامي
بدايات عمم االجتماع كعمم مستقل ترجع إلى منتصف القرن التاسع عشر، عندما بدأ المراقبون 

 االجتماعيون استخدام الطرائق النظامية في اختبار أفكارىم.
 لقرن ظير عمم االجتماع كنتيجة لمثورة االجتماعية ففي منتصف ا: الثورة االجتماعية وانييار التقاليد

التاسع عشر، كانت الثورة الصناعية قد بدأت لتوىا، كما كان االقتصاد األوروبي يمر بمرحمة 
االنتقال من نظام اإلنتاج الزراعي إلى نظام اإلنتاج الصناعي مما دفع بالبشر إلى التدفق نحو 

نت تربطيم المدن بأعداد ىائمة بحثًا عن لقمة العيش، األمر الذي حطم العالقة الوطيدة التي كا
بأراضييم، وبالتالي بالحضارة السابقة التي لطالما زودتيم بأجوبة جاىزة عن تساؤالتيم االجتماعية 

من األجور المنخفضة إلى ساعات العمل الطويمة والمرىقة  ورحبت بيم المدن بشروط عمل مرعبة
لمجميع، حتى  مرورًا بأنماط خطرة من العمل الجسدي المتعب ومن أجل االستمرارية كان البد

األطفال، من العمل تحت ىذه الظروف ىذه العوامل مجتمعة أدت إلى تغيير صورة الحياة عما 
كانت عميو سابقًا، ولم يعد بإمكان الناس االعتماد عمى التقاليد، التي لطالما زودتيم بأجوبة عمى 

 تساؤالتيم االجتماعية.
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 كز التقاليد في المجتمع، حيث شجع نجاح واستمرت الضربات تنيال عمى مر  :ثورة حقوق اإلنسان
الثورتين الفرنسية واألمريكية الناس عمى إعادة النظر بحياتيم االجتماعية فظيرت أفكار جديدة مثل 
اإليمان بأن البشر يتمتعون بحقوق غير قابمة لمتحويل من شخص آلخر وبدأت النظم الممكية 

 ن، تفسح المجال أما الحكومات األكثر ديموقراطية.الغربية، مع االنتشار الواسع لفكرة حقوق اإلنسا
 كان نجاح العموم : ظيور عمم االجتماع الحديث كنتيجة لنجاح العموم الطبيعية وانييار التقاليد

بت الطرق  الطبيعية إحدى القوى األخرى التي دفعت بتطور عمم االجتماع نحو األمام حيث ُجرِّ
سية في كل من العموم الفيزيائية والكيميائية، مما أدى إلى العممية المعتمدة عمى المالحظات القيا

الكشف عن عدد كبير من أسرار الطبيعة وبانييار التقاليد كمصدر لألجوبة حول التساؤالت 
الطبيعية، فإن الخطوة المنطقية التالية كانت اعتماد الطرق العممية في االجابة عن ىذه التساؤالت، 

 رق والدة عمم االجتماع.وكانت النتيجة تبني ىذه الط
 

 أوغست كونت والفمسفة الوضعية2.3. 
تطبيق الطرق العممية في األبحاث االجتماعية وقد طرحت فكرة تطبيق الطرق  :تعريف الفمسفة الوضعية

أوغست كونت العممية في األبحاث االجتماعية، والتي تعرف باسم الفمسفة الوضعية، ألول مرة من قبل 
(August Comte 1798-1857.) 

 ( أوغست كونتAugust Comte 1798-1857وتساؤالتو االجتماعية ):  ولد أوغست كونت في
، إاّل أنو غادرىا بتأثير الغميان الشعبي الذي 8971أحد القرى المحافظة الصغيرة في فرنسا عام 

ن ىذا رافق نجاح الثورة الفرنسية ليستقر في العاصمة باريس وقد أدت الخبرة التي اكتسبيا م
االنتقال، باإلضافة إلى التجربة التي عاشيا جميع الفرنسيين الذين عاصروا الثورة الفرنسية، إلى 
تعاظم اىتمام كونت باكتشاف الرابط الذي يربط كامل المجتمع بعضو مع بعض حيث تساءل عن 

بتحديد السبب الكامن خمف عالقات الترتيب االجتماعية، غير الفوضى والتشوش، كما اىتم أيضا 
 أسباب التغيرات االجتماعية.
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 :استنتج كونت من تساؤالتو السابقة أن الطريقة  أوغست كونت وعمم االجتماع أو السوسيولوجي
السميمة لإلجابة عمى مثل ىذه التساؤالت االجتماعية ال تكون إال بتطبيق طرق البحث العممي عمى 

أي عمم – عمم االجتماع أو السوسيولوجيد اسم الحياة االجتماعية أطمق كونت عمى ىذا العمم الجدي
بمعنى دراسة شيء ما والكممة  logosدراسة المجتمع سوسيولوجي من الكممة اليونانية لوجوس 

بمعنى الرفقة أو التواجد مع اآلخرين( وقد أشار كونت عمى أىمية ىذا  sociusالالتينية سوسيوس 
العمم الجديد ليس فقط من حيث دوره في الكشف عن المبادئ االجتماعية ولكن أيضا من حيث 
استخدامو في تطبيق ىذه المبادئ في عممية اإلصالح االجتماعي، حيث يمكن لعمماء االجتماع 

 مع وجعمو مكانًا أفضل لمعيش.االضطالع بعممية إصالح المجت
 :إاّل أن الطريقة التي طبق بيا كونت طرق  فمسفة أوغست كونت النظرية وعمم االجتماع المعاصر

 armchairغير العممية ) –البحث العممي عمى الحياة االجتماعية ُتسمى اليوم بالفمسفة النظرية 
philosophy )– حول الحياة االجتماعية إذا لم  أي استنتاج النتائج من مالحظات غير قياسية

يطبق كونت أي منيجية يمكن أن توافق البحث العممي كما يصطمح عميو عمماء االجتماع 
المعاصرون، مما أدى بيم إلى التخمي عن كافة استنتاجاتو إال أننا ينبغي أن نقّدر إصرار كونت 

ف القوانين االجتماعية وتأكيده عمى ضرورة مالحظة وتصنيف النشاطات البشرية وذلك بغية كش
األساسية وغالبا ما يشار إلى كونت كمؤسس عمم االجتماع وذلك ألنو طور ىذه الفكرة وصاغ 

 مصطمح عمم االجتماع أو السوسيولوجي.
 

 هربرت سبنسر والداروينية االجتماعية3.3. 
  ( المؤسسس الثاني لعمم االجتماعHerbert Spencer 1820-1903يعتبر ىربرت سبنسر )

 إذ آمن سبنسر بأن المجتمعات تتطور من األشكال  .التناقض بين ىربرت سبنسر وأوغست كونت
 الدنيا المتوحشة أو البربرية إلى األشكال األعمى أو المتحضرة.

 :مع كل جيل يمر، ال  النظرية الداروينية االجتماعية أو االصطفاء الطبيعي لألفراد األكثر مالءمة
األكثر ذكاء وقدرة االستمرار بالحياة، في حين يموت األفراد األقل قدرة يمكن إال ألفراد المجتمع 

وىكذا تتطور المجتمعات وتتحسن مع مرور الزمن ومن ثّم فإن مساعدة الطبقات الدنيا تعتبر تدخاًل 
في عممية االصطفاء ىذه وينتج عن اصطفاء األفراد األكثر مالءمة مجتمعات أكثر تقدمًا سمى 

 .باالصطفاء الطبيعي لألفراد األكثر مالءمةمية سبنسر ىذه العم
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وعمى الرغم من أن سبنسر قد صاغ ىذا المصطمح، إال أنو غالبًا ما ينسب إلى معاصره تشارلز 
(، والذي افترض بدوره أن كافة أصناف الحياة العضوية تتطور عبر Charles Darwinداروين )

بسبب تشابو أفكاره االجتماعية مع أفكار معاصره الزمن مع تأقمميا مع البيئة التي تعيش فييا و 
 الداروينية االجتماعية.البيولوجية أطمق عمى نظرية سبنسر في تطور المجتمعات اسم 

 أرعبت أفكار سبنسر في ضرورة  ومؤيدييا بين معارضييا أصداء النظرية الداروينية االجتماعية
اس إاّل أن الصناعيين األثرياء في ذلك الوقت عدم مساعدة الفقراء أو اإلحسان إلييم الكثير من الن

والذين اعتبروا أنفسيم العناصر األكثر مالءمة في مجتمعاتيم، وبالتالي األكثر تفوقًا، وجدوا 
نظريات سبنسر جذابة كما ساعدتيم نظريات سبنسر عمى التحرر من الشعور بالذنب كونيم 

 حوليم من الجوع. يعيشون في رفاىية شبو ممكية في حين يموت الناس من
 ُيعتبر سبنسر، مثل كونت، فيمسوفًا اجتماعيًا أكثر منو عالم اجتماع كما  اجتماعي سبنسر كفيمسوف

 أنو، مثل كونت، لم يتم بأي دراسات اجتماعية، بل اكتفى بتطوير أفكاره حول المجتمع.
 رغم أن سبنسر اكتسب العديد من األتباع، سواء في بريطانيا  :مصير النظرية الداروينية االجتماعية

أو في الواليات المتحدة األمريكية، إاّل أن النجاح لم يكتب رغم ذلك النظرية الداروينية التي وضعيا، 
 وسرعان ما ضعفت الثقة قبل أن ُترفَض تمامًا من قبل الباحثين.

  

ISSN: 2617-989X 11 



Introduction to Sociology _ Ch 1 

 

 كارل ماركس وصراع الطبقات4.3. 
دور ىام ال يمكن إنكاره، ليس في مجال  (Karl Marx 1818-1883) الكبير كارل ماركسكان لمفيمسوف 

عمم االجتماع وحسب بل في تاريخ العالم ككل وال يزال إلى اآلن من أبرز الشخصيات التاريخية في كل من 
 عموم االقتصاد والسياسة والتاريخ واالجتماع.

ىو المحرك الفعمي لمتاريخ البشري ىذا  اع الطبقاتصر آمن ماركس بأن  :كارل ماركس وصراع الطبقات .8
 الصراع يكون بين الطبقتين األكثر تناقصَا:

 :الرأسماليون، الذين يمتمكون وسائل اإلنتاج الطبقة البرجوازية 
 البيان العمال المقيورين الذين ال يمتمكون أي وسيمة من وسائل اإلنتاج  :طبقة البروليتاريا(

  الشيوعي(
مثمو مثل كونت بدور األفراد في تغيير وتطوير مجتمعاتيم حيث آمن ماركس الذي  اعتقد ماركس

، بأن 8147-8141استقر في إنجمترا بعد نفيو من بمده األصمي ألمانيا لمشاركتو الفّعالة في ثورة 
 طبقة ىو المحرك الفعمي لمتاريخ البشري حيث اعتبر أن ىناك تناقضًا جوىريًا بين صراع الطبقات

)أي الرأسماليين، الذين يمتمكون وسائل اإلنتاج، مثل رأس المال، األرض، المصانع  البرجوازية
)وىي طبقة العمال المقيورين الذين ال يمتمكون أي وسيمة من  طبقة البروليتاريا واألدوات( وبين

أن ينتيي وسائل اإلنتاج( وأن ىذا التناقض ىو أساس الصراع المرير بين الطبقتين والذي ال يمكن 
إال باتحاد عمال العالم جميعًا بعضيم مع بعض بيدف الثورة ضد قيود العبودية التي تطوقيم بيا 
الطبقة البرجوازية وستكون نتيجة انتصار العمال في ثورتيم مجتمعًا خاليًا من الطبقات، متحررًا من 

في حين يتمقى كٌل  أي شكل من أشكال االستغالل، يمكن فيو لألفراد أن يعمموا كل حسب قدرتو
 (.8799\8141منيم من األجر ما يكفي حاجتو )ماركس وأنجمز 

ال يمكن اعتبار الماركسية مماثمة لمشيوعية فعمى الرغم من أن ماركس قد  عالقة الماركسية والشيوعية .2
لم اعتبر أن الثورة ىي الطريقة الوحيدة التي يمكن بيال لمعمال أن يسيطروا عمى مجتمعاتيم، إال أنو 

يطّور الشيوعية كنظام سياسي كما أصبحت عميو بل إن ظيور الشيوعية كان نتيجة تطبيق الحق 
 ألفكار ماركس ىذه.

عمى عكس كونت وسبنسر، لم يعتبر كارل ماركس نفسو عالم اجتماع،  كارل ماركس كعالم اجتماع دور .3
أثناءىا العديد من  حيث قضى عدة سنوات درس خالليا مكتبة المتحف البريطاني في لندن، وكتب

المؤلفات اليامة في التاريخ والفمسفة، وبالطبع في العموم االقتصادية والسياسية إال أن العديد من عمماء 
االجتماع ينظرون إلى ماركس بسبب أفكاره حول طبيعة العالقات االجتماعية بين أولئك الذين "يممكون" 

 وائل.والذين ال يممكون، كأحد أبرز عمماء االجتماع األ
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 . إميل دوركهايم والتكامل االجتماعي5.3
 (Emile Durkheim 1858-1917إميل دوركيايم )كان اليدف الرئيسي ألبحاث عالم االجتماع الفرنسي 

ىو تعريف عمم االجتماع كمنيج أكاديمي مستقل ومتمايز وقام بدراسة حول أسباب االنتحار في مختمف 
ل االجتماعية التي تحافظ عمى نسب االنتحار ضمن كل مجموعة ثابتة الجماعات االجتماعية ودور العوام

نسبيًا عامًا بعد عام ففي عصره كان عمم االجتماع يعتبر عمومًا كفرع من فروع عموم التاريخ أو االقتصاد 
 إال أن دوركيايم الذي ترعرع في شرقي فرنسا وتمقى تعميمو في كل من فرنسا وألمانيا، حقق ىدفو عندما قبل

سعى دوركيايم لتحقيق ىدف آخر أيضًا  8119أول وظيفة في عمم االجتماع في جامعة بوردو الفرنسية عام 
وىو تبيان تأثير مختمف العوامل االجتماعية عمى سموك أفراد المجتمع ولتحقيق ىذا اليدف، قام دوركيايم 

وجد دوركيايم أن معدالت  ببحث دقيق جدًا، وبمقارنة معدالت وأسباب االنتحار في عدة دول أوروبية
االنتحار في كل بمد تختمف عن باقي البمدان وأن ىذه المعدالت تحافظ عمى استقرارىا في ىذه البمدان عامًا 

 بعد عام 
وجد دوركيايم أيضًا أن معدالت االنتحار ضمن البمد الواحد نفسو تختمف من مجموعة اجتماعية إلى أخرى، 

مى استقرارىا أيضًا عامًا بعد عام وقد استنتج دوركيايم من ىذه الدراسة وان ىذه النسب الجزئية تحافظ ع
نتيجة ىامة ىي أن االنتحار ليس مجرد قرار فردي مبني عمى أسباب شخصية بمعزل عن باقي التأثيرات 
االجتماعية، بل عمى العكس فإن ىناك مجموعة من العوامل االجتماعية مسؤولة عن تحديد كيفية االنتحار، 

التي تحافظ عمى نسب االنتحار ضمن كل مجموعة ثابتة نسبيًا عامًا بعد عام. يمكننا من دراسة  وىي
أن سموك دوركيايم حول أسباب االنتحار استخالص المبدأ األساسي التي تمركزت حولو أبحاثو وىو: 

مل االجتماعية دوما دراسة العوا اإلنسان ال يمكن فيمو ببساطة ضمن سياقو الفردي فقط، بل ينبغي عمينا
 . التكامل االجتماعيوبخاصة التي تؤثر عمى حياة البشر 

 بأنو درجة ارتباط األفراد بمجموعاتيم  التكامل االجتماعيعرف دوركيايم مفيوم :التكامل االجتماعي
االجتماعية، واعتبره أحد أىم العوامل الرئيسية التي تدفع األفراد إلى االنتحار حيث استنتج أن نسبة 
االنتحار ترتفع بين األشخاص ذوي الصالت االجتماعية األضعف وعمى الرغم من أن الروابط 

اس من االنتحار، إال أن دوركيايم قد الحظ أن ىذه وااللتزامات االجتماعية القوية تمنع معظم الن
الروابط القوية قد تشجع في بعض الحاالت عمى االنتحار فقد يمجأ مثاًل بعض األشخاص الذين 
فقدوا أعزاءىم في حوادث مأساوية إلى االنتحار لعدم قدرتيم عمى تحمل الحياة بعد موت أحبائيم 

نيم لدرجة أنيم يفضمون الموت عمى الحياة بدون ىؤالء وذلك ألن مشاعرىم متكاممة بقوة مع أقرا
 الذين يمنحون المعنى لحياتيم بعد مضي حوالي مائة سنة عمى إنجازىا، 
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ال تزال دراسة دوركيايم حول أسباب االنتحار مرجعًا لمعديد من األبحاث األخرى فقد كانت أبحاث 
عميقة لدرجة أن المبدأ الذي استخمصو منيا ال يزال قابال لمتطبيق حتى وقتنا الراىن  دوركيايم

 .أكثر عرضة لمحاوالت االنتحار من غيرىم األشخاص ذوي الصالت االجتماعية األضعف ىم
 
 القيم في األبحاث االجتماعية .4

 صعوبة عزل االبحاث عن القيم الشخصية التحرر من القيم
( وىو عالم Max weber 1864-1920ماع الذين بحثوا في مفيوم القيم ماكس فيبر )من أىم عمماء االجت

 .اجتماع ألماني معاصر ألميل دوركيايم، كما كان أستاذًا لعمم االجتماع الذي انفرد لتوه بفرع أكاديمي مستقل
راساتو حول الدين يعتبر فيبر، مثل دوركيايم وماركس، أحد أبرز عمماء االجتماع وأكثرىم تأثيرا وال تزال د

 وأصول الرأسمالية تثير الجدل حتى يومنا ىذا.
 أثار ماكس فيبر إحدى النقاط التي ال تزال  ىل ينبغي أن يكون عمم االجتماع متحررًا من القيم؟

مصدر جدل بين عمماء االجتماع حتى عصرنا الراىن، حيث فرض فيبر أن عمم االجتماع ينبغي 
مثل معتقداتيم حول ما ىو جيد أو قيم في  –أن قيم الباحثين  أن يكون متحررا من القيم، أي

ينبغي أال تؤثر عمى أبحاثيم، حيث أراد فيبر  –الحياة، أو الطريقة التي ينبغي لمعالم أن يسير وفقيا 
أن يدمغ األبحاث االجتماعية بطابع الموضوعية والحياد التامين فاعتبر أنو إذا ما سمح عمماء 

 التأثير عمى أبحاثيم فإن ىذا سيؤدي بالضرورة إلى انحياز نتائج األبحاث.االجتماع لقيميم ب
 :ضرورة خمو األبحاث من  إن صعوبة عزل األبحاث االجتماعية عن القيم الشخصية لمباحثين

االنحياز ىو أمر ال يناقشو أحد حيث يتفق جميع عمماء االجتماع عمى أنيم ينبغي أال يحرفوا 
إال أن ىؤالء العمماء ميا موافقة لتصوراتيم المسبقة أو قيميم الشخصية، معطيات األبحاث بغية جع

أنفسيم وبسبب كونيم أفراد في مجتمعيم ضمن سياقو التاريخي، عرضة مثميم مثل أي فرد آخر 
لتأثير كافة القيم من مختمف األنواع وبالتالي فإن ىذه القيم تمعب دورا يتعذر تجنبو في أبحاث ىؤالء 

 العمماء.

 :يؤكد عمماء االجتماع كثيرا عمى مبدأ التكرار، وذلك ألن قيم الباحثين الشخصية قد  مبدأ التكرار
تؤدي إلى تحريفات غير مدونة في طريقة تفسير النتائج، فوفق ىذا المبدأ يكرر الباحثون دراساتيم 

ل مرة، حيث يسمح عدة مرات بغية مقارنة نتائج كل تكرار مع النتائج األصمية التي توصموا إلييا أو 
تكرار الدراسة بواسطة باحثين آخرين بكشف وتصحيح التحريف الذي يمكن أن يكون قد نشأ بسبب 

 قيم الباحث الشخصية.
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 حول أغراض واستخدامات عمم االجتماع  تأثير القيم الشخصية عمى اختالف وجيات النظر 
 شكل أفضل وبين تحمل مسؤولية التقصي حول بين فيم الحياة االجتماعية ب :أىداف عمم االجتماع

النظم االجتماعية التي قد تضر بأفراد المجتمع ورغم الوعي لدورىا، فإن القيم التي تبقى موضع 
جدل عنيف في عمم االجتماع، حيث تركز وجية النظر المناقضة لما سبق عمى ضرورة الحفاظ 

 ،أىداف عمم االجتماعجتماع. ومن حيث عمى األىداف السميمة واالستخدامات المالئمة لعمم اال
فإن كثيرًا من عمماء االجتماع يعتبرون أن ىدف أبحاثيم ىو فيم الحياة االجتماعية فيمًا أفضل 
ومن ثّم فإن ميمتيم تنحصر في تجميع المعطيات حول أي موضوع ييتمون بو ومن ثم استخدام 

يؤمن بعض عمماء االجتماع في أنسب نظرية الستخالص النتائج من ىذه المعطيات، في حين 
مثل أسباب  –أنيم يتحممون مسؤولية التقصي حول النظم االجتماعية التي قد تضر بأفراد المجتمع 

 الفقر، الحرب، الجريمة وغيرىا من أشكال االستغالل البشري.
 فيناك أيضا خالف بين عمماء  عمم االجتماع،من ناحية استخدامات  :استخدامات عمم االجتماع

جتماع حول مفيوم االستخدام المالئم لعمم االجتماع، فيناك من ناحية عمماء االجتماع الذين اال
يعتبرون أن ىدف أبحاثيم ىو فيم الحياة االجتماعية، وىؤالء يعتقدون أن نتائج أبحاثيم إنما ىي 

ي كان مجرد نتائج عممية تنتمي إلى المجتمع العممي األكاديمي ولمعالم ككل، وبالتالي يمكن أل
استخداميا ألي غرض. وفي المقابل فإن عمماء االجتماع الذين يعتبرون أنفسيم مسؤولين عن 
التقصي حول الظروف االجتماعية المؤذية يعتقدون أن عمماء االجتماع ىم بمثابة رأس الحربة في 

لتقميل  عممية اإلصالح االجتماعي، وبالتالي ينبغي عمييم استخدام المعرفة المترتبة عن أبحاثيم
 معاناة البشر وجعل المجتمع مكانًا أفضل لمعيش.
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 المنطمقات النظرية لعمم االجتماع .5
ىي عرض لكيفية ارتباط مجموعة من األجزاء بعضيا مع بعض وكيفية عمميا  النظرية في عمم االجتماع

ثالثة نظريات أو أكثر بعضيا مع بعض وقد طور عمماء االجتماع  حيث تفسر كل نظرية عالقة حقيقتين
 أساسية نستعرضيا فيما يمي :

  التفاعل الرمزي .8
 التحميل الوظيفي  .2
  نظريات الصراعات .3

 
 نظرية التفاعل الرمزي1.5. 

تعود أصول نظرية التفاعل الرمزي إلى الفالسفة األخالقيين االسكتمنديين في القرن الثامن عشر، حيث الحظ 
 يقيمون سموكيم وذلك بمقارنة أنفسيم مع اآلخرين. ىؤالء الفالسفة أن أفراد المجتمع غالبًا ما

تدرس نظرية التفاعل الرمزي طريقة استخدام البشر لمرموز لتطوير وجيات نظرىم حول العالم ولمتواصل و
مع باقي أفراد المجتمع. وبدون الرموز، تفقد حياتنا خصوصيتيا وتعقيدىا المذين يميزانيا عن حياة 

رموز، ال يبقى ىناك في المجتمع أي أعمام أو خاالت، أساتذة وأطباء، أو حتى الحيوانات، فمثاًل بدون ال
 إخوة وأخوات، حيث تمعب الرموز الدورين األساسيين التاليين:

الرموز ىي التي تعرف لنا ماىية العالقة التي تربطنا بباقي  :تعريف وتمييز العالقات ضمن المجتمع  1.
ي سيستمر في غياب الرموز، إال أنو لن يعود بمقدور البشر أفراد المجتمع ورغم أن التكاثر اإلنسان

 .تحديد العالقات التي ربطيم بعضيا
ال يقتصر دور الرمز عمى تعريف وتمييز العالقات ضمن المجتمع، بل  تمييز وتعريف المجتمع نفسو:  2.

ا مع ىي مسؤولة أيضًا عن تمييز وتعريف المجتمع نفسو فبدون الرموز ال يمكننا تنسيق تصرفاتن
تصرفات اآلخرين وبالتالي ال يعود بمقدورنا وضع أي خطة مستقبمية وبالتالي فإن وجود المجتمع نفسو 
يصبح عرضة لمزوال، حيث ال يعود بمقدور أفراده بناء أية مشاريع أو أية بنى تحتية كما ال يعود 

 بإمكانيم القيام بأي نشاط فني أو إنساني.
يفية التي يعتمد بيا سموكنا عمى الطريقة التي نعرف بيا كل من أنفسنا تحّمل نظرية التفاعل الرمزي الك

واآلخرين من حولنا حيث تدرس كل من التفاعل المباشر )وجيًا لوجو(، والكيفية التي يدير بيا األفراد 
 عالقاتيم المختمفة والطريقة التي يدركون بيا معنى الحياة ومكانيم فييا.
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ففي حياتنا اليومية نقوم بتفسير ما نالحظو بوساطة حسنا السميم حيث نضع إن الحقائق ال تفسر نفسيا 
مالحظاتنا أو الحقائق التي ندركيا عن العالم في إطار من األفكار المترابطة ليذه الدرجة أو تمك يقوم عمماء 

ات، االجتماع بأمر مشابو لما يقوم بو اإلنسان العادي حيث يصيغون مالحظاتيم ضمن أطر ُتسمى نظري
بأنيا عرض لكيفية ارتباط مجموعة من األجزاء بعضيا مع بعض وكيفية عمميا حيث  النظرية حيث تعرف

 أو أكثر بعضيا مع بعض. تفسر كل نظرية عالقة حقيقتين
باختصار، تحّمل نظرية التفاعل الرمزي الكيفية التي يعتمد بيا سموكنا عمى الطريقة التي نعرف بيا كل من 

من حولنا حيث تدرس كل من التفاعل المباشر )وجيًا لوجو(، والكيفية التي يدير بيا األفراد  أنفسنا واآلخرين
عالقاتيم المختمفة والطريقة التي يدركون بيا معنى الحياة ومكانيم فييا ومن ثّم فإن النفس بالنسبة ليذه 

ن نكون كما أن النفس ىي النظرية ىي رمز أيضًا ألنيا تتألف من مجموعة من األفكار التي نكونيا حول م
رمز متغير حيث أننا نتفاعل باستمرار مع بقية أفراد المجتمع، مما يؤدي بنا إلى تغيير قناعاتنا التي نبنييا 

 عمى أساس تفسيرنا لردود أفعال اآلخرين تجاىنا.
 

 نظرية التحميل الوظيفي2.5. 
تتمركز نظرية التحميل الوظيفي حول فكرة أن المجتمع ىو عبارة عن وحدة متكاممة، مؤلفة من مجموعة من 
األجزاء المتداخمة والتي تعمل بعضيا مع بعض.وتعود جذور نظرية التحميل الوظيفي، والتي تعرف أيضا 

حيث نجد أن مفيوم المجتمع لدى كل باسم الوظيفية أو الوظيفية البنيوية، إلى البدايات األولى لعمم االجتماع 
من كونت وسبنسر يتجمى بشكل قريب من أشكال النظم العضوية الحية حيث يعتبر كل منيما المجتمع مثمو 
مثل الجسم البشري أو الحيواني، مؤلفًا من عدد من األعضاء التي تعمل بعضيا مع بعض فعمى نسق 

ع بشكل متوافق بعضيا ما بعض حتى يمكن لممجتمع األجسام الحية، البد أن تعمل جميع أجزاء المجتم
 تسيير أموره بسالسة.

اعتبر إميل دوركيايم أن المجتمع يتألف من العديد من األجزاء، لكل منيا وظيفتو الخاصة بو وعندما  لقد
يقوم كل جزء بأداء وضيفتو المخصصة عمى النحو المطموب يكون المجتمع في حالة عادية أما إذا لم تقم 

 :األجزاء بوظائفيا بشكل مالئم يكون المجتمع في حالة شاذة أو مرضية ومن ثّم ينبغي دراسة كل من ىذه
 كيفية ارتباط كافة أجزاء المجتمع لتشكل وحدة متكاممة(  بنية المجتمع( 
 وظيفة كل جزء في المجتمع، وتأثيره عمى كامل المجتمع(. الوظيفة( 
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لوظائف إلى اإلشارة إلى العواقب ذات النفع التي تنجم عن استخدم مصطمح ا أما روبرت ميرتون فقد
كنتيجة لمعواقب الضارة بالمجتمع، حيث يفِقُد  االختالل الوظيفيتصرفات أفراد المجتمع وعمى العكس، يحث 

تشبيو المجتمع  (Robert Merton 1910-2003) روبرت ميرتون ورفض ىذا االختالُل النظاَم توازَنو
أي صورة المجتمع ككل مؤلف من أجزاء  –إال أنو حافظ عمى جوىر النظرية الوظيفية بالوحدة العضوية، 

عمى الحفاظ عمى توازن المجموعات )أي المجتمع أو النظام  الوظيفيةتعمل بعضيا مع بعض حيث تساعد 
ا كنتيجة لمعواقب الضارة بالمجتمع، حيث يفِقُد ىذ االختالل الوظيفياالجتماعي(. وعمى العكس، يحدث 

 االختالُل النظاَم توازَنو.
 يمكن أن تكون الوظائف في المجتمع جمية أو كامنة.:و 

عندما يكون القصد من التصرف مساعدة أحد أطراف المجتمع فإذا أريد من التصرف  :وظائف جمية  1.
فمثاًل، إذا أرادت الحكومة تقديم دعم  .وظيفة جميةمساعدة أحد أطراف المجتمع، يكون ىذا التصرف 

مالي لمساعدة األسر الفقيرة، فإن نية، أو الوظيفة الجمية، ليذا الدعم الذي تقّدمو الحكومة ىو تحسين 
 .وضع األسر الفقيرة

العواقب غير المقصودة التي تنجم عن ىذه التصرفات وتساعد عمى ضبط وتسوية  :وظائف كامنة  2.
ن أيضًا أن تصرفات أفراد المجتمع تحمل في طياتيا وظائف كامنة، وىي المجتمع وقد الحظ ميرتو 

العواقب غير المقصودة التي تنجم عن ىذه التصرفات وتساعد عمى ضبط وسوية المجتمع فبفرض أن 
الدعم الحكومي السابق قد ساعد فعاًل عمى رفع سوية العائالت الفقيرة في المجتمع، فإن ىذا قد يرفع 

البضائع التي تقدر ىذه العائالت عمى شرائيا، وترتفع بالتالي نسبة شراء البضائع  بدوره من مستوى
الكمالية. إن ىذه الزيادة غير المقصودة في مبيعات البضائع الكمالية ىي بمثابة وظيفة كامنة لمدعم 

 الحكومي لألسر الفقيرة.
. ويدعو ميرتون مقصودة ما تكون غير واخيرا نشير الى بعض تصرفات األفراد الضارة بالمجتمع، التى غالباً 

 ىذه التصرفات بالخمل الوظيفي الكامن ألن التصرفات المؤذية غالبًا ما ال تكون مقصودة.
  

ISSN: 2617-989X 18 



Introduction to Sociology _ Ch 1 

 

 نظرية الصراعات : 3.5.
تقّدم نظرية الصراعات وجية نظر ثالثة حول الحياة االجتماعية وعمى عكس أصحاب النظرية الوظيفية 

مى أنو وحدة متآلفة تعمل أجزاؤىا بشكل متناسق بعضيا مع بعض، يؤكد ينظرون إلى المجتمع ع الذين
الصراعات عمى فكرة أن المجتمع مؤلف من مجموعات متورطة في تنافس عنيف فيما بينيا  مؤيدو نظرية

 النادرة. لمسيطرة عمى الموارد
كامل فقد شيد أوروبا بال عاصر، كارل ماركس، مؤسس نظرية الصراعات، الثورة الصناعية التي غيرت

فرص العمل في المدن  ظروف العمل السيئة التي رزح تحتيا الفالحون الذين ىاجروا من أراضييم بحثا عن
ماركس نظرية  وبتأثير الصدمة التي ولدتيا في نفسو الفروق اليائمة بين طبقتي المالك والعمال، طّور

الطبقي  اريخ المجتمعات ىو الصراعالصراع الطبقي حيث استنتج ماركس أن العامل األساسي في رسم ت
 ففي كل مجتمع تتحكم أقمية من األفراد بوسائل اإلنتاج وتقوم باستغالل بقية األفراد الذين ال يمتمكون مثل
 ىذه الوسائل وفي المجتمعات الصناعية، يقوم الصراع بين الطبقة البرجوازية أو طبقة الرأسماليين، وطبقة

يون كذلك بالسمطة السياسية في مثل ىذه المجتمعات، بحيث إذا ما أراد العمال البروليتاريا يتحكم الرأسمال
 عمى واقعيم، أمكن ليؤالء الرأسماليين استدعاء السمطات إليقافيم عند حدىم. الثورة

المفيوم  الباحثين االجتماعيين المعاصرين نظرية الصراعات بمفيوم أوسع بكثير من أما اليوم فيستخدم بعض
 التي بناىا ماركس عميو حيث يعتبر ىؤالء الباحثين أن ىناك صراعات قائمة في كافة مناحي الحياةاألصمي 

المتعمقة بالسمطة. وبالتالي فإن السمطة، من منظور ىؤالء الباحثين، أو القوة التي يعتبرىا أفراد المجتمع 
مجتمع فرض طاعتيم عمى تتخمل كافة طبقات المجتمع. حيث يحاول األفراد ذوو السمطة في ال شرعية،

بدوره لدى ىؤالء اآلخرين شعورا باالستياء والرفض. وبالنتيجة يستمر الصراع بين كافة  اآلخرين، مما يولد
 بالسمطة. طبقات المجتمع لمفوز
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 الكممات المفتاحية

الثقافة، الثقافة المادية، الثقافة الرمزية، الصدمة الثقافية، المركزية اإلثنية، النسبية الثقافية، حركات الجسد، 
العادات، األعراف، الثقافة الفرعية، الثقافة المضادة، عمم المغة، القيم، المعايير، القوانين، طرق السموك، 

 االجتماع البيولوجي، التفاوت القافي، التحول الثقافي، التقارب الثقافي.
 

 ممخص
تعرض ىذه الوحدة إشكالية مفيوم الثقافة، وتجري مقاربة ىذا المفيوم من خبلل وصفو ودراسة مكوناتو 

المادي وغير المادي )أو  كما تتعرض الوحدة لدراسة جانبي الثقافة حظةالمختمفة، وذلك باالعتماد عمى المبل
 الرمزي(

 

 أهداف تعميمية
 يتعرف الطالب في ىذا الفصل عمى:

 مفيوم الثقافة 
 مكونات الثقافة 
 نسبية الثقافة 
 وظائف المغة 
 مفيوم الثقافة الفرعية والثقافة المضادة 
 مبدأ عمم االجتماع البيولوجي 
  الثقافيمفيوم التقارب 

 
 المخطط

 مفيوم الثقافة 
 مكونات الثقافة الرمزية 
 الثقافة الفرعية والثقافة المضادة 
 عمم االجتماع البيولوجي والسموك اإلنساني 
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 مفهوم الثقافة .1

 ما هي الثقافة .1.1
 إشكالية مفيوم الثقافة، يشكل تعريف ىذا المفيوم إشكالية تواجو عمماء االجتماع، ولذلك فإنو من األفضل
مقاربة ىذا المفيوم بمحاولة وصفو بداًل من محاولة تعريفو. لنفترض أنك تصادف امرأة شابة من اليند 
وصمت لتوىا إلى الواليات المتحدة األمريكية لممرة األولى في حياتيا، ستبلحظ مباشرة ومن المحظة األولى، 

ا ومجوىراتيا ونمط تصفيف شعرىا، أن ثقافتيا مختمفة عن ثقافتك، وسيسترعي انتباىك في البداية مبلبسي
وستسمع بعد ذلك كبلميا، لتبلحظ بعد ذلك حركاتيا، وقد تسمعيا فيما بعد وىي تعبر عن معتقدات حول 
ىذا العالم، أو حول ما تجده قيمًا في ىذه الحياة. وستكون ىذه المعتقدات، عمى األرجح، غير مألوفة بالنسبة 

ثقافية، وىي تشمل المغة والمعتقدات والقيم والمعايير والسموك، بل حتى لك. تُعتبر كل ىذه المبلمح مؤشرات 
 األشياء المادية التي تنتقل من جيل آلخر.

 لكل مجموعة بشرية ثقافتيا الخاصة والتي تنطوي عمى جانبين:
 :وىو يشمل األشياء، كالمجوىرات والمنتجات الفنية واألبنية واألسمحة واآلالت،  الجانب المادي

 أواني الطعام واأللبسة وأساليب تصفيف الشعر.وحتى 
 :)ويشمل ىذا الجانب طرق التفكير التي تتبناىا المجموعة  الجانب غير المادي )أو الثقافة الرمزية

)بما في ذلك المعتقدات والقيم والمسممات األخرى بخصوص العالم(، وطرق السموك والتصرف )أي 
 ة وأشكال التفاعل األخرى(أنماط السموك الشائعة، بما في ذلك المغ

 
 الثقافة والمعتقدات الراسخة  2.1.

 ص؟كيف تؤثر الثقافة عمى حياة األشخا
يتعامل كل منا مع مكونات ثقافتو الخاصة عمى أنيا مسممات فيحترميا ويطبق ما تقتضيو دون طرح أية 

 .تساؤالت
حياة كل منا بدون لغة أو قيم أو أخبلق، وتؤثر الثقافة عمى كل ما لو عبلقة بمن نكون وماذا نكون، إذ تبدأ 
 ونميز المراحل اآلتية : وبدون أية أفكار حول الدين أو الحرب أو المال أو الحب أو غيرىا؟

 الثقافة الداخمية  
  الصدمة الثقافية 
 المركزية اإلثنية  
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 :أنو طبيعي ىي كل ما نتعممو أثناء الصغر من المحيط الذي نعيش فيو، ونفترض  الثقافة الداخمية
أو عادي نأخذ فيما بعد، أثناء الصغر، كل ىذه المكونات من المحيط ونتعامل معيا كمسممات، 
لتتحول فيما بعد إلى العدسة التي نرى من خبلليا ما يجري حولنا ونطمق أحكامنا عميو، ولتشكل 

 ىذه المكونات مجتمعًة ما يمكن أن نسميو ثقافة داخمية.
 :المرء عند االنتقال إلى مجتمع آخر لما ندعوه الصدمة الثقافية، وىي  ويتعرض الصدمة الثقافية

اإلرباك الذي يشعر بو الشخص عند االحتكاك بثقافة تختمف عن ثقافتو اختبلفًا جذريًا، حيث يجد 
 أنو لم يعد بإمكانو االعتماد عمى مسمماتو األساسية التي يؤمن بيا لمواجية المواقف الجديدة.

 من أىم ما ينتج عن ىذه الثقافة الداخمية ما ندعوه بالمركزية اإلثنية  ة:المركزية اإلثني
(ethnocentrism وىي الميل إلى استخدام معتقدات وأساليب المجموعة التي نعيش ضمنيا ،)

لمحكم عمى اآلخرين ومع ما ليذا الميل من أثر إيجابي من حيث ضمان االنسجام بين أفراد 
والء كل فرد لمجموعتو، لكنو قد يقود بالمقابل إلى تقييم سموك األخرين المجموعة الواحدة وضمان 

 .وقيميم ومعتقداتيم تقييمًا سمبياً 
 

 مالحظات أساسية .1.1
 نخمص مما تقدم إلى المبلحظات األساسية التالية:

.1 ال شيء طبيعي في الثقافة 
.1 ياتدخل الثقافة عميقًا في تفكيرنا، وتصبح مسممات نرى الحقائق من خبلل 
.1 تزودنا الثقافة بطرق ضمنية مستترة تشكل أساسًا لعممية اتخاذ القرارات 
.1 تُعرِّف الثقافة واجبًا أخبلقيًا من خبلل تعريف الطريقة الصحيحة لمسموك 
.5 يشكل االحتكاك بثقافة مختمفة جذريًا عن ثقافتنا تحديًا لمسمماتنا األساسية حول الحياة 
.6 لكل شعب، دون استثناء، ثقافتو 
.7 تعيش كل المجموعات حالة المركزية اإلثنية، التي ليا جوانب إيجابية وأخرى سمبية 
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 النسبية الثقافية .1.1
وتعني أن نحاول فيم ثقافة ما باستخدام مفرداتيا ومكوناتيا ذاتيا، أي بالنظر إلى كيفية تكامل وتراكب 

 أ من عناصر ثقافتنا.عناصرىا الذاتية، دون الحكم عمى ىذه العناصر بأنيا أفضل أو أسو 
فعمي سبيل المثال، تختمف معايير الجمال بشدة بين ثقافة وأخرى، فما قد تعتبره مجموعة ما جذابًا، قد ال 

 تجده مجموعات أخرى كذلك، وتعتقد كل مجموعة أن معاييرىا ىي األفضل.
 
 مكونات الثقافة الرمزية .1

 .ونو لمتواصل فيما بينيمالرمز ىو ما يربط بو أفراد المجموعة معنى ما ويستخدم

يشير عمماء االجتماع في كثير من األحيان إلى الثقافة غير المادية باسم الثقافة الرمزية، إذ تحتل الرموز 
التي يستخدميا األشخاص موقعًا مركزيًا في ىذه الثقافة والرمز ىو ما يربط بو أفراد المجموعة معنى ما 

الرموز أساس الثقافة غير المادية، وىي تتضمن حركات الجسد، ويستخدمونو لمتواصل فيما بينيم وتشكل 
 والمغة، والقيم، والمعايير، والقوانين، وطرق السموك، والعادات واألعراف.

 
 حركات الجسد1.2. 

قد يستخدم األفراد أجسادىم لمتواصل مع اآلخرين، وتشكل ىذه الحركات طرق مختصرة مفيدة لتبادل الرسائل 
مات، وقد يختمف معنى الحركة نفسيا من ثقافة ألخرى، مما قد يؤدي أحيانًا إلى سوء الفيم دون استخدام الكم

 لدى احتكاك فرد من مجموعة ما بأفراد من مجموعة أخرى.
بالمقابل تعبر بعض الحركات عند اإلنسان عن مشاعر أساسية يشعر بيا كل البشر، كالحزن والغضب 

 تركة بين الجميع ألن أساسيا يكمن في بيولوجية الجسم البشري.والخوف، وتبدو ىذه الحركات فطرية ومش
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 المغة2.2. 
المغة ىي الوسيمة الرئيسية لمتخاطب حيث تمعب الحركات دورًا مساعدًا وىي مرتبطة بالكممات ولكل مجموعة 

 بشرية لغتيا الخاصة
يتضح لنا ببساطة عندما نراقب يمكننا أن نبلحظ وجود شكل من التبلزم بين الحركات والكممات، وىذا ما 

شخصًا يتكمم. ونستخدم الحركات إلكمال ما نقولو بالكممات، وإلعطاء فيم أعمق لما نرغب بإيصالو 
 لآلخرين.

تشكل المغة الوسيمة الرئيسية التي يتخاطب بيا الناس فيما بينيم، وىي عبارة عن مجموعة رموز يمكن 
 ق بيدف التعبير عن األفكار المجردة ونقميا.تجميعيا وتركيبيا بعدد غير منتو من الطر 

وكل كممة ىي في الواقع رمز، أو صوت، ربطنا بو معنى محدد. وتعتبر المغة كونية من حيث أنو لكل 
مجموعة بشرية لغتيا، لكن ال شيء عام فيما يخص المعاني التي نربطيا بأصوات محددة وكما ىو الحال 

 صوت نفسو من لغة ألخرى.بالنسبة لمحركات، فقد يختمف معنى ال
تشكل المغة الوسيمة الرئيسية لمتخاطب بين أفراد المجموعة البشرية، وىي تؤدي نتيجة ليذا الدور المركزي 

 مجمعة من الوظائف اليامة يمكن تعدادىا فيما يمي:
 :يمكنيا  تمكننا المغة من نقل األفكار والمعارف إلى األجيال البلحقة بما تراكم المغة الخبرة البشرية

من االستفادة من تجارب مر بيا األسبلف، وقد ال تمر بيا األجيال البلحقة إطبلقًا، األمر الذي 
يمكنيا بالنتيجة من البناء عمى نتائج تمك التجارب وتسمح إجرائية البناء ىذه لئلنسان بأن يعدِّل 

شرية أفضل قميبًل من ثقافة سموكو في ضوء ما تعممتو األجيال السابقة وبدون المغة تصبح الثقافة الب
الثدييات الدنيا، فبغيابيا تصبح إمكانية التواصل بين البشر مقتصرة عمى أحداث تنتمي إلى مجال 
زمني صغير األحداث التي تجري في الحاضر، وتمك التي حدثت لمتو، أو تمك التي ستحدث في 

 المستقبل القريب جدًا.
 وبدون المغة تصبح ذاكرتنا محدودة لمغاية، إذ تسمح لنا  :تحفظ المغة التاريخ المشترك أو المجتمعي

المغة بمناقشة أحداث جرت في الماضي والتوافق بشأنيا، وبذلك نكون فيمًا مشتركًا لما تعنيو تمك 
 األحداث.

 :توسع المغة آفاقنا الزمنية المستقبمية، فيي تمكننا من  توفر المغة وسيمة لبناء مستقبل مشترك
 مواعيد واألمكنة، كما تمكننا من التخطيط لؤلنشطة التي سنقوم بيا.االتفاق عمى ال
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 تشكل المغة عنصرًا حيويًا بالنسبة لمبشر، فيي ال تميزنا عن  :تسمح المغة بمشاركة وجيات النظر
الحيوانات فحسب، بل تؤدي دورًا أبعد من ذلك بكثير فمن خبلل الحديث نتبادل األفكار المتعمقة 

ونشارك بذلك اآلخرين وجيات نظرنا فكمماتنا ىي وعاء تجاربنا الذي يضعيا في بأحداث معينة، 
 صيغ تسمح بتبادليا وفيميا، وىذا ىو أساس الحياة االجتماعية.

 :يمكننا الفيم المشترك لمقضايا من تأسيس أىداف تجمعنا،  تصوغ المغة األىداف وتبني سموكا معقدا
طة المستقمة التي يقوم بيا كل فرد في نشاط واحد أكبر وتمكننا المغة من توحيد سمسمة من األنش

 .يسمح بتحقيق ىدف عام عمى مستوى المجموعة ككل
غير أن بعض العمماء بنوا نظريات مبالغا فييا حول دور المغة  وتستخدم المغة لمتعبير عن التفكير واإلدراك،

( المذان بنيا نظريتيما Sapir – Whorfفي تحديد الوعي واإلدراك. ومن ىؤالء العالمان سابير و وورف )
الحظ عالما األنتروبولوجيا ىذان أنو ليس لدى  0391عمى معطيات تبين فيما بعد انيا مغموطة. ففي عام 

ىنود جنوب غرب الواليات المتحدة كممات لمتمييز بين الماضي والحاضر والمستقبل كما ىو الحل في 
استنتج العالمان خطأ الفكرة القائمة أن الكممات ىي عبلمات  المغات األخرى. وانطبلقًا من ىذه المبلحظة

يقرن بيا األشخاص أشياء محددة بل تتضمن المغة أيضًا طريقة النظر إلى العالم وبالتالي فالمغة ال ُتستخدم 
 فقط لمتعبير عن التفكير واإلدراك، بل أيضأ لتشكيميما فعندما نتعمم لغة ما ال نتعمم مجرد كممات وحسب، بل
ذا أردنا دفع ىذه الفرضية إلى نيايتيا، نقول إن المغة ىي التي  نتعمم أيضًا طرق معينة لمتفكير واإلدراك. وا 

كانا عمى خطأ. وتتمخص  Whorfو  Sapirتحدد وعينا وادراكنا لؤلشياء واألحداث لكن تبين فيما بعد أن 
 نظرية ىذين العالمين بالنقاط اآلتية:

  دراكوتتضمن المغة طريقة المجمو  عة في النظر إلى العالم وا 
 ُتستخدم المغة لبناء آليات التفكير وتشكيل اإلدراك 
 دراكنا لؤلشياء واألحداث  تحدد المغة وعينا وا 
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 القيم، المعايير، القوانين. 1.1
  القيم ىي المقاييس التي يميز الناس بواسطتيا بين الجيد والسيئ. أن تتعمم ثقافة مجموعة ما يعني

قيميا، وأن تفيم ما تعتقد ىذه المجموعة أنو األفضل لحياتيا فعندما نكتشف قيم مجموعة أن تتعمم 
ما نتعمم عنيا الكثير ألن القيم ىي المقاييس التي يميز الناس بواسطتيا بين الجيد والسيئ، بين 

في  الجميل والقبيح فالقيم ىي التي تحدد ما نفضمو، وىي التي توجو خياراتنا، وتحدد ما لو قيمة
 الحياة.

  المعايير ىي قواعد السموك التي تضمن احترام قيم المجموعة. تطور كل مجموعة توقعات
بخصوص الطريقة الصحيحة التي تضمن احترام قيميا، ويستخدم عمماء االجتماع كممة المعايير 

 لئلشارة إلى ىذه التوقعات، أو قواعد السموك، التي تتطور انطبلقًا من قيم المجموعة.
 وانين ىي ردود األفعال التي يجب أن تبدييا المجموعة إزاء من يحترم المعايير أو من يخرقيا الق

)القانون اإليجابي، القانون السمبي. ويشير مصطمح القوانين إلى ردود األفعال التي يجب أن تبدييا 
 المجموعة إزاء من يحترم تمك المعايير أو من يخرقيا.

ون اإليجابي، وىو الذي يعكس مصادقة المجموعة عمى احترام معيار ولمقوانين شكبلن، فيناك القان
 ما وىناك القانون السمبي، وىو الذي يعبر عن عدم موافقة المجموعة عمى خرق معيار ما.

يمكن أن يكون القانون اإليجابي ماديًا، كمكافأة مالية، لكن ُيعبر عنو عادة في الحياة اليومية بتينئة 
 ة.أو ابتسامة أو مصافح

كذلك األمر بالنسبة لمقانون السمبي، فقد يكون ماديًا، كمحاكمة شخص في محكمة، لكنو يأخذ في 
 الحياة اليومية صيغة رمزية أكثر، كالتأنيب.

ويشعر الناس غالبًا بثقل وطأة المعايير ولذلك طورت بعض الثقافات وسيمة لتخفيف ىذا الضغط عبر ما 
أوقات محددة ُيسمح فييا لمناس باختراق القوانين وعدم احترام المعايير لكن ُيعرف بالعطمة األخبلقية، وىي 

 طبعًا ضمن حدود معينة.
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 قواعد السموك العامة واألعراف4.2. 
 :)وىي المعايير التي تتوقع المجموعة أن يمتزم بيا أفرادىا. ثمة  قواعد السموك العامة )أو العادات

الحكومات تطبيقيا بشدة، وىي ما ندعوه قواعد السموك العامة معايير وقواعد ال تفرض الثقافات أو 
)أو العادات(، ونتوقع عادة من الناس احترام ىذه القواعد، لكن عدم احتراميم ليا ال يدفع 

 بالمجموعة إلى إبداء ردود فعل شديدة، مع أنيا تستيجن خرقيا.
 :وتصّر عمى احتراميا، ونعتقد أنيا ىي المعايير التي تتعامل معيا المجموعة بجدية أكثر  األعراف

أساسية بالنسبة لقيمنا ونصّر عمى احتراميا، وىي ما ندعوه باألعراف. تجدر اإلشارة إلى أن عادات 
 مجموعة ما قد تكون أعرافًا لدى مجموعة أخرى.

 :)وىي المعايير المتأصمة في المجموعة، والتي يثير مجرد التفكير بخرقيا  التابو )أو المحرمات
 ود فعل قوية.رد

 
 الثقافات الفرعية والمضادة والكونية : .1

 : الثقافة الفرعية
ىي الثقافة التي تبنييا مجموعة جزئية من المجموعة الكمية تحت تأثير تجاربيا الخاصة وتمثل الثقافة 

ق الفرعية عالمًا ضمن عالم ثقافي أكبر وأوسع، وىي تتألف من الناس الذين قادتيم تجاربيم إلى بناء طر 
 مختمفة لمنظر إلى الحياة، أو إلى بعض مناحييا.

تظير الثقافة الفرعية نتيجة لعوامل داخمية وتظير في كل مجتمع مجموعات ثقافية فرعية تبعًا لمجموعة من 
ن أصحاب بعض المين الخاصة ثقافات فرعية خاصة بيم، ففي معظم  العوامل الداخمية، فغالبًا ما يكوِّ

في كميا، نبلحظ أن نظرة األطباء لمحياة تختمف قميبًل عن نظرتنا ليا، وىو يشكمون المجتمعات، إن لم يكن 
بذلك مجموعة ذك ثقافة فرعية نبلحظ األمر نفسو عمى األغمب بالنسبة لمفنانين، الذين يصل تميزىم إلى حد 

رى التي تساعد تسمية مجموعتيم بمجتمع الفنانين، وكأنو مجتمع خاص قائم بذاتو ومن العوامل اليامة األخ
عمى ظيور الثقافات الفرعية، نذكر االنتماءات العرقية أو الدينية، ونبلحظ في معظم المجتمعات كيف 
تحاول المجموعات الدينية أو العرقية )خاصة إذا كانت من األقميات( الحفاظ عمى عاداتيا وتقاليدىا وفي 

 بعض األحيان لغاتيا.
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  الثقافة المضادة:
الفرعية التي تتعارض بعض قيميا مع قيم المجموعة الكمية. تنسجم في معظم األحيان، قيم ىي الثقافة 

ومعايير الثقافة الفرعية مع التيار الثقافي العام في المجتمع، لكن في بعض األحيان قد تتعارض بعض قيم 
بالثقافة المضادة، لكن ليس  المجموعة الثقافية الفرعية مع قيم الثقافة العامة المييمنة، وتشكل عندئذ ما ندعوه

من الضروري أن تمعب الثقافة المضادة دورًا سمبيًا، ففي بعض األحيان تساىم في تغيير بعض قيم المجتمع 
 .األساسي

 :لثقافات الكونيةا
في غمرة ىذا التنوع المذىل من الثقافات البشرية حول العالم، ىل ثمة وجود لثقافة كونية شاممة؟ ىل يمكن 

 يمًا ومعايير، أو أية مبلمح ثقافية أخرى، سائدة في كل مكان؟أن نجد ق
بدراسة معطيات   George Murdock (1945)لئلجابة عمى ىذا السؤال قام عالم األنتروبولوجيا

ومعمومات جمعيا عمماء األنتروبولوجيا من مئات المجموعات حول العالم وقام بمقارنة العادات واألعراف 
نسانية معروفة كالمغازلة، والزواج، ودفن الموتى، واأللعاب، والقوانين، والموسيقى، التي تتعمق بنشاطات إ

واألساطير، والمحرمات ذات الصمة بسفاح القربى وقد وجد أنو بالرغم من وجود كل ىذه األنشطة في كل 
كل عام واحد الثقافات، إال أن العادات المحددة المرتبطة بكل منيا تختمف من مجموعة ألخرى إذ ال يوجد ش

لمعائمة، وال طريقة واحدة لدفن الموتى كذلك األمر بالنسبة لؤللعاب واألغاني والحكايات المرورية، فيي 
تختمف من ثقافة ألخرى بالمثل أيضًا تتمايز المجموعات البشرية من حيث الطيي وأنواع األطعمة التي 

 تأكميا.
 
 عمم االجتماع البيولوجي والسموك اإلنساني .1

 تمهيد1.4. 
 ىناك جدل حول السؤال ىل نحن أسرى جيناتنا؟ لنرى كيف يجيب عمم االجتماع عمى ىذا السؤال.

.1 االجتماع البيولوجي )الداروينية الجديدة(: عمم 
 إن بيولوجية الجسم البشري ىي التي تحدد السموك اإلنساني، وىي تخضع لمبدأ االصطفاء الطبيعي 
 تفسير الخصائص الفيزيائية لمحيوانات، بل يشمل أيضأ  ال يقتصر مبدأ االصطفاء الطبيعي عمى

 سموكيا
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.1 :عمم االجتماع التقميدي 
 الفكرة القائمة إن السموك اإلنساني عائد كميًا لمبرمجة الجينية فكرة سخيفة 
 االعتراف بأن البنية الجينية لمجسم تمعب دورًا ىامًا في تحديد السموك اإلنساني 
  وأفكارًا مجردةيمتمك اإلنسان ذاتًا 

 عمى ضوء نتيجة ىذا الجدل يتحدد الموقف من بعض أنماط السموك )مثال: مثميي الجنس(.
نعرض في ىذا الفصل وجية نظر يدعميا معظم عمماء االجتماع حول العالم، ومفادىا أن الثقافة ىي 

 أخرى.المحّرك األساسي لمسموك اإلنساني، وىي التي تبّرر تحبيذ أفعل معينة ونبذ أفعل 
يقف، عمى الطرف المقابل لوجية النظر ىذه، مجموعة من عمماء االجتماع يدعمون ما يسمونو عمم 
االجتماع البيولوجي، وُيعَرف ىذا العمم أيضًا باسم الداروينية الجديدة، وىم يتبنون وجية نظر مثيرة لمجدل، 

اني، وىي تخضع لمبدأ االصطفاء فيم يعتقدون أن بيولوجية الجسم البشري ىي التي تحدد السموك اإلنس
 الطبيعي.

وقد أشار داروين، صاحب فكرة االصطفاء الطبيعي، إلى أن جينات جنس من األجناس ليست موزعة 
بانتظام بين أفراد ىذا الجنس، فالخصائص التي يرثيا بعض األعضاء ترفع من قدرتيم عمى البقاء، ويرتفع 

ة إلى الجيل التالي، وبمرور آالف األجيال تنحو المبلمح التي بذلك احتمال توريثيم ليذه المبلمح الجيني
تساعد عمى البقاء إلى أن تصبح شائعة بين أفراد النوع، فيما تنحو تمك التي ال تساعد عمى البقاء نحو 

 الزوال.
ال يقتصر مبدأ االصطفاء الطبيعي عمى تفسير الخصائص الفيزيائية لمحيوانات، يل يشمل أيضًا سموكيا، 

أن السموك  Edward Wilson (1975)مى مر عدد كبير من األجيال ظيرت الغرائز وتأصمت. يؤكد فع
اإلنساني يخضع لقانون االصطفاء الطبيعي فالسموك اإلنساني، من ىذا المنطمق، ال يختمف عن سموك 

 القطط والكبلب والجرذان والبعوض.
إلى حد القول بتفسير مجموعة أساسية من واجيت أفكار ويمسون معارضة شديدة، لكنو مضى في أفكاره 

الميول التي تظير لدى اإلنسان باالعتماد عمى مبادئ عمم االجتماع البيولوجي، وقد شمل بين ىذه الميول 
الدين، والرغبة بالمنافسة أو بالتعاون، واالنقياد لمعبودية أو الرغبة باإلبادة الجماعية، والميل لمحرب أو لمسمم، 

ذا كان السموك اإلنساني محددًا بدقة من خبلل البرمجة الجينية ألجسادنا، فبل  والشعور بالحسد أو باإليثار. وا 
 بد أن يطغى عمم االجتماع البيولوجي عمى كل من عمم االجتماع وعمم النفس وحتى األنتروبولوجيا.

ألنيا تتجاىل  وقد رفض معظم عمماء االجتماع آراء ويمسون، ليس ألنيا تيدد وجود اختصاصيم فحسب، بل
جوىر ما يركزون عميو يطور البشر ثقافاتيم الخاصة، وطرق حياتيم الخاصة بيم. لكنيم يعترفون، في 
الوقت نفسو، أن البنية الجينية لمجسم تمعب دورًا ىامًا في تحديد السموك اإلنساني، فيي، عمى األقل، سبب 

ولوال وجود المسان والحنجرة لما كان ىناك  ظيور دماغ متطور يسمح بتطوير ثقافة بشرية وأفكار مجردة،
 وجود لمكبلم.
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يعتبر معظم عمماء االجتماع أن الفكرة القائمة إن السموك اإلنساني عائد كميًا لمبرمجة الجينية فكرة سخيفة، 
فالخنازير تتصرف كخنازير ألنيا ال تممك قشرة دماغية وتتحكم الغرائز بسموكيا، كذلك األمر بالنسبة 

والفيمة. بالمقابل يمتمك اإلنسان ذاتًا وأفكارًا مجردة، ويناقش البشر األسباب الكامنة وراء ما يفعمون،  لمعناكب
 وىم ينخرطون في عالم من الرموز التي تسمح ليم باتخاذ خيارك مبررة.

لقد تحول ىذا الخبلف إلى ما ىو أبعد بكثير من مجرد جدل أكاديمي بين عمماء، وأصبح البعض ينتظر 
ائج ىذا الخبلف، كمثميي الجنس مثبًل. فإذا كانت المثمية الجنسية خيارًا لنمط حياة فإن من يعتبر ىذا نت

النمط غير أخبلقي، سيستخدم ىذه النتيجة كمبرر الستبعاد مثميي الجنس من المشاركة في الحياة 
 ادىم.االجتماعية. أما إذا كان سبب ىذه الحالة جينيًا فمن يكون ىناك ما يبرر استبع

إلى أن بعض مثميي الجنس ال يحممون الجين  Peter Conrad (1997)وحول ىذه المسالة، يشير 
Xq28 بينما يحمل بعض الناس ىذا الجين وليسوا مثميي الجنس. وبالتالي ال يمكن أن نعتبر ىذا الجين ،

 مسؤواًل عن ذاك السموك، وال بد لنا من البحث عن أسباب اجتماعية مقبولة.
 

 التقانات والقرية الكونية2.4. 
 التقانات: األدوات، والميارات المستخدمة لبلستفادة منيا 
 تشكل التقانات جزءًا ىامًا من الثقافة المادية 
 التقانة الحديثة: ىي ما يؤثر بشدة عمى الحياة االجتماعية في مرحمة ما 

 ترسم التقانة إطارًا لثقافة المجموعة غير المادية
والمغة والقيم والعادات واألعراف التي درسناىا، جزءًا من ثقافة رمزية، أو غير مادية، تشكل حركات الجسد 

لكن لمثقافة أيضًا جانب مادي، ويتجسد باألشياء التي تممكيا المجموعة وتعتبرىا قيِّمة، من المنازل وحتى 
ادية، وتتبدى التكنولوجيا بأبسط األلعاب وتشكل التقانات )أو التكنولوجيا( جزءًا أساسيًا من ثقافة المجموعة الم

معانييا، باألدوات وىي تتضمن، بمعناىا األوسع، الميارات أو اإلجرائيات البلزمة لبلستفادة من ىذه 
 األدوات.

يمكن أن نستخدم مصطمح التقانة الحديثة لئلشارة إلى التقانات المتنامية التي تؤثر بشدة عمى حياتنا 
ائم تقانات جديدة ىي في معظميا تغييرات عمى التقانات الموجودة، إال االجتماعية ويطور البشر بشكل د

عام شكمت الصحافة المطبوعة تقانة  011أنيم يطورون أحيانا تقانات تؤثر بشدة عمى حياتيم فمنذ حوالي 
حديثة، أما بالنسبة لنا اليوم، فتتمثل التقانة الحديثة بالحواسيب وصحون االتصاالت الفضائية والوسائط 

 اإللكترونية الرقمية.
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تتجاوز الداللة االجتماعية لمتقانة األدوات نفسيا، إذ ترسم التقانة إطارًا لثقافة المجموعة غير المادية، فإذا 
تغيرت التقانة التي تستخدميا مجموعة تتغير بالنتيجة طرق تفكير الناس وكيفية ارتباطيم فيما بينيم فعمى 

 قرون )وىي من مكونات الثقافة غير المادية( أن يييمن الرجل عمى المرأة،سبيل المثال جرت العادة عبر ال

أما اآلن، وبوجود تقانات االتصال اآلني )وىي من مكونات الثقافة غير المادية( فقد أصبح الحفاظ عمى ىذه 
 العادة صعبًا جدًا.

 
 التفاوت الثقافي والتحول الثقافي3.4. 
مصطمح التفاوت الثقافي لئلشارة إلى الحالة التي ال تتغير فييا  William Ogburn (1922/1938)وضع 

 كل أجزاء الثقافة بالسرعة نفسيا.
تتغير عادًة ثقافة المجموعة المادية أواًل وتتأخر عنيا الثقافة غير المادية، لتحاول فيما بعد المحاق بيا فعمى 

قاعدة معطيات حاسوبية لتحصل عمى سبيل المثال، يمكنك أثناء المرض أن تُدِخل أعراض المرض إلى 
التشخيص والعبلج المقترح، وقد تبين أن الحواسيب تتفوق عمى األطباء في بعض االختبارات، لكننا ما زلنا 

 مع ذلك نفضل الذىاب إلى عيادة الطبيب.
 

 التقانة والتقارب الثقافي4.4. 
جدًا، كما كانت وسائل التنقل والسفر كانت االتصاالت خبلل معظم التاريخ اإلنساني الذي نعرفو محدودة 

بطيئة لمغاية ونتيجة لذلك فقد طورت المجموعات البشرية، في عزلتيا النسبية، طرق حياة متمايزة جدًا، إذ 
طورت كل مجموعة طرقيا وثقافتيا كاستجابة لمظروف الخاصة التي واجيتيا من األمثمة الشييرة ىنا، 

جزيرة بعيدة عن ساحل أستراليا، وبقوا آلالف السنوات دون أي احتكاك  مجموعة التاسمانيون الذين عاشوا في
 بأناس آخرين، وقد كانوا معزولين لدرجة أنيم لم يعرفوا حتى كيف يصنعون األلبسة أو النار.

وباستثناء حاالت نادرة كيذه، كان ىناك دومًا اتصال ما بين المجموعات البشرية المختمفة، وعبر ىذا 
كل مجموعة من غيرىا، وربما تبنت جزءًا ما من نمط حياة مجموعة أخرى خبلل ىذه  االتصال تعممت

 العممية، التي ندعوىا االنتشار الثقافي، تكون المجموعات أكثر انفتاحًا عمى تعديل تقاناتيا أو ثقافتيا المادية.
تشار الثقافي أكثر سرعة أما اليوم، وبفضل التقانات المتقدمة في االتصاالت ووسائل النقل، فقد أصبح االن

بكثير، حتى أن عبارة "في الجية األخرى من العالم" لم تعد مستخدمة، ونتيجة لذلك بدأ يحدث تقارب ثقافي 
 بين الشعوب.
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 الكممات المفتاحية
، التفاعل االجتماعي، التركيبة االجتماعية، الحضارة، عمم االجتماع واسع النطاق، عمم االجتماع الصغري

الطبقة االجتماعية، المنزلة االجتماعية، المنازل المنسوبة، المنازل المكتسبة، رموز المنزلة، المنزلة الرئيسية، 
تضارب المنازل، األدوار، المجموعات، المؤسسات االجتماعية. التكافل الميكانيكي، التكافل العضوي، 

المجموعة األساسية، مجتمع العالقات الالشخصية، التفاعل الرمزي، األنماط العامة، الحيز مجتمع 
الشخصي، إدارة االنطباع، أداء الدور، توتر الدور، مركبات اإلشارة، البناء االجتماعي لمواقع، نظرية 

 توماس.
 

 ممخص
ل، حيث تتناول الوحدة كال يتعرف الطالب في ىذه الوحدة عمى مستويات التحميل االجتماعي بشكل مفص

من عمم االجتماع واسع النطاق الذي ييتم بطبيعة التركيبة االجتماعية، ومؤسسات المجتمع األساسية 
 المختمفة. وعمم االجتماع الصغري الذي ييتم بدراسة التفاعل االجتماعي.

 
 أهداف تنظيمية

 يتعرف الطالب في ىذا الفصل عمى:
 مستويات التحميل االجتماعي 
 لمنظور االجتماعي واسع النطاق والتركيبة االجتماعيةا 
 مقومات التركيبة االجتماعية 
 المنزلة االجتماعية وأىميتيا 
 المؤسسات االجتماعية وأىميتيا بالنسبة لممجتمعات اإلنسانية 
 الترابط االجتماعي ونظرياتو األساسية 
 المنظور االجتماعي الصغري والتفاعل االجتماعي 
 اعي في النظرية الرمزيةالتفاعل االجتم 
 فن التمثيل في التعبير عن الذات 
 البناء االجتماعي لمواقع 
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 المخطط
 مستويات التحميل االجتماعي 
 المنظور االجتماعي واسع النطاق 
 المنظور االجتماعي الصغري 
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 مستويات التحميل االجتماعي .1
يتمحور اىتمام عمماء االجتماع حول مستويين أساسيين لمتحميل االجتماعي يطمق عمييما اسم عمم االجتماع 

 (:Microsociology)أو  ( و عمم االجتماع الصغريMacrosociologyواسع النطاق )أو 
أنيا تركز وتعتبر نظرية التفاعل الرمزي من أبرز األمثمة التي توضح طريقة التحميل الصغرية ىذه، حيث 

 عمى التفاعل المباشر وجيا لوجو بين أفراد المجتمع.
يركز كل من عمم االجتماع واسع النطاق و عمم االجتماع الصغري عمى محور مختمف من محاور عمم 
االجتماع، ولذا فإن اتباع إحدى ىاتين الطريقتين يفضي إلى منظور اجتماعي مختمف عن منظور الطريفة 

لي من اعتماد كمتا الطريقتين بيدف فيم الحياة االجتماعية بصورة دقيقة وشاممة، حيث ال األخرى. والبد بالتا
يمكننا فيم الظواىر االجتماعية باالستناد إلى إحدى ىاتين الطريقتين دون األخرى. ييتم عمم االجتماع 

ىتمامو عمى الميزات الصغري بالتفاعل المباشر بين أفراد المجتمع بينما يركز عمم االجتماع واسع النطاق ا
 العامة لممجتمعات

 
 :يركز ىذا المستوى، أي عمم االجتماع واسع النطاق، عمى ميزات  عمم االجتماع واسع النطاق

وخصائص المجتمع العريضة حيث ييتم عمماء االجتماع الذين يتبعون مثل ىذه الطريقة في 
ة عالقة المجموعات ضمن المجتمع التحميل بمبادئ واسعة النطاق، مثل الطبقات االجتماعية وطبيع

ذا ما قام عمماء االجتماع ىؤالء بتحميل ظاىرة اجتماعية، كظاىرة المشردين  ببعضيا البعض وا 
المتسولين عمى سبيل المثال، فإنيم سيركزون جل اىتماميم عمى موقع ىؤالء األشخاص كأفراد في 

مدروس حيث يحرم الوضع أدنى طبقات المجتمع وذلك وفق النظام الطبقي في المجتمع ال
االجتماعي المتدني ليذه الفئة أفرادىا من العديد من فرص العمل فيم أقل تعميما من باقي فئات 
المجتمع، وال يتمتعون بالميارات الضرورية لمعديد من األعمال، كما أنو من النادر أن يجدوا من 

حق ليم االستفادة من يرضى بتوظيفيم ولكن بسبب تمتع ىؤالء المشردين بصحة جيدة ال ي
المعونات االجتماعية أو من المساعدات اإلنسانية وبالتالي يكون عمى ىؤالء المتسولين في كفاحيم 

 لمبقاء عمى قيد الحياة أن يمضوا جل حياتيم في الشوارع بحثا عن لقمة العيش 
وضح طريقة وتعتبر كل من نظرية الصراع الطبقية والنظرية الوظيفية من أبرز األمثمة التي ت

التحميل واسعة النطاق ىذه، حيث أنيما يركزان عمى دراسة الصورة الشاممة وتيدف ىاتان النظريتان 
 إلى دراسة قوى المجتمع واسعة النطاق التي تؤثر عمى حياة أفراد المجتمع.
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 :عمم االجتماع الصغري،ييتم عمماء االجتماع في المستوى الثاني، أي  عمم االجتماع الصغري 
عندما يقوم عمماء  تجاه اآلخرين في حضورىم سموك األفراد دراسة التفاعل االجتماعي أيب

االجتماع ىؤالء بدراسة ظاىرة المتسولين السابقة فإنيم غالبًا ما يركزون عمى قواعد أو شفرة 
االتصال التي يستخدميا ىؤالء المشردون في التواصل فيما بينيم، أو عمى االستراتيجيات التي 

قاتيم مع عائالتيم وأصدقائيم يتبعونيا لمبقاء عمى قيد الحياة، كيف يتوازعون المال فيما بينيم، عال
 وغيرىا من مظاىر التفاعل االجتماعي المختمفة.

 
 المنظور االجتماعي واسع النطاق .2

 التركيبة االجتماعية ومقوماتها1.2. 
التركيبة االجتماعية ىي النماذج التقميدية أو النموذجية التي تتبعيا مختمف المجموعات ضمن المجتمع 

ة بين رجال ىذا المجتمع ونسائو، أو طالبو ومعمميو. وتكمن األىمية االجتماعية المدروس مثل طبيعة العالق
لمتركيبة االجتماعية في كونيا تقود سموك وتصرفات أفراد المجتمع وحتى نفيم طبيعة السموك البشري بشكل 

ونبين  .دتنا، وىي ىيكل المجتمع المسبق والموجود قبل والالتركيبة االجتماعيةأفضل، ينبغي عمينا أن نفيم 
 فيما يمي ىذه المقومات .

تعتبر الحضارة اإلطار األوسع الذي يحدد مستقبل وجودنا كأفراد في المجتمع يصيغ أفراد  :أواًل الحضارة
االمتيازات، أو من  المجتمع سموكيم وتصرفاتيم حسب موضعيم في التركية االجتماعية )إذا ما كانوا منذوي

المحرومين، أو بين بين( حيث ال ترجع االختالفات في السموك أو المواقف االجتماعية إلى التركيبة 
 البيولوجية مثل )الجنس، العرق أو أية عوامل جينية أخرى( بل إلى مواقع األفراد ضمن التركيبة االجتماعية.

ى لغة المجموعات، معتقداتيا، قيميا، وسموكيا كما يستخدم عمماء االجتماع مصطمح الحضارة لإلشارة إل
مختمف مناحي حياتيم في  تشمل الحضارة أيضا المواد واألغراض التي يستخدميا أفراد ىذه المجموعات

وتعتبر الحضارة اإلطار األوسع الذي يحدد مستقبل وجودنا كأفراد في المجتمع فإذا ما ُرّبينا في إطار 
لبًا ما سننشأ كعرب حيث سنبدو من الخارج كعرب بأزيائنا ولغنتا، كما بسريرتنا عربًا الحضارة العربية فإننا غا

 .أيضًا حيث سنفكر ونشعر كباقي العرب
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 تتحدد الطبقة االجتماعية التي ينتمي إلييا أي فرد من أفراد المجتمع بما يمي: ثانيًا الطبقة االجتماعية:
.1 مقدار دخل ىذا الفرد 
.2 مستواه الثقافي 
.3 و المينيمقام 

حتى نفيم أفراد المجتمع ينبغي عمينا أن ندرس مختمف المواقع االجتماعية التي يشغمونيا عمى امتداد حياتيم 
والسيما فيما يتعمق بطبقتيم االجتماعية حيث يعتمد تحديد الطبقة االجتماعية التي ينتمي إلييا أي فرد من 

ثقافي، ومقامو الميني. تعتبر الطبقة االجتماعية من أىم أفراد المجتمع عمى مقدار دخل ىذا الفرد، مستواه ال
مظاىر التركيبة االجتماعية، حيث ال يقتصر تأثيرىا عمى طبيعة سموك أفراد المجتمع وحسب يل يمتد 

 ليشمل أفكارىم ومواقفيم أيضًا.
 

الييبة، إال أن عمماء غالبا ما تقترن كممة المنزلة في أذىاننا بكممة المقام أو  ثالثًا المنزلة االجتماعية:
االجتماع يستخدمون مصطمح المنزلة االجتماعية لإلشارة إلى الموقع الذي يشغمو فرد ما في المجتمع وقد 
يتمتع ىذا الموقع بمقام و ىيبة عاليين، كحالة القاضي أو رائد الفضاء مثاًل، كما قد يكون ليذا الموقع القميل 

اليًا في مجتمعو، مثل موظفي المتاجر أو طياة المطاعم السريعة من الييبة وال يكسب من يشغمو مقامًا ع
وتعتبر المنزلة االجتماعية. مثميا مثل باقي مقومات التركيبة االجتماعية، جزءًا من اإلطار العام لحياة األفراد 

 .ضمن مجتمعاتيم حيث تمعب دورًا ىامًا في توجيو سموك ومشاعر ىؤالء األفراد
د من أفراد المجتمع عدة مواقع في الوقت نفسو حيث قد يكون ابنًا وعاماًل وطالبًا في غالبًا ما يشغل كل فر 

آن واحد ويستخدم عمماء االجتماع مصطمح مجموعة المنازل لإلشارة إلى مجمل المواضع والمنازل 
 االجتماعية التي يشغميا المرء في نفس الوقت:

ال يطمب منا االنتماء إلى مثل ىذه المنزلة، كما ال يعود  ىي منزلة إلزامية ال طوعية حيث :المنزلة المنسوبة
االجتماعية كما يعتبر بعضيا اآلخر جزءًا من دورة الحياة الطبيعية، كأن نكون مراىقين أو عجزة االنتساب 
إلييا أو التخمي عنيا إلى قرارنا الحر يمكن وراثة بعض المنازل المنسوبة بالوالدة مثل الجنس، العرق، وطبقة 

 .لوالدينا
منزلة طوعية اختيارية، يتم الوصول إلييا نتاج الجيد الذي يبذلو الفرد ضمن مجتمعو حيث  :المنزلة المكتسبة

 .يمكننا أن نكون طالبًا أصدقاًء، أو وزراًء وذلك حسب رغباتنا والجيود التي نبذليا
لمحفاظ عمييا فقد نصبح بسيولة لتحقيقيا كما يمكن أن تضيع ىذه المنزلة من الفرد إذا لم يبذل ما يكفي 

متخمفين عن المدارس، أصدقاء سابقين، أو وزراء سابقين بعبارة أخرى يمكن لممنازل المكتسبة أن تكون 
 .سمبية أو إيجابية، فمثاًل نعتبر كاًل من منزلتي عميد الجامعة وسارق المصارف منزلة اجتماعية مكتسبة
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فراد الذين ينتمون إلى منزلة اجتماعية ما بأن يتمايزوا عن بقية أفراد قد يرغب األ :رموز المنزلة االجتماعية
المجتمع، بحيث يمكن لبقية المجتمع أن يميز انتماءىم ليذه المنزلة بطريقة أو بأخرى وإلبراز ىذا التمايز 

يا فمثال وىي إشارات تيدف لتحديد المنزلة االجتماعية لحاممي ،رموز المنزلةلمعيان يستخدم ىؤالء األفراد 
 يرتدي المتزوجون خواتم الزفاف إلعالم باقي أفراد المجتمع بمنزلتيم كأزواج في ىذا المجتمع.

ىي المنزلة التي تغمب عمى باقي المنازل االجتماعية التي يتمتع بيا فرد ما بعض المنازل  :المنزلة الرئيسية
بقية أفراد المجتمع ليس في وسعيم أال  الرئيسية منسوبة، مثل الجنس، فبغض النظر عما يفعمو المرء، فإن

يالحظوا جنسو، وحتى لو كان طبيبًا مثاًل، فال يكون مجرد طبيب بل ىو إما طبيب ذكر أو طبيبة أنثى 
وذلك حسب جنسو ويعتبر كلٌّ من العرق والعمر من المنازل الرئيسية المنسوبة أيضا ومن المنازل الرئيسية 

ح شخص ما غنيًا جدًا )بغض النظر عن مصدر ثروتو( فإن منزلتو كفرد أيضًا ما ىو مكتسب، فإذا ما أصب
 .غني ستغمب عمى باقي المنازل االجتماعية التي يتمتع بيا

أن يشغل الفرد عدة منازل اجتماعية متضاربة فيما بينيا في آن واحد عمى الرغم من أن  تضارب المنازل:
ض، إال أن بعض األشخاص قد يشغمون منازل اجتماعية المنازل االجتماعية تتوافق غالبًا مع بعضيا البع
ومن أبرز األمثمة عمى مثل ىذه الحالة  بتضارب المنازلمتضاربة فيما بينيا تعرف مثل ىذه الحاالت 

 .األطفال العباقرة الذين يدخمون الجامعة قبل أن يبمغوا العاشرة من العمر
 

ألفراد في المجتمع كعنصر أساسي في الحياة االجتماعية ينظر عمماء االجتماع إلى أدوار ا رابعًا األدوار:
أي كل من سموكنا، ميزاتنا، وتعيداتنا المرتبطة  -فمنذ المحظة التي نولد فييا، يتحدد دورنا في المجتمع 

 منزلة اجتماعية ما، في حين أنو يشغل بمنزلتنا االجتماعية أما الفرق بين الدور والمنزلة فيكمن في أن الفرد
الدور المرتبط بيذه المنزلة فمثاًل إذا كانت منزلتنا االجتماعية ىي أن نكون طالبًا، فإن دورنا ىو أن  يمعب

 نذىب إلى المدرسة، أن نحضر الحصص المختمفة وأن ندرس ونحل وظائفنا ونقدم امتحاناتنا.
 :تكمن أىمية األدوار بالنسبة لمتركيبة االجتماعية في أنيا  أىمية األدوار بالنسبة لمتركيبة االجتماعية

تحدد ما ىو متوقع من أفراد المجتمع القيام بو فيذه األدوار ىي بمثابة سياج، حيث تسمح لنا 
بمقدار محدد من الحرية إال أن ىذه الحرية غالبًا ما تكون مقيدة ومعظمنا يعيش داخل إطار ىذا 

مالئم وما ىو مرفوض بالنسبة لألدوار التي نمعبيا في مجتمعاتنا  السياج الذي يفصل بين ما ىو
وفي معظم األحيان ال نكمف أنفسنا عناء التفكير في ماىية ىذه القيود، حيث أن الطبيعة 
االجتماعية قد تأصمت في بني البشر لدرجة أننا في معظم األحوال ال نرغب في فعل إال ما ىو 

 .مناسب بالنسبة ألدوارنا
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  ال تستمر كافة األدوار إلى األبد، فبعضيا يدوم إلى أجل محدد كما أن بعضيا قد  د الدور:وجو
ينتيي رغم رغبتنا باستمراره، مثل الطالق غير المرغوب فيو من أحد الزوجين ويستخدم العمماء 

 .لإلشارة إلى نياية الدور الدور وجود مصطمح
 

تتألف المجموعة من عدد من األشخاص الذين يتفاعمون مع بعضيم البعض بشكل  خامسا المجموعات:
مستمر وواٍع، وغالبًا ما يتشارك عناصر المجموعة الواحدة نفس القيم، نفس القواعد السموكية، ونفس 

يمنح  التوقعات تمعب المجموعات دورًا أساسيًا في الحياة االجتماعية، فانتماء الفرد إلى مجموعة ما يعني أن
باقي أفراد ىذه المجموعة الحق باتخاذ قرارات محددة فيما يتعمق بسموكو وعمى الرغم من أن ىذا المبدأ 

جزء ضئيل من تصرفات صحيح بالنسبة لكافة المجموعات، إال أن تأثير بعض المجموعات يقتصر عمى 
اة جمع الطوابع البريدية، عمى دفع أفرادىا، فمثاًل يقتصر تأثير المجموعة عمى الفرد الذي ينتمي إلى نادي ىو 

ىذا الفرد إلى حضور اجتماعات النادي إال أن بعض المجموعات األخرى، كالعائمة، تفرض سيطرتيا عمى 
 .معظم أوجو حياة أفرادىا

 
 لمؤسسات االجتماعيةا2.2. 

احتياجاتو تعرف المؤسسات االجتماعية بأنيا تمك الوسائط المنظمة التي يطورىا كل مجتمع بحيث تمبي 
األساسية، وتمعب ىذه المؤسسات دورًا حيويًا في حياة أفراد المجتمع، حيث تصيغ ىذه المؤسسات سموك 
ىؤالء األفراد، وذلك عن طريق ربطيا بين مختمف أنسجة المجتمع وقولبتيا ضمن كل متكامل حيث يكفي أن 

بة لحياة كل منا، وتشمل ىذه ننظر إلى ماىية المؤسسات االجتماعية حتى ندرك سبب أىميتيا بالنس
المؤسسات كاًل من العائمة، الدين، التربية والتعميم، االقتصاد، النظام الطبي، السياسة، القانون، العمم، 

 الجيش، ووسائط اإلعالم. 
 خصائص المؤسسات االجتماعية:

 ي تبنى المؤسسات االجتماعية في المجتمعات الصناعية بصورة أكثر منيجية من نظيراتيا ف
التربية والتعميم في المجتمعات الصناعية األكثر تطورًا فإننا  المجتمعات القبمية فإذا أخذنا مثاًل نظم 

سنجدىا عالية التنظيم ومتماسكة البنية لحد كبير، أما في المجتمعات القبمية فإن مثل ىذه النظم 
 تعتمد إلى حد كبير عمى تعمم سموكيات البالغين بصورة غير منيجية

  مؤسسة من مؤسسات المجتمع األساسية قيميا، أدوارىا وأعرافيا الخاصة بيالكل. 
 إن لممؤسسات االجتماعية تأثيرًا بعيد المدى عمى كافة مناحي الحياة. 
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ال يمكننا أن نفيم المؤسسات االجتماعية بشكل كامل إال إذا أدركنا طبيعة الدور الذي تمعبو ىذه المؤسسات 
تأثير ىذه المؤسسات يكون غالبًا خارج نطاق إدراكنا المباشر فعمى سبيل المثل، حددت في حياتنا حيث أن 

المؤسسات االقتصادية في المجتمع ساعات العمل بثمانية ساعات يوميًا، وخمسة أيام في األسبوع حيث ال 
يع النظام توجد ىناك أية حاجة بيولوجية أو طبيعية تفرض مثل ىذا التوزيع، ورغم ذلك أصبح ىذا التوز 

األكثر رواجًا رغم أنو مجرد تقسيم اعتباطي لساعات العمل والراحة ويمتد ىذا التأثير الذي تفرضو مؤسسة 
واحدة من المؤسسات االجتماعية ليشمل العديد من جوانب الحياة، حيث ال يقتصر عمى كيفية تنظيم المرء 

تو بعائمتو وأصدقائو. تؤثر كافة المؤسسات لعممو ونشاطاتو المختمفة، بل يتسع ليشمل أيضًا طبيعة عالق
االجتماعية األخرى عمى حياتنا مثل ىذا التأثير بعيد المدى حيث تشكل سياق معيشتنا، كما تتحكم بسموكنا 

 .وتصرفاتنا وتصيغ أفكارنا
 : المؤسسات االجتماعية في النظرية الوظيفية

يستمر بدون المؤسسات االجتماعية وىذا ألن ىذه  يؤكد باحثو النظرية الوظيفية أنو ال يمكن ألي مجتمع أن
المؤسسات تمعب دورًا حيويًا ال غنى عنو في المجتمع فقد تكون جماعة ما ضمن المجتمع صغيرة إلى حد ال 
يمكنيا معو أن تؤسس نظامًا تعميميًا مستقاًل خاصًا بيا، ومع ذلك فال بد أن يكون ليذه الجماعة طرقيا 

يا ونقل أفكارىا إلى األجيال الشابة فييا وفي الحقيقة ينبغي لكل مجتمع أن يمبي الخاصة لتعميم ميارات
احتياجاتو األساسية )أو متطمباتو الوظيفية( حتى يستطيع االستمرار بالوجود ومن وجية نظر باحثي النظرية 

عرف ىؤالء الوظيفية فإن تمبية ىذه االحتياجات ىي اليدف الفعمي وراء وجود المؤسسات االجتماعية وي
 الباحثون خمسة متطمبات وظيفية أساسية ينبغي عمى كل مجتمع تمبيتيا حتى يستمر وىي:

 :إذا لم يستبدل المجتمع أفراده ال يعود بإمكانو االستمرار بالوجود وبسبب األىمية  استبدال األفراد
فيوم العائمة بشكل المطمقة لمتكاثر بالنسبة الستمرارية المجتمعات، طورت كافة الجماعات البشرية م

أو بآخر حيث تمنح العائمة ألعضاء المجتمع الجدد حس االنتماء وذلك عن طريق تزويد ىؤالء 
 .األفراد بنسب عائمي يحدد صالت قرابتيم مع باقي أفرد المجتمع

 :ينبغي أن ُيعمَّم كل طفل في المجتمع ماذا يعني أن يكون فردًا  تنمية حس األفراد الجدد االجتماعي
أفراد ىذا المجتمع ولتحقيق ىذا اليدف عمى كل مجتمع أن يطور وسائطو الخاصة التي تضمن من 

أن يتعمم كافة أفراده الجدد ما ىو متوقع منيم كأعضاء في ىذا المجتمع تمعب العائمة في ىذا 
السياق دورًا أساسيًا بوصفيا حاضنة حضارة المجتمع إال أن ىناك مؤسسات اجتماعية أخرى، 

 والتربية والتعميم تساعد بدروىا عمى تحقيق ىذا اليدف.كالدين 
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 :ينبغي عمى كل مجتمع أن ينتج ويوزع الموارد األساسية من  إنتاج وتوزيع البضائع والخدمات
الطعام والثياب إلى المسكن والتعميم وبالتالي ال بد لكل مجتمع أن ينشئ مؤسستو االقتصادية 
الخاصة بو والتي يمكنيا إنتاج البضائع والخدمات الضرورية باإلضافة لتأمين سبل توزيع ىذه 

 البضائع والخدمات.
 يواجو النظام في أي مجتمع تيديدين أساسيين أحدىما داخمي، وىو خطر الفوضى  :تمبية األوامر

الكامنة في كل مجتمع، واآلخر خارجي وىو خطر التعرض ليجوم خارجي وبغية حماية نفسو من 
االعتداءات الخارجية، ينبغي عمى المجتمع أن يطور وسائط دفاعية، أي نمط ما من أنماط الجيش 

ار الداخمية فينبغي عمى المجتمع بناء نظام شرطة لحماية أفراده من بعضيم أما بالنسبة لألخط
 .البعض

 :يحتاج كل شخص أن ينمي حس الغائية كي يتعاون مع بقية أفراد المجتمع  تحفيز الحس الغائي
وأن يضحي بمصمحتو الشخصية لصالح العمل مع اآلخرين حيث ينبغي عمى أفراد المجتمع أن 

ياتيم ودورىا في تحقيق المصمحة العامة وقد طورت المجتمعات البشرية العديد يقتنعوا بأىمية تضح
من الطرق لتنمية مثل ىذا الحس لدى أفرادىا، إال أن الدين يعد أبرز ىذه الطرف وأىميا عمى 

 .األسئمة المتعمقة بالمعاني المطمقة اإلطالق، حيث يجمب عن
 : المؤسسات االجتماعية في نظرية الصراعات

باحثو نظرية الصراعات عمى أن القوى المييمنة في المجتمع ىي التي تتحكم بمختمف المؤسسات  يشدد
 االجتماعية بشكل يمبي مصالح ىذه القوى.

 مقارنة بين النظرية الوظيفية ونظرية الصراعات
 تنظر كل من النظرية الوظيفية ونظرية الصراعات إلى المؤسسات االجتماعية من وجية نظر مختمفة عن
النظرية األخرى عمى الرغم من أن وجية نظر باحثي نظرية الصراعات تقارب وجية نظر نظرائيم أصحاب 
النظرية الوظيفية حول أن المؤسسات االجتماعية قد ُطورت أساسًا لتمبية احتياجات المجتمع األساسية، إال 

لتحقيق المصمحة العامة بل  أنيم ال ينظرون إلى ىذه المؤسسات عمى أنيا كل متكامل يعمل بشكل متجانس
عمى العكس يشدد باحثو نظرية الصراعات عمى أن القوى المييمنة في المجتمع ىي التي تتحكم بمختمف 

 المؤسسات االجتماعية بشكل يمبي مصالح ىذه القوى.
يطرح باحثو نظرية الصراعات كدليل عمى وجية نظرىم ىذه مشكمة تفاوت الثروة في المجتمع، حيث تتمتع 

ئة قميمة بحصة األسد من ثروة المجتمع، وتتحكم ىذه الفئة بمعظم مرافق المجتمع، فيي التي تتخذ قرارات ف
 .السمم والحرب وفقًا لمصالحيا االقتصادية والسياسية
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 الترابط االجتماعي
عة كيف تحافظ المجتمعات، التي تتألف من عدد كبير من الجماعات البشرية، التي غالبًا ما تكون متصار 

فيما بينيا، عمى استمراريتيا، والسيما في ظل التغيرات الكبيرة التي تطرأ عمى ىذه الجماعات بمرور الزمن؟ 
يجيب عمماء االجتماع عمى ىذا السؤال الجوىري بطريقتين حيث توجد ىناك مدرستان أساسيتان لدراسة 

 )فيردناند تونيس( ةومدرس )إميل دوركيايم( مدرسةوىما :  .الروابط التي توحد المجتمعات
 (:التكافل العضوي والميكانيكي )إميل دوركيايم .1

 :أي إلى أية  – الجتماعيا التماسكوجد عالم االجتماع إميل دوركيايم أن مفتاح  التكافل الميكانيكي
درجة يشعر أفراد المجتمع بالترابط فيما بينيم عمى أساس القيم المشتركة وغيرىا من الروابط 

وقد استخدم دوركيايم ىذا المصطمح لإلشارة إلى  التكافل الميكانيكيمن فيما سماه يك –االجتماعية 
أن وعيًا مشتركًا البد أن يتشكل بين األشخاص الذين يضطمعون بميام متشابية، أي بعبارة أخرى 
يتطور شكل من أشكال اإلحساس بالتماثل بين ىؤالء األفراد، مما يوحدىم في كل واحد ال تشمل 

ت التي تعتمد عمى التكافل الميكانيكي عمى أفكار واتجاىات واسعة الطيف وذلك ألن المجتمعا
 .وحدتيا تقوم عمى مبدأ التماثل في التفكير

 :يغدو تقسيم العمل، مع نمو المجتمعات، أكثر تخصصًا مما يؤدي بأفراد المجتمع  التكافل العضوي
بو أي منيم في مصمحة المجتمع حيث يصب كل عمل يقوم  –إلى االعتماد عمى بعضيم البعض 

وذلك ألنو يقوم عمى العالقات  بالتكافل العضويالعامة ككل يدعو دوركيايم ىذا النمط من التكافل 
التي تربط بين األفراد حيث يصبح المجتمع من وجية النظر ىذه أشبو بكائن حي تقوم فيو كل 

ذه األعضاء بصورة سميمة حتى مجموعة من األفراد بدور أحد أعضائو، والبد أن تعمل كافة ى
 .يستمر المجتمع

إن االنتقال إلى مفيوم التكافل العضوي عوضًا عن التكافل الميكانيكي يؤدي إلى تطور تغيير مفيوم التكافل 
بشكل جذري، حيث لم يعد قائمًا عمى وجيات النظر المتماثمة، بل عمى مجموعة من الفعاليات المستقمة عن 

 ساىم كل منيا بدوره في تحقيق المصمحة المشتركة لممجتمع ككل.بعضيا البعض، والتي ي
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 المجموعة األساسية والعالقات الالشخصية )فيردناند تونيس(: .2
( بدوره بتحميل االنتقال من التكافل Ferdinand Tonnies 1887/1988قام فيردناند تونيس )

(، Guh-MINE-shoftمصطمح المجموعة األساسية ) الميكانيكي إلى التكافل العضوي استخدم تونيس
لإلشارة إلى الحياة القروية، أي ذلك النمط من المجتمعات الذي يعرف فيو كل فرد كافة أفراد المجتمع 

في المجتمعات التي كانت في طور النشوء في حينو، أن كاًل من العالقات  اآلخرين حيث الحظ تونيس
قصيرة األمد، االنجازات الشخصية، واالىتمام بالذات تزاحم بل وتطغى عمى العالقات القروية 
الشخصية، الروابط األسرية، و الصداقات طويمة األمد دعى تونيس ىذا النمط من المجتمعات 

( طبعًا ىذا ال يعني أن المجتمعات الحديثة خالية Guh-Zell-shoftشخصية )بمجتمعات العالقات الال
تمامًا من عالقات الصداقة أو الروابط العائمية، إال أن أىمية ىذه العالقات قد تقمصت إلى حد كبير في 

 ىذه المجتمعات
 

 المنظور االجتماعي الصغري .3
المجتمع. نتناول فيما يمي أىم المجاالت التي ييتم عمم االجتماع الصغري بالتفاعل المباشر بين أفراد 

 يخوض فييا دارسو عمم االجتماع الصغري.
 

 االجتماعي لمواقع التركيب1.3. 
يعتبر أصحاب نظرية التفاعل الرمزي، التفاعل االجتماعي أىم مظاىر الحياة االجتماعية  التفاعل الرمزي:

رموز التي يستخدميا األفراد في التواصل فيما بينيم عمى اإلطالق، ويركز ىؤالء الباحثون اىتماميم عمى ال
 نستعرض فيما يمي بعض أبرز جوانب الحياة اليومية التي ييتم بيا باحثو عمم االجتماع الصغري.

 :جميعنا يدرك أىمية االنطباع األول ودوره في تحديد مسار  األنماط العامة في الحياة اليومية
نا أن نتجنب مالحظات العالمات والمميزات الفارقة في التفاعل بين األشخاص، حيث ليس بوسع

كل شخص نتعرف إليو لممرة األولى، والسيما جنسو، سنو، أصمو ومظيره الخارجي ورغمًا عنا فإن 
ىذه المالحظات ىي التي تحدد انطباعنا األول تجاه ىذا الشخص أو ذاك كما أن ىذه المالحظات 

ف عمييم لممرة األولى مما يؤثر بدوره عمى سموكيم تحكم سموكنا تجاه األشخاص الذين نتعر 
 .ومواقفيم تجاىنا
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 :كل منا يحيط نفسو بما يشبو الفقاعة الشخصية والتي نبذل جيدنا بشكل مستمر  الحيز الشخصي
كاألصدقاء، األبناء أو  -لحمايتيا، إال أننا نفتح ىذه الفقاعة من حين آلخر لألشخاص المقربين منا

نا نسعى دومًا لمحفاظ عمى ىذه الفقاعة، التي تمثل قضاءنا الشخصي، بعيدًا عن إال أن -األىل 
متناول معظم الناس تختمف مساحة الفضاء الشخصي من حضارة إلى أخرى، فسكان أمريكا 
الجنوبية مثاًل يفضمون االقتراب من بعضيم البعض عند تبادل الحديث أكثر بكثير من باقي 

 الحضارات.
 :االختالف بين الحضارات عمى تواتر لمس أفرادىا لبعضيم البعض، يل يشمل  ال يقتصر الممس

أيضًا معنى في كل من ىذه الحضارات، وبشكل عام يممس األشخاص الذين يحتمون المنازل 
 .االجتماعية العالية بعضيم بشكل أكثر تواترًا من غيرىم من أفراد المجتمعات

 :صية بالتحكم بأعيننا بحيث ال تمتقي بأعين اآلخرين، حيث يمكننا حماية فقاعاتنا الشخ لقاء األعين
 .غالبًا ما يفسر تحديقنا إلى أعين اآلخرين مباشرة عمى أنو عالمة إعجاب بيم أو انجذاب إلييم

 
 فن التمثيل: التعبير عن الذات في الحياة اليومية2.3. 

( عمم االجتماع الصغري بإدراجو Erving Goffman 1922/1982طور عالم االجتماع إيرفنغ غوفمان )
استخدم غوفمان ىذا المصطمح لإلشارة  9191)أو التحميل التمثيمي( إلى ىذا العمم عام  فن التمثيلمفيوم 

إلى أن حياتنا تشبو إلى حد كبير المسرحيات الدرامية حيث يولد كل منا عمى خشبة المسرح ونتعمم عبر 
نا عمى ىذه الخشبة ورغم أننا ال نممك أدنى فكرة حول الطريقة مختمف مراحل حياتنا كيف نقوم بأداء دور 

التي ينظر إلينا بيا اآلخرون عمى الخشبة، إال أننا نستفيد من األدوار التي نمعبيا في حياتنا اليومية لنعرِّف 
 .صورتنا في أذىان اآلخرين

 :بإدارة نثيره لدى األخرين دعى غوفمان الجيود التي نبذليا لمتحكم باالنطباع الذي  إدارة االنطباع
 اإلنطباع.

 :تتطمب منا الحياة اليومية أن نمعب األدوار المخصصة لنا، حيث نقوم بتأدية ىذه  أداء الدور
األدوار عمى خشبة المسرح، وغالبًا ما نقضي جل أوقاتنا عمى ىذه الخشبة، إال أننا قد نقضي بعض 

ا فييا أن نتحرر من الضغط االجتماعي فمثاًل الوقت في كواليس المسرح، وىي األماكن التي يمكنن
عندما نغمق عمى أنفسنا باب الحمام أو غرفة النوم نكون قد دخمنا إلى كواليس حياتنا اليومية قد 
يمعب كل منا عدة أدوار مختمفة في حياتو، إال أن أسموبنا في أداء ىذه األدوار يختمف من دور 

 .في أداء األدوار المنوطة بو أداء الدورآلخر، يدعى األسموب الذي يتبعو كل شخص 
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 :أدوارنا بشكل ال يفضي إلى أي تناقض، إال أنو في  غالبًا ما تتوازع تناقض األدوار وتوتر الدور
بعض الحاالت قد يسند إلينا دور يتعارض تمامًا مع أحد األدوار األخرى التي نقوم بأدائيا وقد 
يكون في الدور الواحد نفسو تناقض كامن، وتعرف ىذه المشكمة باسم توتر الدور، فمثاًل، أحيانًا قد 

عبًا لمغاية، إال أن أحد الطالب في الصف يعرف اإلجابة عمى يسأل األستاذ في الصف سؤااًل ص
ىذا السؤال، سيجد ىذا الطالب نفسو في موقف حرج، فإذا ما رفع يده فإن ىذا سيظير رفاقو في 

 .الصف بمظير األغبياء، أما إذا لم يرفع يده فمن يعرف األستاذ أنو يعرف الجواب
 بًا ما نتجو لنصبح األدوار التي نمعبيا أي أن الدور أننا غال أحد أىم الخصائص المميزة األدوار

الذي نمعبو يتغمل إلى ذواتنا، والسيما في حالة األدوار التي تعتبر جزءًا من حياتنا اليومية. وأحيانًا 
 .قد تستمر األدوار كجزء من نفس اإلنسان حتى بعد أن ينقطع عن أدائيا

 :ع ثالثة أنواع من مركبات اإلشارة وىي: إعدادنا نستخدم في تواصمنا مع المجتم مركبات اإلشارة
 .االجتماعي، مظيرنا الخارجي، وتصرفاتنا

  اإلعداد االجتماعي: ىو المكان الذي تتكون فيو التصرفات واألفعال، أي المكان الذي نتفاعل
 .فيو مع اآلخرين، مثل غرفة الجموس في المنزل، المكتب، والشارع

 و عمييا أثناء أدائنا ألدوارنا، ويشمل المظير اإلشارات التي المظير: فيو الكيفية التي نبد
 .نحمميا لتدل عمى ماىية الدور الذي نمعبو، كعصاة شرطي المرور مثالً 

  طريقة التصرف: وىي المواقف التي نظيرىا أثناء أدائنا ألدوارنا،، ونستخدميا إلبراز مشاعرنا
 .وأمزجتنا، كالغضب أو الحزن

 
 اعي لمواقعاالجتم البناء3.3. 

يؤكد أصحاب النظرية الرمزية عمى أىمية الدور الذي تمعبو أفكارنا في بناء صورة الواقع في أذىاننا وقد 
أصبح ىذا المفيوم يعرف باسم تعريف الوضع، أو نظرية توماس، حيث قال عالما االجتماع توماس 

(Thomas( ودوروثي )Dorothyبأنو إذا ما عرف اإلنسان وضعًا ما عمى )  أنو وضع حقيقي، عندئذ تكون
عواقب ونتائج ىذا الوضع حقيقية بدوره حيث ال يتحدد سموكنا وفق الوجود الموضوعي لألشياء من حولنا، 

 .إنما يتحدد وفقًا لتفسيرنا الموضوعي ليذه األشياء أو ما يدعوه عمماء االجتماع "تعريف الواقع
نظر اإلجمالية لممجتمع الذي نعيش فيو حول مختمف مناحي البناء االجتماعي لمواقع ىو وجية ال ونستنتج أن

الحياة حيث نتعمم من مجتمعنا الطريقة التي ينبغي أن ننظر بيا إلى الحياة أي أننا نبني الواقع عبر تفاعمنا 
 مع اآلخرين.
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 الكممات المفتاحية
االجتماعية، الجماعة البشرية، مجتمعات الصيد وااللتقاط، المجتمعات الرعوية، مجتمعات البستنة، الثورة 

ثورة التدجين، الالعدالة االجتماعية، المجتمعات الزراعية، المجتمعات الصناعية، المجتمعات ما بعد 
الصناعية، مجتمعات االقتصاد الحيوي، الكتمة، الفئة، الجماعة األولية، الجماعة الثانوية، جماعات الداخل، 

الزمرة، الشبكة االجتماعية، ظاىرة العالم الصغير، جماعات الخارج، الجماعة المرجعية، المقياس المعياري، 
 ديناميكيات الجماعة، الجماعة الصغيرة، حجم الجماعة، القيادة.

 
 ممخص

يتعرف الطالب في ىذه الوحدة عمى مفيوم الجماعة البشرية، بدءًا بالمجتمع الذي يعد أكبر ىذه المجموعات 
التطور التاريخي لممجتمعات البشرية. كما يتعرف  وأكثرىا تعقيدًا، حيث تمقي ىذه الوحدة الضوء عمى

 .الطالب أيضًا في ىذه الوحدة عمى أنماط وديناميكيات الجماعات البشرية
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 أهداف تعميمية
 يتعرف الطالب في ىذا الفصل عمى:

 والفرق بينيما وبين المجتمع تعريف الجماعة البشرية .1
 تطور المجتمعات البشرية المراحل الرئيسية في .2

 مجتمعات الصيد وااللتقاط البدائية 
 المجتمعات الرعوية ومجتمعات البستنة 
 المجتمعات الزراعية 
 المجتمعات الصناعية 
 المجتمعات ما بعد الصناعية 
 مجتمعات االقتصاد الحيوي 

 الجماعات ضمن المجتمع الواحد .3
 الجماعات األولية والجماعات الثانوية 
 جماعات الداخل وجماعات الخارج 
 ت المرجعيةالجماعا 
 الشبكات االجتماعية 

 الجماعة ديناميكيات .4
 حجم الجماعة 
 مفيوم القيادة 

 
 المخطط

 التحول االجتماعي 
 الجماعات ضمن المجتمع 
 ديناميكيات الجماعات البشرية 
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 التحول االجتماعي .1
 مقدمة1.1. 
 :مجموعة األشخاص الذين يتفاعمون مع بعضيم البعض والذين يعتبر كٌل  تعرف الجماعة البشرية

 .منيم نفسو جزءًا من ىذه الجماعة
 :أكبر الجماعات البشرية التي ييتم عمماء االجتماع بدراستيا وأكثرىا  المجتمعيعتبر  المجتمع

لجغرافية تعقيدًا، ويتألف المجتمع من مجموعة من األفراد الذين يعيشون في نفس المنطقة ا
 .ويتشاركون اإلرث الحضاري نفسو

 :يمعب المجتمع المحيط بنا الدور األكبر في  دور المجتمع المحيط بنا في صياغة خبرتنا الحياتية
صياغة خبرتنا الحياتية، حيث ال يقتصر تأثيره عمى سموكنا فحسب، باعتباره اإلطار العام ليذا 

نفكر أو نشعر بيا تجاه مختمف شؤون الحياة بسبب السموك، إنما يمتد ليشمل حتى الطريقة التي 
أىمية الدور الذي يمعبو المجتمع في حياتنا، فال بد من إلقاء الضوء عمى التحوالت التي مرت بيا 

 المجتمعات البشرية عبر تاريخيا الطويل. 
 

 مجتمع الصيد وااللتقاط البدائي2.1. 
تعتمد  بمجتمعات الصيد وااللتقاطيمات االجتماعية تدعى المجتمعات التي تشمل أقل عدد ممكن من التقس

الجماعات البشرية ضمن ىذه المجتمعات، كما يشير اسميا، عمى صيد الحيوانات البرية والتقاط الثمار بغية 
المحافظة عمى بقائيا. ويختمف دور كل من الرجال والنساء واألطفال من جماعة ألخرى ضمن ىذه 

، والساحر ىو أحد أفراد الساحرا يكون في كل من ىذه الجماعات من يقوم بدور المجتمعات، إال أنو غالبًا م
الجماعة والذي يعتقد بقية األفراد بأنو يمتمك قدرات سحرية، بحيث يتمتع بالقدرة عمى مخاطبة القوى 

قى الروحانية التي تسيطر عمى الطبيعة، لكن اضطالع فرد ما بيذا الدور ال يعفيو من باقي ميامو حيث يب
من واجبو المشاركة في عمميات الصيد أو االلتقاط. كانت مجتمعات الصيد وااللتقاط صغيرة نسبيًا وذلك 
ألنيا كانت محدودة بالمساحة، حيث ال يمكن لممساحة الواحدة أن توفر الحيوانات والنباتات الكافية إلمداد 

مى خمسة وعشرين وحتى أربعين فردًا الجماعات األكبر بالغذاء وغالبا ما كانت ىذه المجتمعات تقتصر ع
ولم تكن ىذه المجتمعات مستقرة، بل كانت بدوية تنتقل من مكان آلخر بحثًا عن الطعام، كما كانت مشاركة 

 .الطعام بين جميع أفراد الجماعة أساسية في بقاء مثل ىذه الجماعات
  

ISSN: 2617-989X 50 



Introduction to Sociology _ Ch 4 
 

 

المبنة األساسية التي تقوم عمييا ىذه المجتمعات البدائية، حيث يرتبط معظم أفراد المجتمع  العائمة تعتبر
ببعضيم البعض بوساطة عالقات النسب أو الزواج وتقوم العائمة، بوصفيا المؤسسة االجتماعية الوحيدة في 

تمعاتنا المعاصرة، ىذه المجتمعات، بمختمف األدوار التي تضطمع بيا باقي المؤسسات االجتماعية في مج
 .حيث تيتم العائمة بتوزيع الطعام بين أفرادىا، بتربيتيم وتعميميم، بعيادة المرضى وبباقي احتياجات الجماعة

تعتبر مجتمعات الصيد وااللتقاط البدائية أكثر المجتمعات مشاعية عمى اإلطالق، وذلك ألن الحيوانات 
مجتمعات ىي مواد قابمة لمفساد بسرعة وسيولة، وألن مفيوم المال والنباتات التي تقوم عمييا حياة أفراد ىذه ال

لم يكن بعد قد وجد في تمك المجتمعات، كما أنو لم يكن لدى أفراد ىذه المجتمعات الكثير من الممتمكات، 
وبالتالي لم يكن ىناك في ىذه المجتمع من ىو أغنى من اآلخر أو أفقر، كما لم يكن ىناك حكام، حيث 

  .بين أفراد الجماعةالقرارات تتخذ من خالل التشاور  كانت معظم
كانت كافة الجماعات البشرية مجتمعات صيد والتقاط في مرحمة ما من تاريخيا، كما أن ىذه الجماعات 
كانت ال تزال شائعة حتى بضع مئات من السنين خمت، وقد انقرضت ىذه الجماعات بسبب المجتمعات 

 مى األراضي التي كانت ىذه الجماعات تعتمد عمييا في بقائيا.األكثر تقدمًا والتي استولت ع
 

 المجتمعات الرعوية ومجتمعات البستنة 3.1.
منذ حوالي عشرة آالف عام اكتشفت بعض الجماعات أنو يمكنيا تدجين وتربية بعض أنواع الحيوانات التي 

والجمل. كما اكتشفت جماعات اعتادوا عمى اصطيادىا، وخاصة الماشية مثل األبقار، األغنام، الماعز 
أخرى أنو بإمكانيا تنمية النباتات عوضًا عن جمعيا وكنتيجة لذلك تفرعت مجتمعات الصيد وااللتقاط البدائية 

 إلى نمطين متمايزين من المجتمعات:
 :يكمن المفتاح لفيم النمط األول من المجتمعات، التي تفرعت عن مجتمعات  المجتمعات الرعوية

قاط، في كممة الرعي، حيث اعتمدت المجتمعات الرعوية عمى رعي الحيوانات وقد الصيد وااللت
تطورت ىذه المجتمعات أساسًا في األقاليم الجافة التي لم تكن معدالت ىطول األمطار فييا كافية 
لتعتمد الجماعات البشرية عمى تنمية المحاصيل لسد حاجاتيا الغذائية، وقد بقيت المجتمعات التي 

ا االتجاه في تطورىا بدويًة وذلك ألنيا تابعت االنتقال من مكان آلخر لتأمين الغذاء سمكت ىذ
 .لمقطعان التي كانت ترعاىا

 :يكمن المفتاح لفيم النمط الثاني من المجتمعات، التي تفرعت عن مجتمعات  مجتمعات البستنة
مجتمعات البستنة عمى تنمية أو تنمية النباتات، حيث اعتمدت البستنة  الصيد وااللتقاط، في كممة

النباتات بوساطة أدوات يدوية الصنع، وبسبب اعتمادىا عمى ىذه النباتات التي تقوم بتنميتيا 
كأساس لوجودىا اضطرت ىذه المجتمعات إلى االستقرار في المناطق التي كانت تقوم بتنمية 

 .النباتات فييا، وتحولت بذلك إلى مجتمعات مستقرة
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 الثورة االجتماعية األولى ونتائجيا التي قامت في ىذه المجتمعات: ونستعرض فيما يمي
يمكننا أن ندعو قيام اإلنسان لممرة األولى بتدجين الحيوانات وتنمية  ثورة التدجين: –الثورة االجتماعية األولى 

بدائي إلى حيث نقمت ىذه الثورة المجتمعات البشرية من مستواىا ال ،النباتات بالثورة االجتماعية األولى
مستوى أعمى. وعمى الرغم من أن ثورة التدجين ىذه قد قامت بشكل تدريجي عمى امتداد عدة آالف من 
السنين، إال أنيا تعتبر تحواًل أساسيًا حيث غيرت تاريخ اإلنسان ككل حيث شمل أثرىا كافة مناحي الحياة 

وذلك ألن توفير الغذاء الضروري لحياة اإلنسانية، فبادئ ذي بدء أصبحت المجتمعات البشرية أكبر حجمًا، 
أفرادىا أصبح أسيل، كما لم يعد من الضروري أن يقوم كل فرد في المجتمع بتأمين أو إنتاج غذائو، مما 
أدى إلى حدوث تقسيم في العمل ضمن الجماعة الواحدة، حيث اختص بعض األفراد بتأمين غذاء الجماعة، 

ة مثل صناعة األدوات، األسمحة أو غيرىا من ضروريات في حين بدأ األخرون بتطوير مين مستقم
 .وكماليات الحياة

 :أدت التغيرات التي نجمت عن ثورة التدجين إلى تييئة الظروف  ظيور الالعدالة االجتماعية
، حيث فاقت احتياجات بعض العائالت )أو القبائل( الغذائية الالعدالة االجتماعيةالمالئمة لظيور 

أدى إلى نشوب الحروب والخالفات بين ىذه العوائل وذلك ألن قيمة ممكية حاجات غيرىا، مما 
الجماعات المادية كانت قد أصبحت لممرة األولى في التاريخ كبيرة بما يكفي لكي تنشب الحروب 
ألجل الحفاظ عمييا. وقد فتحت ىذه الحروب بدورىا الباب أمام استعباد الطرف المغموب. إال أن 

عية بقيت محدودة وذلك ألن فوائدىا كانت ال تزال محدودة في ىذه المرحمة من الالعدالة االجتما
 .التاريخ البشري

  :يمكننا أن نالحظ أن النموذج الرئيسي السائد عمى امتداد السمة األساسية لمثورة االجتماعية األولى
ة والمحدودة إلى ىذا التحول الذي شيدتو الجماعات البشرية ىو االنتقال من الممكية المادية الضيق

ممكية مادية أكبر وعن العدالة االجتماعية المطمقة إلى الالعدالة االجتماعية حيث أصبحت مواقع 
 األفراد في مجتمعاتيم ذات تأثير عمى مسار حياتيم ككل .
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 المجتمعات الزراعية4.1. 
ة البشرية مرة أخرى. حيث أدى اختراع المحراث، منذ حوالي خمسة أو ستة آالف عام إلى تغيير تاريخ الحيا

تمكن اإلنسان باستخدامو الحيوانات في جر المحاريث من زراعة مساحات أوسع من األراضي. كما أن 
الثورة حراثة األرض وبذرىا جعالىا أكثر إنتاجيًة وعطاًء، وأصبح الفائض الغذائي الذي نجم عن ىذه 

ديد من األفراد بالتخصص بمين مختمفة في الزراعة األكبر في تاريخ البشرية، األمر الذي سمح لمع الزراعية
ر اإلنسان مدنو األولى، كما طور مظاىره الحضارية األولى،  وفي إطار ىذه المجتمعات الزراعية الناشئة طوَّ
مثل الفمسفة، الفنون، األدب والعمارة. وقد ترافقت الثورة الزراعية مع اختراع اإلنسان لكل من العجمة، الكتابة، 

قام، األمر الذي جعل من أثر ىذه الثورة عميقًا إلى الحد الذي دفع ببعض المؤرخين العتبارىا فجر واألر 
 الحضارة اإلنسانية.

 وفيما يمي أىم الخصائص التي سادت المجتمعات الزراعية:
 الالعدالة االجتماعية الميزة أصبحت  :الميزة السائدة في المجتمعات الزراعية الالعدالة االجتماعية

لسائدة في المجتمعات الزراعية، حيث تمكنت قمة من األفراد من السيطرة عمى موارد المجتمع ا
النامية، وقد عمدت ىذه النخبة إلى إحاطة نفسيا بجيوش من الرجال المسمحين وذلك بغية حماية 
ا ميزاتيا وقواىا المتوسعة. كما فرضت ىذه الفئة الضرائب عمى باقي أفراد المجتمع الذين أصبحو 

مجرد سمع تباع وتشترى بالنسبة ليذه النخبة يعتبر باحثو نظرية الصراع الطبقي أن تمركز القوى 
والميزات في أيدي قمة من نخبة المجتمع، باإلضافة إلى استغالل ىذه النخبة لباقي أفراد المجتمع 

 الحقًا.ة الذين ال يممكون مثل ىذه القوى أو الميزات، كانا األساس في نشوء النظم اإلقطاعي
 :رغم أن أحدًا ال يعرف كيف أو متى، إال أن  ىيمنة الرجل عمى النساء في المجتمعات الزراعية

النساء أصبحن في سياق الثورة الزراعية خاضعات لمرجال. وترى الباحثة االجتماعية إليز بولدينغ 
(Elise Bouldingأن ىذا التغير في طبيعة المجتمع قد حدث نتيجة لتحمل الرج ) ال مسؤولية

الحراثة واالىتمام بالحيوانات، في حين تقمصت مسؤوليات النساء لتقتصر عمى الميام الثانوية مثل 
جمب الماء إلى الحقول إال أن ىذا الشرح يثير بدوره من األسئمة أكثر مما يجيب عميو، فمم اضطمع 

و ال يوضح السبب الذي من الرجل بميام الحراثة في بادئ األمر؟ ولم لم تقم النساء بذلك؟ كما أن
أجمو سيطر الرجل عمى النساء في المجتمعات التي تتولى فييا النساء ميام تربية الحيوانات. بعبارة 
أخرى فإن السبب الحقيقي الذي مكن الرجال من السيطرة عمى المجتمع البشري ال يزال سرًا من 

 .أسرار التاريخ البشري التي تنتظر من يكتشفيا
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 تمعات الصناعيةالمج5.1. 
أدى اختراٌع آخر من اختراعات اإلنسان إلى تغير التاريخ البشري رأسًا عمى عقب مرة أخرى. ففي القرن 

، بدأت الثورة الصناعية وذلك عندما اسُتخدم المحرك البخاري لممرة 6571الثامن عشر، وتحديدًا في العام 
لتاريخ اقتصرت اآلالت التي استخدميا اإلنسان عمى األولى لتسيير اآلالت في المممكة المتحدة فقبل ىذا ا

بضعة آالت لتسخير قوى الطبيعة لمصمحتو )كالطواحين المائية أو طواحين الرياح(، باإلضافة إلى مجموعة 
 من اآلالت األخرى التي اعتمدت في تسييرىا عمى قواه أو قوى الحيوانات التي يمتمكيا.

( المجتمع الصناعي بأنو المجتمع الذي يعتمد Herbert blumer) وقد عرَّف عالم االجتماع ىربرت بممر
فيو اإلنتاج عمى اآلالت المسيرة بمختمف أنواع الوقود، وذلك عوضًا عن اآلالت المسيرة بوساطة قوى 

 اإلنسان أو الحيوان الفيزيائية. وفيما يمي أىم خصائص المجتمعات الصناعية:
  أدى اختراع المحرك البخاري إلى تفاقم  المجتمعات الصناعية:مشكمة الالعدالة االجتماعية في

مشكمة الالعدالة االجتماعية، فقد فاقت فعالية ىذه التقنية المكتشفة حديثًا كل ما سبقيا من 
اختراعات واكتشافات، حيث كان فائض اإلنتاج الناجم عن استخداميا ضخمًا وكذلك كان تأثيرىا 

تمكن الرواد األوائل في استخدام ىذه التقنية من تحقيق ثروات عمى المجتمع البشري ككل، وقد 
خيالية فاقت حتى ثروات العائالت الممكية الحاكمة، وباحتالليم مواقع الصدارة في األسواق، أصبح 
بمقدور ىؤالء الصناعيين توسيع سمطتيم التي لم تعد تقتصر عمى السيطرة عمى وسائل اإلنتاج 

تعدتيا لتشمل التحكم بشروط العمل، وقد ساعد انييار النظام اإلقطاعي  )مثل المصانع واآلالت( بل
الصناعيين عمى استغالل العمال، حيث طرد آالف األشخاص من أراضييم التي لطالما زرعوىا 
ومن قبميم آباؤىم وأجدادىم، فغدوا بذلك مشردين، مما دفعيم إلى اليجرة إلى المدن، التي واجيوا 

 .الىا مر، فإما السرقة أو الجوع أو العمل بشروط قاسية ال ترحمفييا بضعة خيارات أح
 :لم يتمتع العمال في تمك المرحمة بأية حقوق  ظروف العمال القاسية في المجتمعات الصناعية

قانونية تمكنيم من المطالبة بظروف عمل مقبولة إنسانيًا، كما لم يتمتعوا بحق تشكيل االتحادات 
ف العمال يقوم عمى أساس عقود خاصة بين الشركات الموظِّفة وبين كل والنقابات. حيث كان توظي

عامل عمى حدة، وعندما كان العمال يقومون بأي إضراب أو احتجاج ليذا السبب أو ذاك، كانوا 
 .يطردون مباشرة وبال رحمة من أعماليم

 :ل الظروف والعوائق إال أن العمال تمكنوا رغم ك دور التطور الصناعي في تحقيق العدالة والمساواة
من تحقيق العديد من اإلنجازات اإليجابية، واليوم يتمتع العمال في المجتمعات الصناعية المتقدمة 
بمستوى معيشي مرتفع، سواء من ناحية المقدرات المادية أو من ناحية الرضى االجتماعي. بعبارة 

الثورة الصناعية وذلك  أخرى مكن التطور الصناعي من قمب النموذج األولي الذي قامت عميو
 .باتجاه مجتمع أكثر عدالة ومساواة
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 المجتمعات ما بعد الصناعية )مجتمعات المعمومات( 6.1.
تعتبر التغيرات المتالحقة السمة األساسية المميزة لمجتمعاتنا المعاصرة، إال أن السبب الرئيسي وراء ىذه 

التي فتحت المجال أمام تطوير العديد من التقنيات التغيرات يمكن في الحقيقة في تقنية الرقاقات الصغرية 
األخرى التي أثرت في حياتنا إلى ىذا الحد أو ذاك. وقد أصبح تواتر ىذه التغيرات سريعًا إلى الحد الذي دفع 
ببعض عمماء االجتماع إلى القول بأن نمطًا جديدًا من المجتمعات قد نشأ بتأثير ىذه التغيرات يدعى باسم 

 بعد الصناعي )أو مجتمع المعمومات(. وفيما يمي أىم خصائص المجتمعات مابعد الصناعية:المجتمع ما 
 :عمى العكس من المجتمعات الصناعية فإن الميزة األساسية لمجتمعات  أىمية المعمومات

نما في المعمومات التي تشكل  المعمومات ال تكمن في المواد األولية أو في عمميات التصنيع، وا 
األساسية في بناء ىذه المجتمعات. كما لم يعد دور األفراد في المجتمع االضطالع بعمميات المبنة 

اإلنتاج المختمفة، بل عمى العكس أصبح دورىم يتمركز حول بث أو استخدام المعمومات في توفير 
 مختمف الخدمات التي يمكن بيعيا لبقية أفراد المجتمع.

  كانت التغيرات الناجمة عن التطور التقني الناجم عن  لرابعة:الثورة االجتماعية ا –ثورة المعمومات
اختراع الرقاقة اإللكترونية عميقة ومؤثرة لدرجة أنيا أدت إلى قيام الثورة االجتماعية الرابعة. فقد 
استبدلت الرقاقة اإللكترونية أساليب الحياة التقميدية بأساليب جديدة تتناسب مع التطورات التقنية 

مثاًل أصبح بمقدورنا اليوم إنجاز أعمالنا دون أن نغادر منازلنا، كما يمكننا الوصول إلى المتسارعة ف
كم ىائل من المعمومات في غضون ثوان، أو االتصال بالطرف اآلخر من العالم بالصوت 
والصورة، باإلضافة إلى ذلك فقد غيرت ىذه التطورات العديد من مناحي حياتنا األخرى سواء أكانت 

 ة أم اجتماعية أم ثقافية.اقتصادي
 

 مجتمعات االقتصاد الحيوي7.1. 
حققت األبحاث الجينية العديد من االنتصارات العممية في العقود الماضية، حيث أصبح بمقدور اإلنسان 
تنمية محاصيل ذات صفات غذائية محسنة، أو إنتاج مواٍش أكثر إدرارًا لمحميب أو دواجن ذات بيض أكثر، 

 تعديالت الوراثية التي يدخميا العمماء إلى مختمف سالالت الكائنات الحية.وغير ذلك من ال
إن تأثير تقنية التعديل الوراثي ىذه ثورية لدرجة أنيا ستؤدي إلى نشوء نمط جديد من المجتمعات يدعى 

سواء بمجتمع االقتصاد الحيوي، الذي يتميز بأن االقتصاد فيو يتمحور حول تطبيق تقنية التعديل الوراثي، 
 عمى الحيوانات أو النباتات، إلنتاج مختمف األغذية واألدوية الضرورية لحياة اإلنسان.
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نقطة االنطالق التقريبية لمجتمعات االقتصاد الحيوي، ففي ىذا العام تمكن كل  6571ويمكن اعتبار عام 
، DNAالـ  ( من تحديد بنيةJames Watson( و جيمس واطسون )Francis Crickمن فرانسيس كريك )

بمثابة خطوة عمالقة نحو مثل ىذه المجتمعات، حتى  1006كما يعتبر اكتشاف الشفرة الوراثية البشرية عام 
 أن العديد من الباحثين يعتبرون ىذا العام بمثابة بداية لمجتمعات االقتصاد الحيوي ىذه.

 
 الجماعات ضمن المجتمع .2

 مقدمة1.2. 
بدراسة األسباب التي تدفع بعض الناس لمشعور بعدم االنتماء إلى  قام عالم االجتماع إميل دوركيايم

مجتمعاتيم، وقد وجد دوركيايم أن حل ىذه الظاىرة يكمن في الجماعات الصغيرة التي تشكل صمة وصل 
بين الفرد وبين مجتمعو الواسع النطاق. فبدون ىذه الجماعات يشعر اإلنسان بالضياع ضمن التجمع الضخم 

مجتمع، وعمى العكس من ذلك فإن وجود مثل ىذه الجماعات يوفر لإلنسان الجو المناسب الذي يدعى ال
غالبًا ما يخمط المرء بين  لتطوير عالقات إنسانية متنوعة، كما أنو يعطي لوجود اإلنسان غايًة ومعنًى.

 مصطمح الجماعة ومصطمحي الكتمة والفئة:
ن يتشاركون مؤقتًا نفس الحيز الفيزيائي، وال يمكن ألي تتألف الكتمة من مجموعة من األفراد الذي الكتمة:  1.

منيم اإلحساس باالنتماء ليذه الكتمة فمثاًل يمكن اعتبار مجموعة السائقين المتوقفين عند إحدى 
 اإلشارات الحمراء كتمة واحدة.

ىي عبارة عن مفيوم إحصائي حيث تتألف من مجموعة من األشخاص ذوي الخصائص  الفئة:  2.
فمثاًل يمكن اعتبار أن كافة طالبات الجامعة الالتي يضعن نظارات طبية ىن عبارة عن فئة المتماثمة، 

واحدة وعمى النقيض من الجماعات ال يتفاعل أفراد الفئة الواحدة مع بعضيم البعض وال ييتمون لوجود 
 بعضيم البعض.

م البعض، ويتفاعمون مع تتألف الجماعة من مجموعة األفراد الذين يشعرون باالنتماء لبعضي الجماعة:  3.
 بعضيم البعض بشكل أو بآخر.
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 الجماعات األولية والجماعات الثانوية2.2. 
( الجماعة األولية بأنيا الجماعة Chris Cooleyعرف عالم االجتماع كريس كولي ) الجماعة األولية:  1.

تمنحنا ىويتنا المميزة، وىي التي تتميز بالتفاعل والتعاون المباشرين وجيًا لوجو بين أفرادىا، فيي التي 
التي تصيغ إحساسنا بذاتنا ككائنات متمايزة. وتعتبر مثل ىذه الجماعات أولية ألنيا األساس في تحفيز 

 الطبيعة والقيم االجتماعية في ذك كل فرد. وُتعتبر العائمة من أبرز األمثمة عن الجماعات األولية.
رسمي وال شخصي أكثر من الجماعة األولية. تقوم ىي جماعة أكبر وذات طابع  الجماعة الثانوية:  2.

الجماعات الثانوية عمى اىتمام أو نشاط مشترك بين أفرادىا، كما أن أفرادىا غالبًا ما يتفاعمون مع 
 أستاذ. –مدير أو طالب  -بعضيم البعض وفق أدوار محددة مثل عامل 

حيث يمكن في إطار  عات المعاصرة،نستعرض اآلن دور كل عن الجماعات األولية والثانوية في المجتم
مجتمعات الصيد وااللتقاط البدائية وحتى مجتمعات الرعي والبستنة الالحقة، النظر إلى المجتمع ككل عمى 
أنو جماعة أولية. إال أن الجماعات الثانوية أصبحت جزءًا ال يتجزأ من المجتمعات الصناعية وما بعد 

رورة ال غنى عنيا لتحقيق المصمحة العامة، فيي تشكل اإلطار الذي الصناعية األكثر تقدمًا، وذلك ألنيا ض
يحتوي كافة نشاطات أفراد المجتمع والذي يمبي كافة احتياجاتيم. إال أن الجماعات الثانوية، ورغم ضرورتيا 

مر الستمرار الحياة االجتماعية، تفشل في معظم األحيان في تمبية حاجتنا إلى العالقات األكثر حميميًة، األ
الذي يؤدي بدوره إلى انقسام الجماعات الثانوية إلى عدة جماعات أولية تشكل صمة وصل بين أفرادىا وبين 

 الجماعة الثانوية األصمية.
 

 جماعات الداخل وجماعات الخارج 3.2.
 نستعرض فيما يمي تعريف وخصائص جماعات الداخل والخارج:

.1 ء ليا واالنتماء إلييا.ىي الجماعات التي نشعر بالوال جماعات الداخل: 
.2 ىي الجماعات التي نشعر بالعداء والخصومة تجاىيا. جماعات الخارج: 
عندما تحدد ىويتنا في إطار مجموعة بشرية محددة فإن تأثير ىذه اليوية ال  الوالء، التفوق والتنافس:  3.

الوالء لمجماعة يقتصر عمى شعورنا باالنتماء إلى ىذه الجماعة فحسب، بل تولد فينا أيضًا اإلحساس ب
حساسًا بالتفوق والسمو نتيجة ليذا االنتماء، وىذا بدوره يؤدي إلى اشتعال المنافسة  التي ننتمي إلييا وا 
ضمن الجماعة الواحدة. وغالبًا ما تكون ىذه المنافسة معتدلة الشدة، وتقتصر عمى المنافسات الرياضية 

قد تحتدم وتصل إلى حدودىا القصوى عندما تتعرض أو الفنية في إطار الجماعة، إال أن نيران المنافسة 
 الجماعة العتداء إحدى جماعات الخارج.
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من الطبيعي أن يؤدي االنتماء إلى إحدى  المجتمعات ذات الطيف االجتماعي الواسع:  التأثيرات عمى  4.
باالنتماء إلى إحساسنا الجارف  جماعات الداخل أو الخارج إلى التمييز بين أفراد المجتمع، حيث يدفعنا

المجتمع أدى ىذا التمييز  جماعاتنا الداخمية والوالء ليا إلى تفضيل أعضاء جماعاتنا ىذه عن باقي أفراد
الحظ عالم  بين أعضاء جماعات الداخل والخارج إلى العديد من المشاكل في معظم المجتمعات، وقد

 إلى ازدواجية في المعايير حيث( أن ىذا التمييز يؤدي Robert Mertonاالجتماع روبرت ميرتون )
ينحى أفراد جماعات الداخل إلى النظر إلى سمات جماعاتيم عمى أنيا فضائل ومناقب مميزة إال أنيم 

 السمات نفسيا، عند قياسيا عمى جماعات الخارج، رذائاًل وعيوبًا. يعتبرون ىذه
 

 الجماعات المرجعية 4.2.
 :صائصيانبين فيما يمي مفيوم الجماعات المرجعية وخ

نيا الجماعة التي ننظر إلييا كمعيار نقيم أنفسنا عمى أساسو، مثل العائمة، إ الجماعة المرجعية:  1.
األصدقاء، وزمالء العمل ويمكن أن يعتبر المرء جميع الجماعات، حتى تمك التي ال ينتمي إلييا، بمثابة 

 .جماعة مرجعية لو في ىذ السياق أو ذاك
جماعات المرجعية بتأثير ىائل عمى حياتنا االجتماعية. فماًل إذا أراد أحدنا تتمتع ال المقياس المعياري:  2.

أن يصبح مديرًا تنفيذيًا فإنو سرعان ما يغير طريقة لباسو بحيث تتوافق مع أزياء المدراء الرسمية، و 
طريقة حديثو لتصبح أكثر رسمية، كما قد يبدأ بقراءة الصحف والمجالت االقتصادية ليجري مع عادة 

 المدراء التنفيذيين في قراءة مثل ىذه الدوريات.
تقوم المقاييس المعيارية  المعيارية في المجتمعات ذات الطيف االجتماعي الواسع: تضارب المقاييس  3.

التي توفرىا الجماعات المرجعية بدور نظام تحكم اجتماعي إلى حد ما، فطالما نعتبر أنفسنا متوافقين مع 
عر بأي تناقض، إال أنو بمجرد أن نفشل في تمبية متطمبات ىذا المقياس أو ىذه المعايير فإننا لن نش

ذاك، نصبح عرضة الضطراب ىائل كما أن تركيبة المجتمعات الواسعة التنوع، وسيولة االنتقال من 
تعرضان الجيل المعاصر لمشاكل تضارب العديد من األفكار والمعايير وتناقضيا بين  مجتمع آلخر

 باالنتماء إلييا. فة التي نشعرالجماعات المختم
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 الشبكات االجتماعية5.2. 
 نبين فيما يمي كيفية تشكل الشبكات االجتماعية وخصائصيا:

غالبًا ما يقتصر تفاعل أفراد الجماعات الكبيرة عمى قمة من أفراد الجماعة اآلخرين، ويمكن في  الزمرة:  1.
ىذا السياق تعريف الزمرة بأنيا مجموعة األفراد الذين اختاروا التفاعل مع بعضيم البعض ضمن 

 .الجماعة األكبر التي ينتمون إلييا
بين أعضاء زمرتو، عائمتو، أصدقائو وحتى ىي مجموعة الصالت بين المرء و  :الشبكة االجتماعية  2.

 .أصدقاء أصدقائو
رغم أننا نعيش في مجتمع ىائل االتساع، إال أن حياتنا االجتماعية ال تبحر بنا  ظاىرة العالم الصغير:  3.

في عوالم الغرباء الذين ال نميز وجوىيم أو نعرف أسماءىم، بل عمى العكس، حيث نتفاعل مع 
 االجتماعية التي يمكن اعتبارىا بمثابة بوابتنا إلى المجتمع الواسع. مجتمعاتنا بوساطة الشبكات

ييتم عمماء االجتماع بدراسة مدى كثافة الصالت بين الشبكات  ظاىرة العالم الصغير: –دراسة ستانمي   4.
( طريقة مثيرة لالىتمام Stanley Milgramاالجتماعية، وقد طرح عالم االجتماع ستانمي ميمغرام )

أرسل ميمغرام رسالة إلى  الصالت بشكل دقيق، ففي دراستو المعنونة ظاىرة العالم الصغير لتحديد ىذه
شخص ما دعاه اليدف، كما أرسل عدة رسائل أخرى إلى مجموعة من األشخاص الذين ال يعرفون 
األىداف معرفة شخصية داعيًا في ىذه الرسائل ىؤالء األشخاص إلى أن يرسل كل منيم رسالة إلى 

يعرفونو معرفة شخصية ويعتقدون أنو قد يعرف اليدف، ويدعونو فييا إلى أن يكرر ىذه شخص ما 
العممية وذلك بإرسالو رسائل مشابية وىكذا، وكان اليدف من ىذه الدراسة التي قام بيا ميمغرام معرفة إذا 

ألشخاص ما كانت إحدى ىذه الرسائل ستصل إلى اليدف أم ال؟ وقد وجد ميمغرام أنو رغم أن أي من ا
الذين أرسل ليم رسائل في بادئ األمر ال يعرف اليدف، إال أن الرسائل وصمت في النياية إلى اليدف 

 بمعدل نقالت ال يتجاوز ستة نقالت.
وجدت بعض الدراسات الالحقة لمدراسة التي  ؟العالم الصغير طريقة أكاديمية ىل يمكن اعتبار ظاىرة  5.

النتائج التي توصل إلييا صحيحة بالمطمق، ففي أغمب األحيان ال قام بيا ميمغرام أنو ال يمكن اعتبار 
تصل معظم الرسائل إلى األىداف المنتقاة، وىذا يؤدي إلى نتائج متعارضة مع نتائج ميمغرام، حيث 
يمكن النظر إلى األشخاص الذين ال يعرفون بعضيم البعض عمى اإلطالق عمى أنيم معزولين عن 

 ية صعبة االختراق.بعضيم البعض بحواجز اجتماع
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يمكن اعتبار الدراسة التي قام بيا ميمغرام  التأثيرات عمى المجتمعات ذات الطيف االجتماعي الواسع:  6.
الصغيرة، وذلك عمى الرغم  دلياًل عمى الحواجز االجتماعية التي تقسم المجتمع إلى مجموعة من العوالم

ة القفز فوق ىذه الحواجز في أن الشبكات من االستنتاجات المعاكسة التي توصل إلييا وتكن صعوب
 االجتماعية التي ننتمي إلييا تمعب دورًا في تعزيز التمايز بين أبناء المجتمع الواحد.

 
 ديناميكيات الجماعات البشرية .3

 مقدمة1.3. 
الكيفية التي تؤثر بيا الجماعات التي ننتمي إلييا عمينا باإلضافة إلى  يعني مصطمح ديناميكيات الجماعة

 التأثير الذي نمارسو كأفراد عمى ىذه الجماعات.
كمنا يعرف من خبرتو الشخصية أن التفاعل الحي بيننا وبين بقية أفراد الجماعات التي ننتمي إلييا يؤثر 

 الجماعة ديناميكيات. يستخدم عمماء االجتماع مصطمح تأثيرًا عميقًا عمى الطريقة التي نسير بيا حياتنا
لإلشارة إلى الكيفية التي تؤثر بيا الجماعات التي ننتمي إلييا عمينا باإلضافة إلى التأثير الذي نمارسو كأفراد 

 عمى ىذه الجماعات.
 

 حجم الجماعة2.3. 
ألف من عدد قميل من األفراد، يستخدم عمماء االجتماع مصطمح الجماعة الصغيرة لوصف الجماعات التي تت

والذين يتفاعل كل منيم بشكل مباشر مع بقية أفراد الجماعة اآلخرين و يمكن أن تكون الجماعات الصغيرة 
أولية أو ثانوية عمى حد السواء فمثاًل تُعتبر العائمة المؤلفة من األب األم وأطفاليما جماعة صغيرة أولية، في 

تأثير حجم الجماعة ونبين فيما يمي .ى الحفالت جماعة صغيرة ثانويةحين يشكل مجموع الضيوف في إحد
 :عمى استقرارىا وألفتيا

( أىمية حجم الجماعة واستخدم George Simmelأدرك عالم االجتماع جورح سيمل ) الجماعة الزوجية:
لوصف أصغر جماعة ممكنة، وىي الجماعة التي تتألف من شخصين فقط،  الجماعة الزوجيةمصطمح 

تتمتع  شمل الجماعات الزوجية كاًل من عالقات الزواج، العالقات العاطفية، وعالقات الصداقة المقربةت
 الجماعة الزوجية بخصائص تميزىا عن باقي أنماط الجماعات فيي:

 :تتألف من شخصين وحسب، وبالتالي فإن التفاعل يتركز بين ىذين الشخصين أوال 
 :تعتبر أقل أنماط الجماعات استقرارًا عمى اإلطالق، وذلك ألنيا تتطمب من طرفييا االلتزام  ثانيًا

 الكامل بالجماعة، فإذا فقد أحد الطرفين اىتمامو بالجماعة، فإنيا تنيار تماماً 
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بأنيا الجماعة التي تتألف من ثالثة أشخاص، وقد  الجماعة الثالثيةكما عرف سيمل  الجماعة الثالثية:
حظ سيمل أن إضافة شخص ثالث تغير كثيرًا من بنية الجماعة، حيث يقل التفاعل بين الشخصين األولين ال

توتر في الجماعة، فمثاًل تغير والدة الطفل األول حياة الزوجين، ال بل  كثيرًا، وىذا األمر قد يؤدي بدوره إلى
العالقة بينيما مما يحد من التفاعل تقمبيا تمامًا، حيث ينصب اىتماميما عمى الطفل الوليد عمى حساب 

المباشر بين الزوجين، إال أنو رغم الصعوبات التي يفرضيا وجود الطفل الجديد فإن الزواج ككل يغدو أقوى، 
وذلك عمى الرغم من أن درجة األلفة بين الزوجين ال بد وأن تتضاءل مع قدوم المولود األول إال أن سيمل 

ثية ال تتمتع بالكثير من االستقرار، حيث قد يشعر طرفين من أطراف الحظ أيضًا أن الجماعات الثال
الجماعة بصالت أقوى فيما بينيما مما ىي عميو مع الطرف الثالث، مما يدفعيما لتشكيل ائتالف في مواجية 
ىذا الطرف، ويصبحان بذلك بمثابة جماعة زوجية ضمن إطار الجماعة الثالثية األصمية تتميز الجماعات 

ية أيضًا بأنيا غالبًا ما تجبر أحد أطرافيا عمى لعب دور الوسيط أو المفاوض، وتكون ميمتو حل الثالث
 الخالفات والمشاكل التي قد تطرأ بين الطرفين اآلخرين.

ويمكن، عموما التعبير عن المبدأ العام لمجماعات بالعبارة: تصبح الجماعة الصغيرة مع ازدياد حجميا أكثر 
 درجة األلفة أو الحميمية تتضاءل بين أفرادىا.استقرارًا إال أن 

 
 القيادة 3.3.

 :نستعرض فيما يمي المفاىيم األساسية لمقيادة وأساليبيا
.1 .ىو الفرد القادر عمى التأثير في سموكيات، أراء، ومعتقدات بقية األفراد القائد: 
ل ىؤالء القادة بقية األفراد خير غالبًا ما يختار أعضاء الجماعة الواحدة قادتيم بحيث يمث شروط القيادة:  2.

 .تمثيل، أو حسب قدرتيم عمى إخراج الجماعة من األزمات التي قد تواجييا
.3 ىناك نوعان من القادة: أنماط القادة: 
 :وىو القائد الذي يبذل جيده لدفع الجماعة إلى متابعة السير قدمًا لتحقيق  القائد اآلالتي

ماعة من االنحراف وذلك بتذكيرىم بما يحاولون انجازه معًا أىدافيا.حيث يحاول منع بقية أفراد الج
 كجماعة

 :وىو عمى العكس من النمط األول، ال يميز كقائد ضمن المجموعة، وىو الشخص  القائد التعبيري
 الذي يضطمع بالميام المتعمقة بالحفاظ عمى المزاج الجيد لمجماعة ككل
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اآلالتي يعتبر كٌل من نمطي القيادة،  :بة الستمرار الجماعةاآلالتي والتعبيري بالنس أىمية نمطي القيادة  4.
، ضروريًا الستمرار الجماعة، حيث يبقييا األول عمى المسار الصحيح، في حين يزودىا والتعبيري

الثاني بالطاقة النفسية الضرورية الستمرارىا إال أنو من الصعب أن يضطمع شخص واحد بيذين 
 .واحد وذلك ألن متطمبات كل دور تتناقض مع متطمبات اآلخرمن القيادة في آن النمطين 

 
.5 ىناك ثالثة أساليب أساسية يمكن لمقائد أن يتبعيا في قيادة جماعتو وىي: أساليب القيادة: 
 :حيث يجمع القائد الذي يمارس مثل ىذا األسموب في القيادة بقية أفراد الجماعة  القيادة الفاشستية

نبغي عمييم أداؤىا، دون أن يكون عميو تقديم أي شرح أو تفسير لما ويممي عمييم الميام التي ي
 يطمبو.

 :يتبادل القائد الذي يتبع مثل ىذا األسموب الحوار مع بقية أفراد الجماعة حول  القيادة الديمقراطية
 مختمف القرارات التي يريد تنفيذىا.

 :حيث يمنح القائد الذي يتبع مثل ىذا األسموب أفراد جماعتو الحرية المطمقة في  القيادة المتساىمة
 أداء مياميم بالطريقة التي يرغبون دون أي قيد أو شرط.
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 التمييز الطبقي: الخامسالفصل 
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 الكممات المفتاحية
الطبقية، التمييز الطبقي، العبودية، الفرق المنغمقة، المنزلة االجتماعية، الطبقة االجتماعية، الصراع الطبقي، 
الوعي الطبقي، البورجوازية، البروليتاريا، محددات الطبقة االجتماعية، النظرية الوظيفية، نظرية الصراع 

 النزعة االستعمارية، ثقافة الفقر، النظام العالمي.الطبقي، السمطة، األيدولوجية، 
 

 ممخص
يتعرف الطالب في ىذه الوحدة عمى مفيوم التمييز الطبقي، حيث تعرف الوحدة الطبقة االجتماعية وتحدد 
الكيفية التي ينتمي بيا المرء إلى ىذه الطبقة أو تمك، كما تمقي الضوء عمى األسباب التي دفعت بظاىرة 

 .قي لتصبح ظاىره عالميةالتمييز الطب

 
 أهداف تعميمية

 يتعرف الطالب في ىذا الفصل عمى:
 تعريف التمييز الطبقي:والتعرف عمى نظمو األربعة األساسية .1

 العبودية 
 نظام الفرق المنغمقة 
 المنازل االجتماعية 
 النظام الطبقي 

 محددات الطبقة االجتماعية: .2
 كارل ماركس ووسائل اإلنتاج 
 الييبة والقوة ماكس فيبر والممكية 

 أسباب شيوع ظاىرة التمييز الطبقي: .3
 تفسيرات النظرية الوظيفية 
 تفسيرات نظرية الصراع الطبقي 

 كيف تحافظ الطبقات المسيطرة عمى السمطة .4
 التمييز الطبقي العالمي 
  العوالم الثالث نظريات 
 انظريات التمييز الطبقي العالمي 
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 المخطط
 نظم التمييز الطبقي 
  الطبقة االجتماعيةمحددات 
 أسباب شيوع ظاىرة التمييز الطبقي 
 كيف تحافظ الطبقات المسيطرة عمى السمطة؟ 
 التمييز الطبقي العالمي 
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 نظم التمييز الطبقي .1
 مقدمة1.1. 
 :تُعرف بأنيا انقسام المجتمعات واألمم إلى طبقات متمايزة، وذلك تبعًا لثروة أو  الطبقية االجتماعية

الطبقة االجتماعية التي ننتمي إلييا بشكل مباشر عمى فرص نجاحنا في  فقر كل طبقة. تؤثر
 .الحياة، كما تؤثر أيضًا عمى تقديرنا لذواتنا وعمى نظرتنا إلى الحياة بالمجمل

 :النظام االجتماعي الذي نتقسم فيو المجتمعات إلى طبقات تتمايز ىو  التمييز الطبقي االجتماعي
سبية، ممتمكاتيا، ونفوذىا.ومن الميم أن نالحظ أن مفيوم التمييز عن بعضيا البعض وفق قوتيا الن

الطبقي ال يشير إلى األفراد، بل ىو طريقة لتقييم الجماعات ذات العدد الكبير من األفراد وفق بنية 
 ىرمية ُتظِير المقام النسبي لكل فئة عمى حدة.

 :أن نالحظ أن كل مجتمع يميز بين ومن الميم  التمييز الطبقي االجتماعي ظاىرة عالمية وتاريخية
أفراده. ففي بعض المجتمعات، كالمجتمعات الزراعية، يقوم األفراد بإقامة أسوار تحد أراضي كل 
منيم وتفصميا عن أراضي بقية األفراد، كما تظير مجتمعات أخرى، كمجتمعات الصيد وااللتقاط 

التمييز الطبقي عمى اختالف درجاتيا إال أن ظاىره  البدائية، درجة أعمى من العدالة االجتماعية
 تبقى ظاىره عالمية كامنة في كل مجتمع عمى سطح األرض.

 
  نظم التمييز الطبقي االجتماعي:2.1. 

يقوم التمييز الطبقي االجتماعي عمى واحد أو أكثر من النظم األربعة التالية: العبودية، نظام الفرق المنغمقة، 
 الطبقي. وفيما يمي شرح تفصيمي ليذه النظم.المنازل االجتماعية، النظام 
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 العبودية1.2.1. 
 نستعرض اوال مفيوم العبودية ومراحل تطورىا:

لطالما كانت العبودية، التي تعرف بأنيا امتالك بعض أفراد المجتمع غيرىم من بني البشر،  العبودية:  1.
ظاىره شائعة في التاريخ البشري، حتى أن الكتب السماوية تناولت موضوع العبودية بشيء من التفصيل 

ث كانت مسؤولية في طياتيا، كما أن العبيد كانوا جزءًا أساسيًا في الدولتين الرومانية واإلغريقية، حي
 العمل في ىاتين الدولتين تقع عمى كواىميم.

عمى العكس مما يعتقده معظم الناس لم تنشأ ظاىرة العبودية بسبب عنصرية  أسباب ظاىرة العبودية:  2.
 بني البشر، إنما بسبب أحد األسباب الثالثة التالية:

 :م الذين لم يستطيعوا دفع ديونيم حيث عمد المدينون في بعض المجتمعات إلى استعباد دائنيي الدَّين
 في مواعيد سدادىا المستحقة.

 :فعوضًا عن سجن المصوص أو القتمة، كانت عوائل الضحايا تستعبدىم كتعويض عما  الجريمة
 فقدوه بسبب جرائميم.

 :ففي كل حرب كان الطرف الغالب يعمد إلى استعباد بعض أو معظم أفراد الطرف الميزوم. الحرب 
وقد كانت النساء أول من استُعبد عن طريق الحرب في تاريخ البشرية، فعندما كانت : ءاستعباد النسا  3.

الجيوش تحتل قرية ما، كانت تعمد إلى قتل الرجال وسبي النساء وأخذىن أسرى معيم إلى مواطنيم 
 األصمية، حيث ُكنَّ يعاممن كجواٍر.

ظاىره شائعة في دولة اإلغريق المدنية التي كانت العبودية  العبودية في الدولتين اإلغريقية والرومانية:  4.
تأسست منذ حوالي ألفين وخمسمائة عام وأكثر من ىذا، فقد استعبدت مدن ىذه الدولة بعضيا بعضًا، 
فعندما كانت الحرب تنشب بينيا، كانت المدن المنتصرة تستعبد معظم مواطني المدن المغموبة، وىذا ما 

حد، ففي الدولة االغريقية كان كل من العبد والمستعبد إغريقيًا، إال أدى إلى العبودية ضمن المجتمع الوا
أن الفرق أن أحدىما انتصر في حربو واآلخر خسر. وكذلك األمر عندما استولت االمبراطورية الرومانية 
عمى السيادة العالمية منذ حوالي ألفين عام إذ لم يوفر الرومان جيدًا الستعباد اإلغريق الذين استطاعوا 
أسرىم في الحروب بين الدولتين. وقد أصبح بعض ىؤالء األسرى، الذين كانوا أكثر عممًا وثقافة بكثير 

 من سجانييم، معممين في المنازل والقصور الرومانية.
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.5 اختمفت شروط العبودية من منطقة ألخرى حول العالم. شروط العبودية: 
 في بعض الحاالت كانت العبودية تقوم عمى أسس مؤقتة، فقد  :العبودية المؤقتة و العبودية الدائمة

كان العبيد الرومان مثاًل يتمتعون بحق شراء حريتيم وذلك بدفعيم مبمغًا يساوي أو يفوق المبمغ الذي 
 دفعو مالكييم لشرائيم.إال أن العبودية كانت في معظم الحاالت تدوم طيمة حياة العبد.

 :دية تورَّث بالضرورة من اآلباء إلى األبناء، إال أن معظم المجتمعات لم تكن العبو  توريث العبودية
كانت تعتبر أبناء العبيد عبيدًا بالوراثة.لكن في بعض الحاالت كان أبناء العبيد يربون مع أبناء 

 وبنات مالكي آبائيم، كما أن أبناء العبيد في الحضارة المكسيكية كانوا يعاممون دومًا كأحرار.
 لم يكن العبيد فقراء ومحرومين بالضرورة، إال أن ىذه كانت الحالة العامة،  المعيشية: ظروف العبيد

حيث كان العبيد يعاممون كممتمكات ال حول ليا وال قوة في معظم المجتمعات، لكن بعض 
المجتمعات كانت تسمح لعبيدىا بامتالك بعض الممتمكات أو االرتقاء إلى مناصب ذات أىمية 

 فييا.
 

 ظام القرق المنغمقةن2.2.1. 
في نظام الفرق المنغمقة، تتحدد منزلة كل فرد في المجتمع منذ والدتو وتبقى ثابتة ال تتغير حتى مماتو أي 
يقوم نظام الفرق المنغمقة وفق مصطمحات عمم االجتماع عمى أساس المنازل الموروثة، حيث ال يمكن 

 لممنازل المكتسبة أن تغير موضع الفرد في النظام.
مل المجتمعات، التي تتبع مثل ىذا النمط في التمييز الطبقي، عمى المحافظة عمى الحدود بين كل فرقة تع

وأخرى، وغالبًا ما نالحظ شيوع الزواج بين األقارب في مثل ىذه المجتمعات، بل أكثر من ىذا تعمد ىذه 
 ضحة.المجتمعات إلى وضع قواعد لصيانة التقاليد بحيث تبقى الحدود بين الفرق وا

 نظم الفرق المنغمقة: نستعرض فيما يمي مثالين عن
 تقدم لنا اليند أحد أىم األمثمة التي توضح بنية نظم الفرق المنغمقة، حيث  في اليند: الفرق الدينية

يقوم النظام الطبقي في اليند عمى أساس طائفي ديني وليس عمى أساس عرقي. تعود جذور ىذا 
خمت، حيث ينقسم المجتمع اليندي إلى أربعة طوائف أساسية، تنقسم النظام إلى ثالثة آالف عام 

كل منيا إلى أكثر من ألفي طائفة فرعية تتخصص كل منيا في مينة محددة. ورغم أن الحكومة 
إال أن المجتمع كان قد تشرب تقاليد  9121اليندية عممت عمى إلغاء الطائفية الدينية رسميًا عام 

 ال يمكن معيا إزالتيا بقرار سياسي. التمييز الطائفي إلى درجة
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  :كانت جنوب أفريقيا ال تزال حتى بضعة عقود خمت خاضعة التمييز العرقي في جنوب أفريقيا
لتأثير الفرق المنغمقة، حيث كانت جميع مؤسسات الدولة خاضعة لسمطة األقمية البيضاء التي 

المجتمع الجنوب أفريقي يقسم إلى أربعة استخدمت ىذه السمطة الستغالل الغالبية السوداء.وقد كان 
فرق أساسية حسب العرق، حيث كان كل مواطن يصنف حسب لونو فيكون إما أوروبي أبيض، 
أفريقي أسود، من عرق مختمط أو من أصل آسيوي. ورغم أن األغمبية السوداء استطاعت انتزاع 

ليوم أقل مستوى من أقرانيم حقوقيا من الطغاة البيض إال أن أوضاعيم المعيشية ال تزال حتى ا
 البيض، كما أن أجواء التوتر والضغينة ال تزال تغمب عمى العالقة بين العرقين في جنوب أفريقيا.

 
 المنازل االجتماعية3.2.1. 

طور األوروبيون في العصور الوسطى نظام التمييز الطبقي عمى أساس المنازل االجتماعية، حيث انضم 
 أو منازل اجتماعية رئيسية: المجتمع إلى ثالث جماعات

أي العائالت الثرية التي كانت تحكم مختمف أنحاء القارة، وقد امتمك النبالء معظم  منزلة النبالء:  1.
إال أن النبالء لم يكونوا ليقوموا  األراضي الزراعية التي كانت المصدر األساسي لمثروة في ذلك الوقت.

مل عمى أنو من ميام الكائنات األدنى منزلة منيم، بأي عمل بأنفسيم، حيث كانوا ينظرون إلى الع
وبالتالي فقد حصروا مسؤولياتيم في إدارة أراضييم وممتمكاتيم وفي التمتع بمستوى العيش المتوافق مع 

في المجتمع عمد النبالء، لمحفاظ عمى وحدة أراضييم وتجنب تقسيميا إلى أراضي  .مكانتيم كطبقة عميا
ق حق البكورة، حيث كانت ممكية كافة األراضي تنتقل عند موت األب إلى صغيرة ومتفرقة، إلى تطبي

االبن البكر في حين كان عمى بقية األبناء أن يجدوا وسائل أخرى لكسب عيشيم وقد كان االنتساب إلى 
الكنيسة والترىبن أحد أفضل البدائل المتاحة وذلك ألن رجال الدين كانوا يحتمون موقعا متميزًا في 

 يمكنيم من التمتع بمستوى معيشي مرتفع وبميابة باقي أفراد المجتمع. المجتمع
حيث كانت سمطة الكنيسة الكاثوليكية السياسية ال تزال تتحكم بأوروبا أثناء العصور  :منزلة رجال الدين  2.

الوسطى. كما كانت الكنيسة تمتمك مساحات شاسعة من األراضي وكانت تفرض الضرائب عمى كل فرد 
 ذه األراضي.يعيش ضمن ى

وكانوا أشبو بممحقين باألراضي الزراعية، فعندما كان نبيل ما يشتري أرضًا  األقنان: -منزلة العامة  3.
زراعية كان األقنان جزءًا من صفقة الشراء. لم يكن بإمكان األقنان االرتقاء بمنزلتيم االجتماعية إال 

تال مما يخول المقاتل الحصول عمى بإحدى طريقتين، األولى ىي إبراز شجاعة نادرة في ساحات الق
 لقب فارس، والطريقة األخرى ىي باالنتساب بوسيمة ما إلى الكنيسة.
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 نظام الطبقات4.2.1. 
كما الحظنا فإن نظم التمييز الطبقي القائمة عمى العبودية، الفرق المنغمقة أو المنازل االجتماعية ىي نظم 

ما أن االنتقاالت بين طبقات مثل ىذه النظم غالبًا ما تكون صارمة ذات حدود واضحة بين مختمف الفئات، ك
محدودة، ىذا إن ُسمح بيا أصاًل وعمى العكس فإن نظام الطبقات أكثر انفتاحًا من باقي نظم التمييز الطبقي 
حيث يعتمد في تقسيماتو عمى الثروات والممتمكات المادية التي يمكن ألي كان كسبيا ورغم أن ىذا النظام 

اإلنسان منذ والدتو، حيث ينتسب الوليد إلى طبقة والديو إال أنو يمكنو مع تقدمو بالعمر االرتقاء بطبقتو  يرافق
االجتماعية وذلك حسب االنجازات التي يحققيا بجيده وعممو، كما أن ىذا النظام ال يتضمن أي قانون أو 

 تشريع يمايز بين األفراد وفق طبقاتيم.
تميز نظام الطبقات ىي المرونة النسبية لمحدود بين طبقاتو حيث يسمح ىذا إن الخاصية األساسية التي 

 النظام بحرية الحركة بين الطبقات واالنتقال صعودًا أو ىبوطًا عمى السمم االجتماعي.
 
 محددات الطبقة االجتماعية .2

 كارل ماركس ووسائل اإلنتاج1.2. 
شيدىا المجتمع البشري، حيث عاصر انييار كان كارل ماركس شاىدًا عمى إحدى الثورات اليامة التي 

جبارىم عمى العمل في المصانع تحت أسوأ  النظام اإلقطاعي وما رافقو من تيجير لمفالحين من أراضييم وا 
الظروف وأكثرىا ال إنسانية، األمر الذي دفع بماركس إلى االستنتاج بأن الطبقات االجتماعية تتمايز وفق 

 أي المصانع، األدوات، ورأس المال. -ل اإلنتاج عامل واحد وواحد فقط ىو وسائ
اعتبر ماركس أن الخصائص التي يتبناىا الناس لتمييز بعضيم عن بعض مثل طبيعة المينة أو المستوى 
الثقافي ىي مجرد تقسيمات سطحية، وال تفعل أكثر من تورية الحد الحقيقي في المجتمع والذي يقسمو إلى 

، وطبقة البروليتاريا أي العمال الذين يعممون لدى اإلنتاجين أي مالكي وسائل طبقتين ىما طبقة البوروجوزاي
 المالك أي باختصار فإن العالقة بين األفراد ووسائل اإلنتاج ىي التي تحدد طبقتيم االجتماعية. 
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 وفيما يمي أىم المحددات من وجية نظر ماركس:
 :رغم أن ماركس لم ينِف وجود جماعات أخرى في المجتمع مثل الفالحين،  أىمية الوعي الطبقي

المشردين والطبقة الوسطى التي تتألف من أصحاب المين. إال أنو لم يعتبر ىذه الجماعات طبقات 
أي إلى اليوية المشتركة المستقاة من مواقع  -اجتماعية وذلك ألنيا تفتقر إلى الوعي الطبقي 

إلنتاج، حيث أن أفراد ىذه الجماعات ال يدركون كينونتيم كطبقات مستغمة أفرادىا ضمن عممية ا
يمكنيا أن تحرر نفسيا بالثورة عمى مستغمييا. وقد دفع ىذا األمر بماركس إلى اعتبار ىذه الفئات 

 غير ذات أىمية بالنسبة لمثورة التي سيقوم بيا العمال عمى الطبقة البورجوازية المستغمة.
 أكد ماركس عمى أن الطبقة البورجوازية ستزداد ثراًء مع مرور األيام، إال أن  طبقي:نياية الصراع ال

العمال ال بد أن يدركوا يومًا أن الرأسماليين ىم سبب شقائيم، وسيدفعيم ىذا الوعي إلى االتحاد في 
كتمة واحدة في مواجية مستغمييم، وبعد ثورة دامية سيستولي ىؤالء العمال عمى ممكية وسائل 

 إلنتاج وسينتيي الصراع الطبقي ببناء مجتمع ال طبقي تسوده العدالة االجتماعية.ا
 :إال أن الوعي الزائف، حسب ماركس، ىو ما يمنع  دور الوعي الزائف في استمرار استغالل العمال

العمال من االنطالق بثورتيم، حيث يتوىم العمال أنفسيم أصحاب رأس المال في حين أنيم مجرد 
 غميا الطبقات الرأسمالية.أدوات تست

 
 ماكس فيبر والمحددات الثالث2.2. 

كان ماكس فيبر من أشد المعارضين لماركس، حيث اعتبر أن الممكية ىي مجرد جزء من الصورة الكمية. 
 تتحدد الطبقة االجتماعية من وجية نظر فيبر وفق ثالثة محددات أساسية ىي الممكية، الييبة والقوة:

لم ينكر فيبر أىمية الدور الذي تمعبو الثروة في تحديد الطبقة التي ينتمي إلييا  روة(:الممكية )أو الث   1.
المرء، وىو في ىذا يتفق مع ماركس، إال أنو أكد عمى أن الممكية ليست الجانب األىم لمثورة، حيث 

سائل يمكن لبعض األشخاص أن يتحكموا بوسائل اإلنتاج ويسخروىا لمصمحتيم دون أن يمتمكوا ىذه الو 
 بشكل مباشر.

غالبًا ما تتبع الييبة مقدار الثروة التي يمتمكيا المرء، إذ يميل المجتمع إلى احترام أفراده األغنى  الييبة:  2.
من سواىم، إل أن فيبر يشير إلى أن الييبة يمكن أن تستند إلى أسباب أخرى مثل أن يحقق المرء 

 فنيًا، أدبيًا أو رياضيًا.إنجازات تفوق ما يحصمو األفراد عادة سواء عمميًا، 
والقوة ىي المقدرة عمى التحكم باآلخرين، ويتفق فيبر مع ماركس في أن الممكية ىي من أىم  القوة:  3.

العوامل التي تكسب المرء القوة إال أنو يؤكد عمى أن القوة ال تعتمد عمى الثروة فقط، فالييبة يمكن ليا 
 متبادلة بين محددات الطبقة االجتماعية الثالثة. أن تفضي إلى القوة. وبالتالي فإن ىناك عالقة
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 أسباب شيوع ظاهرة التمييز الطبقي .3
 . النظرية الوظيفية1.3

اختمفت آراء عمماء االجتماع حول األسباب الكامنة وراء انتشار ظاىرة التمييز الطبقي في معظم المجتمعات 
ؤالء العمماء، حيث طرح كل من أتباع النظرية اإلنسانية، وذلك تبعًا لمنظرية االجتماعية التي يتبناىا ى

 الوظيفية وأتباع نظرية الصراع الطبقي طرحًا خاصًا بيم فيما يتعمق بيذا الموضوع:
أن نماذج السموك التي تميز كل مجتمع  )تحفيز األشخاص ذوي الكفاءات(يعتبر أصحاب النظرية الوظيفية 

اجات ىذا المجتمع ويخمص ىؤالء العمماء إلى أن عالمية عن سواه إنما توجد في الحقيقة لتمبية وظائف وح
ظاىرة الالعدالة االجتماعية تقتضي أن ىذه الظاىرة ضرورية بيذا الشكل أو ذاك لضمان استمرارية 

 المجتمعات البشرية أما كيف يتم ىذا؟ فيذا ما يناقشو التفسير اآلتي :
( ىذه Wilbert Mooreوفيمبرت مور )( Kingsely Davisدرس عالما االجتماع كينغسمي دافيس )

المعضمة بتمعن وخمصا إلى أن ظاىرة التمييز الطبقي إنما ىي ظاىرة حتمية يتعذر اجتذابيا وذلك لألسباب 
 التالية:
 ينبغي عمى المجتمع أن يضمن بطريقة ما تعبئة كافة مراكزه عمى اختالفيا 
 تتمتع بعض ىذه المراكز بأىمية نسبية أعمى من سواىا 
 غي أن يشغل األفراد األكثر كفاءة في المجتمع مراكزه األكثر أىميةينب 
  بغية تشجيع أفراده األكثر كفاءة كي يشغموا المراكز األكثر أىمية، ينبغي عمى المجتمع أن يعرض

 عمى ىؤالء األفراد ميزات تفوق ما يقدمو لبقية أفراده
يطة، وىي أن المجتمعات تسير بشكل أفضل وبالتالي فإن تفسير دافيس ومور يقوم عمى فكرة أساسية بس

 عندما تسمم المراكز الحساسة فييا إلى األشخاص ذوي الكفاءات العالية.
 Melvinكان عالم االجتماع ميمفن تومين ) (:Moore( ومور )Davis( لتفسير دافيس )Tuminنقد تومين )

Tuminومور، حيث عمل عمى تحميل نقاط ضعف ىذا التفسير الوظيفي  ( أول منتقدي تفسير دافيس
 فجاءت كما يمي:

  بالنسبة ألصحاب النظرية الوظيفية ينبغي أن تمنح المراكز األكثر أىمية في المجتمع أكبر
االمتيازات، ولكن بالمقابل كيف نعرف أن المراكز التي تقدم أكبر االمتيازات ىي المراكز األكثر 

مع؟ أي حتى نحدد األىمية النسبية لمراكز المجتمع ينبغي أن تتوافر لدينا طريقة أىمية في المجت
 مستقمة لقياس ىذه األىمية، وىذا ما نفتقر إليو في الوقت الراىن.
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  إذا ما كان التمييز الطبقي يقوم فقط عمى األسس التي طرحيا دافيس ومور فإن ىذا يعني أن كافة
حقاقية، أي أن توزيع المراكز فييا يتم عمى أساس األىمية المجتمعات إنما ىي مجتمعات است

والجدارة فقط، إال أن ىذا ليس واقع الحل، فمثاًل غالبًا ما يتمقى أبناء العوائل الثرية تعميمًا أعمى 
مستوى من أقرانيم أوالد العوائل األفقر والذين قد يتمتعون بجدارة أكبر، وىذا بدوره يفتح أبواب 

 اء األثرياء في حين يغمقيا أمام فناء الفقراء.الفرص أمام أبن
  إذا ما كان التمييز الطبقي وظيفيًا إلى الحد الذي يدعيو دافيس ومور ينبغي إذًا أن يعود بالفائدة

عمى معظم أفراد المجتمع، إال أن التمييز الطبقي غالبًا ما يؤدي إلى االختالل الوظيفي، حيث يغير 
  ألدنى كمية ويحرميا من فرص التطور واالرتقاء عمى السمم االجتماعي ىذا التمييز حياة الطبقات ا

 
 .2.3نظرية الصراع الطبقي 

يؤكد أصحاب ىذه النظرية عمى أن الصراع الطبقي ىو السبب الوحيد لظاىرة التمييز الطبقي.ونستعرض 
 فيما يمي أىم الطروحات حول ىذه النظرية:

أن  (Gaetano Mosca)ماع االيطالي غيتانو موسكاعالم االجت اعتبر (:Moscaطرح موسكا )  1.
في المجتمع، وىذا االختالل حتمي وذلك لألسباب  التمييز الطبقي انما ينشأ عن اختالل توزيع السمطة

 :التالية
 مجتمع االستمرار بالوجود إال إذا كان منظمًا وفق ىيكمية ما، وىذا يقتضي نمطًا ما  يال يمكن أل

 لتنظيم بقية أفراد المجتمع وتوجيو أفعاليم بحيث تصب في المصمحة العامة من أنماط القيادة وذلك
  تؤدي القيادة إلى توزيع غير عادل لمسمطة حيث يتولى بعض األفراد قيادة المجتمع في حين عمى

 بقية األفراد اتباع أوامرىم
 ون بالسمطة في إن البشر بطبيعتيم ال يفكرون إال بأنفسيم أواًل ولذا فإن األفراد الذين يتمتع

 مجتمعاتيم ال يوفرون جيدًا في استغالل مناصبيم لتحقيق مصالحيم الشخصية
 

نظر ماركس إلى التاريخ البشري عمى أنو تاريخ لمصراع الطبقي بين أصحاب  (:Marxطرح ماركس )  2.
السمطة، والذين يستغمون ىذه السمطة لمسيطرة عمى موارد اإلنتاج وتحقيق مصالحيم واستغالل الطبقات 
الدنيا، وبين الطبقات المستغمة التي تناضل لموصول إلى السمطة.واعتبر أن طروحات النظرية الوظيفية 

تتعدى أن تكون مجرد أيدولوجية تستخدميا الطبقات البرجوازية لخداع العامة والحفاظ عمى استقرار ال 
 المجتمع.
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 :المعاصرة الطروحات .3
  تحميل انتصار الرأسمالية الحديثة العالمي يتبع بعض دارسي نظرية الصراع الطبقي المعاصرين

الرأسمالية الحديثة العالمي، ويحمل خطى ماركس حيث يصبون جل اىتماميم عمى تحميل انتصار 
ىؤالء الباحثون الكيفية التي تستخدم بيا الرأسمالية القوة العسكرية في الحفاظ عمى ىيمنتيا ونقل 

 تركيزىا من استغالل عمال الدول الصناعية األكثر تقدمًا إلى عمال الدول النامية األكثر فقرًا.
 ى نفس الطبقة االجتماعية في المقابل ينكب بعض دراسة التنافس بين الجماعات التي تنتمي إل

دارسي نظرية الصراع الطبقي المعاصرين عمى دراسة التمييز الطبقي أينما وجد، حيث يركزون 
عمى دراسة التنافس بين الجماعات التي تنتمي إلى نفس الطبقة االجتماعية، أو حتى التي تنتمي 

 كبر من السوق.إلى نفس الصناعة وذلك لمسيطرة عمى الحصة األ
ال يكتفي أصحاب نظرية الصراع الطبقي بانتقاد طروحات النظرية الوظيفية إنما يياجمون ىذه النظرية من 
أساسيا، حيث يؤكدون أن الصراع الطبقي، وليس الوظيفة، ىو السبب الوحيد لظاىرة التمييز الطبقي ففي 

عض بغية السيطرة عمى الحصة األكبر من كل مجتمع، تناضل الجماعات المختمفة وتتصارع مع بعضيا الب
موارد المجتمع وعندما تسيطر جماعة ما عمى السمطة في المجتمع فإنيا تستخدم ىذه السمطة لتحقق لنفسيا 
المزيد من المكاسب وذلك عمى حساب الجماعات األخرى التي تتموضع تحتيا في اليرمية االجتماعية، كما 

 سات المجتمع لتبقي السمطة في عيدتيا.تسخر جماعات النخبة ىذه مختمف مؤس
 
 كيف تحافظ الطبقات المسيطرة عمى السمطة؟ .4

تقدم لنا أوروبا الصور الوسطى مثااًل عن قوة األيدولوجية فقد كانت األراضي الزراعية ىي المصدر الوحيد 
األراضي في لمثروة في نظام المنازل الذي كان سائدًا في أوروبا في تمك العصور، وانحصرت ممكية ىذه 

أيدي النبالء والكنيسة، في حين كان بقية أفراد المجتمع مجرد عوام )أو أقنان( ُيباعون وُيشَتَرْون مع 
األراضي، ورغم ذلك استمر ىؤالء األقنان بزراعة األرض بعرق جبينيم وعن ثم تقديم خيراتيا لسادتيم عامًا 

لى الخضوع ليذا االستغالل؟ في الحقيقة يمكن إرجاع بعد عام وعمى امتداد القرون، فما السبب الذي دفعيم إ
 نجاح الطبقات المسيطرة في السيطرة عمى المجتمع عمى امتداد العصور إلى األسباب التالية:

لم يكن بإمكان الفئات المسيطرة االعتماد عمى القوة وحدىا في إخضاع طبقات  السيطرة عمى األفكار:  1.
ألن المجوء العنف كان سيؤدي إلى الثورة، لذا عمدت ىذه الفئات إلى العوام ليذه الفترة الطويمة، وذلك 

استخدام األيدولوجيات )أي المعتقدات التي تحكم نظرة اإلنسان إلى العالم من حولو( وذلك إلقناع 
أي أن  حق المموك اإلليياألقنان بالخضوع لسيطرتيم طورت الفئات المسيطرة ليذه الغاية أيدولوجية 

يمنح المموك سمطتيم الدنيوية، ويمنح ىؤالء المموك ىذه السمطة لمن يشاؤون من النبالء،  الخالق ىو من
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والذين كانت طاعتيم واجبة أما عصيانيم فيو بمثابة عصيان لمخالق يستوجب معو عقاب المذنب في 
 اآلخرة.

حركة المعمومات تمجأ الطبقات المييمنة في العديد من الحاالت إلى السيطرة عمى  التحكم بالمعمومات:  2.
ضمن المجتمع وذلك لمحفاظ عمى سيطرتيا عمى أفراده، حيث نجد مثاًل أن النظم الديكتاتورية تمارس 
ىذه السيطرة من خالل التيديد باستخدام القوة، حيث يتم خنق أي صوت معارض بأعنف الوسائل، في 

جيو وسائل اإلعالم بحيث ال حين تعمد النظم الديمقراطية إلى تمويو ىذه السيطرة وذلك من خالل تو 
 تبث إال ما ينسجم مع مصمحة ىذه النظم.

تعتبر التقنيات الحديثة سالحًا في يد الطبقات المسيطرة حيث يمكنيا مثاًل  استخدام التقنية الحديثة:  3.
التنصت عمى اليواتف لمعرفة ما يجري داخل المجتمع بشكل مباشر، إال أن ىذه التقنية سيف ذو 

يا تسيل سيطرة السمطة إال أنيا تجعل التحكم بالمعمومات أصعب بكثر، وىذا ما نشيده حدين، فرغم أن
اليوم مع تطور اإلنترنت وتقنياتيا المرافقة التي تجعل من شبو المستحيل عمى الطبقات المسيطرة أن 

 تتحكم بيا.
األفكار تحافظ الطبقات المسيطرة عمى مواضعيا في اليرمية االجتماعية وذلك بالسيطرة عمى 

 والمعمومات وتسخيرىا لمصمحتيا، وذلك وفق العديد من الطرق التي ُيعتبر استخدام القوة أقميا فعالية.
 

 التمييز الطبقي العالمي .5
 العوالم الثالثة1.5. 

ال يقتصر التمييز الطبقي عمى التمييز بين أفراد المجتمع الواعد بل يتعداه إلى التمييز بين األمم والدول 
مايسمى بالتمييز الطبقي العالمي، وحتى وقت قريب كان العالم مقسومًا إلى ثالثة معسكرات أساسية ونشوء 

 دعيت العالم األول، الثاني والثالث:
 الدول الصناعية الرأسمالية الغنية من تألف العالم األول 
 الدول الشيوعية وعمى رأسيا االتحاد السوفيتي وشمل العالم الثاني 
 صطمح دول العالم الثالث لإلشارة إلى كافة الدول التي ال تنتمي إلى أي من في حين استخدم م

 المعسكرين السابقين
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إال أن ىذا التقسيم تغير بعد انييار المنظومة الشيوعية، وأصبحت دول العالم تصنف تبعًا لتقدميا الصناعي 
 األقل تقدمًا:إلى الدول الصناعية األكثر تقدمًا، الدول النامية، والدول النامية 

تشمل ىذه الفئة كاًل من الواليات المتحدة األمريكية وكندا في أمريكية  الدول الصناعية األكثر تقدمًا:  1.
الشمالية، فرنسا، إنكمترا، ألمانيا، ايطاليا، سويسرا وبقية الدول الصناعية في أوروبا، اليابان في آسيا 

قيانوسية وتعتبر كل واحدة من ىذه الدول دولة رأسمالية باإلضافة إلى أستراليا ونيوزلندة في القارة األو 
% من 19ميما كانت التسمية التي تطمقيا عمى نظام الحكم الذي تتبعو ال تمتد ىذه الدول إال عمى 

% من سكان العالم إال أنيم يتمتعون بالقسم 94مساحة العالم كما أن مواطنييا ال يشكمون أكثر من 
 األعظم من ثروتو.

تشمل ىذه الفئة معظم أمم االتحاد السوفيتي السابق وبقية الدول والنظم التي تحالفت معو  نامية:الدول ال  2.
% من مساحة األرض وال تتجاوز نسبة 02في أوروبا الشرقية، تمتد ىذه األمم عمى مساحة ال تتعدى 

الفئة % من سكان العالم وفي الحقيقة من الصعب تصنيف الدول بحيث تقع ضمن ىذه 19مواطنييا 
وبالمختصر يمكننا القول أن سكان ىذه الدول يتمتعون بمستوى دخل أعمى من مستوى دخل سكان 

 الدول األفقر، إال أنو يبقى أقل من مستوى دخل مواطني الدول األكثر تقدمًا.
يعمل معظم سكان ىذه الدول بالزراعة وىم يشكمون النسبة األكبر من سكان  الدول النامية األقل تقدمًا:  3.

% من سكان العالم كما أن مساحة ىذه الدول مجتمعة تعادل تقريبًا 31العالم حيث تتجاوز نسبتيم 
% من مساحة العالم يعيش معظم سكان ىذه الدول تحت خط الفقر أو أعمى منو بقميل في ظروف 21

ى ىذه الدول معيشية سيئة، باإلضافة إلى ذلك فإن سيطرة الدول الرأسمالية المباشرة أو غير المباشرة عم
 غالبًا ما تعيق أي محاولة لمتطوير واإلصالح يمكن أن تقوم بيا أي منيا.

 
 النظريات2.5. 

ىناك ثالث نظريات تشرح األسباب التي تدفع ببعض الدول إلى استغالل الدول األخرى، مما يؤدي بالتالي 
 إلى التمييز الطبقي بين األمم، وىذه النظريات ىي:

تشرح نظرية النزعة االستعمارية كيف استطاعت الدول الرائدة في مجال الصناعة  النزعة االستعمارية:  1.
، ومع 9532أن تييمن عمى باقي دول العالم. فمنذ انطالق الثورة الصناعية في بريطانيا حوالي عام 

تطوير انتشارىا في باقي الدول األوروبية، بدأت ىذه الدول، التي استغمت شيئًا من عائداتيا المتزايدة في 
 السفن السريعة والمعدات الحربية، باحتالل األمم األضعف منيا وتحويميا إلى مستعمرات تابعة ليا.

لم تكتِف الدول المستعمرة بمجرد السيطرة السياسية واالقتصادية عمى األمم التابعة ليا بل عمت أيضًا 
دت رسم الحدود بين الدول إلى إعادة رسم خريطة العالم بالشكل الذي يتوافق مع مصالحيا حيث أعا

دون أن تراعي أي من االعتبارات الوطنية، القبمية أو الحضارية التي توحد عادة بين مواطني الدولة 
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الواحدة. وىذا ما فعمتو كل من بريطانيا وفرنسا عندما أعادتا رسم خريطة الوطن العربي، وىذا يفسر 
 ة االستقامة.لماذا تبدو حدود بعض الدول مثل ليبيا والكويت شديد

( نظرية النظام العالمي Immanuel Wallterstienوضع إيمانويل والترشتاين ) نظرية النظام العالمي:  2.
بيدف تفسير ظاىره التمييز الطبقي العالمي حيث الحظ أن عممية التصنيع تقسم األمم إلى أربعة فئات 

 أساسية ىي:
 :وىي الدول التي تحولت إلى دول صناعية قبل غيرىا من الدول )وىي بريطانيا، ىولندا،  دول النواة

 فرنسا وألمانيا لكن في مرحمة الحقة( وسرعان ما أصبحت ىذه الدول األغنى واألقوى في العالم.
 :وىي دول منطقة حوض البحر المتوسط والتي استطاعت أن تطور اقتصادًا  الدول شبو المحيطية

 وثروة ال بأس بيا عن طريق التبادل التجاري مع دول النواة. مستقراً 
 :وىي دول أوروبا الشرقية التي بقي اقتصادىا معتمدًا عمى بيع المحاصيل الزراعية  الدول المحيطية

 إلى دول النواة وبالتالي كان تطورىا أبطأ من تطور الفئتين السابقتين.
 :وأفريقيا. وتشمل معظم دول آسيا دول المنطقة الخارجية 

وأدت عولمة  وقد أدى تطور الرأسمالية إلى تغير ىذه الفئات فمم تعد آسيا مثاًل خارج العجمة الرأسمالية.
إلى تقوية الروابط والصالت بين مختمف دول  -أي تبني معظم دول العالم لالقتصاد الرأسمالي  -الرأسمالية 

داخمة إلى درجة أن ما يحدث في أي مكان في العالم، العالم، حيث أصبحت العالقات اإلنتاجية والتجارية مت
يؤثر عمى العالم ككل، وبالتالي أصبحت جميع مجتمعات األرض جزءا من النظام العالمي الجديد وال يمكنيا 

 أن تنفصل عنو.
( نظرية مخالفة تمامًا لكل ما John Kenneth Gallbraithطرح جون كينيث غالبرايث ) ثقافة الفقر:  3.

سير ظاىره التمييز الطبقي العالمي، حيث افترض أن ثقافة وحضارة الدول النامية ىي السبب سبق في تف
وىي أسموب  –في تخمف ىذه الدول وقد ادعى غالبرايث أن بعض الدول ال تزال عالقة في ثقافة الفقر 

سكان  معيشي يساىم في توارث الفقر عبر األجيال. وقد شرح غالبرايث نظريتو كما يمي بما أن معظم
الدول الفقيرة ال يعدون أكثر من مجرد فالحين، فإن حياتيم ترتبط باألرض بشكل وثيق وال تتحمل أي 
مخاطرة أو خطأ من أي نوع، وىذا ما يدفعيم إلى االلتزام بالطرائق التقميدية التي يعرفونيا وتجنب تجربة 

ر الذي يؤدي إلى تقيقر اإلنتاج ككل الطرق األكثر تقدمًا والتي يخافون أن يفشموا في استخداميا، األم
 وتراجع مستواىم المعيشي.
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 الكممات المفتاحية
 –العمـ البرىاني  -باطف التاريخ  -حضارة التاريخ  -عمـ العمراف  -التاريخ  -المقدمة  -ابف خمدوف 
 االستنباط  -المنيج االستقرائي التاريخي  -المنيج  -المقدمات  -المسائؿ  -األعراض الذاتية  -الموضوع 
 معنى الممؾ: –الدولة  -المقدمات 

 
 ممخص

عمى العالـ العربي الكبير ابف خمدوف، وذلؾ عمى امتداد حياتو الخصبة  يتعرؼ الطالب في ىذه الوحدة
والغنية باألحداث. كما تمقي ىذه الوحدة الضوء عمى عمـ العمراف، وىو العمـ الذي أسسو ابف خمدوف بيدؼ 

 دراسة الدوؿ وتاريخيا بشكؿ عممي دقيؽ.
 

 أهداف تعميمية
 يتعرؼ الطالب في ىذا الفصؿ عمى:

 ابف خمدوف ومراحميا األساسيةموجز حياة  .1
 مرحمة التممذة 
 مرحمة المغامرات السياسية 
 مرحمة العزلة والتأليؼ 
 مرحمة التدريس والقضاء 

 التاريخ مف وجية نظر ايف خمدوف .2
 حضارة التاريخ 
 باطف التاريخ 
  مدخؿ إلى عمـ العمراف -معيار تصحيح األخبار 

 مقدمة إلى عمـ العمراف .3
 العمـ البرىاني 
 ـ العمراف كعمـ برىانيتعريؼ عم 
 منيج عمـ العمراف 
 مقدمات ابف خمدوف 
  الدولة –محور النظرية 

 مقارنة عمـ العمراف وعمـ االجتماع .4
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 المخطط
 حياة ابف خمدوف 
  وجية نظر ابف خمدوفمف التاريخ 
 مقدمة إلى عمـ العمراف 
  الدولة –محور النظرية 
 مقارنة عمـ العمراف وعمـ االجتماع 
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 حياة ابن خمدون .1
ىػ(  808 - 732د الرحمف بف محمد بف خمدوف الذي ولد وتوفي في الفترة بيف )باف خمدوف ىو أبو زيد ع

وىو مؤرخ وفيمسوؼ اجتماعي، عربي مسمـ، ينتيي نسبو إلى وائؿ بف حجر مف عرب اليمف وفي وصؼ 
االستقراء واالستنتاج، المؤرخيف لشخصية ابف خمدوف يتجّمى بأنو كاف واسع االطالع، غزير العمـ، عميؽ 

قرار األصوؿ واألحكاـ  كما كاف قوي الحدس في التحميؿ والمقارنة، موفقًا في ضبط العمؿ والعوامؿ، وا 
 والقواعد واألسس

 لقد جرى الباحثوف، والمعنيوف بالدراسات الخمدونية عمى تقسيـ أطوار حياة ابف خمدوف كما يمي:
 ىػ. 357 - 732تونس  : مرحمة التممذة 
  ىػ. 776 - 754المغرب والجزائر واألندلس حمة المغامرات السياسية:مر 
 :ىػ. 780 - 776قمعة ابف سالمة في الجزائر  مرحمة العزلة والتأليؼ 
 :ىػ  808 - 784ىػ ثـ القاىرة  387 - 780تونس  مرحمة التدريس والقضاء وتنقيح وتتميـ مؤلفو

 )سنة وفاتو(.
 

 يد مف المؤلفات اليامة نذكر منيا:ألؼ ابف خمدوف العد أشير مؤلفاتو:
يتحدث فيو ابف خمدوف عف حياة األغالبة وتاريخ تعمير صقمية، وقد ُترجـ ىذا الكتاب إلى  ديواف العبر:  1.

 .عدة لغات أجنبية وباألخص الفرنسية
اشتير ابف خمدوف بمقدمتو التي ىي جزء مف كتابو الضخـ  كتاب تاريخ ابف خمدوف ذو المقدمة الشييرة:  2.
ذي ألفو في التاريخ العاـ وسماه كتاب العبر وديواف المبتدأ والخبر في أياـ العرب والعجـ والبربر ومف ال

 عاصرىـ مف ذوي السمطاف األكبر، وىذا الكتاب يشمؿ المقدمة ومعيا:
 الكتاب األوؿ: في العمراف وطبيعتو 
 الكتاب الثاني: ويشتمؿ عمى أخبار العرب وأجياليـ 
 فيعرض لنا أخبار البربر ومف يمييـأما الكتاب الثالث : 

وقد عالج ابف خمدوف في ىذه المقدمة واقعات العمراف البشري، التي تشمؿ كؿ القواعد في االتجاىات العامة 
الظواهر التي يسمكيا أفراد المجتمع في تنظيـ شؤونيـ الجماعية، وضبط العالقات وتنسيقيا أي بعبارة أخرى 

 .االجتماعية
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 التممذةمرحمة 1.1. 
في بيت والده الذي كاف بيت عمـ  وـ(، وقضى طفولت 1332ىػ ) 732ولد ابف خمدوف في تونس عاـ 

ورئاسة. نزح أىمو مف األندلس أوساط القرف السابع لميجرة، وذلؾ عندما بدأت أطراؼ األندلس تسقط في يد 
 األسباف.

أساتذة تونس آنذاؾ، بحفظ القرآف، لينتقؿ بعد بدأ ابف خمدوف دراستو مبكرًا، واستيّميا، عمى يد والده وبعض 
 ذلؾ إلى دراسة العمـو المغوية الدينية مف حديث وفقو ونحو وآداب.

عمى أف بداية تفتح فكره كانت عمى يد أبي عبدهلل بف إبراىيـ اآلبمي، الذي لطالما اعتبره ابف خمدوف فيمسوؼ 
عمر ابف خمدوف ال يتجاوز السادسة عشرة،  عصره بال منازع، وقد حصؿ أوؿ اتصاؿ بينيما عندما كاف

وذلؾ بفضؿ الزمالة التي ربطت بيف اآلبمي ووالد ابف خمدوف، وقد اىتـ ابف خمدوف في ىذه المرحمة المبكرة 
ف كاف موقفو مف ىذه العموـ سيتغير الحقًا أثناء  مف حياتو بدراسة العمـو العقمية والسيما العمـ اإلليي، وا 

 كيولتو وشيخوختو.
قد استطاع ابف خمدوف خالؿ المدة التي الـز فييا أستاذه اآلبمي في تونس أواًل وفي فاس ثانيًا أف يتعرؼ و 

عمى جوانب ميمة مف الفكر الفمسفي في اإلسالـ إال أف مغادرة اآلبمي لتونس، وخمو البالد مف المشايخ 
الذي ذىب بحياة الكثيريف منيـ، واألساتذة بسبب عودتيـ إلى المغرب األقصى، أو بسبب الطاعوف الجارؼ 

كؿ ىذا جعؿ صاحبنا يشعر بالوحدة والفراغ، مما دفعو إلى الرحيؿ إلى فاس لاللتحاؽ بأستاذه، خاصة 
 اآلبمي.

عندما عـز ابف خمدوف عمى الرحيؿ حاوؿ أخوه منعو، إال أنو استطاع التحايؿ عمى أخيو وتحقيؽ رغبتو 
كتابو التعريؼ عف حرب قامت بيف أبي زيد الحفصي، المطالب  بالسفر إلى فاس ويحدثنا ابف خمدوف في

بعرش تونس، وبيف ابف تافراكيف المستبد يومئذ بيذا العرش، وأف ىذا األخير كاف بحاجة لمف يكتب العالمة 
عف سمطانو، فاستدعى ابف خمدوف وأسند الميمة إليو فقبميا عمى الفور ليتمكف مف المحاؽ بأستاذه، وفعاًل 

ىػ، وبمجرد وصولو انكب عمى الدراسة والتحصيؿ غير ميتـ  753خمدوف إلى المغرب عاـ  وصؿ ابف
بوظيفة الكتابة والتوقيع التي أسندىا إليو سمطاف فاس آنذاؾ أبو عناف المريني، والذي رأى فييا منصبًا ال 

 يتناسب مع ما تقمده أجداده مف وظائؼ عميا.
مف حاشية السمطاف في ثالثة منيا وكسجيف في السنتيف قضى ابف خمدوف خمس سنوات في فاس، كرجؿ 

المتبقيتف، وقد عكؼ في السنوات الخمس عمى دراسة ما استطاع مف المعارؼ والكتب، وكاف أساتذتو في 
فاس خميطًا مف عمماء ميتميف بالعقميات وآخريف منكبيف عمى الفقييات وفريؽ ثالث ييتـ باألدب وعمـو المغة 

ف خمدوف قد حصؿ في فاس عمى بغيتو مف العمـو والنقمية معًا فيو مف جية أتـ دراستو ويمكف القوؿ إف اب
الفمسفية عمى يد أستاذه اآلبمي، كما عاد مف جية ثانية إلى العمـو الدينية والمغوية ليدرسيا بعمؽ وتفصيؿ 

 .تونس في أميات الكتب، بعد أف كاف قد بدأ بدراستيا في المتوف والمختصرات أياـ تممذتو في
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 مرحمة المغامرات السياسية2.1. 
لـ تكف مدينة فاس في عيد أبي عناف مدينة عمـ فقط، بؿ كانت كذلؾ عاصمة سياسية، تضـ سياسييف 
محترفيف وىواة، داخؿ حاشية السمطاف وخارجيا، كما كانوا مف مختمؼ الجنسيات والخمفيات وكاف مف 

ؽ، بيؤالء السياسييف ويحتط بيـ ويشاركيـ أحاديثيـ الطبيعي أف يتصؿ ابف خمدوف، وىو الشاب المرمو 
 .ومؤامراتيـ عمى السواء

كاف أبو عبد اهلل محمد بف أبي زكرياء الحفصي عمى رأس مف تعرؼ عمييـ ابف خمدوف مف رجاؿ السياسة، 
المنتظميف في سمؾ حاشية السمطاف، والذي كاف أمير بجاية، إحدى عواصـ المغرب األوسط الذي قامت فيو 
إمارات متنافسة متطاحنة )والسيما تمماساف، بجاية، قستنطينة( ولقد تنازؿ ىذا األخير مكرىًا عف ثغر بجاية 

 السمطاف أبي عناف الذي أنزؿ فييا عمالو ونقؿ األمير معو إلى المغرب وجعمو مف حاشيتو.
ىذه الغيرة ليممؤوا صدر  إال أف عالقة ابف خمدوف باألمير أثارت غيرة السمطاف، واستغؿ بعض أفراد حاشيتو

السمطاف تجاه كؿ مف األمير وابف خمدوف، ومف ثـّ كاف أف سقط السمطاف مريضًا فرفع إليو بعض ىؤالء 
المنافسيف أثناء مرضو خبرًا عف أف األمير يسعى لمفرار إلى بجاية وأف ابف خمدوف يساعده في ذلؾ بعد أف 

بجاية، وقد أثار ىذا الخبر غضب السمطاف فأمر باعتقاؿ كؿ يوليو الحجابة ما إف يستعيد  وعده األمير بأف
 .مف األمير وابف خمدوف

ر محمد، أما ىو فبقي في يكانت ىذه ىي النكبة األولى التي تعرض ليا ابف خمدوف وقد أطمؽ سراح األم
و ىػ إلى أف رفع إلى السمطاف خالؿ مرضو قصيدة يستعطفو فييا مما جعم 759 - 758السجف مدة سنتيف 

ىػ واستبد بالدولة مف بعده الوزير الحسف  759يعد باإلفراج عنو غير أف المنية عاجمت السمطاف آخر سنة 
بف عمر الذي بادر إلى إطالؽ سراح جماعة مف المعتقميف كاف ابف خمدوف واحدًا مف بينيـ وقد طمب ابف 

عاده إلى ما كاف عميو مف قبؿ، خمدوف مف الوزير المذكور السماح لو بالعودة إلى بالده تونس، فرفض وأ
 .مكرمًا إياه محسنًا لو

ولما ثار زعماء بني مريف عمى الحسف بف عمر وسمطانو السعيد بف أبي عناف وولوا عمييـ منصور بف 
سميماف أحد حفدة يعقوب بف اسحؽ جد مموؾ بني مريف، دخؿ ابف خمدوف في خدمتو إلى أف عاد أبو سالـ، 

س التي كاف أخوه قد نفاه إلييا يـو انتزع الممؾ مف والده وقد قاـ أبو سالـ ىذا شقيؽ أبي عناف مف األندل
بالمطالبة بعرش أبيو مستعينًا بوزيره الخطيب بف مروؽ الذي استعاف بدوره بابف خمدوف في إقناع شيوخ بني 

نس مساندة ابف مريف لما كاف بينو وبينيـ مف محبة وائتالؼ وعندما استقر أبو سالـ عمى عرش أجداده لـ ي
 .خمدوف فأسند إليو خطة المظالـ وىو منصب قضائي رفيع ال يتواله عادة إال كبار الفقياء

ىػ( إذ سرعاف ما استبد عميو وزيره ابف مرزوؽ  762 - 760غير أف عيد السمطاف أبي سالـ لـ يدـ طوياًل )
عبد اهلل الفودودي مف الثورة عمى ليصبح اآلمر المطمؽ، األمر الذي دفع بشيوخ بني مريف بقيادة عمر بف 

أبي سالـ وقتمو، واستأثر عمر بف عبداهلل بسدة الحكـ وقد كاف البف خمدوف صداقة قديمة مع مف عيد أبي 
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عناف مع الوزير عمر بف عبداهلل ىذا، فأقره في وظائفو وزاد مف إكرامو إال أف صاحبنا لـ يرض بيذا فقد 
منصب بكثير، فأعرض عف الوزير المذكور وطمب منو السماح إلى كاف يسمو إلى ما ىو أرفع مف ىذا ال

العودة إلى بمده تونس، إال أف الوزير رفض طمبو مخافة أف يدخؿ صاحبنا في خدعة بني عبد الواد الذيف 
استرجعوا ممكيـ مف بني مريف في تممساف وبعد مساع ووساطات وافؽ الوزير عمى مغادرة ابف خمدوف فاسًا 

رج عمى تممساف، فاختار ابف خمدوف الذىاب إلى األندلس عند زميمو سمطاف غرناطة مف بني شريطة أال يع
األحمر، ووزيرىا الشيير لساف الديف بف الخطيب، وكاف قد تعرؼ عمييما أثناء لجوءىما إلى فاس في عيد 

 السمطاف أبي سالـ.
استقبااًل عظيمًا وفي العاـ التالي قاـ ىػ فاستقبمو سمطانيا ووزيرىا  764سافر ابف خمدوف إلى األندلس سنة 

ابف خمدوف بميمة لمسمطاف األحمر لدى ممؾ قشتالة اإلسباني إلتماـ عقد الصمح بينيـ فنجح في سفارتو، 
مما زاد في حظوتو لدى السمطاف فاعتـز االستقرار ىناؾ إال أف العالقة بيف ابف خمدوف وزميمو ابف الخطيب 

ر السعاة جيدًا في إثارت غيرة وزير غرناطة وأحس صاحبنا بذلؾ، فخشي سرعاف ما تعكرت، حيث لـ يوف
ىػ، وصمت  766مف بطش األمير وىو المستبد بأمر الدولة يومئذ. وفي ىذا الوقت بالذات، أي حوالي عاـ 

ابف خمدوف رسالة مف صديقو القديـ أبي عبداهلل صاحب بجاية يخبره فييا بنجاحو في استعادة إمارتو ويطمب 
يو القدوـ إليو لتولي منصب الحجابة الذي وعده بو وقد كانت تمؾ فرصة سانحة مكنت ابف خمدوف مف إل

 مغادرة األندلس بسالـ بؿ معززًا مكرمًا مزودًا بمرسوـ تشييع مف إمالء ابف الخطيب نفسو.
مستقؿ وصؿ ابف خمدوف بتوليو منصب الحجابة في إمارة بجاية إلى قمة مطامحو، فقد أصبح مف جية ال

بأمر الدولة، كما أصبح مف جية أخرى المحدث بالمسجد غير أف ابف خمدوف المتربع عمى قمة المجد كاف 
في واد وما تخبئو لو األقدار في واد آخر، فما ىي إال سنة أو أقؿ حتى ىوى مف مرتبة المستبد بأمر الدولة 

بجاية وأمر قستنطينة انتيت بانتصار  إلى مرتبة الالجئ المشرد وذلؾ بعد أف قامت حرب طاحنة بيف أمير
ىذا األخير ومقتؿ أمير بجاية وقد كانت ىذه الحادثة نقطة تحوؿ خطيرة في تفكير ابف خمدوف وسموكو حيث 
نجده يرفض عرض صاحب تممساف في القدـو إليو تولي منصب الحجابة، بعد أف قرر االنصراؼ عف 

يابة عنو ورغـ أف الخروج مف الميداف السياسي أصعب المناصب السياسية ويكتفي بإرساؿ أخيو يحي لمن
بكثير مف الدخوؿ إليو، إال أف ابف خمدوف استطاع كبح جماح طموحو السياسي إلى حد كبير، حيث نجده 
منصرفًا عف الوظائؼ انصرافًا كميًا ال يشارؾ في السياسة إال مف بعيد، وذلؾ في الفترة التي تمتد بيف نكبتو 

 ىػ(. 776 - 767و في قمعة بني سالمة وانصرافو إلى التأليؼ، وىي فترة عشر سنوات )ىذه وبيف اعتزال
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 مرحمة العزلة والتأليف3.1. 
ىػ حيث أقاـ ابف  776تبدأ مرحمة العزلة والتأليؼ في حياة ابف خمدوف بوصولو إلى قمعة بني سالمة عاـ 

خالؿ ىذه السنوات عمى تأليؼ كتابو  ىػ( وقد انكب 780 - 776خمدوف في ىذه القمعة أربعة سنوات )
الشيير تاريخ ابف خمدوف ولعؿ أبرز ما في ىذا الكتاب ىو مقدمتو الشييرة التي أصبحت مالزمة السـ ابف 

تكشؼ لنا الدراسة النقدية العميقة لمقدمة ابف خمدوف أمرًا ىامًا وىو أف ابف خمدوف  .خمدوف حتى يومنا ىذا
عقب وصولو إلى القمعة مباشرة أي قبؿ الشروع بالمقدمة، إال أنو  -لتاريخ كاف قد بدأ في عممية كتابة ا

وخالؿ تنظيمو لممعمومات التي استقاىا مف ىنا وىناؾ، ومراجعتو ألميات الكتب المتوافرة لديو آنذاؾ راعو ما 
حظات اشتممت عميو تمؾ الكتب مف أخبار خرافية ومبالغات وأخطاء، فقفز إلى ذىنو ما ترسب فيو مف مال

واستنتاجات في شؤوف السياسة واالجتماع مما دفعو إلى التفكير في وضع أصوؿ وقواعد لمكتابة التاريخية 
 مقدمة ابف خمدوف.د فكانت النتيجة ىذا العمؿ المبدع الذي كتب لو الخمو 

 
 مرحمة التدريس والقضاء4.1. 

استقر بالحاضرة انياؿ عميو طمبة ىػ إلى مدينة تونس عاصمة الحفصييف ولما  780رجع ابف خمدوف سنة 
 .العمـ، فأثار ذلؾ حفيظة بعض شيوخ جامع الزيتونة، عمى رأسيـ ابف عرفة

قرر ابف خمدوف الذي كاف قد ضاؽ ذرعًا بأجواء السعاية التي كانت تالحقو منذ شبابو في منطقة المغرب 
ىػ أياـ حكـ الممؾ الظاىر برقوؽ، و بالقاىرة باشر التدريس باألزىر  784العربي، اليجرة إلى مصر سنة 

ىػ في منصب قاضي القضاة  786حيث ذاع صيتو كفقيو مالكي متبحر في عموـ الديف، فعيف سنة 
المالكييف. وفي تمؾ السنة نفسيا غرؽ المركب البحري الذي كاف يقؿ زوجتو و أبناءه القادميف مف تونس، 

 أخطر حدث أثر فيو، رغـ كثرة المصائب التي ألمت بو سابقًا. فكاف ذلؾ المصاب
ىػ  801ىػ لمحج، و سنة  789أقاـ ابف خمدوف في مصر قرابة أربعة وعشريف عامًا لـ يغادرىا إال سنة 

ىػ لمشاـ برفقة السمطاف الناصر فرج الذي خرج لمدفاع عنيا ضد زحؼ المغوؿ  802لزيارة القدس، و سنة 
ؾ بعد ىزيمة الناصر فرج وعودتو إلى مصر أجبر ابف خمدوف عمى البقاء في الشاـ جميسًا بقيادة تيمورلن

لتيمورلنؾ، الذي قدر، رغـ وحشيتو، ذكاء ابف خمدوف وسعة عممو ولما ضجر ابف خمدوف مف جو المعارؾ 
ي ال وعف غربتو داخؿ بالط مغولي، استأذف تيمورلنؾ لمعودة إلى مصر بحجة أنو ذاىب لجمب كتبو الت

يستغني عنيا، لكنو في قرارة نفسو كاف قد عـز عمى عدـ الرجوع، فأذف لو وبعد عودتو إلى مصر نقح كتبو 
ىػ، وكاف حينئذ قاضي قضاة المالكية فييا، ودفف في القاىرة  808وأتميا، ثـ وافتو المنية في رمضاف عاـ 

 .بمقابر الصوفية خارح باب النصر
  

ISSN: 2617-989X 85 



Introduction to Sociology _ Ch 6 
 

 

 دونوجهة نظر ابن خممن التاريخ  .2
لـ يكف االىتماـ بالتاريخ، سواء في عصر ابف خمدوف أو في العصور التي سبقتو، حكرًا عمى ىذه الفئة أو 
تمؾ، فمقد رافؽ نشوء ونمو الحضارة اإلسالمية في مختمؼ عصورىا، بؿ يمكف القوؿ بصورة عامة إف 

لفنوف والعموـ التي عرفتيا ىذه الحضارة اإلسالمية ىي بمعنى مف المعاني حضارة التاريخ، ذلؾ ألف مختمؼ ا
الحضارة قد نشأت وتطورت مف خالؿ االىتماـ بالماضي بشكؿ مف األشكاؿ نعـ لقد كاف الحاضر 
ومشكالتو ىو دومًا الباعث عمى التساؤؿ والبحث، إال أف عممية البحث عف الجواب كانت تتـ دومًا في وقائع 

 .الماضي
بدعة جديدة في المجتمع اإلسالمي، إال أف الجديد الذي جاء بو ابف  ورغـ أف االىتماـ بالتاريخ لـ يكف يوماً 

خمدوف والذي يتطمب عناية خاصة ىو تصوره لما عبر عنو بباطف التاريخ والذي يعرفو ابف خمدوف بأنو: 
نظر وتحقيؽ، وتعميؿ لمكائنات ومبادييا دقيؽ، وعمـ بكيفيات الوقائع وأسبابيا عميؽ، فيو لذلؾ أصيؿ في 

 مة عريؽ، وجدير بأف يعد في عموميا وخميؽ.الحك
كانت المشكمة األساسية في وعي ابف خمدوف ىي مشكمة الصراع المرير مف أجؿ الحكـ، أي ىذه اإلمارات 
والممالؾ التي ال تقوـ إال لتسقط وتنيار وعندما تتعدى المشكمة نطاؽ الفرد وحدود تجربتو الشخصية، أي 

كمشكمة، تأخذ بجماع وعي اإلنساف. وتستفز تفكيره، يكوف االتجاه إلى الماضي عندما يطرح الحاضر نفسو 
 والمجوء إلى التاريخ، أمرًا طبيعيًا.

ومف ىنا فقد اتجو ابف خمدوف إلى التاريخ يطمب منو الدروس والعبر التي مف شأنيا أف تساعده عمى فيـ 
التجربة السياسية واالجتماعية الغنية، سرعاف الحاضر ومشاكمو، إال أف ابف خمدوف صاحب الفكر االنتقادي و 

ما اكتشؼ أف كتب المؤرخيف ال يمكف أف تُقبؿ عمى عالتيا، فعالوة عمى ما تضمنتو ىذه الكتب مف أوىاـ 
ومغالط، فيناؾ عنصر آخر يطعف فييا، ذلؾ أف المؤرخيف القدامى قد كتبوا ما كتبوه تحت ضغط الظروؼ 

روا بما يجري حوليـ ودونوه ليجاري اىتمامات معاصرييـ، والسيما المموؾ التي عاشوا في كنفيا، حيث تأث
 والحكاـ منيـ.

وىكذا فإف إعادة كتابة التاريخ، أصبحت ضرورة تفرض نفسيا في عصر ابف خمدوف الذي كاف واعيًا 
ت لممنعطؼ التاريخي الخطير الذي شيده ذلؾ العصر، والذي يتمثؿ خاصة في التراجع الخطير الذي كان

الحضارة اإلسالمية تشيده في ذلؾ الوقت، ولقد شعر ابف خمدوف بحقيقة ىذا التراجع كمطمع لتحوؿ جذري 
 .ستكوف نتيجتو خمؽ جديد، ونشأة مستأنفة، وعالـ محدث عمى حد قولو
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اكتشؼ ابف خمدوف إذًا الحوار الجدلي القائـ أبدًا بيف الماضي والحاضر ففي حيف تدفعنا مشاكؿ الحاضر 
ى الرجوع إلى الماضي، نجد أف ىذا األخير يردنا بدوره إلى الحاضر، فالماضي أشبو باآلتي مف الماء إل

 .بالماء، وكما يتوقؼ فيـ الحاضر عمى الرجوع إلى الماضي، يتوقؼ فيـ الماضى عمى فيـ الحاضر
ير بوضع قانوف تمكف ابف خمدوف مف اكتشاؼ الخيط الذي يربط الماضي بالحاضر وىذا ما دفعو إلى التفك
ؽ المؤرخوف طريو لتمييز الحقيقي عف المختمؽ مف الوقائع التاريخية، قانوف يكوف بمثابة معيار يتحرى ب

 وفيما يمي شرح لممعيار الذي عرؼ بمعيار تصحيح األخبار. .الصدؽ والصواب فيما ينقمونو
تصر عمى كشؼ عدـ التزاـ الراوي وجد ابف خمدوف أف نقد الرواة ال يكفي وحده في التاريخ، ألف فائدتو تق

بالموضوعية في تدوينو التاريخ، ولذا يرى ابف خمدوف أنو ال بد مف نقد الرواية نفسيا أي التأكد مف معقولية 
مضموف الخبر، ومطابقتو لما يقره العقؿ، والمقصود ىنا اإلمكاف الواقعي أي أف الحكـ عمى التاريخ ينبغي 

ي الذي يستمد مفاىيمو وقوانينو مف الواقع مباشرة، والسيما الواقع االجتماعي، أف يجري بوساطة العقؿ التجريب
ذلؾ ألنو لما كانت الحوادث التاريخية، حوادث اجتماعية بالدرجة األولى فال بد لممؤرخ مف اإلطالع عمى 
ع كيفية وقوعيا ومف ثـ ال بد لو مف إدراؾ خصوصية كؿ أمة وكؿ بمد يدرس تاريخو وذلؾ حتى يستطي

كاف ابف خمدوف يسعى إذًا إلى جعؿ التاريخ شاىدًا عمى نفسو فميس  .استيعاب أسباب األحداث التاريخية
التاريخ مف وجية نظره مجرد أحداث تتعاقب في الزماف دوف أف تخضع ألية عوامؿ خارجية، بؿ عمى 

ادث الطبيعية تجري وفؽ العكس ىناؾ خيوط تربط بيف مختمؼ األحداث، وتنظـ تعاقبيا الزمني فكما أف الحو 
قوانيف معينة، كذلؾ الوقائع االجتماعية والتاريخية ليا طبائع خاصة بيا ولذلؾ يقوؿ ابف خمدوف إف "القانوف 
في تمييز الحؽ مف الباطؿ في األخبار باإلمكاف واالستحالة، أف ننظر في االجتماع البشري الذي ىو 

 بمقتضى طبعو، وما يكوف عارضًا ال يعتمد بو.العمراف، ونميز ما يمحقو مف األحواؿ لذاتو و 
  

ISSN: 2617-989X 87 



Introduction to Sociology _ Ch 6 
 

 

 مقدمة إلى عمم العمران .3
 كاف المناطقة القدماء يروف أنو ال بد أف تتوافر في كؿ عمـ برىاني األركاف األربعة التالية:

.1 .ىو الموضوع الذي يتمحور حولو العمـ، مثؿ جسـ اإلنساف في العموـ الطبية الموضوع: 
التي تقع في موضوع العمـ وال تقع خارجة عنو، مثؿ الزوجية والفردية  الخصائص األعراض الذاتية:  2.

 .بالنسبة لألعداد واالتفاؽ واالختالؼ بالنسبة لمنغمات
ىي اجتماع األعراض الذاتية مع المواضيع، أي أف البحث والبرىاف في كؿ عمـ إنما  المسائؿ:  3.

ثبات نسبتيا إليو، ثـ  يدوراف حوؿ بياف األعراض الذاتية الخاصة بموضوع ىذا العمـ وشرحيا وا 
 .دراسة ىذه األعراض الذاتية نفسيا وبياف خواصيا وأحواليا

، وىي إما أف تكوف  المبادئ أو المقدمات:  وىي المسممات التي ينطمؽ منيا كؿ عمـ مف العمـو 4.
أوليات عقمية محضة، أو قضايا تجريبية ضرورية، أو مف قبيؿ الحدسيات، وىي تختمؼ مف عمـ 

 حسب طبيعة موضوع العمـ. آلخر
 

 تعريف عمم العمران كعمم برهاني 1.3.
 بنى ابف خمدوف عممو الجديد، عمـ العمراف، بحيث يوافؽ شروط العمـ األربعة وذلؾ كما يمي:

.1 .إف وضوع عمـ العمراف ىو االجتماع البشري الموضوع: 
ىي األعراض الذاتية التي ترافؽ االجتماع البشري أي الظواىر االجتماعية  األعراض الذاتية:  2.

 المختمفة.
ال تيدؼ أبحاث عمـ العمراف إلى دراسة القوانيف التي تسير وفقيا الظواىر االجتماعية  المسائؿ:  3.

 إنما إلى بياف أف الظواىر االجتماعية تحدث في العمراف البشري بفعؿ الطبع.
ال يشير ابف خمدوف مباشرة إلى المقدمات التي يقـو عمييا عمـ العمراف، لكنو  ات:المبادئ أو المقدم  4.

يؤكد مرارًا عمى أف براىينو في ىذا العمـ، إنما ىي براىيف وجودية طبيعية، بمعنى أنيا تستند عمى 
ما يحدث في الواقع االجتماعي. ومف ثمة فإف المبادئ التي يقوـ عمييا البرىاف في عمـ العمراف 

 ىي عبارة عف قضايا تجريبية اكتسبت يقينيا مف الحس والعقؿ معًا، أي بالمشاىدة والتكرار.
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 منهج عمم العمران2.3. 
 يمكف وصؼ المنيج الذي اتبعو ابف خمدوف في أبحاثو بأنو مزيج بيف المنيجيف التالييف:

ئيأ إلى حد ما وذلؾ ألنو يعتمد يمكف اعتبار منيج ابف خمدوف منيجًا استقرا المنيج االستقرائي التاريخي:  1.
في البرىاف عمى استقراء جممة مف الحوادث التاريخية في تسمسميا الزمني، حيث يتتبع ظواىر العمراف 
واحدة تمو األخرى حسب أسبقيتيا الزمنية. بدءًا مف العمراف البدوي وعوارضو الذاتية كالنسب والحسب، 

ف الحضري وما يختص بو مف بناء المدف واألمصار، وما ينشأ فالغمبة والممؾ والدولة، وصوأل إلى العمرا
فيو مف احتكاؾ ومف تبادؿ لمخبرات، األمر الذي نشأ عنو عوارض خاصة بيذا النوع مف العمراف مثؿ 
الصناعات والميف، والعمـ والتعميـ، والنشاط الفكري عمى وجو العمـو ويبدو ابف خمدوف عند النظر إليو 

و بمف يحاوؿ تأريخ ظواىر العمراف، مما جعؿ بعض الباحثيف يروف في مقدمتو نوعأ مف ىذه الزاوية أشب
 مف تاريخ الحضارة.

لى حد  المنيج االستنباطي:  لـ يعتمد ابف خمدوف عمى المنيج االستقرائي وحده، بؿ اعتمد كذلؾ، وا  2.
كافة كبير، عمى االستنباط حيث ال يقتصر عمى ذكر ما حدث، بؿ يحرص أشد الحرص عمى وضع 

الحوادث في إطار نظرية عامة يقررىا أواًل حيث يبدأ بتقرير نظرية ما يجعميا عنوانًا لفصؿ مف فصولو، 
ثـ يعمد بعد ذلؾ إلى برىنة تمؾ النظرية استنادًا إلى ما قرره مف قبؿ مسممات، أو نتائج سبؽ لو أف 

 برىف عمييا، معززًا رأيو بأمثمة تاريخية واجتماعية.
 

 المقدمات 3.3.
 استيؿ ابف خمدوف أبحاثو في العمراف البشري بست مقدمات ىي:

تحدث فييا ابف خمدوف عف ضرورة االجتماع وقياـ السمطة تبحث ىذه المقدمة في  المقدمة األولى:  1.
العوامؿ التي جعمت مف االجتماع ضرورة تفرض نفسيا عمى بني البشر، وقسـ ابف خمدوف ىذه العوامؿ 

 إلى قسميف ىما:
  التعاوف مف أجؿ تحصيؿ الغذاء حيث أف قدرة الفرد الواحد ال تكفيو في تحصيؿ حاجاتو األساسية

مف المأكؿ والممبس وغيرىما مف الضروريات، فال بد مف اجتماع عدد كبير مف األفراد يتوزعوف 
 .العمؿ فيما بينيـ

 عضيـ عمى بعض مما التعاوف مف أجؿ حفظ البقاء وذلؾ بدفع عدواف الحيوانات وعدواف الناس ب
 .يستمـز قياـ وازع بينيـ ىو الدولة أو الممؾ

 .ونجد في ىذه المقدمة أفكار ابف خمدوف وآراءه في الحكـ وأنواعو ومتطمباتو ونتائجو
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.2 تحدث فييا ابف خمدوف عف قسط العمراف مف األرض. المقدمة الثانية: 
.3 في ألواف البشر والكثير مف أحواليـ.تحدث فييا ابف خمدوف عف تأثير اليواء  المقدمة الثالثة: 
.4 تحدث فييا ابف خمدوف عف أثر اليواء في أخالؽ البشر. المقدمة الرابعة: 
شرح فييا ابف خمدوف اختالؼ أحواؿ العمراف في الخصب والجوع وما ينشأ عف ذلؾ  المقدمة الخامسة:  5.

 مف اآلثار في أبداف البشر وأخالقيـ.
لعوامؿ المادية التي تؤثر في حياة الناس، أفرادًا وجماعات، ( في طبيعة ا5-2تبحث المقدمات )

فيي تفسر اختالؼ درجات العمراف بيف أقاليـ المعمورة، ثـ اختالؼ األحواؿ النفسية والجسدية 
والعقمية لألفراد والجماعات في ىذه األقاليـ ويمكف اعتبار الحقائؽ التي يقررىا ابف خمدوف في ىذه 

يتو في انقساـ العمراف إلى بدوي وحضري واختالؼ نمط المعيشة والظواىر المقدمات أساسًا لنظر 
 .الفكرية واالجتماعية في كؿ منيما

خصصيا ابف خمدوف لمحديث عف أصناؼ المدركيف لمغيب مف البشر بالفطرة أو  المقدمة السادسة:  6.
لجماعات، وبياف كيفية تبحث ىذه المقدمة في إمكانية تأثير العوامؿ الروحية عمى األفراد وا .الرياضة

 .ىذا التأثير ومداه
 
 الدولة –محور النظرية  .4

إف النظرة الكمية إلى العمراف البشري التي اتبعيا ابف خمدوف مكنتو مف أف يمـ في دراساتو العمرانية بالكثير 
كؿ  مف الظواىر االجتماعية، حيث حاوؿ استقصاءىا بدءًا مف خشونة البداوة إلى رقة الحضارة ساعيًا في

ذلؾ إلى إيجاد الطبيعة المميزة لكؿ ظاىرة مف ىذه الظواىر، في الوقت نفسو الذي يجتيد فيو في ربط 
 .األجزاء بالكؿ

ىي المحور الذي تدور حولو شؤوف االجتماع والييكؿ الدولة تصور ابف خمدوف العمراف البشري بحيث تكوف 
ب ابف خمدوف جؿ اىتمامو عمى مسألة نشوء الدوؿ الذي تتراكب عميو نسج الحياة االجتماعية، ولذلؾ فقد ص

 وعوامؿ تطورىا وازدىارىا.
يعتبر ابف خمدوف االجتماع ضروريًا لحياة اإلنساف، لكف ىذا االجتماع ال يتـ وجوده إال بوجود وازع، وىذا 

يصؿ إلى أحد  الوازع ال بد أف يكوف أحد بني البشر، "تكوف لو عمييـ الغمبة والسمطاف واليد القاىرة، حتى ال
 .غيره بعدواف، وىذا ىو معنى الممؾ" عمى حد قوؿ ابف خمدوف
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ىي المحور األساسي الذي تقـو عميو أبحاث ابف خمدوف ونظرياتو، وليس العصبية، أو الصراع بيف البدو 
إال والحضر، كما يذىب إلى ذلؾ بعض الباحثيف فرغـ أف العصبية تشغؿ حيزًا كبيرًا مف دراسات ابف خمدوف 

أنيا ليست غاية بذاتيا، إنما ىي أداة لتفسير الواقع، وكذلؾ األمر بالنسبة لمصراع بيف البدو والحضر، حيث 
نجد أف ابف خمدوف يتحدث عف انتقاؿ مف البداوة إلى الحضارة إال أنو ال يرى أف ىذا االنتقاؿ ناجـ عف 

 صراع اجتماعي، بؿ يميؿ إلى اعتباره أمرًا يحدث بالطبع.
 
 مقارنة عمم العمران وعمم االجتماع .5

يرى الكثير مف الباحثيف أف عمـ العمراف الخمدوني ينطبؽ تمامًا عمى الدراسات االجتماعية الحديثة المعروفة 
باسـ عمـ االجتماع أو السوسيولوجي، وىـ بذلؾ يعتبروف ابف خمدوف أحؽ مف غيره بمقب مؤسس عمـ 

بيف العمميف، فإف ىناؾ توافقًا تامًا في نظر ىؤالء الباحثيف بيف  االجتماع. فعالوة عمى التوافؽ المفظي
موضوع العمميف ومنيج وغاية كؿ منيما حيث أف موضوع عمـ العمراف ىو االجتماع البشري وما يمحقو مف 
األحواؿ لذاتو، أي الظواىر االجتماعية والمنيج الذي سمكو ابف خمدوف في البحث في الشؤوف االجتماعية 

سب ىؤالء، منيجًا وضعيًا تجريبيًا، كما يعتبروف أف ابف خمدوف ىدؼ مف دراسة الظواىر االجتماعية كاف، ح
كما ىي إلى التوصؿ إلى القوانيف التي تسير بمقتضاىا وقائع الحياة االجتماعية وىذا كما نعرؼ ىو موضوع 

 .ومنيج وغاية عمـ االجتماع الحديث
الجديد والطريقة التي سمكيا في معالجتو لممسائؿ االجتماعية التي  وفي الواقع إف تعريؼ ابف خمدوف لعممو

تعرض ليا، وكذلؾ التصميـ الذي سار عميو في أبحاثو، كؿ ذلؾ يغري بالقوؿ بأف عمـ العمراف الخمدوني ىو 
مطابؽ تمامًا لعمـ االجتماع الحديث ولكف إذا تجاوزنا ىذه المظاىر، وىي في معظميا مظاىر شكمية، سنجد 

 ف ىناؾ فروقًا تميز كاًل مف العمميف عف اآلخر.أ
كاف تعاقب الدور وتزاحميا وأسباب قياميا وسقوطيا ىو المشكمة األساسية التي سيطرت عمى اىتماـ ابف 
خمدوف، ال الشؤوف االجتماعية حيث كانت الدولة المحور األساسي الذي دارت حولو أبحاث ابف خمدوف 

ال يبحث الدولة بحثًا فقييًا حقوقيًا بؿ يدرسيا تاريخيًا واجتماعيًا، فإف الظواىر ودراساتو، ورغـ أف ابف خمدوف 
االجتماعية التي ُعني ابف خمدوف بدراستيا اقتصرت عمى تمؾ التي تؤدي بشكؿ أو بآخر، حسب رأيو، إلى 

 .ًا لوجودىاقياـ الدوؿ وسقوطيا، أو تمؾ التي تجري في إطار الحياة الحضارية، والتي تعتبر الدولة شرط
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أما غير ىذه وتمؾ مف الظواىر االجتماعية، فإف صاحب عمـ العمراف ال يولييا أي اىتماـ إنو ال يعنى ال 
بالفرد وال باألسرة وال بالعالقات االجتماعية الدقيقة، حتى أنو ورغـ أف معظـ أبحاثة تتمحور حوؿ المجتمع 

القات الداخمية فييا، وال بنظميا وعاداتيا وتقاليدىا، إنما ييتـ القبمي، لـ ييتـ بدراسة الحياة القبمية وال بالع
بالقبيمة في فترة معينة مف تطور نشاطيا وحسب، أي عندما تصبح قوة سياسية ليا وزنيا في سر األحداث 
إنو يركز اىتمامو في العالقات الخارجية لمقبائؿ، سواء مع بعضيا البعض أـ مع الدولة. ولما كانت ىذه 

ات تتجسـ في الصراع العصبي مف أبؿ السمطة فإف أبحاث ابف خمدوف تصب في نياية األمر في العالق
 .الدولة، األمر الذي يجعميا ذات امتداد عمودي يفوؽ بكثير امتدادىا األفقي

ومف ىنا نجد أف عمـ العمراف الخمدوني أضيؽ أفقيًا مف عمـ االجتماع، إال أنو أعمؽ عموديًا، أي مف 
تاريخية ذلؾ أنو بمقدار ما تمتد الدراسات االجتماعية الحديثة أفقيًا لتشمؿ مختمؼ مظاىر الحياة الناحية ال

االجتماعية دوف تقيد كبير بالزماف أو المكاف، بمقدار ما يغوص عمـ العمراف الخمدوني في تتبع ظاىرة 
ف أقرب إلى عمـ التاريخ منو إلى اجتماعية أساسية بعينيا وىي ظاىرة الدولة ومف ىذه الزاوية يبدو عمـ العمرا

 .عمـ االجتماع
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 الكممات المفتاحية:
البدو، الحضر، نظرية العصبية، الوازع، العصبة، التعصب، ابن خمدون، العمران، جغرافية العمران، 

العصبية، الرئاسة، الممك، الدولة الخاصة، الدولة العامة، الدولة الشخصية، الدولة الكمية، الدورة العصبية، 
 .طور التأسيس والبناء، طور العظمة والمجد، طور اليرم واالضمحالل

 
 ممخص:

يتعرف الطالب في ىذه الوحدة عمى عمم العمران الخمدون بشكل مفصل والسيما نظريات ابن خمدون المتعمقة 
 بالعصبية والدولة والممك.

 
 أهداف تعميمية:

 يتعرف الطالب في ىذا الفصل عمى:
 جغرافية العمران. .1
 ونحل المعاش. البدو والحضر .2
 نظرية العصبية. .3

  فكرة الوازع -منطمق النظرية 
 العصبة والعصبية 
 العصبية والممك 
 معنى الممك 

 الدولة وتطورىا. .4
 الدولة وأنواعيا لدى ابن خمدون 
 تطور الدول 
 من خشونة البداوة إلى رقة الحضارة 

 .طور التأسيس والبناء .5
 .طور العظمة والمجد .6
 .طور اليرم واالضمحالل .7
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 جغرافية العمران .1
ىو التساكن والتنازل في مصر أو حمة لألنس بالعشير  العمران من العمارة والتعمير، يعرفو ابن خمدون بقولو

واقتضاء الحاجات لما في طباعيم من التعاون عمى المعاش، غير أن ىذا العمران ليس عمى درجة واحدة، 
من حيث التخمخل والكثافة في جميع مناطق األرض .ترجع عوامل ىذا االختالف  من حيث القمة والكثرة، أو
 إلى سببين أساسيين ىما:

 الفروق الفردية بين الناس 
 اختالف أنماط الحياة بين مختمف الجماعات البشرية المنتشرة في أصقاع األرض 

ستواء إلى القطب الشمالي، وقد كان الجغرافيون القدماء يقسمون األرض إلى سبعة أقاليم تتدرج من خط اال
 اىتم ابن خمدون ببيان:

  اختالف العمران من إقميم إلى آخر -أواًل 
  العوامل التي أدت إلى ىذا االختالف، وىي نفسيا العوامل التي اعتمدىا أساسًا لتعميل  -ثانيًا

 اختالف أحوال العمران في اإلقميم الواحد، بل في المنطقة الواحدة
في دراساتو أن اإلقميمين األول والثاني من أقاليم المعمورة )أي منطقة خط االستواء( أقل  الحظ ابن خمدون

عمرانًا مما بعدىا، كما أن تعداد سكان ىذين االقميمين ليس كبيرًا. في حين أن إقميمي المنطقة المعتدلة 
 )وىما اإلقميمان الثالث والرابع( أكثر عمرانًا وسكانًا.

االختالف بين األقاليم عمى أساس معمومات عصره، حيث يستند إلى نظريات أرسطو يعمل ابن خمدون ىذا 
ال يمكن إال بالرطوبة. وىي تتوقف عمى نسبة الحرارة إلى البرودة  -أي نشوء الكائنات  -القائمة بأن التكوين 

يم الجنوبية لشدة في المناخ حيث ينقطع التكوين في األقاليم الشمالية لشدة برودتيا، كما ينقطع في األقال
 .حرارتيا، وقد استنتج ابن خمدون أن أكمل األقاليم عمرانًا ىو اإلقميم الرابع، وذلك لتمتعو بالمناخ المعتدل

كما اعتبر ابن خمدون أن اختالف درجة الحرارة بين األقاليم ينعكس عمى طباع سكانيا مثمما ينعكس عمى 
أبحاثو في عمم العمران عمى عمران المناطق المعتدلة، الذي حياتيم االجتماعية. وقد قصر ابن خمدون كافة 

 اعتبره أكمل العمران، وذلك انطالقًا من المبدأ القائل بأن خير األمور أوسطيا.
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 البدو والحضر ونحل المعاش .2
ال يقتصر اختالف العمران عمى التفاوت بين األقاليم السبعة، بل يتعداه إلى اإلقميم الواحد، حيث نجد أن 

لعمران يختمف بدرجات كبيرة عمى امتداد اإلقميم الواحد نفسو، متدرجًا بين البساطة والتعقيد، وذلك يرجع إلى ا
اختالف طبيعة األرض من حيث الخصب والجدب، وىذا األمر طبيعي وذلك ألن الضرورات التي دعت 

العيش. وتختمف بالتالي اإلنسان أساسًا إلى التواصل واالجتماع ىي تحصيل الغذاء والتعاون عمى كسب 
طرائق الناس في كسب عيشيم، وفقًا لمكان سكناىم، األمر الذي ينعكس عمى حياتيم االجتماعية، وحتى 

 .عمى أحواليم الشخصية
قسم ابن خمدون الجماعات البشرية إلى أربعة أصناف أساسية وذلك وفقًا لمستوى عمران كل منيا، وىذه 

 الجماعات ىي:
ين يعيشون من اإلبل خاصة، ويضطرون إلى التنقل بيا ومعيا طمبًا لمعيش والكأل. الذ سكان البادية:  1.

 ويغمب الالاستقرار وقسوة العيش عمى حياة ىذه الفئة.
من السيول والتالل والجبال الذين يعيشون عمى نتاج الحيوانات خاصة منيا  سكان المناطق الخصبة:  2.

ر والفاكية. وىؤالء ال يعدون أكثر من صنف آخر من والبقر، ومن نتاج األرض كالحبوب والخضا الشاة
البدو مكنتو الظروف من الحصول عمى مستوى معيشة أفضل، كما أن قربيم من المدن يجعميم في 
شوق دائم إلى التمدن، إال أن ىذا األمر ال يتحقق ليم بسيولة، حيث أن التمدن بمعناه الفعمي يقتصر 

 ن مستوى المعيشة في ىذه المدن أعمى من مقدرات البدوي العاديعمى العواصم والمدن الكبيرة، كما أ
 المادية.

وىم أولئك الذين اتسعت أحوال معيشتيم بعض الشيء فاستقروا في  فاقدو الجاه عن سكان المدن:  3.
األمصار والمدن والقرى، يعيشون من الزراعة في بساتينيم وحقوليم، أو مما يشتغمون بو من المدن 

تقتضيو ضرورات االجتماع واالستقرار. وقد أدرك ابن خمدون أن فائض إنتاج المدن لم والصناعات التي 
يكن ينصرف إلى المنتجين بل إلى فئة معينة مستيمكة وغير منتجة، وىذه الجماعة ىي صاحبة الحكم 
والسمطان. أما جماىير المدن من العامة فمم تكن حاليم أحسن بكثير من حال المشتغمين بالفالحة من 
البدو ) أي الفئة الثانية(. استنتج من طبيعة ىذا التمايز الطبقي أن أساس التفاوت بين الناس إنما ىو 
الجاه والسمطان، ال المال، ألن ىذا األخير مستمد منيا. حيث لم تكن الوضعية االجتماعية لمفرد في 

الجاه والنفوذ الذين يتمتع عيد ابن خمدون تتحدد بما يممك ألنو قمما يممك، إنما كانت تتحدد بمقدار 
بيما. ليذا فإن التحضر، أي االنتقال من البداوة إلى الحضارة، لم يكن يجري بصفة تدريجية أو بشكل 
طبيعي، حيث لم يكن بمقدور الفرد لوحده، ميما بمغ سعيو، أن ينتقل إلى مرتبة أعمى في السمم 

 ع من الطفرة والقفز، وبصفة جماعية ال فردية.االجتماعي. إنما كان ىذا االنتقال يتم بشكل فجائي وبنو 
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يأتي في القمة أولئك الذين ازدادت لدييم أحوال الرفو والدعة، المنغمسون في  الحضارة المفسدة لمعمران:  4.
في التأنق. ينظر ابن خمدون إلى ىذه الفئة عمى أنيا الفئة  ترف العيش وعوائد الترف البالغة مبالغيا

المفِسدة لمعمران، حيث تشكل أساس حضارة االستيالك بغير حساب، ودون إنتاج. ويعتبرىا مجرد 
جماعة طفيمية، طافية عمى سطح المجتمع، تعيش وتستيمك عمى حساب الرعية كميا، وذلك بفضل 

 الجاه الذي تتمتع بو.
 
 يةنظرية العصب .3

 فكرة الوازع -منطمق النظرية 1.3. 
ينطمق ابن خمدون في دراستو لمعصبية وبيانو األساس الذي تقوم عميو، والدور الذي تمعبو في الحياة 
االجتماعية عمومًا وحركة التاريخ خصوصًا، من فكرتو عن الوازع الذي جعمو ضرورة من ضرورات 

 ابن خمدون بمثابة حل لمنتاقض التالي: عند اعتبار فكرة الوازعويمكن . االجتماع والتعاون
ىناك من جية ما يمكن التعبير عنو باجتماعية اإلنسان، فاإلنسان مدني بالطبع، وال  اجتماعية اإلنسان:  1.

يستقيم وجوده إال بالعيش مع غيره من بني جنسو. حيث تفرض ضرورة التعاون من أجل تحصيل الغذاء 
 .عمى اإلنسان ُمُثاًل اجتماعية

وىناك من جية ثانية الطبع العدواني لدى البشر وىو من آثار القوى  طبع العدواني لدى البشر:ال  2.
الحيوانية فييم، حيث يقول ابن خمدون أن من أخالق البشر فييم الظمم والعدوان بعضيم عمى بعض، 

 فمن امتدت عينو إلى متاع أخيو، امتدت يده إلى أخذه إال أن يصده وازع.
ن نفسيا ىي التي تفرض الحاجة إلى الوازع، وذلك إذا أخذنا بعين االعتبار أن اإلنسان إن طبيعة اإلنسا

كائن مجبول عمى الخير والشر معًا، عمى التعاون والعدوان، وبالتالي فإن قيام الحياة االجتماعية، وبقاء 
ين أفراده، وكبح اإلنسانية، يتطمب نوعًا من السمطة تحفظ لممجتمع تماسكو وتعمل عمى تقوية التعاون ب

 .عدوان بعضيم عمى بعض سواء كأفراد أو كجماعات
تندرج فكرة الوازع لدى ابن خمدون من مجرد السمطة المعنوية التي يتمتع بيا شيوخ البدو وكبراؤىم، إلى 
ة السمطة المادية التي تقوم عمى "الغمبة والسمطان واليد القاىرة" أي بكممة واحدة: الممك. ويمكن القول بصور 

عامة إن الوازع الذي يتحدث عنو ابن خمدون ىو وازع اجتماعي، بمعنى أنو سمطة اجتماعية تستمد 
خصائصيا من الحياة االجتماعية السائدة. حيث ال ييتم ابن خمدون بالوازع الذاتي النابع من ضمير الفرد 

سو القوة وتؤكده، سواء أكانت كالوازع الديني أو األخالقي، إنما يقصر تركيزه عمى الوازع الخارجي الذي تج
 قوة فرد أو قوة جماعة.
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 العصبة والعصبية 2.3.
 بأنيا الجماعة التي تتكون من أقارب الرجل الذين يالزمونو، وىذا يعني أواًل، أن  تعرف العصبة

العصبة تقوم أساسًاعمى القرابة. وثانيًا، أنو ليس بالضرورة أن يكون جميع أقارب الرجل عصبة لو، 
 .تقتصر العصبة عمى األقارب المالزمين لذلك الرجلحيث 

 :إن القرابة والمالزمة شرطان ضروريان لوجود العصبة، وىما أيضا العنصران المذان  شروط العصبة
يميزانيا عن غيرىا من الجماعات البشرية، ألنو يمكن اعتبار العصبة من ىذا المنطمق جماعة 

ائيًا بمناسبة طارئة، وليست جماعة تعاقدية تقوم باتفاق دائمة، فيي ليست جماعة مؤقتة تتشكل تمق
أفرادىا عمى تحقيق ىدف مشترك، كما أنيا ال تممك لنفسيا أن تنشأ أو تنحل، ألنيا مستمرة أبدًا 

 باستمرار األفراد الذين تتشكل منيم، واستمرار تناسميم.
 :جمع المعنوي، أكثر من يعرف التعصب لغًة بأنو التجمع، ويستخدم لإلشارة إلى الت التعصب

التجمع الحسي. أي أن التعصب ىو بعبارة أخرى، شعور الفرد بأنو جزء ال يتجزأ من الجماعة التي 
ينتمي إلييا، حيث يفقد الفرد في ىذه الحالة شخصيتو بل حتى فرديتو، ويتقمص شخصية العصبة. 

العصبة، أما في األحوال ولكن ىذا الشعور ال يصبح فاعاًل إال عندما يتيدد خطر خارجي وجود 
 .العادية فيو في الغالب شعور كامن يطغى عميو شعور الفرد بأناه وشخصيتو واستقاللو

 :تعرف العصبية بأنيا الوعي العصبي الذي يشد أفراد العصبة كميم بعضيم إلى بعض،  العصبية
سيكولوجية، شعورية  -ويجعل منيم كائنًا واحدًا تفنى فيو ذوات األفراد، فيي إذا رابطة اجتماعية 

والشعورية معًا، تربط أفراد جماعة ما، قائمة عمى القرابة، ربطًا مستمرًا يبرز ويشتد عندما يتيدد 
 خطر ما ىؤالء األفراد، سواء كأفراد أو كجماعة.

 :إذا نظرنا إلى العصبة من الداخل نجد أنيا العصبية لدى ابن خمدون   قائمة عمى األنانية فمكل فرد
أناه المميزة المستقمة. أما إذا نظرنا إلييا من الخارج فإنا نجد أنا واحدة فقط ىي أنا العصبة، واألنا 
العصبي في كل ىذه الحالة ىو كل فرد من أفراد العصبة. ونشاط األنا العصبي ىذا سواء باعتباره 

أفرادىا، ىو ما يطمق عميو اسم العصبية. يمثل شخصية العصبة ككل أو شخصية كل فرد من 
ونظرية ابن خمدون في العصبية تدور بالكامل حول ىذه الفاعمية، فاعمية األنا العصبي ىذا، حيث 

 تعني العصبية لدى ابن خمدون القوة الجماعية التي تمنح القدرة عمى المواجية بشكل أساسي.
 :وم عميو العصبية ىو المصمحة المشتركة إن األساس الفعمي الذي تق أساس الرابطة العصبية

الدائمة لمجماعة. وىذا يفسر ربط ابن خمدون المستمر بين العصبة ومواجية العدوان، فالعصبية عند 
صاحب المقدمة إنما ىي قوة لممواجية، ال تبرز وتشتد إال عندما ييدد خطر ما ىذه العصبة في 

 مور العيش.مصمحتيا المشتركة، وىذه المصمحة ترتبط دومًا بأ
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 العصبية والرئاسة والممك3.3. 
.1 حسب ابن خمدون ثالثة شروط ينبغي توافرىا فيمن يتولى رئاسة المجتمع القبمي : العصبية والرئاسة: 
 :يقول ابن خمدون إن الرئاسة عمى أىل العصبية ال تكون في غير نسبيم وذلك ألن  النسب الصريح

بيا قرابة الدم، بل تشدىم إلييا روابط أخرى كالحمف  العصبة قد تضم أفرادًا آخرين ال تربطيم
 .والوالء والجوار، وىؤالء ىم في الدرجة الثانية بالنسبة إلى صراحة النسب

 :ىو أن يكون الشخصى المؤىل لمرئاسة عمى العصبة من قوم أىل بيت فييا الشرف والحسب. 
ل في آبائو أشرافًا مذكورين، تكون ويقول ابن خمدون مفسرًا معنى البيت: معنى البيت أن يعد الرج

لو بوالدتيم إياه واالنتساب إلييم تجمة في أىل جمدتو، لما وقر في نفوسيم من تجمة سمفة وشرف 
 بخالليم.

 :وىو شرط يتعمق بالرئاسة العامة، أي الرئاسة بين العصبات المترابطة بالنسب العام فبما أن  الغمب
ات أو جماعات يفرق بينيا النسب القريب أو البعيد، فيي المجتمع القبمي يتكون أساسًا من وحد

بمثابة أخالط. ولكي تتحقق وحدة ىذه الجماعات المتغايرة، يل والمتنافرة أحيانًا، ال بد من غمبة 
 أحدىا عمى الباقي، وىذا ىو معنى الغمب.

ول: "ثم إذا حصل يشرح ابن خمدون طريق االنتقال من الرئاسة إلى الممك فيق من الرئاسة إلى الممك:  2.
التغمب بتمك العصبة عمى قوميا طمبت بطبعيا التغمب عمى أىل عصبية أخرى بعيدة عنيا. فإن كافأتيا 
أو مانعتيا كانوا أقتااًل وأنظارًا، ولكل واحدة منيما التغمب عمى حوزتيا وقوميا، شأن القبائل واألمم 

ن غمبتيا واستتبعتيا التحمت بيا أيضًا، وزادتيا قوة في التغمب إلى قوتيا، طمبت  المتفرقة في العالم. وا 
غاية من التغمب والتحكم أعمى من الغاية األولى وأبعد. وىكذا دائمًا حتى تكافىء بقوتيا قوة الدولة. فإن 
أدركت الدولة في ىرميا ولم يكن ليا من ممانع من أولياء الدولة وأىل العصبيات استولت عمييا 

نما وانتزعت األمر من يدىا، و  ن انتيت إلى قوتيا ولم يقارن ذلك ىرع الدولة وا  صار الممك أجمع ليا، وا 
قارن حاجتيا إلى االستظيار بأىل العصبيات انتظمتيا الدولة في أوليائيا تستظير بيا عمى ما يعن من 
مقاصدىا. وذلك ممك آخر دون الممك المستبد. فقد ظير أن الممك ىو غاية العصبية وأنيا إذا بمغت 

ن  إلى غايتيا حصل لمقبيمة الممك، إما باالستبداد أو بالمظاىرة حسب ما يسعو الوقت المقارن لذلك. وا 
 عاقتيا عن بموغ الغاية عوائق كما نبينو، وفقت في مقاميا إلى أن يقضي اهلل بأمره.

ات األخرى يتبنى ابن خمدون نظرية التوسع اآللي لمعصبية الغالبة، حيث يتم ىذا التوسع بامتصاصيا العصبي
القريبة أواًل ثم األبعد. وال يرى ابن خمدون أن ىناك أي دافع ليذا التوسع خارح العصبية نفسيا. فالعصبية 

دراجيا تحت لوائيا.  بطبعيا تسعى إلى التغمب عمى العصبيات األخرى واستتباعيا، وا 
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ريخي الذي يعزوه ليا ابن ال يمكن أن تمعب العصبية دورىا التا الشروط الموضوعية لفاعمية العصبية:
 خمدون، إال إذا توافر الشرطان الضروريان التاليان:

 وجود عصبة عامة جامعة لعصبيات متفرقة 
 وقوع الدولة في طور اليرم 

 
 معنى الممك4.3. 

 ولو نوعان:ينطبق معنى الممك بالنسبة إلى ابن خمدون عمى ما نفيمو نحن اليوم من "الحكم و"السمطة.
فإن كان الحاكم مستقاًل بنفسو ال يدين بالطاعة ألحد فوقو، سواًء أكانت ىذه الطاعة فعمية  الممك التام:  1.

 أم شكمية، كان ممكو تاماً 
.2 أما إذا كان خاضعًا بشكل من األشكال لحاكم فوقو، فممكو حينئذ ناقص الممك الناقص: 
ك الفترة التي يكون الحكم فييا يعرف ابن خمدون الدولة بأنيا مدة حكم أسرة مالكة معينة، أي تم الدولة:  3.

 .منتقاًل بين أفراد عصبية واحدة
 
 الدولة وتطورها .4

 الدولة وأنواعها لدى ابن خمدون1.4. 
تعرف الدولة عند ابن خمدون بأنيا االمتداد الزماني والمكاني لحكم عصبية ما. ومن ىنا يمكن تصنيف آرائو 

ان، أي مدى نفوذىا واتساع رقعتيا. وما يتناول امتدادىا في فييا إلى قسمين ما يتناول امتداد الدولة في المك
الزمان، أي مختمف المراحل التي يجتازىا حكم العصبية الحاكمة من يوم استالميا لمسمطة إلى يوم خروجيا 

 .من يدىا
 أنواع الدولة عند ابن خمدون:

ىي امتداد حكم العصبية الغالبة نظرنا إلى الدولة من حيث  من الناحية األفقية )االمتداد المكاني(: إذا  1.
 في المكان وجدناىا نوعين:

 :ويقصد بيا حكم عصبية خاصة في إقميم معين، تابع ولو نظريًا لحكم عصبية عامة  دولة خاصة
 .تمتد سمطتيا إلى أقاليم عديدة، فتشكل ىكذا الدولة العامة

 :ضوع، والتي قد تمتد سمطتيا ل الخاىي الدولة التي ال تخضع لغيرىا بشكل من أشك الدولة العامة
فعميًا إلى جميع المناطق الداخمية الواقعة تحت نفوذىا، كما قد تكون سمطتيا عمى بعض األقاليم 
التي قامت فييا دول خاصة، أو إمارات، سمطة اسمية فقط. وبيذا االعتبار فإن سمطة الدولة 

 .الخاصة ممك ناقص، في حين أن سمطة الدولة العامة ىي ممك تام
  

ISSN: 2617-989X 101 



Introduction to Sociology _ Ch 7 
 

 

إذا نظرنا إلى الدولة من حيث ىي استمرارية حكم العصبية  من الناحية العمودية )االمتداد الزماني(:  2.
 الغالبة في الزمان وجدناىا نوعين:

 ،وىي حكم شخص واحد من أىل العصبية صاحبة الرئاسة والممك، مثل دولة  الدولة الشخصية
 .ة زمنيًا بمدة حكم ىذا الشخصمعاوية، أو دولة المأمون. وىي بطبيعة األحوال محدود

 ،وىي مجموع الدول الشخصية التي ينتمي أصحابيا إلى عصبية واحدة، خاصة كانت  الدولة الكمية
أو عامة. وبعبارة أخرى إنيا مدة حكم عصبية ما. فالدولة األموية مثاًل ىي دولة كمية باعتبارىا 

مية. والدولة العربية سواًء أكانت دولة عصبية خاصة من العصبيات العربية، وىي عصبية بني أ
أموية أم عباسية ىي دولة كمية باعتبارىا دولة عصبية عامة واحدة، ىي عصبية جميع العرب، 

 .وذلك في مقابل دولة الفرس أو الروم
 

 تطور الدول 2.4.
 تركز أبحاث ابن خمدون حول دراسة تطور الدولة العامة مكانيًا، وتطور الدولة الكمية زمانيًا.

 :)يتوقف نفوذ الدولة واتساعيا من حيث االمتداد في  التطور في المكان )العصبية ورقعة الدولة
المكان، عمى حالتيا العصبية من جية، وحال العصبية في المناطق التي تحكميا، أو التي تريد 

عدد، بسط نفوذىا عمييا من جية ثانية. فإذا كانت عصبية الدولة شديدة والقائمون عمييا كثيرو ال
وكانت العصبيات التي يريدون استتباعيا أو إخضاعيا ضعيفة، إما لقمة عددىم أو عدم التحام 
العصبية، فإن ممكيم سيكون أكثر اتساعًا، وسمطتيم أقوى نفوذًا. أما إذا حصل العكس بأن كانت 

قى ضيقة، عصبية الدولة ضعيفة، والعصبيات األخرى المناوئة ليا قوية فإن رقعة الدولة حينئذ ستب
 .وغالبًا ما سينحصر نفوذ مثل ىذه الدول في مركزىا، أي في المدينة التي اتخذت منيا عاصمة ليا

وفي كمتا الحالتين البد أن تقف رقعة الدولة عند حد تنتيي إليو، ألن الدولة بالعصبية، وأىل 
 العصبية ميما كثروا محدودو العدد.

 :)تتعمق استمرارية الدولة الزمنية بدورة اجتماعية تاريخية، إنما ال  التطور في الزمان )الدورة العصبية
بدورة عصبية، أي بانتقال حكم والسمطة من عصبية خاصة إلى أخرى مماثمة داخل عصبية عامة 

ك استمرار في الحضارة والعمران اىناك إذا استمرار بالدولة )بمفيوميا الحديث( وبالتالي ىن .واحدة
ة. إن انتقال الحكم من عصبية خاصة إلى أخرى مماثمة ال يؤثر في داخل حكم العصبية العام

أما إذا انتقل الحكم من عصبية عامة كبرى إلى عصبية مماثمة،  .الحضارة وال في العمران بالجممة
ال تربطيا بيا أي عصبية، فحينئذ يكون الخمل الذي يصيب العمران خطيرًا، وفي ىذه الحالة فقط 

 .ة االجتماعية، بمعنى انتقال الحضارة من أمة إلى أخرىيمكن الحديث عن الدور 
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 من خشونة البداوة إلى رقة الحضارة3.4. 
 يقسم ابن خمدون مراحل حياة الدولة ككل إلى ثالثة أطوار أساسية ىي:

 طور التأسيس والبناء  
 طور العظمة والمجد 
 طور اليرم واالضمحالل 
 

 طور التأسيس والبناء 1.3.4.
 طور بخصائص وميزات معينة، أىميا ما يمي:يتميز ىذا ال

  أي سيطرة األنا العصبي عمى األنا الفردي داخل العصبة  استمرار العصبية، -الخاصية األولى
تعتبر العصبة الغالبة الحكم، في ىذا الطور، مغنمًا ليا ككل، ويعتبر رئيسيا  .التي استممت الحكم

التقاليد البدوية القبمية. حيث تسود عالقات الديمقراطية  بدوره نفسو واحدًا منيا، بل خادمًا ليا وفق
 .ةالقبمية داخل العصبية الحاكمة في ىذا الطور أو ما يسميو ابن خمدون "المساىمة والمشارك

  فإذا كانت  عالقات الدولة برعيتيا من جنس عالقات أفرادىا بعضيم مع بعض. -الخاصية الثانية
ة، أي أفراد العصبية الحاكمة، ىي عالقات مساىمة ومشاركة، فإن العالقات القائمة بين أىل الدول

عالقاتيا مع أىل العصبيات الذين أصبحوا تحت نفوذىا، تتسم أيضًا بكثير من الرفق والتسامح 
 .ألنيا صادرة عن الخالل الحميدة التي جعمت العصبية الحاكمة تتبوأ منصب الرئاسة ثم الممك

  حيث تتبع ىذه السياسة األساس  الخاصية بالسياسة المالية لمدولة، تتعمق ىذه -الخاصية الثالثة
الذي قامت عميو الدولة ىذه سمطتو. حيث تقوم سياسة الدولة في ىذا الطور عمى ثالثة أسس 

 سميمة ىي:
 نظام المساىمة والمشاركة والتسيير الجماعي في إطار العصبية الحاكمة 
  نزال الناس منازليم، وىذا يضمن لمدولة والء مختمف الفئات التي سموك سياسة كسب القموب وا 

 يسري عمييا حكميا
  االقتصاد في النفقات وعدم الغمو في فرض الجبايات والضرائب، وىذا يؤدي إلى خنق جو من

 االطمئنان واالزدىار، فيزداد والء الرعية لمدولة وتمسكيم بعصابتيا
بوادر الرخاء والرفاىية في صفوف مختمف الفئات، وبذلك إن النتيجة المحتومة لمثل ىذه السياسة ىي ظيور 
 .تدخل الدولة طورىا الثاني أي طور العظمة والمجد
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 طور العظمة والمجد2.3.4. 
يتميز ىذا الطور بثالث خصائص مميزة تكاد تناقض خصائص الطور األول، وىي نتيجة الرخاء الذي ساد 

 ىي: الدولة في أواخر الطور األول، وىذه الخصائص
  أي من حياة البساطة واالقتصار عمى  بدء االنتقال من البداوة إلى الحضارة، -الخاصية األولى

الضروري من العيش في الغالب، إلى حياة الرفاىية والتفنن في الترف، ويرجع ىذا التحول إلى تزايد 
لمال إذا تراكم دخل الدولة بفضل تزايد عائدات مختمف الوظانف، في مقابل تناقس النفقات. لكن ا

يغري باإلنفاق واالستمتاع، وىكذا تنقمب أحوال العصبة الحاكمة رأسًا عمى عقب، فمن االقتصار 
 .عمى الضروري من العيش إلى الترف والتفنن فيو

  نتيجة ليذا الرخاء والتسابق في التفنن في الترف. حيث  ظيور المصالح الخاصة -الخاصية الثانية
التي كانت حتى األمس القريب تقوم عمى أساس المشاركة والعمل لمصالح  تنقمب العصبية الحاكمة

العام، إلى أرستقراطية حاكمة متنافسة ويحدث التفرد بالحكم، وتقف نتيجة لذلك حركة الغزو وتوسيع 
نطاق الدولة، وينصرف اىتمام أىل العصبية الحاكمة بعد الكفاح من أجل توطيد أركان الدولة إلى 

راع من أجل استغالل ثمرات الممك. ويحاول السمطان قمع ىذه الصراعات، إال أنو التنافس والص
يفعل ذلك بغية تحقيق مصمحتو الخاصة، وصبح بالتالي طرفًا من أطراف ىذا الصراع عمى 

 .السمطة
  ذلك أن رئيس األسرة المالكة، عندما يدخل  ىي نتيجة حتمية لمخاصية السابقة، -الخاصية الثالثة

مع عشيرتو وأىل عصبيتو، وعندما ينفرد باألمر دونيم، يستغني عن عصبتو األصمية في صراع 
ويعتمد عمى عصبة الموالين والمصطنعين لو. وبالتالي تزداد حاجتو إلى المال لسد نفقات ىؤالء 
المرتزقة المدافعين عنو، ولماألة بعض أفراد عصبيتو، مما يدفعو إلى زيادة الجبايات والضرائب، 

 .تنقمب العالقة بين الحاكم ورعيتو رأسًا عمى عقب عما كانت عميو في الطور األولوىكذا 
 إن النتيجة الحتمية لكل ما سبق ىي دخول الدولة في الطور الثالث، طور اليرم واال ضمحالل.
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 طور الهرم واالضمحالل 3.3.4.
ثق عمى نوعية الظروف واألحوال إن ىرم الدولة ال يعني دومًا اضمحالليا في الحين، بل إن نيايتيا تتو 

وىذا ما يشرحو ابن خمدون في أماكن مختمفة من المقدمة، وعمى العموم يمكن تمخيص رأيو في ىذا  .القائمة
 الصدد كما يمي:

إن تفكك عصبية األسرة الحاكمة ال يستمزم حتمًا انييار الدولة. ذلك أنو قد يحدث في بعض الحاالت  -أواًل 
 .أن يكون صاحب الدولة في وضع يستغني فيو عن العصبية جممة

عندما تصادف مرحمة ىرم الدولة وجود عصبيات قوية تروم االستيالء عمى السمطة، تنشب حرب  -ثانيًا 
ي إليو ىذه الحرب تتوقف عمى مدى اتساع نطاق الدولة اليرمة. فإذا كانت عظيمة أىمية والنتيجة تفض

االتساع استقل الثوار بالمناطق البعيدة عن مركزىا، وتنقسم الدولة بذلك إلى عدة دويالت، ويأخذ ممك 
 صاحبيا بالتقمص حتى ينتيي إلى المركز، وحينئذ يتمكن المطالبون بالسمطة من اإلجياز عمى الدولة
بالضربة القاضية. أما إذا كانت الدولة ضيقة النطاق في أصمو فإن أمرىا يسيل عمى المطالبين بيا، حتى 
أنيم قد يتمكنون من القضاء عمييا مباشرة إذا كانت قوتيم تفوق قوتيما، أما إذا كانت قوتيما تكافىء قوة 

المناطق القريبة وانتظار الفرصة  الدولة أو أضعف منيا، يكتفون بالممك الناقص، أي باالستقالل بإحدى
 .المواتية
ىناك حالة أخرى تصير إلييا الدولة في أواخر أياميا وىي انتقال السمطة الفعمية إلى بطانة صاحب  -ثالثًا 

 .الدولة من الموالي والمصطنعين، واحتفاظو بالسمطة االسمية فقط

ISSN: 2617-989X 105 



Introduction to Sociology _ Ch 8 
 

 - 0 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االقتصاد: الثامنالفصل 
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 الكممات المفتاحية
، االستيالك الرائع، المقايضة، وسائط المبادلة، النقود، العممة الورقية، التضخم، االقتصاد العيشي، الالمساواة

فائض القيمة، الرأسمالية، اإلنتاج، الربح، رأس المال، القوى العاممة، األجور، االشتراكية، وسائل اإلنتاج، 
الشركة، رأسمالية الشركات،  االشتراكية الديمقراطية، االشتراكية المثالية، البيان الشيرعي، األثمان، العمل،

 الحمقة الداخمية، االحتكارية، احتكار القمة، التجارة العالمية.
 

 ممخص
يتعرف الطالب في ىذه الوحدة عمى عمم االقتصاد حيث تمقي الوحدة الضوء عمى تطور النظم االقتصادية 

تطورات التي شيدتيا النظم ووسائط التبادل كما تستعرض النظم االقتصادية األساسية، مع التركيز عمى ال
 .الرأسمالية وانتقاليا إلى العولمة

 
 أهداف تعميمية

 يتعرف الطالب في ىذا الفصل عمى:
 النظم االقتصادية تطور .1

 المجتمعات ما قبل الصناعية 
 المجتمعات الصناعية 

 وسائط المبادلة .2
 تطور وسائط المبادلة 
 النقود 

 االقتصادية العممية النظم .3
 النظام الرأسمالي 
 خصائص االقتصاد الرأسمالي 
 سبر االقتصاد الرأسمالي 
 الرأسمالية الجديدة 
 النظام االشتراكي 
 خصائص النظام االشتراكي 
  لمحة تاريخية -النظم االشتراكية 
 مكانة النقود وأىميتيا في النظم االقتصادية المختمفة 
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 الرأسمالية عولمة .4
 النظرية الوظيفية 
 نظرية الصراع الطبقي 

 سمالية العمميةالرأ مضاعفات .5
 

 المخطط
 تطور النظم االقتصادية 
 وسائط المبادلة 
 النظم االقتصادية العالمية 
 عولمة الرأسمالية 
 مضاعفات الرأسمالية العالمية 
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 تطور النظم االقتصادية .1
 المجتمعات ما قبل الصناعية: نشأة الالمساواة 1.1.

 تدرجت المجتمعات ماقبل الصناعية وفق المراحل اآلتية:
 :كان االقتصاد العيشي ىو نمط االقتصاد السائد بين الجماعات  مجتمعات الصيد واإللتقاط البدائية

البشرية األولى في مجتمعات الصيد وااللتقاط البدائية. حيث اعتمدت ىذه الجماعات البدائية، 
ما  شخصًا كحد أقصى، في معيشتيا عمى ما يجمعو أفرادىا من ثمار أو 04إلى  52والمكونة من 

يصيدونو من حيوانات، وغالبا ما كانت تنتقل من مكان آلخر بحثًا عن لقمة العيش. ولم يكن ىناك 
ما يمكن أن نسميو تباداًل تجاريًا حقيقيًا بين مختمف ىذه الجماعات البدائية، وذلك ألنو لم يكن 

ية بين أفراد ك فعميًا أي فائض إنتاجي ضمن ىذه المجتمعات. كما لم يكن ىناك أي فروق طبقاىن
 ىذه المجتمعات، وذلك ألنيم جميعًا كانوا ال يمتمكون شيئًا تقريبًا.

 :أدى تقسيم العمل ىذا إلى توليد فائض في اإلنتاج أمكن لمجماعات  مجتمعات الرعي والبستنة
 .البشرية تبادلو فيما بينيا، مما أدى إلى ظيور الالعدالة االجتماعية في بنية المجتمعات البشرية

 لى تقسيم العمل  مجتمعات الزراعية:ال أدى اختراع المحراث إلى تطور المجتمعات الزراعية. وا 
بشكل أكثر تخصصًا مما نجم عنو تزايد فائض اإلنتاج، األمر الذي أدى إلى تطور المراكز 
ر التجارية، وتحوليا إلى مدن، وانتقمت السمطة من يد العائالت والقبائل إلى يد النخب الحاكمة، األم

 .الذي أدى إلى مزيد من الالمساواة عمى مختمف األصعدة
إال أن اإلنسان سرعان ما اكتشف كيف يربي الحيوانات ويزرع األراضي، مما أدى إلى زيادة إنتاجو عن 
حاجاتو األساسية، مما أفضى بدوره إلى تراكم فائض اإلنتاج في المجتمعات، األمر الذي نتج عنو ظيور 

 جتماعية ألول مرة في التاري  البشري. مفيوم الالعدالة اال
كما أن طرق اإلنتاج الجديدة ىذه مكنت اإلنسان من االستقرار، وقد ساعد ىذا االستقرار بدوره عمى نمو 
المجتمعات وزيادة عدد أفرادىا، كما بدأ بعض أفراد ىذه المجتمعات يمتينون أعمااًل أخرى غير إنتاج 

جديد ىذا إلى توليد فائض في اإلنتاج أمكن لمجماعات البشرية تبادلو فيما الطعام، وقد أدى تقسيم العمل ال
بينيا. كانت أولى نتائج تبادل فائض اإلنتاج ىذا ىي ظيور الالعدالة االجتماعية في بنية المجتمعات 

 .البشرية، حيث أدت التجارة إلى تراكم الممكيات في أيدي فئة من أفراد المجتمع دون سواىا
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اع المحراث إلى الثورة االجتماعية الثانية وما نجم عنيا من تغيرات ىامة طالت بنية المجتمعات أدى اختر 
البشرية، حيث ضاعف المحراث القدرة اإلنتاجية فاتحًا بذلك باب التطور والتقدم أمام بعض المجتمعات 

دى إلى تقسيم العمل الزراعية. كما تناقص عدد األشخاص الالزمين إلنتاج حاجات الجماعات الغذانية، أ
بشكل أكثر تخصصًا ضمن ىذه الجماعات، مما نجم عنو تزايد فائض اإلنتاج. كما ترافق التوسع التجاري 
الذي شيدتو ىذه الجماعات إلى تطور المراكز التجارية، متحولة إلى مدن، وانتقمت السمطة من يد العائالت 

ى مزيد من الالمساواة عمى مختمف األصعدة سواء والقبائل إلى يد النخب الحاكمة، األمر الذي أدى إل
 .االجتماعية. السياسة أو االقتصادية

 
 المجتمعات الصناعية 2.1.

فجر اختراع المحرك البخاري وغيره من اآلالت التي تعمل بالوقود، عوضًا عن الجيد العضمي، ثورة أخرى 
ائض اإلنتاج بشكل لم يسبق لو مثيل في في تاري  المجتمعات البشرية، حيث أدت ىذه اآلالت إلى تراكم ف

التاري  اإلنساني، كما تفاقمت مشكمة الالمساواة في المجتمعات الصناعية الناشئة أكثر بكثير مما كان الحال 
عميو في المجتمعات التي سبقتيا، حيث فتحت حفنة من أصحاب الثورات المصانع واستغمت في تسييرىا 

ع توسع ثروة أصحاب المصانع أصبح بمقدورىم التالعب بالماكينة اآلالف من العمال المقيورين، وم
السياسية بما يتوافق مع مصالحيم. ىيأت ىذه الظروف مجتمعة الساحة لقيام الصراع الدموي الذي خاضو 

 .العمال بعد أن وحدوا صفوفيم بغية تحسين ظروف عمميم ومعيشتيم
إلى المزيد من فائض اإلنتاج، األمر الذي نجم عنو أدى اختراع اآلالت األكثر تطورًا في مراحل الحقة 

( Thorstein Veblenانتقال التركيز من إنتاج البضائع إلى استيالكيا. صاغ عالم االجتماع فيبمين )
 مصطمح االستيالك الرائع لوصف ىذا التغير الذي طرأ عمى اتجاىات البشر
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 وسائط المبادلة .2
 تطور وسائط المبادلة1.2. 

وقد تطورت وسائط  .التبادل بأنيا الوسيمة التي يعتمدىا األفراد في تقييم السمع والخدمات تعرف وسيطة
 التبادل وفقا لالتي:

لم يكن مستوى فائض اإلنتاج في مجتمعات الصيد وااللتقاط البدائية، أو في  وسائط التبادل البدائية:  1.
مجتمعات الرعي والبستنة الالحقة، من االرتفاع بما يكفي لقيام تبادل تجاري حقيقي ليين الجماعات 
البشرية ضمن ىذه المجتمعات. حيث اقتصرت التبادالت التجارية النادرة عمى المقايضة، أي استبدال 

 بعضيا ببعض مباشرة. إال أن التطور الذي رافق المجتمعات الزراعية والصناعية من بعدىا، مكن  السمع
الجماعات البشرية من مضاعفة فائض إنتاجيا مما أدى إلى قيام نظم تجارية فعمية اعتمدت طرقًا جديدًة 

 لتقييم البضائع والخدمات التي يمكن لألفراد تبادليا فيما بينيم.
عمى الرغم من استمرار اعتماد المجتمعات الزراعية عمى نظام  ل في المجتمعات الزراعية:وسائط التباد  2.

المقايضة ليذا الحد أو ذاك، إال أن شعبية ىذا النظام تراجعت لمصمحة النظام النقدي، حيث بدأت 
معظم  مختمف المجتمعات البشرية استخدام النقود كوسيطة تبادل تعرف القيمة الفعمية لمسمعة. اعتمدت

الجماعات البشرية عمى النقود المصكوكة من المعادن الثمينة كالذىب أو الفضة، حيث كان وزن 
القطعة النقدية ونقاوتيا يحددان قيمتيا الشرائية. إال أن بعض الجماعات اعتمدت عمى صكوك األمانة 

ي سمعة أخرى حيث كان كل صك من ىذه الصكوك يعادل مقدارًا محددًا من الذىب أو الحبوب، أو أ
مخزنة في مستودع أو بنك معتمد. وبحمول نياية الحقبة الزراعية ُحولت صكوك األمانة إلى العممة 
الورقية الرسمية، حيث كانت كل ورقة نقدية تعادل كمية محددة من الذىب أو الفضة مخزنة في 

دعى بالقيمة المخزنة مستودعات ىذه الدولة أو تمك. تمثل كل من العمل الورقية وصكوك األمانة ما ي
كما ال يمكن ألي جية أن تصدر عماًل ورقية أو صكوك أمانة تفوق قيمتيا قيمة الذىب والفضة 

 .المخزنة في مستودعات ىذه الجية
لم يعد لنظام المقايضة أي أثر يذكر في المجتمعات  وسائط التبادل في المجتمعات الصناعية:  3.

لنقدية، التي كان من الممكن استبداليا، في الواليات المتحدة الصناعية، كما استبدل الذىب بالعمالت ا
مثاًل، بما يعادل قيمتيا ذىبًا، ودعيت ىذه السياسة النقدية ميثاق المعيار الذىبي. إال أنو كانت ليذه 
السياسة جوانبيا السمبية، فطالما أن كل دوالر يعادل كمية محددة من الذىب، فإن عدد الدوالرات التي 

حكومة إصدارىا يبقى محدودًا إال أنو مع نياية الحقبة الصناعية منعت الحكومة األمريكية يمكن لم
استبدال الدوالر بما يعادل قيمتو من الذىب أو الفضة، وطرحت عوضًا عن النظام السابق، نظام مال 

ييا السمطة، حيث تتولى الحكومة إصدار العمالت النقدية بغض النظر عن مستوى احتياطي الذىب لد
 .وتتحمل مسؤولية الحفاظ عمى قيمتيا الشرائية
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إال أن تغييب ميثاق المعيار الذىبي ال يعني أنو يمكن لكل حكومة أن تصدر ما تشاء من العمالت 
النقدية، بل عمى العكس ىناك حد عممي لكمية األوراق المالية التي يمكن لمختمف الحكومات طباعتيا 

صدارىا. وبشكل عام تزداد األس عار عندما تصدر الحكومة أوراقًا نقدية بمعدل يفوق معدل اإلنتاج وا 
(، أي مجمل السمع والخدمات التي ينتجيا Gross Domestic Product (GDp)المحمي الصافي )

 البمد ككل. وىذا يؤدي إلى التضخم، حيث تتناقص قدرة العممة المحمية الشرائية.
 

 النقود2.2. 
د أنيا جاءت لمقضاء عمى صعوبات المقايضة من ناحية، ولتيسير عمميات تبين لنا من تطور نشأة النقو 

التبادل التي زاد حجميا زيادة كبيرة من ناحية أخرى، وعن خالل ىذا التطور الذي كان ياتي دائمًا لكي يمبي 
 حاجات المجتمع يمكن تصنيف وظائف النقود في فئتين:

 :الوظائف األساسية -أواًل 
كانت صعوبات المقايضة سببًا في ظيور ىذه الوظيفة، ولذلك تعتبر أقدم وظيفة  دل:النقود كوسيط لمتبا  1.

لمنقود ىي قياسيا كوسيط لمتبادل، فيي وسيمة لنقل ممكية السمع والخدمات من طرف إلى طرف، 
وبالتالي فيي قوة شرائية تسّيل التبادل بين طرفين دون الحاجة إلى البحث عن طرف ثالث عمى أساس 

التبادل ىذه تحظى بالقبول العام. وتمكن من تقسيم العمل بحيث تتحقق نتائج التبادل بصورة  أن أداة
 .طبيعية متواصمة

إن الوظيفة األساسية لمنقود ىي استخداميا لقياس قيم السمع والخدمات  النقود كمقياس مشترك لمقيمة:  2.
قود معداًل لالستبدال وخاصة بين ونسبة قيمة كل سمعة إلى غيرىا من السمع. وفي ىذه الحالة تصبح الن

السمع الكبيرة الحجم التي تصعب تجزئتيا إلى وحدات صغيرة دون أن تفقد قيمتيا. ومن ىذه الوظيفة 
اشتقت وظيفة فرعية ىي استخداميا كوحدة لمتحاسب، فالوحدة النقدية ألي دولة ىي وحدة تقاس بيا قيم 

 .السمع والخدمات في المجتمع
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 :ئف الثانوية أو المشتقة من الوظائف األساسيةالوظا -ثانيًا 
ليس من الضروري لمن يحصل عمى النقود أن يقوم بإنفاقيا في الحال، فالذي  النقود كمستودع لمقيمة:  1.

يحدث عمميًا أن الفرد ينفق جزءًا ويّدخر جزءًا آخر ليقوم بالشراء في فترات الحقة، وطالما أن الفرد ال 
نما بقصد إنفاقيا في فترات الحقة، أو لمقابمة احتياجات طارئة، فإن ال نقود في يحتفظ بالنقود لذاتيا وا 

ىذه الحالة تقوم بوظيفة مخزن لمقيمة، خاصة وأنيا تتميز بسيولة حفظيا، كما أنيا تجّنب الفرد تكاليف 
التخزين والحراسة، فضاًل عن أن حفظ السمع لفترات طويمة قد يعرضيا لمتمف. ولكن يشترط لكي تؤدي 

فترة طويمة، وىذا يعني الثبات النسبي النقود ىذه الوظيفة عمى الوجو األكمل، أن تحتفظ بقيمتيا النسبية ل
 لكل من العرض والطمب حتى يظل مستوى األثمان ثابتًا.

عندما أصبح اإلنتاج لمسوق أدى التخّصص وتقسيم العمل إلى كبر  النقود كمعيار لممدفوعات اآلجمة:  2.
صادي تسويق حجم الوحدات اإلنتاجية. ومنعًا لتكدس المنتجات واستمرار اإلنتاج اقتضى النظام االقت

المنتجات عمى أساس العقود. فالعقد يتّم في الوقت الحاضر عمى أساس أثمان معينة والتسميم يتّم في 
وقت الحق، لذلك كان البد من معيار يتم عمى أساسو تحديد األثمان، وقد استطاعت النقود أن تقوم 

قراض الشركات لتمويل بيذا الدور. وفي مقابل قيام الشركات باإلنتاج اآلجل قامت البنوك بإ
المستودعات، وبذلك يّسرت النقود التوسيع في عمميات االئتمان، وكذلك استطاعت الحكومات أن تحقق 
مشروعاتيا عن طريق إصدار السندات، فتحصل بمقتضاىا عمى األموال الالزمة عمى أن يتّم سداد 

 .القرض في آجال الحقة
كمية من النقود في البنوك من شانيا تمكين البنوك من إن وجود  النقود االحتياطية لقروض البنوك:  3.

إقراض عمالئيا وتيسير عمميات االئتمان واالقتراض، فإذا كان لدى المتعاممين مع البنوك مبمغًا من 
النقود فإنيم يستطيعون عمى أساسو )سواء أودع في البنك أم لم يودع( أن ينالوا قرضًا أو يفتح ليم 

 .حساب اعتماد
 دراستنا لماىية النقود ووظيفتيا يمكن أن نمخص تعريف النقود بالصيغة اآلتية:من 

النقود ىي الشيء الذي يمقى قبواًل عامًا في التداول، وتستخدم وسيطًا لمتبادل ومقياسًا لمقيم ومستودعًا ليا، 
ا التي ذكرناىا كما تستخدم وسيمة لممدفوعات اآلجمة واحتياطيًا لقروض البنك، أي أنيا مجموعة وظائفي

ولذلك فان التعريف الموجز لمنقود ىو )أن النقود: ىي كل ما تفعمو النقود(. وأفضل أنواع النقود ىو الذي 
يستطيع أن يؤدي وظائفيا عمى أتم وجو، أي أن يتمتع بصفة القبول العام بحرية تامة، وىنا يمكن القول أن 

ية والفضية( ىي أكثر أنواع النقود قبواًل، وتمييا العمالت التي العممة ذات القيمة الموجودة فييا )كالعممة الذىب
تتمتع بثقة الجميور أكثر من غيرىا ألسباب اقتصادية وسياسية واجتماعية. وىكذا حتى نياية سمسمة أدوات 

 .التبادل التي يمكن أن تدخل ضمن تعريف النقود
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 النظم االقتصادية العالمية .3
 النظام الرأسمالي 1.3.

  االقتصاد الرأسمالي خصائص
 يعمل االقتصاد الرأسمالي وفقا لجممة من المميزات الخاصة بو والتي نذكر من بينيا:

أي إنتاج معد لمبيع في السوق فبدون اإلنتاج الفعمي لمبضائع  إن اإلنتاج ىو في جوىره إنتاج بضائع: –أواًل 
 مالية والطبقة البرجوازية أن تحقق فائض القيمة.المنتجة الذي أنتجتو القوى العاممة التستطيع المنشآت الرأس

ال تعتبر الممكية الخاصة مقولة حقوقية،  يجري اإلنتاج ضمن شروط الممكية الخاصة لوسائل اإلنتاج: -ثانياً 
بل ىي مقولة اقتصادية في المقام األول. حيث تعني أن سمطة التصرف بالقوى المنتجة )وسائل اإلنتاج 

ت في حوزة المجتمع، بل ىي مفتتة بين منشآت منفصمة عن بعضيا البعض تسيطر ليس )والقوى العاممة
 .عمييا النخب الرأسمالية

فبما أن اإلنتاج لم تعد تحد منو التقاليد  يتم اإلنتاج ألجل سوق مغفمة وتحكمو ضرورات المزاحمة: -ثالثًا 
ت المشاعية البدائية أو كما في جمعيات الحرف في العصر الوسيط، فإن كل رأسمال خاص المجتمعا

التشريعات )كما في رأسمالي( يسعى جيده لبموغ أعمى رقم لممبيعات والحتكار القسم األكبر من كل مالك، 
كل منشأة أو كل تجمع السوق دون المباالة بالقرارات المماثمة التي تتخذىا منشآت أخرى تعمل في المجال 

 .ذاتو
فبينما اعتمدت الطبقات المالكة في  تحقيق الحد األقصى من الربح: إن ىدف اإلنتاج الرأسمالي ىو -رابعًا 

مرحمة ما قبل الرأسمالية في معيشتيا عمى فائض اإلنتاج االجتماعى حيث كانت تستيمكو إجمااًل بصورة 
غير منتجة، يتحتم جزءًا من فائض اإلنتاج االجتماعي، أي من األرباح التي حققتيا، عمى الطبقة الرأسمالية 

أيضًا أن تستيمك بصورة غير منتجة. غير أنو عمييا، لكي تحقق ىذه األرباح، أن تتمكن من بيع  ىي
بضائعيا، األمر الذي يقتضي تقدر عمى خفض تكاليف أن تستطيع بيعيا في السوق بسعر أدنى من أسعار 

تاح، اإلنتاج. أّما المنافسين. وينبغي في سبيل ذلك أن التكمفة فيي توسيع قاعدة اإلنتاح، أي زيادة اإلن
الوسيمة األنجع لخفض تكاليف اإلنتاج سعر بواسطة آالت أكثر تطورًا، غير أن ىذا يتطمب رساميل أعظم 
فأعظم. إن سوط المزاحمة ىو إذًا الذي يجبر إلى أقصى حد الرأسمالية عمى السعي وراء الحد األقصى من 

 الربح لتتمكن من تطوير التوظيفات المنتجة.
إن اإلنتاج الرأسمالي ليس إنتاجًا في سبيل  اإلنتاج الرأسمالي ىو إنتاج من أجل تراكم الرأسمال: -خامسًا 

الربح فحسب، بل إنتاج من أجل تراكم الرأسمال. فإن منطق الرأسمالية يقتضي بالفعل أن يراكم القسم األعظم 
تجة أي أن يتم تحويمو إلى رأسمال من فائض آالت ومواد أولية إضافية، ويد عاممة إضافية، القيمة بصورة من

 إضافي بشكل ال أن يستيمك بصورة غير منتجة.
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 سير االقتصاد الرأسمالي
من أجل الحصول عمى الحد األقصى من الربح وتطوير تراكم رأس المال إلى أبعد حد ممكن، يتوجب عمى 

أنتجتيا قوة العمل والذي يعود إلييا الرأسماليين أن يقمصوا إلى أقصى حد ذاك القسم من القيمة الجديدة، التي 
بشكِل ُأجور. حيث تتحدد ىذه القيمة الجديدة، بالفعل في سيرورة اإلنتاج ذاتيا، بشكل مستقل عن أية مشكمة 
توزيع. وتقاس بمجموع ساعات العمل التي بذليا مجمل العمال المأجورين. فبقدر ما تكبر حصة األجور 

، تصغر حصة فائض القيمة. وكمما سعى الرأسماليون لزيادة الحصة العائدة الفعمية التي يدفعيا ذاك المجموع
 لفائض القيمة، كمما اضطروا إلى تقميص الحصة المخصصة لألجور.

 إن الوسيمتين الرئيسيتين المتين يجيد الرأسماليون بواسطتيما لزيادة حصتيم، أي لزيادة فائض القيمة ىما:
إطالة يوم العمل )من القرن السادس عشر إلى منتصف التاسع عشر وتشمل  :زيادة فائض القيمة المطمق

الحد »في الغرب، وحتى أيامنا في العديد من البمدان شبو المستعمرة( وتقميص األجور الفعمية وتخفيض 
 المعيشي.« األدنى

نتاجيتو في دائرة السمع االستيالكية )وقد  زيادة فائض القيمة النسبي: وتشمل إطالة زيادة كثافة العمل وا 
 سادت ىذه الوسيمة في الغرب منذ النصف الثاني لمقرن التاسع عشر(.

يبذل كل رأسمالي ما بوسعو لمحصول عمى الحد األقصى من الربح. ويسعى أيضًا من أجل ذلك لزيادة 
استمرار سعر الكمفة وسعر المبيع )المذين يحددان بوحدات نقدية اإلنتاج إلى أقصى حد، وألن ينخفض ب

ثابتة(. وبنتيجة ذلك، ُتجري المزاحمة في األمد المتوسط اختيارًا بين المنشآت الرأسمالية، فتبقى األكثر 
إنتاجية واألكثر إيرادية دون سواىا. أّما المنشآت التي تبيع بأسعار عالية فيي ال تحقق الحد األقصى من 

 .الربح، بل ينتيي بيا األمر إلى زوال ربحيا كميا. إنيا تفمس أو يستوعبيا المنافسون
إن المزاحمة بين الرأسماليين تؤدي إلى تساوي معدل الربح. فينتيي األمر بمعظم المنشآت إلى اضطرارىا 

عي الموظف والكتمة إلى االكتفاء بربح متوسط تحدده في التحميل األخير الكتمة اإلجمالية لمرأسمال االجتما
اإلجمالية لفائض القيمة الذي ينتجو مجمل المأجورين المنتجين. وحدىا المنشآت التي تنعم بتعدم ىام في 
اإلنتاجية أو بيذا الوضع االحتكاري أو ذاك، تحصل عمى أرباح فائضة، أي عمى أرباح تفوق المتوسط. 

 .الفائضة أو لالحتكارات بأن تستمر لوقت غير محدودغير أن المزاحمة الرأسمالية ال تسمح إجمااًل لألرباح 
إن الفروقات بالنسبة لذلك الربح المتوسط ىي التي تتحكم إلى حد بعيد بالتوظيفات في نمط اإلنتاج 
الرأسمالي. فتترك الرساميل القطاعات حيث الربح أدنى من المتوسط وتتدفق نحو قطاعات حيث الربح أعمى 

الرساميل تتدفق نحو صناعة السيارات في الستينات من القرن الماضي، إال أنو  من المتوسط )فمثاًل كانت
سرعان ما حولت اتجاىيا نحو قطاع الطاقة في السبعينات(. لكن ىذه الرساميل، بتدفقيا نحو القطاعات 
 حيث معدل الربح أعمى من المتوسط، تخمق في ىذه القطاعات مزاحمة حادة وقضى إنتاج وانخفاضًا ألسعار

 .المبيع ولألرباح حتى يستقر معدل الربح في المستوى ذاتو إلى ىذا الحد أو ذاك في جميع القطاعات
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 النظام االشتراكي2.3. 
  خصاص النظام االشتراكي

 النظم االقتصادية االشتراكية بثالثة خصائص أساسية ىي:تتمتع 
سائل اإلنتاج في النظم االشتراكية، وال تقتصر تمتمك الحكومة كافة و  الممكية العامة لوسائل اإلنتاج: -أواًل 

ىذه الممكية عمى المصانع، بل تشمل كذلك األراضي، المرافق العامة، شبكات المواصالت، حقول النفط 
 .والمناجم
أي نسبة العرض  -عمى عكس النظام الرأسمالي، الذي تحدد فيو قوى السوق  التخطيط المركزي: -ثانيًا 

تم إنتاجو وما السعر الذي ستطرح بو المنتجات في األسواق، تضطمع في النظم ما الذي سي -والطمب 
 االشتراكية لجنة مركزية بميام وضع خطط اإلنتاج والتسعير.

تيدف النظم االشتراكية إلى إزالة المنافسة بين المنتجين، حيث  توزيع السمع بمعزل عن حافز الربح: -ثالثًا 
قًا بمعزل عن مقدار الطمب عمى ىذه السمع وكمفة إنتاجيا. حيث ال تعتبر أن السمع تباع بأسعار محددة مسب

النظم االشتراكية الربح بمثابة ىدف ليا، وال التشجيع عمى االستيالك بتخفيض األسعار، وال حتى الحد من 
توافق االستيالك برفع األسعار. بل عمى العكس، إن اليدف األساسي لمنظم االشتراكية ىو إنتاج السمع بما ي

مع المصمحة العامة، وتوزيع ىذه المنتجات بين أفراد المجتمع كل حسب حاجتو، وليس حسب مقدراتيم 
 .الشرائية

 مراحل التطور التاريخي
ىي الحركات األولية لمطبقة العاممة التي تطورت عمى ىامش التطور  االشتراكية الطوباوية )المثالية(: -أوال 

العممي في القرنين السابع عشر والثامن عشر وقاد معظميا العمال أنفسيم، وفي إطار ىذا التطور العممي 
(، 61بالذات تقع جيود أوائل المفكرين الكبار الطوباويين من أمثال توماس مور )مستشار إنكمترا في القرن 

(، وروبيرت أوين، وشارل فورييو وسان سيمون )كتّاب في القرنين 61كامبانيال )كاتب إيطالي في القرن و 
 (.61و 61

 حاول ىؤالء الكّتاب أن يجمعوا كل معارف عصرىم العممية ليقوموا بصياغة:
 نقد حاد لالمساواة االجتماعية، السيما تمك التي تميز المجتمع البورجوازي 
 متساٍو، قائم عمى الممكية الجماعية مخطط تنظيم مجتمع 
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  ُيعتبر أولئك الكتاب الرواد الحقيقيين لالشتراكية الحديثة. إاّل أن ضعف نظاميم يكمن في طرح فكرة
المجتمع المثالي الذي يحممون بو كمثل أعمى مطموب بناؤه وبموغو دفعة واحدة باإلرادة الحسنة، 

ي يؤدي إليو المجتمع الرأسمالي بالذات إلى ىذا الحد أو وذلك من دون عالقة بالتطور التاريخي الذ
 .ذاك

  تفسير الظروف التي ظيرت خالليا الالمساواة االجتماعية والتي يمكن أن تختفي خالليا، بشكل
غير دقيق عمميًا اعتمادًا عمى عوامل ثانوية )العنف، األخالق، المل، عمم النفس، الجيل، ال (، ال 

نيوية االقتصادية واالجتماعية، مشكالت التفاعل بين عالقات اإلنتاج تنطمق من المشكالت الب
 ومستوى تطور قوى اإلنتاج

نجمز البيان الشيوعي: -النظرية الماركسية  - ثانيا مفيومي الطبقة االجتماعية  لم يكتشف ماركس وا 
والصراع الطبقي، فيذان المفيومان كان يعرفيما االشتراكيون الطوباويون وبورجوازيون آخرون. بيد أنيما 
شرحا عمميا أصل الطبقات، وأسباب تطور الطبقات، وواقع إمكان تفسير التاري  اإلنساني بكاممو انطالقًا من 

الشروط المادية والمعنوية التي بموجبيا يمكن النقسام  مفيوم صراع الطبقات، وعمى وجو الخصوص
 المجتمع إلى طبقات أن يخمي المجال لمجتمع اشتراكي خاٍل من الطبقات.

نجمز من جية أخرى كيف أن تطور الرأسمالية بالذات يفتح المجال أمام تطور المجتمع  كما فسر ماركس وا 
تضمن انتصار المجتمع الجديد. ىكذا يمثل البيان الشيوعي االشتراكي، ويييىء القوى المادية واألدبية التي 

شكاًل أسمى من الوعي الطبقي البروليتاري. يعّمم الطبقة العاممة أن المجتمع االشتراكي سوف يكون ناتج 
صراعيا الطبقي ضد البورجوازية. إنو يعمميا ضرورة أاّل تكتفي بالنضال من أجل زيادة األجور، وأن تعمل 

غاء العمل المأجور. يعمميا عمى وجو الخصوص ضرورة تشكيل أحزاب عمالية مستقمة، وأن بالتالي إلل
 تستكمل عمميا المتمثل بمطالب اقتصادية بعمل سياسي عمى الصعيدين القومي واألممي.

بقي لقد ُولدت الحركة العمالية الحديثة إذًا من االندماج بين الصراع الطبقي األولي لمطبقة العاممة والوعي الط
 البروليتاري البالغ درجتو العميا من التعبير المتجسدة في النظرية الماركسية.

التي ىزت أركان معظم بمدان أوروبا، لم تظير الطبقة العاممة  6101خالل ثورات  األممية األولى: -ثالثا 
الشيوعيين  كحزب سياسي بالمعنى الحديث لمكممة في أي من ىذه البمدان، باستثناء ألمانيا )في جمعية

 الصغيرة، التي كان يقودىا ماركس(.
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لقد اندمج ماركس والمجموعة الصغيرة من نصرائو اندماجًا حقيقيًا مع الحركة العمالية األولية في ذلك 
، ووضعوا بذلك حجر األساس لتشكيل األحزاب االشتراكية في 6110العصر بتأسيس األممية األولى عام 

يل المفارقة البالغة أن األحزاب التي اجتمعت لتشكيل األممية األولى لم تكن معظم بمدان أوروبا. ومن قب
أحزابا عالمية. إن تشكيل ىذه األخيرة ىو الذي سمح بالتجميع القومي لمجموعات محمية ونقابية انضمت إلى 

 األممية األولى.
رورة تجمع من ىذا وحين تصدعت األممية بعد ىزيمة كومونة باريس احتفظ العمال الطميعيون بوعي ض

النوع عمى المستوى القومي. وخالل السبعينات والثمانينات، وبعد العديد من المحاوالت الفاشمة، تشكمت نيائيًا 
أحزاب اشتراكية مستندة إلى الحركة العمالية األولية في ذلك الزمن. وكانت االستثناءات الميمة الوحيدة ليذه 

يات المتحدة، فاألحزاب االشتراكية التي تشكمت فييما في ذلك العصر السيرورة ىي بريطانيا العظمى والوال
نقابية كانت قد أصبحت قوية. ولم يظير حزب العمال المستند إلى النقابات  بالذات بقيت عمى اليامش حركة

 .في بريطانيا إاّل في القرن العشرين
في أصل الحركة العمالية الحديثة  تمخص كومونة باريس كل االتجاىات التي برزت كومونة باريس -رابعا 

وفي أوائل تفتحيا. لقد ولدت من الحركة العمالية الجماىيرية العفوية ال من خطة أو برنامج وضعيما حزب 
إن  -عمالي بصورة مسبقة، وبّينت اتجاه الطبقة العاممة لتخفي الطور االقتصادي الصرف من نضاليا 

ىو يتمثل في حذر عمال باريس تجاه البورجوازية المتيمة بنيتيا األصل المباشر لمكومونة سياسي لمغاية، و 
وذلك بالدمج المستمر لممطالب االقتصادية  -تسميم المدينة لمجيوش البروسية التي كانت تحاصرىا 

والمطالب السياسية. وفي الكومونة وضعت الطبقة العاممة يدىا لممرة األولى عمى السمطة السياسية، ولو 
ة واحدة. عكست الكومونة اتجاه الطبقة العاممة لتدمير جياز الدولة البورجوازي واستبدال عمى أرضى مدين

 .الديمقراطية البورجوازية بديمقراطية البروليتاريا
طورت الدول االسكندينافية، وعمى رأسيا السويد والدانمرك، ىذا النظام كرد  االشتراكية الديمقراطية: -خامسا 

وال فردية االشتراكية، وفي ىذا النمط من االشتراكية يقوم كل من األفراد والحكومة  فعل عمى جشع الرأسمالية
بإنتاج وتوزيع الخدمات والسمع. ففي حين تممك الحكومة وتدير شبكات المواصالت، المناجم، حقول النفط، 

المتاجر، المزارع، خطوط الياتف، شبكات التمفزة واإلذاعة والخدمات العامة، فإن األفراد يتمتعون بحق تممك 
 المصانع ومعظم الصناعات الخدمية.
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 النقود في النظم االقتصادية العممية3.3. 
 :االقتصاد الرأسمالي

يرتكز االقتصاد الرأسمالي عمى الممكية الفردية ألدوات اإلنتاج، وعمى  أىمية النقود في النظام الرأسمالي: .1
اإلنتاج التمقائي الذي يتم عن طريق قوى السوق وجياز األثمان الذي يمعب الدور الحيوي في توزيع 
القوى اإلنتاجية، بعبارة أخرى السوق وحركات األثمان ىي األساس في التنسيق في االقتصاد الرأسمالي، 

ذا االقتصاد ال تكمن أىمية النقود فقط في كونيا وسيطًا لمتبادل، بل ىي تدخل في معامالت وفي ى
 .السوق عمى ىيئة األثمان، فإن كل طمب عمى سمعة يوجد مقابمو عرض لمنقود، والعكس بالعكس

تتشكل األثمان في النظام الرأسمالي عندما يحدث توزان بين الكمية المعروضة والكمية  :األثمان .2
لمطموبة. وبما أن كل عرض لمنقود يجب أن يقابمو طمب عمى السعمة، والعكس بالعكس، لذلك فمن ا

الضروري أن تكون كمية النقود قيد التدوال كافية بالنسبة لمحاجات ولكن ليس أكثر منيا حتى ال يختل 
ان بسبب فائض المستوى العام لألثمان بسبب تزعزع كمية التداول النقدي. أي ال يجب أن ترتفع األثم

 .في كمية النقود المتداولة، أو تنخفض األثمان بسبب شّح في النقود المتبادلة
ولكي يبقى المستوى العام لألثمان ثابتًا مستقرًا، فإنو يجب  الحفاظ عمى استقرار المستوى العام لألثمان: .3

تتوازى كمية النقود مع أن يبقى توازن بين كمية النقود المتداولة وكمية السمع المتبادلة، ويجب أن 
ال فإن مستوى األثمان يتعّرض ليزات سيئة وكذلك المستوى  الحاجات ومع كمية المنتجات المعروضة. وا 

 حصول تمك اليزات بما يمي:العام لألثمان أي القوة الشرائية، ويمكن إيجاز كيفية 
 :ييا قوة شرائية أكبر من وىي الحالة التي تكون ف زيادة كمية النقود المتداولة بالنسبة لمحاجات

المزوم، وُيقِبل الحائزون عمى ىذه النقود عمى استعماليا وينجم عن ذلك أن الطمب يصبح أقوى من 
العرض، فترتفع األثمان وُيحجم المشترون الحائزون عمى كميات قميمة من النقود أو غير المتعجمين 

والكميات المطموبة ولكن بمستوى  عمى الشراء، ويعود التوازن بعد ذلك بين الكميات المعروضة
 .أثمان أعمى من الماضي

 :تعود ىذه القمة إلى ىزات أكثر عنفًا من الفائض، حيث  قمة كمية النقود المتداولة بالنسبة لمحاجات
أن الدور األساسي الذي تمعبو النقود ىو دور التبادل والتداول. فإن لم تكن في التداول كمية من 

تداول السمع والمنتجات فإن التبادل يتعرقل ويصاب الجياز اإلنتاجي بالشمل،  النقود كافية لمواجية
وال يكون ىناك سبيل لتصريف المنتجات وتتوقف المشروعات ويتعرض العمال لمبطالة، وىذا ما 

. لمواجية ىذه األزمة يجب إصدار نقود جديدة والقذف بيا في التداول، )يسمى )باألزمة االقتصادية
الذي ىو ىدف اإلنتاج  -المشروعات لمعمل متيحة انتعاش الطمب ويعود دافع الربح وبذلك تعود 

كما تعود الثقة لدى األفراد أصحاب النقود التي طرحت وقت األزمة بغية  -في االقتصاد الرأسمالي 
 تفادي وجود فائض من النقود في التداول عن الحاجة إلييا، أي بغية تفادي وقوع تضخم نقدي.
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 االشتراكي: االقتصاد
تتحدد طبيعة اإلنتاج االشتراكية بأن عالقات اإلنتاج فييا تقوم عمى  أىمية النقود في النظام االشتراكي: .1

الممكية الجماعية لوسائل اإلنتاج، وبأن اإلنتاج ييدف إلى إشباع الحاجات االجتماعية، وبأن العممية 
ي تداول النقود بين األفراد، كما يجري االقتصادية عممية مخططة. وفي ىذا النظام االقتصادي يجر 

تداول الشيكات والكمبياالت في المعامالت الكبيرة بين المشروعات الممموكة ممكية جماعية، ولكن عمى 
خالف النظام االقتصادي الرأسمالي ال نجد تأثير النقود عمى األسعار في المعامالت. ذلك أن حركة 

مب(، وحجم اإلنتاج ال يتأثر بحركة األسعار، وبالتالي بدافع األسعار ال تتحّدد بالسوق )العرض والط
الربح النقدي، فالنظام االقتصادي تحكمو خطة شاممة تضعيا الدولة تيدف بيا إلى إشباع الحاجات 
االجتماعية. ومن ىذا المنطمق فخطة اإلنتاج أساس النظام النقدي. وعمى ىذا األساس، تقوم الدولة 

 .طموبة وكيفية توزيعيا عمى القطاعات اإلنتاجية المختمفةبتحديد كمية النقد الم
وىذا يقودنا إلى أن وظائف النقود في االقتصاد االشتراكي تتمثل  وظائف النقود في االقتصاد االشتراكي: .2

 فيما يمي:
 :ولكن طبيعة ىذه الوظيفة تختمف عنيا في االقتصاد  تستخدم النقود كأداة لمتداول بين األفراد

الرأسمالي، فاالقتصاد االشتراكي تسوده فكرة المنفعة أو قيمة االستعمال، في حين تسود فكرة قيمة 
وبذلك يكون استخدام النقود ال كواسطة لمبادلة سمع من مالك آلخر،  .المبادلة االقتصاد الرأسمالي
نما كوسيمة لتوزيع المنتجا ت التي أعدت لمتوزيع، ال لمبيع في سوق، بثمن يتحدد بقيمة المبادلة وا 

 .وبالعالقة بين العرض والطمب
 :ولكن أداءىا ليذه الوظيفة يختمف عنو في  تستخدم النقود في االقتصاد االشتراكي كأداة لمتحاسب

نما تستعمل النقود  االقتصاد الرأسمالي، فميس الغرض من التحاسب ىو تحديد الربح المستيدف، وا 
لممعامالت الكبيرة، كبيع يتم بين مشروعات الدولة، ويتخذ ىذا البيع ىنا صورة الشيكات 

مشروع، وليذا تكون النقود أداة لتحديد كفاءة والكمبياالت، والغرض المنشود ىو التأكد من كفاءة ال
 المشروع، أي أداة إلنتاج أقصى قدر من المنتجات بأقل جيد بشري ممكن.

 :ولكنيا ال تقوم في ىذا االقتصاد مطمقًا  قد تستخدم النقود في االقتصاد االشتراكي أداة اّدخار
سائل اإلنتاج، وال يمكن لمنقود أن تمد بوظيفة االستثمار، فال يمكن لمفرد أن يصبح رأسماليًا بشراء و 

نما يمكن لمفرد أن يشتري سندًا من سندات الدولة ويحصل عنو فائدة،  نقودًا عن طريق االئتمان، وا 
ولكن أىمية ىذا التوظيف في أن الدولة تعطي أجورًا معينة، فمن كانت حاجتو كبيرة أنفق كل 

في دخمو إلى الدولة ليزداد بيا اإلنتاج فالنقود دخمو، ومن كان غير ذلك استطاع أن يعيد الزيادة 
ىنا جزء من خطة التوزيع، أما الفائدة فتدفع لحث األفراد عمى إعادة الفائض عن حاجتيم إلى 

 الدولة.
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 عولمة الرأسمالية .4
 ظيفيةو نظرية ال 1.4.

اًل إلى مفيوم العمل ينبغي عمينا، حتى نطبق النظرية الوظيفية عمى ظاىرة عولمة الرأسمالية، أن نتعرف أو 
 .نفسو
 :ىو الوظيفة األساسية بالنسبة لممجتمع، إال أن مفيوم العمل يمتد أبعد من ىذا  تعريف العمل

التعريف ليشمل المبدأ االجتماعى األساسي القائل بأن العمل يربطنا معًا. وقد الحظ إميل دوركيايم 
ى أفراد ىذه المجتمعات منظورًا واحدا أن طبيعة العمل الموحدة في المجتمعات الزراعية فرضت عم

لمعمل، وقد استخدم دوركيايم مصطمح التكافل الميكانيكي لوصف حس الوحدة الناجم عن 
 .االضطالع بميام متماثمة

أدت عممية تحول المجتمع إلى مجتمع صناعي إلى تقسيم العمل بصورة أكثر تخصصًا، وبما أنو 
قسيم أن يقوموا بنفس األعمال، فمن الطبيعي أن يشعروا ال يمكن ألفراد المجتمع في ظل ىذا الت

وبما أن أفراد ىذه المجتمعات يغدون أشبو بأعضاء الجسد، من حيث  .بترابط أقل متانة فيما بينيم
 .أن كاًل منيم يتخصص بأداء وظيفية حيوية ما، فقد دعى دوركيايم ىذه الوحدة بالتكافل العضوي

 :درك دوركيايم بدايات ما أضحى فيما بعد ظاىرة عالمية، حيث نجد أ ظاىرة التقسيم العالي لمعمل
اليوم أن التكافل العضوي قد ىيمن عمى كافة أنحاء العالم، وأكثر من ىذا فقد نشأت ظاىرة التقسيم 
العالمي لمعمل، حيث أصبحنا نعتمد في معيشتنا عمى عمل العمال المتوزعين في شتى أنحاء 

كان الواليات المتحدة األمريكية يعتمدون عمى عمال اليابان الذين المعمورة، ونجد مثاًل أن س
يصنعون السيارات التي يركبونيا، في حين يعتمد العمال اليابانيون بدورىم عمى العمال السعوديين 
الذي ينتجون النفط، وعمى العمال الجنوب أمريكيين الذين يصنعون الرقاقات، وعمى عمال المناجم 

الذين يستخرجون المعادن المستخدمة في صناعة السيارات. وعمى الرغم من أننا في جنوب إفريقيا 
ال نشعر بأي حس باالرتباط مع بعضنا البعض، إال أن ىناك عالقات اعتمادية بينية تربط بيننا 

 ضمن شبكة اقتصادية عالمية واحدة.
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م إلى اختراع اجتماعي يدعى يرجع انتصار الرأسمالية وتربعيا عمى عرش القوى االقتصادية حول العال
 الشركة.
 :ىي ذلك العمل الذي يعامل قانونيًا كفرد من أفراد المجتمع. حيث يمكن لمشركة أن  تُعريف الشركة

توقع العقود، أن تطمب الديون، أن تقاضى أو تقاضي، في حين تبقى مسؤولياتيا القانونية مستقمة 
االجتماع مصطمح رأسمالية الشركات لإلشارة إلى عن مسؤوليات مالكييا القانونية. يستخدم عمماء 

 ىيمنة الشركات عمى االقتصاد العالمي.
إحدى أكثر خصائص الشركات إثارًة لمدىشة، وفي نفس الوقت أكثرىا وظيفيًة، ىي فصل الممكية 
عن اإلدارة في الشركات، فعمى عكس معظم األعمال، ال يقوم مالكو الشركات عادة بإدارة قضاياىا 

كميا اليومية، إنما يضطمع بيذه الميمة المدراء المتخصصون والذين يديرون مختمف القضايا ومشا
 التي تواجو الشركة كما لو أنيم يممكونيا فعاًل.

واألمر الذي يحافظ عمى استمرارية ىذا الفصل بين اإلدارة والممكية ىو قبل كل شيء الربح، حيث ُيحفِّز ربط 
 .حسن في أداء الشركة، المدراء ويدفعيم لتحقيق المزيد من األرباح لمشركةالزيادات والعالوات بمدى الت

 
 نظرية الصراع الطبقي 2.4.

يعتبر أصحاب نظرية الصراع الطبقي أن تركيز االىتمام عمى عالقات االعتمادية البينية العالمية إنما ىو 
ىو ما ينبغي أن نركز جل اىتمامنا تضميل لمعقل، حيث أن كيفية استفادة أثرياء العالم من نفقات العمال 

 عميو وليس أي أمر آخر:
 :تترأس مجموعة تعرف باسم الحمقة الداخمية الشركات متعددة  الحمقة الداخمية في رأسمالية الشركات

أي تمك الشركات التي يتجاوز نطاق نشاطيا حدود البمد الواحد. وعمى الرغم من  -الجنسيات 
الحمقة إال أن المصمحة المشتركة في الحفاظ عمى استمرارية النظام  التنافس القائم بين أعضاء ىذه

الرأسمالي توحد فيما بينيم في كتمة واحدة. يتشاور ىؤالء األعضاء كل في بمده مع أرفع المسؤولين 
السياسيين بحيث يعمل ىؤالء المسؤولون عمى تحقيق مصالح الشركات العمالقة، وعمى المستوى 

الحمقة الداخمية عمى ترويج أيديولوجية الرأسمالية وعمى نقل رأس المال من العالمي يعمل أعضاء 
 بمد آلخر في بحثيم الدائم عن أرباح أكبر وأسرع.

 :يستعرض الجدول المرفق الشركات ذات األرباح  الشركات ذات األرباح األكبر عمى مستوى العالم
يات المتحدة تييمن عمى التجارة األكبر عمى مستوى العالم، ونالحظ من ىذا الجدول أن الوال

العالمية، حيث أن ستة عشر من الشركات الخمس والعشرين األكثر ربحًا في العالم إنما ىي 
 .شركات أمريكية
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 إذا لم تستطع الشركات العمالقة أن تحتكر سوق سمعة ما لوحدىا، فإنيا تسعى  :احتكار القمة
لتحقيق احتكار القمة، حيث تييمن بضعة شركات كبرى عمى صناعة واحدة مثل حبوب اإلفطار أو 
ذا ما حققت الشركات مثل ىذا النوع من االحتكار، يمكنيا عندئذ  المصابيح الكيربائية أو غيرىا، وا 

 .ق فيما بينيا، كما يمكنيا أيضا أن تتحكم بأسعار ونوعية المنتجاتتقاسم السو ت
 :إن أىم التطورات التي حققتيا الرأسمالية المعاصرة في مسيرتيا ىي  دمج الشركات العمالقة

عمميات دمج الشركات العمالقة التي يشيدىا العالم اليوم، حيث يقمل ىذا الدمج من التنافس بين 
زيد من مجمل القوة التي تتمتع بيا ىذه الشركات ويمكنيا من الييمنة عمى ىذه الشركات كما أنو ي

 .االقتصاد العالمي
 :يشدد أصحاب نظرية الصراع الطبقي عمى أىمية الطريقة التي تتبعيا  تشبيك مجالس الشركات

النخبة المسيطرة في نشر سمطتيا بوساطة تشبيك مجالس الشركات، حيث يشارك أفراد ىذه النخبة 
مجالس عدة شركات، كما يشارك أعضاء ىذه المجالس بدورىم في مجالس شركات أخرى في 

وىكذا، مشكمين بذلك شبكة تمتد من المركز إلى األطراف، وبذلك تتشابك الشركات المتربعة عمى 
 .قمة االقتصاد العالمي بشبكة من أعضاء مجالس اإلدارات

 
 مضاعفات الرأسمالية العالمية .5

القة العابرة لمقارات اليوم عمى تجزئة العالم إلى مجموعة من الكتل التجارية، كما تسعى تعمل الشركات العم
إلزالة الرسوم الجمركية عمى السمع أو عمى األقل لتخفيضيا إلى أقل ما يمكن. وكنتيجة ليذه السياسة ستزداد 

التاري  البشري. وستستمر  المبادالت التجارية بين مختمف دول العالم إلى حد لم يسبق لو مثيل عمى امتداد
الشركات األمريكية بدعم توسع التجارة العالمية، حيث ستغدو أسواق العالم ضرورية الستمرارية نجاح ىذه 
الشركات. إال أن الفائدة لن تعم جميع دول العالم بالتساوي، حيث ستحتفظ األمم الصناعية األكثر تقدمًا 

 .تالي مشكمة الالمساواة االقتصادية بين األمم األغنى واألمم األفقربحصة األسد من ثروة العالم وستتفاقم بال
 وىكذا يمكن تمخيص ىذه المضاعفات بظواىر التجارة العالمية والالمساواة والصراع الطبقي.
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يتعرف الطالب في ىذه الوحدة عمى التطور التاريخي لمفيوم المجتمع المدني، وعمى مكونات ىذا المجتمع 
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 انييار مركزية الدولة 
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 مفهوم المجتمع المدني .1
 المفهوم في القرنين السابع عشر والثامن عشر 1.1.

المفاىيم التي تبدو لنا ليس ىناك مفيوم ثابت وجامد وناجز وقابل لالستخدام في كل زمان ومكان، حتى تمك 
كذلك. فالمفيوم مرتبط بتاريخ نشأتو، أي بالمشكالت التي كانت مطروحة في وقت نشوئو، كما ىو مرتبط 
باإلشكاليات النظرية التي رافقت ىذه المشكالت، أي بنوعية المناظرة الفكرية التي دارت من حول المشاكل 

جيتيا. فيو بالضرورة ابن بيئة تاريخية اجتماعية محددة وىو المطروحة والطريقة التي حاول بيا المثقفون موا
ابن فكر محدد أيضًا. ثم إن المفاىيم ال تولد في النظرية فقط وعبر التفكير، أي ال ُيستل واحدىا من األخر 
بصورة منطقية ورياضية، ولكن ظيورىا وتطورىا يرتبطان بالصراع االجتماعي، أي بنوع من االستخدام 

ك مفيوم تنطبق عميو ىذه العوامل الثالث التي تجعل منو مفيومًا ديناميكيًا جدًا اي. وليس ىناالستراتيج
 ومتحواًل وممتبسًا في الوقت نفسو أكثر من مفيوم المجتمع المدني. 

التقريب الموضوع من األذىان يمكننا اختصار ىذه االستخدامات المتعددة وجمعيا في أربعة استخدامات 
 ذا المفيوم منذ نشوئو حتى اليوم:متميزة رافقت ى

 :االستخدام األول لممجتمع المدني ىو الذي كان يجعل منو مناقضًا  نشأة مفيوم المجتمع المدني
لمفيوم الطبيعة والمجتمع الطبيعي، الذي ىو بالنسبة لمبعض المجتمع الحيواني أو المجتمع األبوي 

نشأ ىذا االستخدام في سياق تحمل النمط  أو المجتمع التقميدي أو مجتمع الحرية األولى. وقد
التقميدي لممجتمع اإلقطاعي أو الدولة ما بعد اإلقطاعية القائمة عمى البديية الدينية أو العرفية ونمو 
الشعور بأن السياسة صناعة، أي نشاط عقمي وتابع لعمل اإلنسان والمجتمع، ومن خمف ذلك 

جة ضرورية لمفيوم جديد يعكس النزوع المتزايد ظيور النظرية السياسية الحديثة. وكانت الحا
 الكتشاف ما سوف يسمى بالسياسة المدنية.

  :أي السياسة التي تعبر عن حقيقة اإلنسان وطبيعة اجتماعو المدني وخصوصيتو السياسة المدنية
مقابل ما كان سائدًا في الحقبة الوسيطة من انعدام السياسة كمجال عام ومشترك ومن ارتباط 

سة بالدين أو باإلرث األرستقراطي أو باالثنين معًا. فبنية المجتمعات ما قبل الحديثة كانت السيا
تقتصر عمى ثالث مراتب أساسية من الوجية السياسية، رجال الدين والكنيسة، طبقة النبالء أو 
مالكي األرض واإلقطاعيين، ثم عامة الشعب. ولم يكن لعامة الشعب أي اعتبار في أي موضوع 

 ما نسميو اليوم مواضيع سياسية. يخص
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 لقد كانت المشكمة الرئيسية المطروحة  :إعادة بناء السياسة عمى أسس غير دينية وغير أرستقراطية
الذين رافقوا تحمل ىذا النظام االجتماعي التقميدي  –عمى مثقفي القرن السابع عشر والثامن عشر 

نائو من منظورات مختمفة تمغي المراتبية الجامدة وتطور البرجوازية كطبقة جديدة تطمح إلى إعادة ب
ىي إعادة بناء السياسية عمى أسس غير دينية وغير  –وتفتح المجال أمام ىيمنة سياسية حديثة 

أرستقراطية، أي ال ترتبط بتكميف إليي وال بإرث عائمي، ولكن بالمجتمع نفسو، تنبع منو وتصب 
من نظرية ال سمطة ممكنة إال إليية أو ممكية وراثية، إلى فيو. ومن ىذه النقطة سوف ننتقل تدريجيًا 

النظرية المناقضة تمامًا، ومن ال سمطة شرعية إال تمك التي تعبر عن السيادة الشعبية واإلرادة 
 الجمعية. وىذا ىو أصل االنتقال نحو الحداثة السياسية.

 :شيئًا آخر سوى مفيوم الرابطة من الواضح أن مفيوم المجتمع المدني ال يعني ىنا  الجتمع المدني
االجتماعية العادية كأساس لالجتماع، مقابل الرابطة الدينية أو األرستقراطية التي يمكن ربطيا 
بالعرف والتقميد واعتبارىا طبيعية. ولذلك سيرتبط مفيوم المجتمع المدني منذ ذلك الوقت بمفيوم 

ختمف عن العرف، وبالسيادة الشعبية. حيث القانون والعقد االجتماعي كتعبير عن ىذا القانون الم
يجسد مفيوم السياسة الحديثة بوصفيا سياسة نابعة من المجتمع البشري كما ىو، وليست مسقطة 
عميو من قبل عالم آخر. ولذلك فإن كممتي دولة ومجتمع مدني تتطابقان تمامًا ىنا وال وجود ألي 

 فصل بينيما.
 

 رالقرن التاسع عشالمفهوم في 2.1. 
ظير االستخدام الثاني لمفيوم المجتمع المدني في القرن التاسع عشر بشكل خاص، حيث كانت البرجوازية 
قد حققت ثورتيا ونقمت السياسة من الميدان الديني والعرفي إلى ميدان االجتماعي، أي جعمتيا حقيقة إنسانية 

عرف األرستقراطي إنما إعادة بناء تعاقدية. ولم تعد المشكمة المطروحة ىي تحرير السياسة عن الدين وال
مفيوم السياسة الحديثة ذاتو والتمييز فيو بين مستوياتو المختمفة. فالسياسة الحديثة، التي ألغت المراتب 
الطبقية التقميدية، جعمت من الشعب كمية واحدة، أي افترضت وحدتو في الوقت الذي ىو كثرة وأفراد عديدين. 

المجتمع من نمط العالقات الحرفية واالقطاعية بين السيد وأتباعو، طرحت أيضًا والثورة الصناعية التي نقمت 
مسائل جديدة عمى المجتمع من حيث ىو عدد حيث ىو عدد كبير من األفراد يتعاممون بعضيم مع البعض 

 ويعتمدون بعضيم عمى بعض، وىو معنى المجتمع المدني بالضبط.
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اعي وتحمل الممكيات اإلقطاعية وتراجع األرستقراطية إلى انخالع أدت تصفية الحرفة ونشوء االقتصاد البض
األفراد عن رحم عالقاتيم القديمة، مما طرح بقوة مشكمة إعادة بناء ىذه العالقات، أي إعادة بناء المجتمع 

لنظرية المدني وفيم حقيقتو الجديدة في مواجية وبموازاة الدولة الحديثة معًا. وعمى ىذه المشاكل واإلشكاليات ا
سوف يرد فالسفة القرن التاسع عشر الكبار، وفي مقدمتيم ىيغل وماركس الذين سيسيطرون عمميًا عمى فكر 

 القرن التالي السياسي:
 :باعتباره مجموع الروابط القانونية  –ليس المجتمع المدني بالنسبة لييغل  المجتمع المدني لدى ىيغل

اد فيما بينيم وتضمن تعاونيم واعتمادىم بعضيم عمى واالقتصادية التي تنظم عالقات الناس األفر 
سوى لحظة في صيرورة أكبر تجد تجسيدىا في الدولة ذاتيا، وىي في الواقع  –البعض اآلخر 

الدولة القومية. فالمجتمع المدني بوصفو مجموع ىذه الروابط يمثل تقدمًا نوعيًا بالمقارنة مع الطبيعة 
قي إال في الدولة التي تجسد ما ىو مطمق، أي الحرية والقانون الخام، لكنو ال يجد مضمونو الحقي

والغاية التاريخية في أجمى تجمياتيا. فالمجتمع يظل عمى مستوى المجتمع المدني مجتمع المصالح 
الفردية والمشاريع الخصوصية، أي مجتمع االنقسام والتممك الفردي والصراع، وال يجد خالصو إال 

زعة الييغمية إلى رفع الدولة إلى مستوى الحل والمفتاح معًا لممجتمع، سوف في الدولة. ومن ىذه الن
تتغذى الحركات والفمسفات القومية التي تضع الدولة فوق المجتمع والتي قادت إلى إضفاء صفة 

 .سمبية عمى مفيوم المجتمع المدني أيضًا لصالح تقديس متزايد لمفيوم الدولة
  :ماركس إلى موضوع المجتمع المدني من منظار التناقض الذي  نظرالمجتمع المدني لدى ماركس

كشف عنو في مسيرة الحداثة البرجوازية ذاتيا ومشروعيا التحرري نفسو. ففي نظر ماركس إن 
مشروع التحرير السياسي الذي قامت بو البرجوازية بالفعل عندما نقمت المجتمعات من النظام القديم 

إال مشروع استالب جديد. بل إن السياسة ىي في قمب ىذا  إلى النظام الحديث ليس في العمق
االستالب وىي تجسد أعظم أشكال ىذا االستالب. ففي المحظة ذاتيا التي خمقت فييا برجوازية 
الدولة كمجال لمعمم، خمقت أيضًا مجال الخاص، وبذلك قضت عمى الفرد بالتصدع أو االنشقاق في 

بذتين وال يمكن التوفيق بينيما، ماىيتو كمواطن، وماىيتو ذاتو وىويتو نفسيا بين ماىيتين متنا
 كمنتج.

فالعام )المواطنة وما تعنيو من حق المساواة( فيو يعيش حالة صدام ونزاع مستمر مع الحقيقة 
اإلنتاجية االجتماعية الفعمية التي تعني التفاوت والتباين الشديدين في شروط الحياة والعيش 

ل إن الحرية التي تعكسيا المواطنة التسووية ىنا شكمية تمامًا، ولن يكون والممارسة. لذلك سوف يقو 
ىناك تحرر حقيقي لمفرد إال عندما تتوافق شروط الحرية السياسية مع شروط الحرية االجتماعية. 
وىذه ىي غاية الشيوعية وبرنامجيا، أي المطابقة بين العام والخاص، بين الدولة إطار الحرية، لكن 

والمجتمع المدني إطار المصالح، لكن البرجوازية الخصوصية فحسب، وذلك بتجاوز الدولة الشكمية، 
والمجتمع المدني البرجوازي الطبقي في الوقت نفسو. فكالىما، الدولة والمجتمع البرجوازيان مجال 
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لالستالب. وليست الشيوعية سوى برنامج التجاوز التاريخي ىذا لمدولة الديمقراطية الشكمية 
مجتمع المدني البرجوازي الرأسمالي معًا، ومثاليا أن تأتي بنظام مجتمعي تكون حرية الفرد فيو ولم

النظام، الحرية(  –شرطًا لحرية المجموع، أي يتحقق فيو االنسجام المطمق بين العام )الدولة 
لصدع الفردية، المصمحة( وتتعانق فيو الفردية والجمعية معًا. إن ا –والخاص )المجتمع المدني 

الذي أحدثتو البرجوازية بين العام والخاص في كل فرد ىو أصل السياسة التي يوجو إلييا ماركس 
نقدًا قويًا باعتبارىا أكبر تجسيد لالستالب البرجوازي. ولذلك فقد تصور المجتمع الشيوعي من دون 

 دولة ومن دون سياسة، أي مجتمع متحرر من ىذا الصدع منبع االستالب.
 

 النصف األول من القرن العشرين 3.1.
نشأ االستخدام الثالث لمفيوم المجتمع المدني في النصف األول من القرن العشرين، وذلك في إطار احتدام 
الصراع الثوري وفي سياق إعادة بناء االستراتيجية الثورية في مجتمعات أوربة الصناعية. وكان أكبر مسؤول 

فكر اإليطالي الشيوعي أنطونيو غرامشي. وغرامشي ىو الذي ترك أكبر عن تطوير ىذا االستخدام الجديد الم
األثر عمى المفيوم كما يستخدم اليوم، بعد استبعاد عناصر فمسفية وعقائدية كثيرة منو. حاول غرامشي أن 
يطرح موضوع المجتمع المدني في إطار نظرية السيطرة والييمنة الطبقية ويستخدمو إلعادة بناء استراتيجية 

وبالنسبة لغرامشي، سواء أكان ذلك في كتابو األمير الحديث أو دفاتر السجن،  .لثورة الشيوعية أو التحرريةا
 رئيسيان يضمنان استقرار سيطرة البرجوازية ونظاميا: مجاالن ىنك

 والمجال وما تممكو من أجيزة، وفيو تتحقق السيطرة المباشرة، أي السياسية، المجال األول ىو مجال الدولة
وما يمثمو من أحزاب ونقابات وجمعيات ووسائل إعالم ومدارس ومساجد أو  الثاني ىو مجال المجتمع المدني

  كنائس الخ. وفيو تتحقق وظيفة ثانية ال بد منيا لبقاء أي نظام، وىي الييمنة األيديولوجية والثقافية.
يطرة عمى جياز الدولة ولكن ال بد ولذلك ال يكفي لموصول إلى السمطة في نظر غرامشي واالحتفاظ بيا الس

من تحقيق الييمنة عمى المجتمع، وال يتم ذلك إال من خالل منظمات المجتمع المدني وعبر العمل الثقافي 
بالدرجة الرئيسية. وفي ىذا التحميل يبمور غرامشي لمحزب الشيوعي الطامح إلى السيطرة استراتيجية جديدة 

التغير االجتماعى المنشود، أي الشيوعي، من استراتيجية تركز عمى  تقول إن من الممكن البدء في معركة
العمل عمى مستوى المجتمع المدني وتعبئة المثقفين لكسب معركة الييمنة األيديولوجية التي ستعمب دورًا 

  .كبيرًا في مساعدة الحزب عمى عبور الخطوة الثانية وىي السيطرة عمى جياز الدولة
  

ISSN: 2617-989X 130 



Introduction to Sociology _ Ch 9 
 

 

 ومي المجتمع المدني ودور الدولة عند غرامشي:ونوضح فيما يأتي مفي
 :ففي منظور غرامشي المجتمع المدني ىو المجال الذي تتجمى فيو  المجتمع المدني عند غرامشي

وظيفة الييمنة االجتماعية مقابل المجتمع السياسي أو الدولة الذي تتجمى فيو وتتحقق وظيفة 
لييمنة مرتبطة باأليديولوجية فإن المثقفين ىم أداتيا. السيطرة أو القيادة السياسية المباشرة. وألن ا

ومن ىنا جاءت حاجة غرامشي إلعادة تعريف المثقف وتحميل دوره والرىان الكبير الذي وضعو 
 عميو في التحويل االجتماعي.

 :لم تمِغ المراىنة عمى المجتمع المدني عند غرامشي دور الدولة وال أىمية  دور الدولة عند غرامشي
طرة عمييا. فالعمل في إطار المجتمع المدني ىو جزء من العمل في إطار الدولة وسياسة السي

التحويل الدولية. لذلك ال قيمة لممثقف عند غرامشي وال ضمانة لفاعميتو إال إذا كان عضويًا، أي إذا 
تويات ارتبط بمشروع طبقة سياسية، تمامًا كما أن الييمنة ال قيمة ليا إال كجزء أو مستوى من مس

ن كانت متميزة  العمل لتحقيق السيطرة االجتماعية. إنيا ليست منافية لمسياسة ولكن مكممة ليا، وا 
عنيا. فالمجتمع المدني والمجتمع السياسي أو الدولة يسيران جنبًا إلى جنب ويجمع بينيما في كل 

 نظام وحدة ديناميكية السيطرة االجتماعية.
 

 شرينالنصف الثاني من القرن الع4.1. 
ينطمق االستخدام الرابع لمفيوم المجتمع المدني، الذي أعيد اكتشافو في العقدين األخيرين من القرن 
العشرين، من تراث غرامشي، لكن بعد تنقيتو كما قمنا مما عمق فيو من تراث الماركسية. كي ال يحتفظ منو 

عمل إلى جانب الدولة لكن ليس تحت إال بفكرة المنظمات والييئات والمؤسسات االجتماعية الخاصة التي ت
إمرتيا عمى تنظيم المجتمع وتنشيطو وتحقيق االتساق فيو. وبيذا المعنى فالمقصود بالمجتمع المدني كما 
يستخدم اليوم تمك الشبكة الواسعة من المنظمات التي طورتيا المجتمعات الحديثة في تاريخيا الطويل والتي 

ذا شبينا الد ولة بالعمود الفقري فالمجتمع المدني ىو تمك الخاليا التي تتكون منيا ترفد عمل الدولة. وا 
األعضاء والتي ليس لمجسم االجتماعي حياة من دونيا، فميس ىناك أي شكل من العداء بينيما وال اختالف 

ن كان ىناك اختالف في األدوار.  في طبيعة الوظائف وا 
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 تطور مفيوم المجتمع المدني: –اوال 
 :م المعاصر لمفيوم المجتمع المدني قد مر بثالث مراحل رئيسيةإن االستخدا

 من قبل األحزاب والقوى والنظم السياسية  المرحمة األولى ىي مرحمة االنفتاح عمى المجتمع المدني
ضفاء طابع شعبي عمييا. وقد تمثل ذلك بإدخال عناصر، أو  بيدف ضخ دم جديد في السياسة وا 

تنظيمات اجتماعية خيرية في التشكيالت الوزارية عمى سبيل تقريب مسؤولين، في حركات إنسانية و 
 .السياسة من الفئات النشيطة في المجتمع ومن الجميور الواسع الذي عف عنيا في الوقت نفسو

 بوصفو منظمات مستقمة موازية لمدولة  المرحمة الثانية ىي مرحمة التعامل مع المجتمع المدني
الميام التي تيم ىذه األخيرة بالتراجع عنيا. وىذا المفيوم يتوافق مع ومشاركة في تحقيق الكثير من 

انتشار مفيوم العولمة واالنتقال نحو مجتمع يحكم نفسو بنفسو ويتحمل ىو ذاتو مسؤولية إدارة معظم 
شؤونو األساسية. وقد استخدمت الدول الديمقراطية مفيوم المجتمع المدني في ىذه الحالة لمتغطية 

المتزايد عن اإليفاء بالوعود التي كانت قد قطعتيا عمى نفسيا، وتبرير االنسحاب من عمى عجزىا 
ميادين نشاط بقيت لفترة طويمة مرتبطة بيا لكنيا أصبحت مكمفة، وال يتفق االلتزام باالستمرار في 

ق تمبيتيا عمى حساب الدولة مع متطمبات المنافسة التجارية الكبيرة التي يبعثيا االندراج في سو 
 .عالمية واحدة والتنافس عمى التخفيض األقصى لتكاليف اإلنتاج

 إلى قطب قائم بذاتو ومركز لقيادة وسمطة  المرحمة الثالثة ىي مرحمة طفرة المجتمع المدني
 -اجتماعية، عمى مستوى التنظيم العالمي بشكل خاص، في مواجية القطب الذي تمثمو الدولة 

لعولمة والنازعة إلى الخضوع بشكل أكبر فأكبر في منطق عمميا الدول المتآلفة في إطار سياسات ا
لمحسابات التجارية واالقتصادية. وشيئًا فشيئًا يتكون في موازاة ىذا القطب الدولي والقيادة الرسمية 
لمعالم، تآلف المنظمات غير الحكومية واالجتماعية التي تتصدى ليذه الحسابات االقتصادية 

طاء األولوية لمحسابات االجتماعية، ولتأكيد قيم العدالة والمساواة بين الكتل والتجارية من منطمق إع
البشرية. وفي ىذه الحالة يطمح المجتمع المدني إلى أن يكون أداة نظرية لبمورة سياسة عالمية 
وبالتالي أيضًا وطنية بديمة تستند إلى مجموعة من القيم والمعايير التي ينزع السوق الرأسمالي إلى 

 .ميرىا أو تجاوزىاتد
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  دور المنظمات غير الحكومية: -ثانيا 
بدأ التفكير منذ السبعينات في العديد من البالد األوربية باالىتمام بيذا القطاع اليام من النشاط االجتماعي. 
وكانت أول بادرة في ىذا المجال تطعيم الطاقم السياسي الوزاري بعناصر ليست من محترفي السياسة أو 

الييئات والمنظمات غير السياسية  مناضمي األحزاب، ولكنيا قادمة مباشرة من المجتمع المدني، أي من
والعاممة في ميدان العمل االجتماعي. وكان ذلك مخالفًا لمقاعدة التقميدية التي كان االتفاق عمى توزيع 
المناصب الوزارية فييا ىو القاعدة التي يتم عمييا بناء التحالفات والتآلفات الحكومية. فقد ُعين أساتذة جامعة 

وأطباء ناشطون في ميدان أطباء بال حدود، ثم جاء دور الفنانين والكتاب ليحتموا  في مناصب سياسية كبيرة،
بعض المراكز الحكومية أيضًا. لكن األمر لم يمبث أن تجاوز ذلك وجعل من المنظمات غير الحكومية، 

 المحمية والدولية، فاعاًل رئيسيًا إلى جانب الحكومات في تسيير الشؤون الوطنية والعالمية. 
تبمور مفيوم المنظمات غير الحكومية من خالل الوضعية القانونية التي كرستيا ليذه المنظمات األمم قد 

المتحدة، والدور النشيط الذي أصبحت توليو ليا لحل العديد من المشكالت والتحديات االجتماعية 
يد في تنفيذ المشاريع واالقتصادية والثقافية. حتى ساد االعتقاد اليوم أن ىذه المنظمات ىي الممجأ الوح

 اإلنسانية الخيرية وغير الخيرية في مواجية عجز الدولة وشمل أجيزتيا بسبب سيطرة البيروقراطية عمييا.
 

  :الجتمع المدني في البالد النامية -ثالثا 
عوة من الواضح أن الحالة ليست كذلك في البالد الفقيرة والنامية. فال ينبع الحديث عن المجتمع المدني والد

إلعطاء المؤسسات االجتماعية مسؤوليتيا في العمل االجتماعي من نضج الدولة وال من تطويرىا لفكرتيا 
عن دورىا األنجع في المساىمة في تطوير النظام االجتماعي، وال عن نضج المجتمع وتوسع دائرة العمل 

التدخل لمعالجة الكثير من القضايا والمبادرة والتنظيم عند أفراده ونشوء جمعيات ومؤسسات أىمية قادرة عمى 
والمشكالت االجتماعية، ولكن ربما بالعكس من ذلك تماما. إن منبع الحديث المتزايد عن المجتمع المدني 
ىو انييار الدولة، وفقدانيا ألي دور مركزي عمى الطريقة الكالسيكية، أي بناء األمة، وعجزىا عن بمورة دور 

جتمع الذي يتطور بمعزل عنيا منذ فترة طويمة في تصوراتو ومطالبو. كما جديد ليا يتماشى مع حاجات الم
ىو تفكك المجتمع نفسو وافتقاره إلى أي مؤسسات تسمح لو بممارسة دوره أو تأكيد وجوده في وجو السمطة 
 المتحولة إلى سمطة أصحاب المصالح الخاصة وفي وجو الفوضى والدمار الذين يتيددان مصيره ومستقبمو. 

االستخدام السائد اليوم في العالم الثالث المفتقر ليذا المفيوم ىو استخدام الشعار الذي يرفع لمتغطية عمى إن 
غياب المضمون، أي عمى الفراغ الذي يسم الدولة والمجتمع المدني معا، ويمغي أي وجود فعمي لمسياسة 

ذه البمدان إلى استخدام مفيوم ميما كانت طبيعتيا وشكل ممارستيا، والذي يدفع النخب المعارضة في ى
المجتمع المدني كعقيدة جديدة في عممية إعادة تأىيل من الدرجة الثانية لمسياسة، أي كمصدر لمشروعية 

 .عمل سياسي جديد تريد النخبة أن يرتبط بيا ويميزىا عن النخب السياسية البيروقراطية الحاكمة
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 المجتمع المدني .2
 ه:تعريفه ومقوماته ومكونات1.2. 

مجموعة التنظيمات التطوعية الحرة التي تمأل المجال  المجتمع المدني ىو تعريف المجتمع المدني: -اوال 
العام بين األسرة والدولة، أي بين مؤسسات القرابة ومؤسسات الدولة التي ال مجال لالختيار في عضويتيا. 
تنشأ ىذه التنظيمات التطوعية الحرة لتحقيق مصالح أفرادىا، أو لتقديم خدمات لممواطنين أو لممارسة أنشطة 

وعة، وتمتزم في وجودىا ونشاطيا بقع ومعايير االحترام والتراضي والتسامح والمشاركة واإلدارة إنسانية منت
 السممية لمتنوع واالختالف.

 ولممجتمع المدني، بيذا المفيوم، أربعة مقومات أساسية ىي: مقومات المجتمع المدني: -ثانيا 
 الفعل اإلرادي الحر أو التطوعي 
 التواجد في شكل منظمات 
 التنوع واالختالف بين الذات واآلخرين قبول 
 عدم السعي لموصول إلى السمطة 

 
يدخل في دائرة مؤسسات المجتمع المدني طبقًا ليذا التعريف أي كيان  مكونات المجتمع المدني: -ثالثا 

 مجتمعي منظم يقوم عمى العضوية المنتظمة تبعا لمغرض العام أو المينة أو العمل التطوعي، وال تستند فيو
العضوية عمى عوامل الوراثة وروابط اليم والوالءات األولية مثل األسرة والعشيرة والطائفة والقبيمة، وبالتالي 

 ىي: فإن أىم مكونات المجتمع المدني
 النقابات المينية 
 النقابات العمالية 
 الحركات االجتماعية 
 الجمعيات التعاونية 
 الجمعيات األىمية 
  بالجامعاتنوادي ىيئات التدريس 
 النوادي الرياضية واالجتماعية 
 مراكز الشباب واالتحادات الطالبية 
 الغرف التجارية والصناعية وجماعات رجال األعمال 
 المنظمات غير الحكومية الدفاعية والتنموية كمراكز حقوق اإلنسان والمرأة والتنمية والبيئة. 
 الصحافة الحرة وأجيزة اإلعالم والنشر 
 لدراسات والجمعيات الثقافيةمراكز البحوث وا 
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وىناك من يضيف إلى ىذه المنظمات ىيئات تقميدية كالطرق الصوفية واألوقاف، التي كانت بمثابة أساس 
 .المجتمع المدني في المجتمعات العربية منذ مئات السنين قبل ظيور المنظمات الحديثة

 
 االختراق الخارجي لممجتمع المدني .3

الشك في أن العولمة الرأسمالية ىي أىم الظواىر العالمية المعاصرة وأىميا تأثيرًا  :العولمة الرأسمالية -اوال 
في حياة الشعوب ومستقبميا. ومن أبرز مظاىر العولمة إعادة ىيكمة الرأسمالية المعاصرة بدمج اقتصاديات 

المتقدمة عمى  مختمف بمدان العالم في االقتصاد الرأسمالي وفق الشروط التي وضعتيا رأسمالية المراكز
أساس إعالء شأن السوق وآلياتو وفرض حرية انتقال رؤوس األموال واالستثمارات والسمع والخدمات دون أي 
قيود أو عقوبات تحول دون تطبيق األفكار الميبرالية الجديدة التي تشكل العنصر األيديولوجي المسيطر 

 .داد العالموالمركزي في عممية إعادة الييكمة ىذه التي تجري عمى امت
عانت دول الجنوب، ومن ضمنيا األقطار العربية، من مشاكل اقتصادية  سياسات التكيف الييكمي: -ثانيا 

واجتماعية حادة نتيجة تطبيق السياسات التي أوصت بيا المؤسسات الرأسمالية الدولية كصندوق النقد الدولي 
 والبنك الدولي، وىي السياسات المعروفة بالتكيف الييكمي.

حرصت قوى العولمة عمى توظيف المجتمع المدني لتخفيف حدة المشاكل  العولمة والمجتمع المدني: -ثالثا 
االقتصادية واالجتماعية الناجمة عن تطبيق سياسات التكيف الييكمي، وذلك بحيث يصبح المجتمع المدني 

دعم الفئات الفقيرة وتوزيع الدخل  بدياًل لمدولة الوطنية التي تنسحب من أدوارىا التقميدية ومسئولياتيا في
لصالح الطبقات العاممة والكادحة والفئات الضعيفة، وتيدف قوى العولمة من دعميا لممجتمع المدني أن يقوم 
بدور البديل لمدولة في مجال دعم الفئات الفقيرة، وتستخدم كممطف لحدة المشاكل الناجمة عن تطبيق 

لبطالة فيكون إطارًا يعبىء شرائح وقوى اجتماعية تتحمل عبء مواجية سياسات التكيف الييكمي مثل الفقر وا
 ىذه المشاكل، وسيكون ذلك بالقطع عمى حساب دوره في دعم التطور الديمقراطي لمبالد. 

 تؤكد التقارير السنوية لمبنك الدولي ىذه النظرة:
ادية باعتباره القوة إلى المجتمع المدني كظاىرة اقتص 5991يشير البنك في تقرير  :5991تقرير   1.

المحركة بالنسبة لنشاطات ونمو القطاع الخاص، من ىنا تأتي أىميتو ألىداف التكيف الييكمي فيما 
يتعمق بتقمص دور الدولة، وخصخصة الخيرات العامة والسمع االجتماعية، ونمو القطاع الخاص الذي 

مول مع االنفتاح السياسي أن تحدث تعرض لمتقيقر في مراحل سابقة، ويؤكد البنك الدولي أنو من المأ
نقمة من مرحمة التسامح مع القطاع الخاص إلى مرحمة التحمس لو، بوصفو محرك النمو والمحدد 

 .الرئيسي لمستقبل البالد
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إلى أن القطاع المستقل عن الدولة أو غير الحكومي والذي  5991يشير البنك في تقرير  :5991تقرير   2.
المنظمات غير الحكومية يمعب دورًا حاسمًا في التصدي لممظاىر التي تحول يضم أنواعًا مختمفة من 

وينظر البنك الدولي إلى المجتمع المدني وفق ما يستطيع أن يقوم بو من  .دون تطور القطاع الخاص
مساعدة في تعبئة الموارد بالطرق التي تعجز الدولة عن القيام بيا وباعتباره دولة الظل التي تقوم 

دارة المدارس ومراكز الرعاية الصحية ومشروعات األشغال العامة بوظائف  تقميدية لمدولة مثل إنشاء وا 
 .كشق الطرف والترع

كما يؤكد تعريف البنك لممنظمات األىمية إصراره عمى دورىا كممطف  تعريف البنك لممنظمات األىمية:  3.
تبارىا إطارًا مناسبًا لممساىمة في لحدة المشاكل وليس باعتبارىا الوسيط بين المجتمع والدولة أو باع

التحول الديمقراطي لممجتمع أو إلمكانية قياميا بدور تغييري تنموي شامل، يتضح ذلك من تعريف البنك 
الدولي ليا بأنيا مؤسسات وجماعات متنوعة االىتمامات مستقمة كميا أو جزئيًا عن الحكومات، وتتسم 

داف تجارية. ويساعد عمى تحقيق أىداف المؤسسات الرأسمالية بالعمل اإلنساني والتعاون وليس لدييا أى
بناء منظمات غير حكومية عابرة  –في توظيف مؤسسات المجتمع المدني لخدمة سياساتيا  –الدولية 

لمقوميات ترتبط بشبكات عالمية تساىم في تمويل أنشطة المنطمات األىمية وغير الحكومية الوطنية وفق 
لمية بدال من أن تكون أولوياتيا طبقًا الحتياجات المجتمع السياسية واالقتصادية أجندة الرأسمالية العا

 واالجتماعية.
 
 دور المجتمع المدني في بناء الديمقراطية .4

ىناك صمة قوية بين المجتمع المدني والتحول الديمقراطي، فالديمقراطية ىي مجموعة من قواعد الحكم 
ارة السممية لمصراع في المجتمع بين الجماعات المتنافسة أو المصالح ومؤسساتو التي تُنظَّم من خالليا اإلد

المتضاربة، وىذا ىو نفس األساس المعياري الذي يقوم عميو المجتمع المدني، حيث نالحظ أن مؤسسات 
المجتمع المدني ىي من أىم قنوات المشاركة الشعبية، ورغم أنيا ال تمارس نشاطًا سياسيًا مباشرًا وال تسعى 

وصول إلى السمطة السياسية، إال أن أعضاءىا يعتبرون أكثر قطاعات المجتمع استعدادًا لالنخراط في لم
األنشطة الديمقراطية السياسية. وباإلضافة ليذا فإن اإلدارة السممية لمصراع والمنافسة ىي جوىر مفيوم 

توسيع نطاق مظاىره لتتوافق المجتمع المدني، وكل ما فعمو مستخدمو المفيوم من المحدثين ىو تنقيتو أو 
مع المجتمعات المعاصرة المعقدة. ال يمكن تحقيق الديمقراطية السياسية في أي مجتمع ما لم تتحقق 
ديمقراطية منظمات المجتمع المدني أواًل باعتبارىا البنية التحتية لمديمقراطية في المجتمع بما تضمو من 

مات نسائية وشبابية. الخ. حيث توفر ىذه المؤسسات في نقابات وتعاونيات وجمعيات أىمية وروابط ومنظ
حياتيا الداخمية فرصة كبيرة لتربية ماليين المواطنين ديمقراطيًا، وتدريبيم عمميًا الكتساب الخبرة الالزمة 
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مجاالت واسعة لمممارسة والتربية لمممارسة الديمقراطية في المجتمع األكبر بما تتيحو لعضويتيا من 
 من خالل:الديمقراطية 

 المشاركة التطوعية في العمل العام 
 ممارسة نشاط جماعي في إطار حقوق وواجبات محددة لمعضوية 
 التعبير عن الرأي واالستماع إلى الرأي األخر والمشاركة في اتخاذ القرار 
  المشاركة في االنتخابات الختيار قيادات المؤسسة أو الجمعية وقبول نتائج االنتخابات سواء كانت

 موافقة لرأي العضو أم ال
 المشاركة في تحديد أىداف النشاط وأولوياتو والرقابة عمى األداء وتقييمو 

 يقوم المجتمع المدني بدوره في بناء الديمقراطية عمى مستويين: وقصارى القول
 الذي يتحقق من خالل نيوض مؤسسات المجتمع المدني  ىو الدور الثقافي والتعبوي المستوى األول

 فيا األساسية في المجتمعبوظائ
 الذي يتحقق من خالل الممارسة الديمقراطية والتدريب العممي  ىو الدور التربوي المستوى الثاني

 عمى األسس الديمقراطية في الحياة الداخمية لمؤسسات المجتمع المدني
 
 وظائف المجتمع المدني وعالقتها بالديمقراطية .5

تنظر الطبقات الحاكمة إلى المجتمع المدني عمى أنو  كمة:المجتمع المدني من منظور الطبقات الحا  1.
وسيمتيا الستكمال سيطرتيا عمى المجتمع من خالل آليات الييمنة األيديولوجية الثقافية حيث ال تسعفيا 

 آلية القمع باستخدام أجيزة الدولة في ضمان السيطرة الكاممة عمى المجتمع.
في حين تنظر الطبقات المحكومة إلى المجتمع  لمحكومة:المجتمع المدني من وجية منظور الطبقات ا  2.

المدني عمى أنو ساحة لمصراع تستطيع من خاللو أن ترسي أساسًا لييمنة مضادة تمكنيا من توسيع 
نطاق تأثيرىا في المجتمع، فضاًل عن توسيع اليامش المتاح ليا لمحركة والتأثير وبمورة آليات ديمقراطية 

 سمميًا، وتعمق عممية التطور الديمقراطي لممجتمع تسمح بتسوية المنازعات 
وقد تبمورت في ىذا اإلطار خمس وظائف أساسية تقوم بيا مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق ىذا الدور 

 ىي:
 :يتم من خالل مؤسسات المجتمع المدني بمورة مواقف جماعية من القضايا  تجميع المصالح

والتحديات التي تواجو أعضاءىا، وتمكنيم من التحرك جماعيًا لحل مشاكميم وضمان مصالحيم 
عمى أساس ىذه المواقف الجماعية، وتُمارس ىذه الوظيفة بشكل أساسي من خالل النقابات العمالية 

رية والصناعية وجماعات رجال األعمال وسائر المنظمات الدفاعية. يتعمم والمينية والغرف التجا
األعضاء من خالل ىذه الوظيفة كيفية بحث مشاكميم ودراسة األوضاع القائمة في المجتمع وتحديد 
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كيفية الحفاظ عمى مصالحيم في مواجية مصالح فئات أخرى وصياغة مطالب محددة قد تكون 
 .تضمنيا برامج متكاممةجزئية في بعض األحيان أو ت

 :حيث يتم من خالل مؤسسات المجتمع المدني حل معظم النزاعات الداخمية  حسم وحل الصراعات
بين أعضائيا بوسائل ودية دون المجوء إلى الدولة وأجيزتيا البيروقراطية، وبذلك فإن مؤسسات 

يم كثيرًا من المشاكل المجتمع المدني تجنب أعضاءىا المشقة وتوفر عمييم الجيد والوقت، وتجنب
التي تترتب عمى العجز عن حل ما ينشأ بينيم من منازعات، وتسيم بذلك في توطيد وتقوية أسس 

 .التضامن الجماعي فيما بينيم
 :بمعنى القدرة عمى توفر الفرص لممارسة نشاط يؤدى إلى زيادة  زيادة الثروة وتحسين األوضاع

المشروعات التي تنفذىا الجمعيات التعاونية اإلنتاجية الدخل من خالل ىذه المؤسسات نفسيا، مثل 
والنشاط الذي تقوم بو الجمعيات التعاونية االستيالكية والمشروعات الصغيرة والمدرة لمدخل التي 
تقوم بيا الجمعيات األىمية، وقد أثبتت الدراسات الميدانية أن تمتع المواطنين بأوضاع اقتصادية 

توى دخل مناسب ألسرىم يساعدىم عمى ممارسة النشاط السياسي جيدة وقدرتيم عمى تأمين مس
 .واالىتمام بالقضايا العامة لممجتمع

 :يتطور المجتمع وتنضج حركتو بقدر ما يتوفر لو من قيادات مؤىمة لمسير  إفراز القيادات الجديدة
ات جديدة من بو إلى األمام باستمرار. ولكي يواصل المجتمع تقدمو فإنو بحاجة دائمة إلعداد قياد

األجيال المتتالية. يبدأ تكوين القيادات الجديدة داخل مؤسسات المجتمع المدني في النقابات المينية 
والعمالية والجمعيات األىمية والتعاونيات والمنظمات الشبابية والنسائية الخ. حيث تعتبر مؤسسات 

يدة، ومصدرًا متجددًا إلمداد المجتمع المدني في الحقيقة المخزن الذي ال ينضب لمقيادات الجد
المجتمع بيا، فيي تجتذب المواطنين إلى عضويتيا، وتمكنيم من اكتشاف قدراتيم من خالل النشاط 
الجماعي، وتوفر ليم سبل الممارسة القيادية من خالل المسئوليات التي توكميا ليم، وتقدم ليم 

 .الخبرة الضرورية لممارسة ىذه المسؤولية
 من أىم الوظائف التي تقوم بيا مؤسسات المجتمع المدني إشاعة  ية ديمقراطية:إشاعة ثقافة مدن

ثقافة مدنية ترسي في المجتمع احترام قيم النزوع لمعمل الطوعي، والعمل الجماعي، وقبول 
دارة الخالف بوسائل سممية في ضوء قيم االحترام والتسامح  االختالف والتنوع بين الذات واآلخر، وا 

تنافس والصراع السممي، مع االلتزام بالمحاسبة العامة والشفافية، وما يترتب عمى ىذا والتعاون وال
 كمو من تأكيد قيم المبادرة الذاتية وثقافة بناء المؤسسات، وىذه القيم ىي في مجمميا قيم الديمقراطية.
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 أنواع المجتمع المدني .6
تكتفي القوى الرأسمالية والفئات الحاكمة بوجود مؤسسات لممجتمع المدني في  المجتمع المدني النخبوي:  1.

إطار نخبوي تقوم بدورىا في تمطيف حدة المشاكل الناجمة عن سياسات التكيف الييكمي والتحول إلى 
اقتصاد السوق واالندماج في االقتصاد الرأسمالي العالمي وفق الشروط التي تضعيا المراكز الرأسمالية 

متقدمة، وينحصر دور ىذه المنظمات من وجية نظر الفئات الحاكمة والقوى الرأسمالية في تقديم ال
شباع حاجات خدمية لفئات اجتماعية معينة، بما ال يؤدي إلى تغيير  الرعاية لمفقراء والمحتاجين، وا 

عدالة، وفي ىذه األوضاع، بل يعيد إنتاج األوضاع القائمة بما فييا من فقر وبطالة وتيميش وافتقاد لم
الحالة فإن مؤسسات المجتمع المدني النخبوية لن تزعج الفئات الحاكمة ولن تمعب دورًا في تغيير 
األوضاع القائمة من خالل المساىمة الفعالة بدور ديمقراطي في المجتمع. من ىنا فإن القوى 

دني طابعًا شعبيًا يساعدىا الديمقراطية والتقدمية يجب أن تدفع في اتجاه اكتساب مؤسسات المجتمع الم
عمى القيام بدور تعبوي تغييري تحتاجو مجتمعاتنا وتتمكن مؤسسات المجتمع المدني من خاللو من 
المساىمة في عممية التحول االجتماعى والسياسي لممجتمع، والمشاركة بشكل جماعي )كمؤسسات( في 

لح األغمبية ويكفل مشاركتيا صياغة السياسات العامة والضغط من أجل تعديميا بما يحقق مصا
 .السياسية تدعيمًا لمديمقراطية

 
يتطمب دعم الطابع الشعبي لممجتمع المدني االىتمام أكثر بالمنظمات الشعبية  المجتمع المدني الشعبي:  2.

ذات الجذور العميقة في المجتمع التي تيمميا حاليًا المنظمات غير الحكومية المنشأة حديثًا، وتشمل 
شعبية تحديدًا النقابات المينية والعمالية، والمنظمات الفالحية، والتعاونيات، واتحادات المنظمات ال

الطالب، ومنظمات الحرفيين والمنظمات المينية وتنظيمات الخدمة االجتماعية، ويوفر ىذا التنسيق 
الواسعة  استفادة المنظمات غير الحكومية وسائر مكونات المجتمع المدني من التراث الطويل والخبرات

لمحركة النقابية في مجاالت التعبئة وحشد القوى، وما لدييا من الوسائل والكوادر المدربة عمى ذلك، 
وخبراتيا اليامة في المجال المطمبي، وتتوفر لدى المنظمات األخرى التعاونية واالجتماعية والطالبية 

مكانيات بشرية تطوعية يمكن أن تستفيد منيا المنظمات األخرى حديثة النشأة  والفالحية خبرات متنوعة وا 
الكتساب القدرة عمى التأثير واالستناد إلى قاعدة اجتماعية واسعة، وامتالك خبرات جديدة في مختمف 

وسوف يساعدىا ذلك عمى تجاوز وضعيا الحالي كمنظمات منعزلة عن بعضيا تعمل في   المجاالت،
مع المنظمات األخرى العاممة في نفس المجال مثل إطار أىداف جزئية بحيث تتجو إلى إقامة تحالفات 

حقوق اإلنسان والمرأة والبيئة والتنمية الخ، وتجاوز وضعيا النخبوي إلى آفاق جماىيرية ليا عمق شعبي 
كاف. بيذا التوجو يمكن أن يقوم المجتمع المدني بدوره المأمول في بناء الديمقراطية، التي يمتقي معيا 

 القيم. في إطار نسق مشترك من
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 المفهوم المركزي لمدولة .7
 عبادة الدولة1.7. 

نشأ الرىان المكثف عمى الدولة والتمركز من حوليا منذ القرن التاسع عشر، في أوربة أواًل ثم في جميع أنحاء 
مكاناتيا معًا. فقد  العالم فيما بعد، بسبب اآلمال واألوىام الكبيرة التي كانت تحيط بعمل ىذه الدولة وقدراتيا وا 
ساد ىذا االعتقاد، منذ ىيغل الذي نظر إلى الدولة القومية باعتبارىا التعبير األسمى عن وصول التاريخ إلى 
غاياتو ومطابقة الوعي لذاتو، حتى النظم الشمولية التي وجدت فييا األداة المثمى لمتحرر من جميع 

الحرية. وقد نشأت عبادة الدولة في اإلكراىات التاريخية والوصول بالمجتمعات إلى أعمى قمة في السيادة و 
العصر الحديث في جميع المجتمعات انطالقًا من اإليمان بقدرتيا الالمحدودة واالستثنائية عمى اإلنجاز 
عادة  والتحقيق. وقد استخدمت الدولة خالل القرنين التاسع عشر والعشرين كأداة رئيسية لمتغيير والتحديث وا 

 رية وتكوينيا.صوغ النظم، يل والمجتمعات البش
وتعمقت  .بتنامي الوعود االستثنائية بالحرية والعدالة والمساواة واألخوة البشرية الدولة الحديثة نشوءارتبط 

شرعية ىذه الدولة وزاد الوالء ليا والتمسك بيا بقدر ما برىنت عبر التاريخ أنيا قادرة عمى الوفاء بوعودىا أو 
لقومية، التي نشأت في الغرب وتوسعت نحو أمريكا واليابان، ىي ببعضيا عمى األقل. فالدولة الحديثة ا

اإلطار الذي نمت فيو الحريات السياسية والفكرية وتعززت فيو مفاىيم الدولة القانونية والمساواتية، وارتبطت 
التقدم  بو قيم العدالة والتضامن الوطني واالجتماعي واألىمي معًا. كم تعتبر الدولة الحديثة أحد مفاىيم عقائد

التاريخي الرئيسية التي نمت منذ عصر األنوار وتطورت مع النظريات التي نشأت عنيا، في التاريخ 
 والحضارة والمجتمع والفرد معًا.

كان لفكرة الدولة األمة، أي القومية، الدور األول في الخروج من أنماط االستبداد والحكم المطمق التي عرفتيا 
بالتحويل  الم أجمع وتدشين حقبة جديدة في الحياة السياسية لممجتمعات اتسمتحقبة القرون الوسطى في الع

لمؤسسات السمطة العمومية. وقد استغرقت عممية التحويل الديمقراطي لمدولة ثالثة قرون منذ  الديمقراطي
لمدولة ىنا ىو إعادة بناء مؤسسات  القرن السابع عشر وحتى القرن العشرين. والمقصود بالتحويل الديمقراطى

الدولة بما يجعميا تستجيب بشكل أكبر إلرادة المجتمع وتتفاعل معو وترد عمى طمباتو، أي تنحو إلى 
االقتراب منو بعد أن بقيت لقرون طويمة مستقمة تماما عنو وقائمة فوقو ومواجية لو. وقد استدعى ىذا التقرب 

رى النخب الحديثة المسؤولة عن تسييرىا، بعممية معقدة تتضمن في الوقت من المجتمع قيام الدولة، أو باألح
 ثالث طفرات رئيسية:نفسو 
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تتعمق بتأكيد السيادة الشعبية، أي حتمية صدور السمطة واتخاذ القرارات العامة عن المجتمع نفسو ممثاًل  .1
 .بنوابو أو ممثميو الشرعيين

دخا .2 ل مبدأ التداول والشفافية والمحاسبة الشعبية، وبالتالي تشريع تغيير قواعد ممارسة السمطة العمومية وا 
 .وجود المعارضة والتعددية السياسية

تحقيق مبدأ الفصل بين السمطات الثالث الرئيسية، التنفيذية والتشريعية والقضائية، حرصًا عمى منع  .3
ق عمى االستبداد مراكمة السمطة العمومية كميا في يد فرد أو فئة أو مؤسسة واحدة، وقطع الطري

والديكتاتورية وموازنة السمطات فيما بينيا. وقد نجم عن كل ذلك ضرورة إعادة بناء مؤسسات الدولة 
الجديدة، التي أصبحنا نسمييا الدولة الحديثة، بما يحقق ىذه األىداف، أي تمثيل السمطة السياسية لمرأي 

لغاء فرص العام وضمان مراقبتو الدائمة ليا، وخمق شروط تداول الس مطة ووجود معارضة شرعية وا 
 .تكوين سمطة مطمقة ال حدود ليا، ُتخِضع إلرادتيا الخاصة جميع وسائل اإلدارة والقضاء والقانون

ة الدولة وممارسة السمطة العامة الذي شكل جوىر رسالة النزعة القومية الكالسيكية لم يكن يعني يطامقر يإن د
فرد بعالقتو بالمجتمع، أي كإنسان مدني، ىو الفرد المواطن مقابل مفيوم شيئًا آخر سوى بناء مفيوم جديد لم

الفرد التابع أو الرعية. فالمواَطَنة التي تمثل أساس وروح الفكرة القومية الحديثة كانت الثمن الضروري 
ة عمى والحتمي لتكوين والء جديد يمحو الوالءات العصبية السابقة ويسمح بإقامة مجتمعات مدنية كبرى قادر 

خمق شروط تطور الحضارة الصناعية والتقنية. وىذه المجتمعات أو الجماعات الجديدة المشتركة في والء 
واحد والمتضامنة في إطار الدولة، وليس الكنيسة أو العصبية القروية والعشائرية، ليست سوى األمة بالمعنى 

 الحديث لمكممة
 

 انهيار مركزية الدولة2.7. 
عندما يثير الباحثون اليوم مسألة تراجع مكانة الدولة في الحقبة الراىنة  راجع مكانة الدولة:العولمة وت -اوال 

بالمقارنة مع موقعيا من العممية االجتماعية في الحقبة الكالسيكية لبناء الدولة الحديثة، فأول ما يشيرون إليو 
 كمصدر ليذا التراجع ىو العولمة. 
تتجاوز سمطة الدولة القومية، وبما تستخدمو من تقنيات تضعف سيطرة ىذه فبما تخمقو العولمة من فضاءات 

الدولة عمى مواطنييا، تنشئ ىذه العولمة وضعية جديدة تجد فييا الدولة نفسيا فاعاًل ضعيفًا مقابل الفاعمين 
ية العابرة الجدد الكبار الذين يحتمون اليوم ميادين النشاط اإلنساني في كل المجتمعات، أي الشركات العالم

 لمحدود والقوميات والمؤسسات الدولية القائمة فوق الدول واألوطان.
إن العولمة، بمعنى تبني سياسات الفتح الواسع والمطمق لمحدود أمام التبادل التجاري  تعريف العولمة: -ثانيا 

ليست سوى أسطورة أو والثقافي والبشري بما يجعل من البشرية مجتمعًا واحدًا أو باألحرى سوقًا حرة واحدة، 
 قيدة سياسية تريد أن توىم الناس بوجود عكس ما ىو قائم في الواقع. 
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لم ولن  تسقط الحدود عمى اإلطالق بين الدول والمجتمعات، خاصة بين المجتمعات الفقيرة والغنية، ولن 
ا ىو الضمانة الرئيسية تسقط أبدًا في المستقبل، بل إنيا سوف تزداد قوة وعمقًا. وحماية ىذه الحدود وتعزيزى

لمتشغيل الناجع من وجية نظر الدول الصناعية، خاصة الواليات المتحدة األمريكية، لسياسات العولمة. وفي 
ىذه الحالة ال تستخدم العولمة بمعنى الزوال الفعمي لمحدود ولكن بمعناىا الحقيقي وىو إجبار الدول الضعيفة 

لكبرى وتكوين سوق اقتصادية حرة بالنسبة لمكبار فقط ألنيم قادرون عمى فتح الحدود أمام الدول الصناعية ا
بسيولة عمى اختراقيا، لكنيا سوق مغمقة تمامًا بالنسبة لمدول الصغيرة التي ليس لدييا أي أمل بمنافسة الدول 

 الصناعية الكبرى في عقر دارىا.
ع دور الدولة أو انييار مكانتيا، ولكن إن ما نحن بصدده ىنا ليس كما يشاع تراج تغير دور الدولة: -ثالثا 

تبادل نظرتيا لدورىا في المجتمع ونوعية الخدمات والمكاسب الجديدة التي تستطيع وينبغي أن تقدميا لو 
 وأسموب عمميا. 

تنسحب الدولة من بعض المواقع لتحتل مواقع جديدة، وتنبذ دورىا السابق الذي كان يجعل من السمطة 
عمى المجتمع لتبنى دور المنظِّم والمدير والمرّشد والمنسق بين نشاطات المجتمع  العمومية مركز وصاية

وفئاتو وقواه الفاعمة المتعددة. وىذا يعني أن الدولة أصبحت مركزية في ترشيد النشاطات االجتماعية 
 المختمفة ال في القيام بيا كما كان عميو الحال في السابق.
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الديف، اإلليي، الدنيوي، العقائد، الشرائع، المجمع الديني، ديف الدولة، الديف المديف، الرموز الدينية، الشعائر 
والطقوس، المعتقدات، القيـ، العموـ الكونية، التحديث، روح الرأسمالية، األخالؽ البروتستانتية، الييودية، 

مسيحية الحديثة، اإلسالـ، أركاف اإلسالـ، اليندوسية، اإللو، اهلل، اآللية، الكتب المقدسة، المسيحية، ال
البوذية، الكونفوشية، الشنتو، الديانات التوحيدية، تعدد اآللية، تناسخ األرواح، الطبقات، الكارما، النيرفانا، 

 .األناتماف، األخالؽ، العناصر الخمسة، الكامي، العبادة
 

 ممخص
لى وجيات النظر التي تتبناىا النظريات يتعرؼ الطالب في ىذه الوحدة عمى مفيوـ الد يف بشكؿ عاـ، وا 

االجتماعية األساسية فيما يتعمؽ بالقضايا الدينية، كما تستعرض ىذه الوحدة األدياف األكثر انتشارًا في 
 .العالـ

 
 أهداف تعميمية

 يتعرؼ الطالب في ىذا الفصؿ عمى:
 الديف تعريؼ .1
 النظريات االجتماعية والديف .2

 فيةالنظرية الوظي 
 نظرية التفاعؿ الرمزي 
 نظرية الصراع الطبقي 

 الديف وروح الرأسمالية .3
 األدياف الكبرى في العالـ .4
 

 المخطط
 تعريؼ الديف 
 النظريات االجتماعية والديف 
 الديف وروح الرأسمالية 
 أدياف العالـ الكبرى 
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 تعريف الدين .1
بيف المجتمع والديف وتحديد طبيعة الدور يركز عمماء االجتماع الميتميف بدراسة الديف عمى تحميؿ العالقة 

الذي يمعبو ىذا األخير في حياة أفراد المجتمع، وال ييدؼ ىؤالء العمماء، عمى العكس مما قد يعتقد البعض، 
إلى تحديد أسبقية أو أفضمية ديف عمى آخر عمى اإلطالؽ، أو إلى إثبات أو نفي صدؽ إيماف أحد ما أو 

 .مجموعة ما أو أصحاب ديف ما
وكما أنو ال توجد أي وسيمة عممية لقياس مقدار الفضيمة في سموؾ أي فرد مف أفراد المجتمع، كذلؾ ال توجد 
أي طريقة لتحديد فيما إذا كاف المرء مؤمنًا بالديف الحؽ أـ ال، وفي الحقيقة فإف الديف ىو مسألة إيماف، في 

ي تمؾ المسائؿ التي يمكنيـ مالحظتيا وقياسيا حيف أف عمماء االجتماع ييتموف بدراسة القضايا التجريبية، أ
 .وفؽ أسس عممية

وىكذا فإف عمماء االجتماع يركزوف عند دراستيـ لمديف عمى تأثير المعتقدات والممارسات الدينية عمى حياة 
ؿ أفراد المجتمع، كما يحمموف ارتباط األدياف بنظـ التمييز الطبقي، إال أف ىؤالء العمماء غير مخوليف بأي شك

 .مف األشكاؿ بأف يقيموا تعاليـ ىذا الديف أو ذاؾ
بنشر كتابو الشيير األشكاؿ األساسية لمحياة الدينية،  9991قاـ إميؿ دوركيايـ عاـ  أبحاث إميؿ دوركيايـ:

وقد حاوؿ دوركيايـ في ىذا الكتاب أف يحدد العناصر األساسية المشتركة بيف جميع األدياف، إال أف 
سة معظـ األدياف المنتشرة حوؿ العالـ، لـ يستطع إيجاد أي قاسـ مشترؾ، سواء عمى دوركيايـ وبعد درا

صعيد العقيدة أو الشريعة، بيف جميع أدياف األرض. إال أنو وجد عمى أية حاؿ، أف أتباع كؿ ديف مف 
ذلؾ أف  األدياف يشكموف جماعة تربط بيف أفراده عقائد وتشريعات ىذا الديف، كما الحظ دوركيايـ فضاًل عف

جميع األدياف تميز بشكؿ أو بآخر بيف ما ىو إليي وما ىو دنيوي في إطار عقائدىا وشرائعيا، وقد استخدـ 
دوركيايـ مصطمح اإلليي، لإلشارة إلى جميع مظاىر الحياة المرتبطة بالقوى ما فوؽ الطبيعية التي تميـ 

ما مصطمح الدنيوي فقد استخدمو دوركيايـ األفراد الرىبة مف اهلل، تبجيمو، احترامو وحتى الخوؼ منو. أ
لإلشارة إلى جميع مظاىر الحياة التي ال تيتـ بالديف أو بأىداؼ الديف، إنما ىي عمى العكس، جزء مف حياة 

 عرؼ دوركيايـ الديف بالعناصر الثالث التالية:وقد  .الفرد اليومية
 :أي األمور اإلليية العقائد. 
 :حوؿ األمور اإللييةأي األمور المتمحورة  الشرائع. 
 :يتشكؿ نتيجة عقائد وشرائع الجماعة المجمع األخالقي. 
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 النظريات االجتماعية والدين .2
 النظرية الوظيفية 1.2.

ييتـ أصحاب النظرية الوظيفية بالديف كظاىرة عالمية تمبي حاجات اإلنساف األساسية، ويعتبر أصحاب 
 في حياة اإلنساف أبرزىا:النظرية الوظيفية أف الديف يقوـ بوظائؼ ىامة 

تيتـ مختمؼ األدياف حوؿ العالـ بتقديـ إجابات مقنعة  اإلجابة عف األسئمة المتعمقة بالمعاني المطمقة: -أواًل 
مثؿ ما اليدؼ مف الحياة، لماذا يعاني البشر، ما الذي يحدث بعد  -لألسئمة المتعمقة بالمعاني المطمقة 
. توفر ىذه األجوبة لبني البشر إحساسًا بأف ىناؾ ىدفًا ما وراء الموت وغيرىا مف األسئمة الفمسفية

 .وجودىـ، حيث ينظر المؤمنوف إلى كؿ ما يحدث في حياتيـ عمى أنو جزء مف خطة إليية محكمة
توفر اإلجابات التي يطرحيا الديف عمى األسئمة المتعمقة بالمعاني المطمقة شيئًا مف  الراحة النفسية: -ثانيًا 

لنفسية واالستقرار العاطفي لممؤمنيف، وذلؾ مف حيث أنيـ يؤمنوف بأف ىناؾ ىدفًا ساميًا وراء الراحة ا
وجودىـ عمى ىذه األرض، وحتى المعاناة التي قد يعيشونيا إنما تحدث ليدؼ، كما أف الموت إنما ىو 

 .مجرد انتقاؿ إلى حياة أخرى
المؤمنيف بيذا الديف في جماعة واحدة ذات قيـ  توحد عقائد وشرائع كؿ ديف التكافؿ االجتماعي: -ثالثًا 

 .ووجيات نظر مشتركة
توفر تعاليـ األدياف توجييات تشمؿ كافة مناحي الحياة اليومية. ويمكف قياس  تعاليـ الحياة اليومية: -رابعًا 

 .مدى تأثير ىذه التعميمات عمى المؤمنيف الذيف يتبعونيا
دور الديف عمى ىداية البشر في أمور حياتيـ اليومية، بؿ يقوـ  ال يقتصر السيطرة االجتماعية: -خامسًا 

الديف كذلؾ بالتحكـ بسموؾ البشر والسيطرة عميو. ورغـ أنو غالبًا ما يقتصر تطبيؽ معايير كؿ ديف عمى 
أتباعو فقط، إال أف بعض ىذه المعايير والضوابط تمتد لتشمؿ بقية أفراد المجتمع الذيف ال يؤمنوف بيذا 

 .الديف
يمكف لمديف أف يساعد المؤمنيف بو عمى التكيؼ مع البيئات الجديدة التي قد يضطروف  التكيؼ: –سادسًا 

إلى الحياة فييا، حيث تساعدىـ الشعائر الدينية عمى الحفاظ عمى لغتيـ وعاداتيـ وتقاليدىـ مع 
 .اندماجيـ في مجتمعاتيـ الجديدة

عمًا ال غنى عنو في بعض األحياف لمختمؼ الحكومات حوؿ تقدـ معظـ األدياف د دعـ الحكومات: -سابعًا 
العالـ، والتي عمييا بالمقابؿ أف توفر جو األماف واالستقرار المناسبيف النتشار ىذا الديف أو ذاؾ في 

 المناطؽ الواقعة تحت سمطتيا.
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ا الديف المدعوـ توفر بعض الحكومات دعميا المطمؽ لديف محدد وتحـر بقية األدياف األخرى. يعرؼ مثؿ ىذ
في حيف ال تميز حكومات أخرى بيف ىذا الديف أو ذاؾ إال أف  .بشكؿ مطمؽ مف السمطة بديف الدولة

المعتقدات الدينية السائدة بيف أفراد األمة قد تؤثر عمى ىذه الحكومات بطريقة أو بأخرى. يدعى مثؿ ىذا 
مى شعوبيا إنما يمتد تأثيرىا بشكؿ غير مباشر النمط مف األدياف، أي تمؾ التي ال تفرضيا الحكومة فرضًا ع

 إلى الحكومة بالديف المدني.
عمى الرغـ مف أننا غالبًا ما ننظر إلى الديف عمى أنو رافض لمتغيير  التغيير االجتماعي: -ثامنًا 

 االجتماعي، إال أف الديف قد يكوف في بعض األحياف أساسيًا في عممية التغيير االجتماعي، ومف األمثمة
أمريكية والسيما كنيسة مارتف لوثر كينغ  -الشييرة التي يمكننا سردىا في ىذا السياؽ الكنائس األفرو

(Martin Luther King التي لعبت الدور األبرز في حركة الحقوؽ المدنية التي شيدتيا الواليات )
 .المتحدة في الستينات مف القرف الماضي

 
 نظرية التفاعل الرمزي 2.2.
نظرية التفاعؿ الرمزي عمى معنى الوجود بالنسبة لمبشر، وتحديدًا كيؼ يسخر البشر مختمؼ الرموز تركز 

 .في التعبير عف ىذا المعنى
 :يستخدـ كؿ ديف رموزًا خاصة بو، حيث تعبر ىذه الرموز عنو كما تساىـ في تعميؽ  الرموز الدينية

أو ذاؾ، فإف الرموز الدينية )سواء أكانت  وبالنسبة لممؤمنيف بيذا الديف .الوحدة بيف المؤمنيف بو
ىالاًل، صميبًا، أو نجمة سداسية( ليست مجرد رموز عادية، بؿ ىي شعارات مقدسة تثير في النفس 
اإلحساس بالرىبة والتبجيؿ. ومف وجية نظر دوركيايـ، تستخدـ األدياف الرموز والشعارات لتفصؿ 

 .بيف ما ىو إليي مقدس وبيف ما ىو دنيوي
 تعتبر الشعائر والطقوس واالحتفاالت بدورىا رموزًا تميز ىذا الديف عف ذاؾ وتساىـ  ائر الدينية:الشع

في صير المؤمنيف في مجمع أخالقي واحد. حتى أف بعض الشعائر تيدؼ في باطنيا إلى تعزيز 
 .اإلحساس بالقرب مف الخالؽ

 :بالديف الذي يتبعو، أي بمعتقدات ىذا  تعزز الرموز بمختمؼ أنماطيا إيماف اإلنساف المعتقدات الدينية
الديف. وتتراوح ىذه المعتقدات بيف المعتقدات المبيمة مثؿ ما ىو اهلل إلى المعتقدات المحددة بشكؿ 
(. كما ال تقتصر  دقيؽ لمغاية )يريدنا اهلل أف نصمي ونحف متوجيوف ناحية القبمة خمس مرات في اليـو

، وما ىو مرغوب أو مكروه(، بؿ تشمؿ كذلؾ المعتقدات الدينية عمى القيـ )أي ما  ىو محمؿ أو محـر
العمـو الكونية، أي أنيا تحاوؿ رسـ صورة موحدة ومتجانسة لمعالـ ككؿ. حيث نجد مثاًل أف أحد 
المعتقدات األساسية في األدياف السماوية الثالث، أي الييودية، المسيحية واإلسالـ، ىو اإليماف بوجود 

ال أحد سواه، والذي ييتـ بمسؤوليات خمؽ البشر والذي سيحاسب مخموقاتو في يوـ خالؽ واحد ىو اهلل و 
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القيامة عمى كافة أفعاليـ، وىذا المعتقد ينطوي في الحقيقة تحت المعتقدات الكونية، وذلؾ ألف غايتو 
بناء صورة متجانسة موحدة لمكوف ولوجود اإلنساف في ىذا الكوف الفسيح. يوحد الوعي بالمعاني 

شتركة التي تحققيا الرموز، والطقوس والمعتقدات لكؿ المؤمنيف بديف معيف في مجمع أخالقي. الم
حيث يشعر أعضاء المجمع األخالقي الديني بروابط تربط فيما بينيـ، حيث تعزز معتقداتيـ وشعائرىـ 

الديف. إحساسيـ بالترابط، وتعزليـ في نفس الوقت عف بقية أفراد المجتمع الذيف ال يؤمنوف بنفس 
تتمتع المجمعات الدينية بالقوة وذلؾ ليس ألنيا تعتبر أساس اليوية الدينية المتبادلة بؿ ألنيا تحدد 

 القواعد والنظـ التي يجب عمى أفرادىا إتباعيا.
 

 نظرية الصراع الطبقي 3.2.
عمى الدور تأخذ نظرية الصراع الطبقي منحًى مختمفًا تمامًا عف باقي النظريات حيث تصب جؿ اىتماميا 

 .الذي يمعبو الديف في تعزيز سمطة الطبقات المسيطرة وتعزيز الالعدالة االجتماعية
غالبًا ما ينتقد أصحاب نظرية الصراع الطبقي الديَف بحدة. وقد رسـ كارؿ ماركس، الذي كاف ممحدًا ال يؤمف 

ييرة الديف ىو تنييدة بمعقولية وجود اهلل، الدرب لكافة أصحاب ىذه النظرية عندما قاؿ عبارتو الش
المضطيديف، ىو وجداف العالـ القاسي، ىو أفيوف الشعوب. حيث عنى ماركس بيذه العبارة أف العماؿ 
المضطيديف ال يجدوف إال الديف ميربًا مف حياتيـ القاسية، حيث يغدو الديف بالنسبة ليؤالء الكادحيف بمثابة 

عمي الديف، بتركيزه فكر اإلنساف عمى المستقبؿ المشرؽ المخدر حيث يساعدىـ عمى نسياف واقعيـ القاسي. ي
لى حد كبير مف احتماؿ أف يثور  بعد الموت، أعيف المستضعفيف عف المعاناة في العالـ، مقماًل بالتالي وا 

 ىؤالء المستضعفوف عمى مستغمييـ.
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 الدين وروح الرأسمالية .3
ناعي التي شيدتيا الدوؿ األوروبية، وحاوؿ أدرؾ ماكس فيبر، مثمو مثؿ ماركس، أىمية عممية التحوؿ الص

تحديد األسباب التي تدفع ببعض الدوؿ لتبني النيج الرأسمالي في اإلنتاج، في حيف تحافظ بقية الدولة عمى 
الطرؽ التقميدية، وقد استنتج فيبر أف الديف ىو السبب الحقيقي الكامف وراء ىذا االختالؼ وىو المحرؾ 

 .أي االنتقاؿ مف المجتمعات التقميدية إلى المجتمعات الصناعية -الفعمي لعممية التحديث 
وفيما يمي بعض النتائج التي خمص إلييا ماكس فيبر في دراستو المعنونة األخالؽ البروتستانتية وروح 

 الرأسمالية:
  الرأسمالية ىي أكثر مف مجرد تغير سطحي، فيي تمثؿ أسموب تفكير مختمؼ كميًا فيما يتعمؽ

ففي حيف كاف الناس في النظـ التقميدية يعمموف بيدؼ تمبية احتياجاتيـ األساسية،  .لنقودبالعمؿ وا
فإف ىدؼ العمؿ في النظـ الرأسمالية ىو في الحقيقة مراكمة الفائض بيدؼ استثماره الحقًا. وقد 

 .دعى فيبر ىذه الطريقة الجديدة في العمؿ بيدؼ الربح بروح الرأسمالية
 الحقيقي وراء نشوء الرأسمالية وتطورىا في أوروبا، وليس في الصيف مثاًل،  اعتبر فيبر أف السبب

إنما ىو الديف، ففي حيف شجعت الديانات التقميدية في الصيف واليند والياباف، فضاًل عف المسيحية 
الكاثوليكية في أوروبا طرؽ التفكير واإلنتاج التقميدية، فإف ظيور الرأسمالية ترافؽ إلى حد كبير مع 

 ظيور البروتستانتية وشيوعيا في أوروبا.
 ( يمكف الفرؽ األساسي الذي جاءت بو البروتستانتية في طرح جوف كالففJohn Calvin بأف )

مصير اإلنساف في اآلخرة يتحدد بأعمالو وليس بعضويتو في الكنيسة أو بما يشعر بو في داخمو 
 مف قرب مف اهلل.

  أتباعو بحيث أصبحوا يعيشوف حياة أكثر أخالقية ويعمموف طورت دعوة جوف كالفف أسموب حياة
 بجد أكبر.

 .دعى فيبر ىذه الطريقة في الحياة والتي تتمحور حوؿ إنكار الذات باألخالؽ البروتستانتية 
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 أديان العالم الكبرى .4
 اليهودية1.4. 

ف بني إسرائيؿ. يشير الييود ىي ديانة العبرييف، المنحدريف مف إبراىيـ عميو السالـ، والمعروفيف باألسباط م
إلى عقيدتيـ باسـ التوراة )أي القانوف، أو الشريعة(. وقد ظير ىذا المصطمح لممرة األولى في العصر 
الييميني ليميز بيف عقائد وممارسات الييود، والعبادات الموجودة في الشرؽ األدنى. وتعتبر الديانة الييودية 

لتي يؤمف أتباعيا بإلو واحد فقط، مقارنة مع المشركيف الذيف يؤمنوف بعدة أولى ديانات التوحيد، أي الديانات ا
 آلية في نفس الوقت.

ونظرًا لظيورىا المبكر، ولتمثميا عناصر مف مختمؼ الحضارات األخرى في فمكيا، فإف الييودية تتسـ 
قوط الييكؿ، واختفاء بتجانس أقؿ مما ىو في حالة الديانات التوحيدية األخرى، السيما في مرحمة ما بعد س

أي مركز ديني أو زمني لمييودية، حيث أصبحت الييودية تركيبًا جيولوجيًا تراكميًا لعدة طبقات الواحدة فوؽ 
األخرى. تتسـ التقاليد الشفوية الييودية، بالمقارنة مع العقائد األخرى، بسمطة تجعميا شريعة شفوية تفوؽ 

 وفيما يمي أىـ المفاىيـ والعقائد الييودية الشريعة المكتوبة، أي التوراة، أىمية.
  :تختمؼ طبيعة اإللو في الييودية بيف الطبقات الجيولوجية المتعددة لمنسؽ الديني الييودي. اإللو

حيث تحوي أسفار موسى الخمسة عمى مصادر مختمفة، يقدـ كؿ منيا صورة مختمفة لإللو. فييوه 
يغضب، وينتقـ مف اآلباء بإيذاء األبناء، ويضحؾ،  )الرب في الترجمات العربية لمكتاب المقدس(،

وىو إلو خاص بالعبرانييف، بيف آلية أخرى؛ بينما إلوىيـ )اهلل في الترجمات العربية لمكتاب المقدس، 
ف كانت الترجمة الحرفية في صيغة الجمع اآللية( أقرب لمتوحيد، فيو خالؽ العالـ، رحيـ عميـ.  وا 

تصور اإللو كالطرؼ األضعؼ في العالقة بينو وبيف ذ مو كذلؾ نجد أف بعض فقرات التم
الحاخامات، كما تحتوي القبااله عمى صورة مؤنثة لو، ىي الشخيناه، والتي تييـ في األرض باكية 

 .منذ ىدـ الييكؿ
 :يعتبر الييود أف مكانيـ الطبيعي ىو أرض إسرائيؿ، أي أرض فمسطيف، وىي  األرض الييودية

قة الحمولية الييودية. فيي أرض الرب، التي تفوؽ في قدسيتيا أي أرض الطرؼ الثالث في الطب
أخرى. وىي األرض التي سيعمف منيا المسيح بداية العصر األلفي آخر الزماف، كما أف الشريعة 

 .الييودية تحـر العودة إلى ىذه األرض قبؿ مقدـ المسيح المخمص
 :الشريعة المكتوبة )أي التوراة واألنبياء والكتب(  تتعادؿ في الييودية أىمية الكتب المقدسة والدينية

مع أىمية الشريعة الشفوية )وىي اجتيادات الحاخامات المجموعة في التممود(. كما ظيرت في 
 .مرحمة تالية كتابات القبااله التي سيطرت الحقًا عمى الفكر الديني الييودي
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 :التممود كممة عبرية ىي المقابؿ الحرفي لكممة "التممذة" العربية. يحوي التممود الشريعة  التممود
الشفوية، وىو سجؿ لممناقشات التي دارت بيف الحاخامات في الحمقات التممودية عف القضايا 
الفقيية )ىاالخاه(، والوعظية )آجاداه(. وباعتباره سجال لممناقشات كتب عمى مدى قروف، يحوي 

 ممود موضوعات تاريخية، وتشريعية، وزراعية، وأدبية، وعممية ... الخ.الت
 

 المسيحية2.4.
إف المسيحية إحدى الديانات السماوية الثالث ويعتبر يسوع المسيح الشخصية األساسية فييا. تتربع المسيحية 

 1.9يا يبمغ حوالي عمى عرش الديانات مف حيث عدد األتباع في العالـ يمييا في ذلؾ اإلسالـ، فعدد أتباع
بميوف مسيحي حاليًا. ترجع جذور المسيحية إلى الييودية، حيث تتشارؾ معيا في اإليماف بكتاب الييودية 
المقدس )أي التوراة(، والذي يدعى في المسيحية )العيد القديـ(. انبثقت المسيحية مف الديانة الييودية وأخذت 

واحد، واإليماف بالمسيح ابف اهلل الحي )كممة اهلل(، والصالة،  الكثير مف المعالـ الييودية كوجود إلو خالؽ
يطمؽ عمى الكتاب المقدس األساسي لممسيحية اسـ اإلنجيؿ أو العيد الجديد و و والقراءة مف كتاب مقّدس.

 ىو مجموعة التعاليـ التي أتى بيا يسوع المسيح ونشرىا بيف أتباعو ثـ قاـ تالمذة المسيح )الحواريوف( بكتابة
 ىذه التعاليـ ونشرىا في األصقاع.

يتفرع مف المسيحية عّدة فروع أبرزىا: الكاثوليكية، األرثوذكسية الشرقية )مثؿ الكنيسة القبطية األرثوذكسية(، 
 .وشّتى طوائؼ البروتستانتية

لمحوارييف: تطمؽ الكثير مف الكتب اإلسالمية مصطمح نصرانية عمى الديانة المسيحية آخذًا مف قوؿ المسيح 
 .مف أنصاري إلى اهلل

تقوـ المفاىيـ الرئيسية لمعقيدة المسيحية عمى التجّسد اإلليي في المسيح، وصمب المسيح الذي أّدى إلى و
موتو فداًء لممؤمنيف ولرفع خطية العالـ، كما أف قيامة المسيح المجيدة تعطي اإلنساف الخاطئ فرصة لمنجاة 

يؤمف المسيحيوف أف ىذه ىي الطريقة التي رتبيا اهلل عمى األرض ليتصالح  مف جينـ ونواؿ الحياة األبدية.
 البشر معو.

ال تقوـ المسيحية مثميا مثؿ باقي الديانات عمى وجوب العمؿ الفردي مف عبادات وطاعات لمفوز بجّنات 
توب ويطمب النعيـ، حيث أف اهلل ىو المبادر في العقيدة المسيحية وىو الذي يعطي الخالص مجانًا لمف ي

 التالية: . وتتفؽ طوائؼ المسيحية رغـ تعددىا عمى النقاط الرئيسيةالغفراف عمى أساس موت وقيامة المسيح
 :أقانيـ أو كينونات في ذؾ اهلل العجيبة وىي اآلب واالبف والروح  3إلو واحد يتمثؿ في  الثالوث

 .القدس
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 وأنو تجسد مف مريـ  ود مع اآلب منذ األزؿتعتبر العقيدة المسيحية أف المسيح ىو كممة اهلل الموج
 .العذراء المباركة بشرًا، فظير عبدًا يأكؿ ويشرب ويناـ ويتألـ ليقدر أف يموت عف الخطاة بجسده

 اهلل بدوف  ولدت مريـ العذراء المسيح وأخذ منيا إنسانيتو فتمـ النبوة القديمة وولد مف عذراء بقوة روح
 أي زواج ال مف اهلل أو مف بشر.

 ووريث عرش داود وسيممؾ عمى بيت داود إلى األبد.يسوع ىو المسيح الذي انتظره الييود ، 
 فيو لـ يخطئ وليس فيو غش، وبموتو وقيامتو، تصالح اهلل مع  إف يسوع المسيح نقي مف الخطايا

البشر التائبيف فقط، فمحى خطايا مف آمف بالمسيح المصموب وتاب عف خطاياه وناؿ بدمو غفراف 
 .يا، وكّؿ مف يرفض محبة اهلل يقع تحت دينونة اهلل العادلةالخطا

 ليس الخالص لكؿ الناس وال لكؿ البشرية بؿ لمف يؤمف فقط. 
  يؤمف المسيحيوف الغربيوف أف اإلنجيؿ كالـ اهلل وكذلؾ المسيحيوف الشرقيوف وبذلؾ يتّفؽ كؿ مف

 .الشرؽ والغرب المسيحي عمى قدسية االنجيؿ
يختمؼ المسيحيوف الشرقيوف والمسيحيوف الغربيوف في العديد مف النقاط والسيما فيما  المسيحية الحديثة:

يتعمؽ بموضوع المسيحية الحديثة. ففي القرنيف السابع عشر والثامف عشر، أي فترة الصحوة األوروبية، 
لدولة انشغؿ المعسكر المسيحي الغربي بقضية فصؿ الكنيسة عف الدولة واضمحالؿ ىيمنة الكنيسة عمى ا

في العديد مف الدوؿ األوروبية. حيث أصبح بمقدور األوروبي أف يخالؼ معتقدات الكنيسة بحرّية تامة، بؿ 
يمكنو كذلؾ التحرر مف قيود أي كنيسة برفضو االنتماء ألي مف الكنائس مع احتفاظو بحقو بالمواطنة 

عد عمى استحداث مفاىيـ جديدة عمى والعيش الكريـ. وقد سمؾ المالييف مف األوروبييف ىذا الطريؽ مما سا
المسيحية، أسيمت ىذه المفاىيـ في إنشاء طوائؼ مسيحية جديدة في المعسكر المسيحي الغربي. وتجدر 
اإلشارة إلى أف الصحوة األوروبية الغربية وأثارىا في العقيدة المسيحية لـ تجد نفس التأثير في المعسكر 

ت الراديكالية كما فعمت بالمعسكر المسيحي الغربي. والسيما في المسيحي الشرقي ولـ ُتحدث نفس التغيرا
 .الواليات المتحدة وأوروبا
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 اإلسالم3.4. 
ىو ثالث الديانات السماوية بعد المسيحية والييودية أو ما يدعى بالديانات اإلبراىيمية، وىو ثاني أكثر 
الديانات أتباعًا في العالـ. يؤمف المسمموف بأف اإلسالـ ىو آخر الديانات، وأنو بذلؾ ناسخ لما قبمو، كما 

في المغة،  لميؿايو السالـ. وتعني الحنيفية يؤمنوف بوجود إلو واحد، وأنيـ يتبعوف الحنيفية ممة إبراىيـ عم
أي  -واصطالحًا الميؿ عف الشرؾ إلى التوحيد. أما اإلسالـ لغًة فيو أف ُيْسمـ اإلنساف كؿ شؤوف حياتو هلل، 

االستسالـ هلل بالتوحيد واالنقياد لو بالطاعة والبراءة مف الشرؾ وأىمو. بدأ الدعوة لإلسالـ النبي محمد بف عبد 
يو الصالة والسالـ، وقد قاـ بتبميغ الناس عف ىذا الديف وأحكامو داعيًا إياىـ لنبذ عبادة األصناـ اهلل عم

وغيرىا مما يعبد مف دوف اهلل كاألنبياء واألولياء والكواكب والنجـو والتي كاف يعبدىا العرب في الجزيرة 
 العربية في ذلؾ الوقت.

وىذه  .نساف بيا كميا ويعمؿ بيا حتى يصبح مسممًا حقيقياً يتكوف اإلسالـ مف أركاف خمسة أساسية يؤمف اإل
 األركاف ىي:

 )الشيادة )شيادة أف ال إلو إال اهلل وأف محمدًا رسوؿ اهلل 
 )الصالة )إقامة الصالة 
 )الزكاة )إيتاء الزكاة 
 )الصـو )صـو رمضاف 
 )الحج )حج البيت لمف استطاع إليو سبيال 

وىو المصدر األوؿ لمتشريع اإلسالمي ومف بعده السنة النبوية. كاف أوؿ القرآف ىو الكتاب المقدس لممسمميف 
ما نزؿ مف القرآف أوؿ آية سورة العمؽ، وىي اقرأ بسـ ربؾ الذي خمؽ. يعتبر المسمموف أف إىانة القرآف 

 .جريمة كبرى يجب معاقبة الجاني بيا بأقصى العقوبات
القة اإلنساف باهلل وبالناس وبالمجتمع والكوف. وتحدد ما بأنيا مجموعة القوانيف التي تحدد ع تعرؼ الشريعة

يجوز فعمو وما ال يجوز. وأىـ ىذه الشرائع النطؽ بالشيادتيف شيادة أف ال إلو إال اهلل وأف محمدًا رسوؿ اهلل، 
يتاء الزكاة، والحج، وتسمى ىذه التشريعات  ووجوب االلتزاـ بالصالة لمخالؽ، وصياـ شير رمضاف، وا 

ركاف اإلسالـ. كما يقضي اإلسالـ بضرورة االحتكاـ إلى الشريعة اإلسالمية ِلفض الخالفات بيف الخمسة أ
المسمميف، وبضرورة تحمي المسمـ باألخالؽ الحميدة. ووفقًا العتقاد المسمميف فإف الشريعة اإلسالمية نتظـ 

 .مختمؼ جوانب الحياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية، والشخصية
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المسمموف أف القرآف ىو وحي اهلل لنبيو محمد عميو الصالة والسالـ، وأنو المصدر األوؿ لمتشريع، وأف  يعتقد
اهلل تعيد بحفظو مف التبديؿ والتحريؼ، وينص القرآف عمى وجوب إتباع أوامر الرسوؿ محمد ألف أقوالو إنما 

اؿ الرسوؿ( المصدر الثاني في التشريع ىي وحي مف اهلل، ولذلؾ تعتبر السنة النبوية )وىي مجموع أقواؿ وأفع
اإلسالمي. أما المصدر الثالث لمتشريع فمصدر خالؼ بيف المذىبيف السني والشيعي فعند الشيعة تعتبر 
أحاديث أىؿ البيت المصدر الثالث لمتشريع. أما بالنسبة لمسنة فالمصدر الثالث مف مصادر التشريع ىو 

أحاديث النبي محمد، ورابع مصادر التشريع ىو القياس )ىو قياس أمر إجماع المسمميف، وذلؾ باالستناد إلى 
 ال حكـ محدد لو عمى حكـ ألمر مشابو(.

 
 الهندوسية 4.4.

تعّد اليندوسية مف أقدـ الديانات المعاصرة ويربو عدد أتباعيا عمى المميار نسمة. نشأت اليندوسية في شبو 
د اليندوس في العالـ، وتعود بداياتيا إلى القرف الخامس عشر % مف تعدا99القاّرة اليندية والتي تضـ اليوـ 

قبؿ الميالد. وكممة ِىْنُدو ىي كممة فارسية األصؿ ولـ تستخدـ ىذه الكممة في األصؿ لتصؼ الديانة 
مقوف لقب ِىْنُدو عمى القوـ الذيف يسكنوف ما وراء نير السند. ُأطمؽ المصطمح طاليندوسية، بؿ كاف الفرس ي

أي ديانة  –ية عمى مجموعة المفاىيـ الدينية اليالمية لميندوس وُعرفت بالتالي باسـ اليندوسية في البدا
 اليندوس.

اليندوسي ىو مف يؤمف بالفمسفات الواردة في كتاب الفيدا، ويعّد كتاب الفيدا مف أقدـ المخطوطات عمى وجو 
لّطابع، وأف اهلل، أو البراىما كما يسميو األرض. تعتمد فمسفة الفيدا عمى طبيعة وتكويف المخموقات إليية ا

اليندوس، يوجد داخؿ كؿ كائف حي. ومفيـو الديف بالنسبة لميندوس ىو عممية البحث عف الذات، أي عممية 
البحث عف الكياف اإلليي داخؿ اإلنساف. كما ال تنادي اليندوسية بالبحث عف الخالص أو إنقاذ الروح، 

ص أو إنقاذ، فكؿ ما يحتاجو اإلنساف ىو مجرد التخّمص مف الجيؿ فالروح سميمة وليست بحاجة لخال
 المحيط بمعرفة الذات.

ال ُيعرؼ الكثير عف منشأ اليندوسية وذلؾ ألف بداياتيا ترجع إلى ما قبؿ فترة التاريخ المدّوف، ويعتقد أف 
ا والتي كانت مبنّية عمى اليندوسية مشتّقة مف االعتقادات الّتالية: اعتقادات اآلرييف الّنازحيف مف أوروب
 األساطير النرويجية واليونانية، الدرافادييف، و الياراباف )أي حضارة وادي السند(.

  

ISSN: 2617-989X 154 



Introduction to Sociology _ Ch 10 
 

 

يتكوف المجتمع اليندوسي مف أربع طبقات رئيسية واسُتحدثت طبقة خامسة سببت اإلزعاج لمحكومة اليندية 
. وىذه الطبقات ىي )حسب ترتيبيا مف 9991وقد قامت الحكومة اليندية رسميًا بإلغاء ىذه الطبقة في عاـ 

 العميا إلى الدنيا في النظاـ الطبقي اليندوسي(:
 :أو طبقة البراىمييف والتي ينتمي إلييا القساوسة وعمماء الديانة اليندوسية الطبقة البيضاء. 
 :أو طبقة الكاشتري، وتشمؿ الحكاـ والجنود الطبقة الحمراء. 
 :وتشمؿ المزارعيف والتجار الفيزية الطبقة الصفراء. 
 :أو طبقة "السودرا، وتشمؿ أىؿ الحرؼ اليدوية الطبقة السوداء. 
 ،فتشمؿ أىؿ الحرؼ المتدّنية مف وجية نظر اليندوسية وتتكوف ىذه  طبقة الشودرا أو المنبوذيف

 .الحرؼ مف حّفاريف القبور وعماؿ نظافة دورات المياه وخالفو
وحياة  .األرواح، فإذا مات الجسد، خرجت منو الروح لتحّؿ في جسد آخرتؤمف اليندوسية بفكرة تناسخ 

اإلنساف أو الحيواف، ما ىي إال فترة تقضييا الروح في ىذا الجسد أو ذاؾ. تنتقؿ روح اإلنساف السعيد إلى 
جسـ سعيد بعد موت الجسـ األوؿ، وليس بالضرورة انتقاؿ الروح إلى إنساف آخر، فقد تنتقؿ الروح إلى 

 .واف أو حشرةحي
 

 البوذية 5.4.
مف الديانات الرئيسية في العالـ، تـ تأسيسيا عف طريؽ التعاليـ التي تركيا بوذا )أو المتيقظ(. ظيرت البوذية 
في شمالي اليند وانتشرت تدريجيًا في أنحاء أسيا، التيبت، فسريالنكا، ثـ إلى الصيف، منغوليا، كوريا، 

ذية حوؿ ثالثة أمور )تدعى الجواىر الثالث(: أوليا، اإليماف ببوذا كمعّمـ لعقيدة البو ا فالياباف. وتتمحور
مستنير لمعقيدة البوذية، ثانييا، اإليماف بػ دىارما، وىي تعاليـ بوذا وتسّمى ىذه التعاليـ بالحقيقة، ثالثيا 

 وآخرىا، المجتمع البوذي.
ية متناثرة، لـ تظير أولى الترجمات الكاممة إف أولى المعمومات عف حياة بوذا ال تعدو كونيا مجرد آثار شفو 

لحياتو إال بعد وفاتو بقروف، غير أف المؤرخيف ُيجمعوف عمى أف تاريخ مولده كاف في منتصؼ القرف 
السادس قبؿ الميالد. ولد بوذا واسمو الحقيقي سيدارنا غاوثاما، في كايبافاستو، عمى الحدود الفاصؿ بيف 

حاكمًا عمى مممكة صغيرة. تقوؿ األسطورة أنو وعند مولده تنبأ لو بعض الحكماء  اليند والنيباؿ. كاف واِلُده
بأف تكوف لو حياٌة استثنائية وأف يصبح أحد اثنيف، حكيمًا أو ُسمطانًا. ترَبى األمير الشاب في رعاية والده 

و كـ كانت حياتو وعاش حياة باذخة وناعمة، حتى إذا بمغ سف التاسعة والعشريف. أخد يتدبر أمرُه وتبيف ل
فارغة ومف غير معنى. قاـ بترؾ الممذات الدنيوية، وذىب يبحث عف الطمأنينة الداخمية وحالة التيقظ 
)االستنارة(، محاواًل أف يخرج مف دورة التناسخ )حسب التقاليد اليندوسية(. قاـ بممارسة اليوغا لبعض 

شعاره في ىذه المرحمة مف حياتو. بعد سبع  السنوات، وأخضع نفسو لتماريف قاسية، وكاف الزىد والتقشؼ
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سنوات مف الُجيد، تخمى غاوثاما عف ىذه الطريقة، والتي لـ تُعد تقنعو، واتبع طريقًا وسطًا بيف الحياة 
الدنيوية وحياة الُزّىاد. كاف يجمس تحت شجرة التيف، والتي أصبحت تُعرؼ بشجرة الحكمة، ثـ يأخذ في 

ديدة مف التيقظ، حتى أصبح بوذيساتفا، أي أنو صار مؤىاًل ألف َيرتقي إلى ممارسة التأمؿ، جرب حاالت ع
 أعمى مرتبة وىي بوذا.

في إحدى الميالي وبينما كاف جالسًا تحت شجرة التيف، بمغ حالة االستنارة، وأصبح بوذا، أي المتيقظ )أو 
 المستنير(.

تنقؿ مف قرية إلى قرية، أخذ يجمع الناس بعد أف بمغ أعمى درجات الحقيقية، شرع بوذا يدعو إلى مذىبو، ف
 .باسـ سانغا. كرس بوذا بقية حياتو لتعميـ الناس حقيقة دعوتو لطائفة مف الرىباف عرفتمف حولو، وأسس 

 وفيما يمي المفاىيـ أساسية:
 :يطمؽ لفظ كارما عمى األفعاؿ التي يقـو بيا الكائف الحي، والعواقب األخالقية الناتجة  الكاْرما

حيث أف أي عمٍؿ، خيرًا كاف أو شرًا، وأيًا كاف مصدره، ال بد أف تترتب عنو عواقب، ما داـ  عنيا.
دراؾ مسبؽ، وتأخذ ىذه العواقب شكؿ ثماٍر تنمو، وبمجرد أف تنضج تسقط عمى  قد َنَتج عف وعي وا 

 .صاحبيا، فيكوف جزاؤه إما الثواب أو الِعقاب
ة نضوج الثمار )أو عواقب األعماؿ(، غير أنيا وقد تطوؿ أو تقصر المدة التي تتطمبيا عممي

تتجاوز في األغمب فترة حياة اإلنساف، فيتحتـ عمى صاحبيا االنبعاث مرة أخرى ليناؿ الجزاء الذي 
 .يستحقو

 :يستعمؿ لفظ "نيرفانا" لوصؼ حالة التيقظ التي تخمُد معيا نيراف العوامؿ التي تسبب اآلالـ  النيرفانا
يؿ(. ال يحُدث التبدد الكمي لمكارما عند بموغ النيرفانا، ويمكف وصؼ ىذه الحالة )الشيوة، الحقد والج

بأنيا بداية النياية في طريؽ الخالص. النيرفانا حالة مف الوعي واإلدراؾ ال يمكف تعريفيا وال حتى 
كؿ فيميا، بعد أف يصميا الكائف الحي، وُيصبح متيقظًا، يستمر في العيش، ومع الوقت يقـو بتبديد 

الكارما الخاصة بو، حتى يبمغ عند مماِتو "النيرفانا الكاممة" )التبدد الُكمي لمكارما(. عندما يموت ىؤالء 
، واليمكف ألٍي كاف أف يستوعب حالة الطوبى -فقد استنفذت الكارما –األشخاص فإنيـ ال ُيبعثوف 

ا، يجب إتباع سموكيات أخالقية ىي األزلية التي يبمغونيا )حسب أقواؿ بوذا نفسو(. لموصوؿ إلى النيرفان
خميط مف حياة العزلة وانطواء الذات. تتطمب ىذه األخيرة ممارسة أربع فضائؿ، والتي تسمى "قصر 
البراىما" اإلحساف، اإلشفاؽ، التفكير اإليجابي، والرزانة. تساعد ىذه الممارسات عمى انبعاث إيجابي 

 اؿ اجتماعية جميمة، وباألخص )حياة أفضؿ(. يتوجب عمى األشخاص القياـ بأعم
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تجاه الرىباف البوذييف )الصدقات(، وكذلؾ االلتزاـ بالقواعد الخمس التي تشكؿ أساس الممارسات األخالقية 
 لمبوذية:

 الكؼ عف القتؿ 
 الكؼ عف أخذ ما لـ ُيعَط لو 
 الكؼ عف الكالـ السيئ 
 الكؼ عف السموكيات الِحسية الُمشينة 
  المشروبات الُمْسِكرة والمخدراتالكؼ عف تناوؿ 

 بإتباع ىذه التعاليـ يمكف القضاء عمى األصوؿ الثالثة لمشرور: الشيوانية، الِحقد والَوىـ.
 الييئة )الجسمانية(، -حسب البوذية-تنقسـ الكائنات إلى خمس مفاىيـ  أنا:-أناتماف أو عقيدة الال :

رد اتحاد زمني طارئ ليذه المفاىيـ، وىو الحواس، اإلدراؾ، الكارما والضمير. اإلنساف ىو مج
استمرارية" وعدـ التواصؿ، يبقى اإلنساف يتحوؿ مع كؿ لحظة جديدة، رغـ -معرض بالتالي لمػ"ال

أو المفاىيـ، يمكف  اعتقاده أنو ال يزاؿ كما ىو. ترفض البوذية الفكرة القائمة بأف ىذه األقساـ
تعتبر أنو مف الخطأ التصور بوجود "أنا ذاتية"، وجعميا اعتبارىا كينونة موحدة وروح قائمة بذاتيا، و 
 .أساس جميع الموجودات التي تؤلؼ الكوف

 :كما جردت البوذية الموجودات مف مفيـو األنا فقد جردت الكوف مف مفيـو الخالؽ األزلي  األلية
 مصدر خالص الجميع. ال تعاُرَض في البوذية مع فكرة وجود عدة آلية، إال أنيا رفضت أف
تخصص ليا مكانة متميزة في عقيدتيا. تعيش اآللية حياًة طويمة وسعيدة في الفردوس، ومع ىذا 
فيي معرضة لممواقؼ الصعبة، عمى غرار ما يحصؿ لمكائنات األخرى. يمكف ليا أف تخوض 

 تجربة الممات ثـ االنبعاث مف جديد في كينونة أقؿ شأنًا.
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 الكونفوشية 6.4.
ترجع إلى الفيمسوؼ الصيني كونفوشيوس الذي ظير في القرف السادس قبؿ الميالد ىي ديانة أىؿ الصيف، و 

داعيًا إلى إحياء الطقوس والعادات والتقاليد الدينية التي ورثيا الصينيوف عف أجدادىـ مضيفًا إلييا جانبًا مف 
اء أو اإللو األعظـ، فمسفتو وآرائو في األخالؽ والمعامالت والسموؾ القويـ. وىي تقـو عمى عبادة إلو السم

 .وتقديس المالئكة، وعبادة أرواح اآلباء واألجداد
قبؿ الميالد في مدينة  999يعتبر كونفوشيوس المؤسس الحقيقي ليذه العقيدة الصينية، ولد كونفوشيوس سنة 

( وىو اسـ القبيمة التي ينتمي Kung(. اسمو الحقيقي كونج )Lu( وىي إحدى مدف مقاطعة لو )Tsouتسو )
( معناه الرئيس أو الفيمسوؼ. فيو بذلؾ رئيس كونج أو فيمسوفيا. ينتسب كونفوشيوس Futzeلييا، وفوتس )إ

إلى أسرة عريقة، فجّده كاف واليًا عمى تمؾ الوالية، ووالده كاف ضابطًا حربّيًا ممتازًا، وكاف ىو ثمرة لزواج 
لفمسفية عمى يدي أستاذه الفيمسوؼ لوتس غير شرعي، توفي والده ولو مف العمر ثالث سنوات. تمقى عمومو ا

(Laotse صاحب الديانة الطاوية، حيث كاف يدعو إلى القناعة والتسامح والمطمؽ، ولكف كونفوشيوس )
خالفو فيما بعد داعيًا إلى مقابمة السيئة بمثميا وذلؾ إحقاقًا لمعدؿ. عندما بمغ كونفوشيوس الثانية والعشريف 

أصوؿ الفمسفة. تنقؿ كونفوشيوس بيف عدد مف الوظائؼ حيث عمؿ مستشارًا مف عمره أنشأ مدرسة لدراسة 
ؽ.ـ،  699لألمراء والوالة، كما عّيف قاضيًا وحاكمًا، ووزيرًا لمعمؿ، ووزيرًا لمعدؿ ورئيسًا لموزراء في سنة 

 حيث أقدـ حينيا عمى إعداـ بعض الوزراء السابقيف وعدد مف رجاؿ السياسة وأصحاب الشغب حتى صارت
مقاطعة )لو( نموذجية في تطبيؽ اآلراء والمبادئ الفمسفية المثالية التي ينادي بيا. رحؿ كونفوشيوس بعد 
ذلؾ وتنقؿ بيف كثير مف البمداف ينصح الحكاـ ويرشدىـ ويتصؿ بالناس يبث بمغيـ تعاليمو حاثًّا ليـ عمى 

ئو ومحبيو منكّبًا عمى كتب األقدميف األخالؽ القويمة. أخيرًا عاد إلى مقاطعة )لو( فتفرغ لتدريس أصدقا
ؽ.ـ بعد أف ترؾ مذىبًا رسمّيًا  679مات كونفوشيوس في سنة  .يمّخصيا، ويرتبيا، ويضمنيا بعض أفكاره

 .وشعبّيًا استمّر حتى منتصؼ القرف العشريف
ناؾ مجموعتاف أساسيتاف مف الكتب تمثالف الفكر الكونفوشي فضاًل عف كثير مف الشروح والتعميقات وى

 .األولى الكتب الخمسة، والثانية الكتب األربعةوالممخصات، تسمى المجموعة 
 وىي الكتب التي قاـ كونفوشيوس ذاتو بنقميا عف كتب األقدميف وىي: الكتب الخمسة: -المجموعة االولى 

 أغنية إلى جانب ستة تواشيح دينية تُغنى بمصاحبة الموسيقى 391فيو  ب األغاني أو الشعر:كتا. 
 :فيو وثائؽ تاريخية تعود إلى التاريخ الصيني السحيؽ كتاب التاريخ. 
 :فيو فمسفة تطور الحوادث اإلنسانية. وقد حّولو كونفوشيوس إلى كتاب عممي  كتاب التغييرات

 لدراسة السموؾ اإلنساني.
 :ؽ.ـ 689 - 711كتاب تاريخي يؤرخ لمفترة الواقعة بيف  كتاب الربيع والخريؼ. 
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 :فيو وصؼ لمطقوس الدينية الصينية القديمة مع معالجة النظاـ األساسي ألسرة  كتاب الطقوس
 .)تشو(، تمؾ األسرة التي لعبت دورًا ىامًا في التاريخ الصيني البعيد

نيف فييا أقواؿ أستاذىـ و  الكتب األربعة: -المجموعة الثانية  ىي الكتب التي ألفيا كونفوشيوس وأتباعو مدوِّ
 مع الشروح والتعميقات عييا، تمثؿ ىذه الكتب فمسفة كونفوشيوس ذاتو وىي:

 كتاب األخالؽ والسياسة 
 كتاب االنسجاـ المركزي 
 كتاب المنتجات، ويطمؽ عميو اسـ إنجيؿ كونفوشيوس 
 تب، ومف المحتمؿ أف يكوف مؤلفيا منسيوس نفسوكتاب منسيوس: وىو يتألؼ مف سبعة ك 

 تقـو الكونفوشية عمى فكرة "العناصر الخمسة":
  تراب. -نار  -ماء  -خشب  -مركبات األشياء خمسة: معدف 
 .األضاحي والقرابيف خمسة 
 .الموسيقى ليا خمسة مفاتيح، واأللواف األساسية خمسة 
 .الجيات خمس: شرؽ وغرب وشماؿ وجنوب ووسط 
 أخّوة. -بنّوة  -زوجية  -أمومة  -القرابة خمس: أبّوة  درجات 

 .تتمثؿ المعتقدات األساسية في الكونفوشية في اإللو أو إلو السماء، والمالئكة، وأرواح األجداد
تعتقد الكونفوشية باإللو األعظـ أو إلو السماء، ويتوجو أتباع ىذه الديانة إليو بالعبادة، كما أف عبادتو  اإللو:
القرابيف إليو مخصوصة بالممؾ، أو بأمراء المقاطعات. كما أف لألرض إلو، وىو إلو األرض، ويعبده  وتقديـ

 عامة الصينييف. وكذلؾ لكؿ مف الشمس والقمر، والكواكب، والسحاب، والجباؿ إلو خاص بو.
 تقدس الديانة الكونفوشية المالئكة وتفرض تقديـ القرابيف ليا. المالئكة:

يقدس الصينيوف أرواح أجدادىـ األقدميف، ويعتقدوف ببقاء األرواح، ويقدموف ليذه األرواح  أرواح األجداد:
قرابيف ىي عبارة عف موائد يدخموف بيا السرور عمى تمؾ األرواح، ويوجد في كؿ بيت معبد ألرواح األموات 

 وآللية المنزؿ.
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الكونفوشية، وىي محور الفمسفة وأساس إف األخالؽ ىي األمر األساسي الذي تتمحور حولو وتدعو إليو 
الديف، وىي تسعى إليو بتربية الوازع الداخمي لدى الفرد ليشعر باالنسجاـ الذي يسيطر عمى حياتو النفسية 

 مما يخضعيا لمقوانيف االجتماعية بشكؿ تمقائي.
 تظير األخالؽ في:

 طاعة الوالد والخضوع لو 
 طاعة األخ األصغر ألخيو األكبر 
  الحاكـ واالنقياد إليوطاعة 
 إخالص الصديؽ ألصدقائو 
 عدـ جرح اآلخريف بالكالـ أثناء محادثتيـ 
 أف تكوف األقواؿ عمى قدر األفعاؿ، وكراىية ظيور الشخص بمظير ال يتفؽ مع مركزه وحالو 
 البعد عف المحسوبية في الوساطة أو المحاباة 

نفوشيوف محافظوف إلى أبعد الحدود، كما أنيـ يقّدسوف تحتـر الكونفوشية العادات والتقاليد الموروثة، فالكو 
العمـ واألمانة، ويحترموف المعاممة المينة مف غير خضوع وال استجداء لجبروت. يقـو المجتمع الكونفوشي 
عمى أساس احتراـ الممكية الفردية مع ضرورة رسـ برنامج إصالحي يؤدي إلى تنمية روح المحّبة بيف 

ذًا تعترؼ الكونفوشية بالفوارؽ بيف الطبقات، ويظير ىذا جمّيًا حيف تأدية الطقوس الدينية األغنياء والفقراء. إ
وفي األعياد الرسمية وعند تقديـ القرابيف، إال أف النظاـ الطبقي فييا نظاـ مفتوح، إذ أنو يمكف ألي شخص 

 ؾ.أف ينتقؿ مف طبقتو إلى أية طبقة اجتماعية أخرى إذا كانت إمكاناتو تؤىمو لذل
 

 الشنتوية7.4. 
 -والتي تركت أثرًا بالغًا في التفكير الياباني  -ىي ديانة ظيرت وتطورت في الياباف. لـ تعرؼ ديانة الشنتو 

جعميا تنفتح  طريقيا إلى االنتشار عمى غرار الديانات األخرى. وليس ليذه الديانة تعاليـ محددة، الشيء الذي
تؤثر ىذه العادات في خاصيتيا وتأصميا الفريديف. وتعتبر الشنتو عمى العادات الدينية األخرى بدوف أف 

والتقاليد التي تالزميا جزءًا ال يتجزأ مف مظاىر الحياة اليومية اليابانية. يصعب وصؼ الديانة الشنتوية 
ألنيا، وعمى عكس كؿ الديانات األخرى، ال ُيعرؼ ليا مؤسس وال معتقد تقـو عميو، وال يمكف بالتالي أف 

رفيا إال عف طريؽ تعريؼ العادات والممارسات التي تقـو عمييا. نشأت وتطورت عبر التاريخ عدة فرؽ نع
وطوائؼ تدعي كميا االنتماء إلى عقيدة الشنتو األولية، ولكف أيًا مف ىذه الطوائؼ لـ تنجح في أف تفرض 

 .نظرياتيا وادعاءاتيا
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يدعي  الشنتوية تعريؼ لممطمؽ، حيث ال يمكف ألحد أفعمى عكس الديانات التوحيدية األخرى، ال يوجد في 
الصواب المطمؽ وال الخطأ المطمؽ، فالناس في طبيعتيـ غير معصوميف عف الخطأ. وتعتبر الشنتوية مف 
ىذه الناحية ديانة متفائمة، حيث تفترض أف اإلنساف كائف طيب في األساس، وأف الشر يقع نتيجة تدخؿ 

غمب العبادات الشنتوية في إبعاد ىذه األرواح الشريرة عف طريؽ تنقية النفس، األرواح الشريرة، وتنحصر أ
  لمػ"كامي".الصموات وتقديـ القرابيف 

ليس لعقيدة التوحيد مكاف في الشنتوية، فبسبب تعدد المظاىر التي يمكف أف تتجمى فييا القوى اإلليية، ربط 
مكف حصر جميع أعداد الكامي، ويمكف ألي شخص أف اليابانيوف بيف كؿ ظاىرة وآلية معينة، كما أنو ال ي

يعيف آليتو الخاصة. ال يوجد في الشنتوية حياة بعد الموت، يعتبر جسد الشخص الميت شيئًا مدنسًا، تنطمؽ 
روح الميت، بعد أف تتحرر مف جسدىا المادي فتندمج مع قوى الطبيعة. يقوـ أغمب اليابانييف عند تعرضيـ 

 .بتفويض أنفسيـ إلى العقيدة البوذيةألمور متعمقة بالموت 
ىي كؿ األشياء والموجودات التي ال تنتمي إلى مجاؿ التأثير المباشر لإلنساف، أي كؿ ما ىو غريب، 
عجيب، غامض ومريع. ال توجد لمكامي أشكاؿ محددة، كما أنيا يمكف أف تتمثؿ في كؿ قوى الطبيعة 

في المجتمع الياباني )سواء أكانت عائمة، عشيرة أو قرية( )صخرة، شجرة أو حيواف(. تقوـ كؿ جماعة بشرية 
بتحديد الكامي التي يرىبونيا والتي يمكف أف ينتظروا منيا أعطيات خالؿ حياتيـ اليومية، عمى أف أشير 
الكامي ىي تمؾ المتعمقة بالعائمة اإلمبراطورية، ومنيا مثاًل: آلية الشمس. ال توجد في الياباف طقوس لعبادة 

س األسالؼ، رغـ أف بعضيـ )األسالؼ( ممف توفى في ظروؼ خاصة، قد يتـ تعريفو عمى أنو كامي، وتقدي
 .فاألباطرة القدماء مثاًل، لـ يكونوا محؿ تعظيـ خاص .عمى أف األسالؼ ليسو كميـ كامي
 عناصر: وتتضمف العبادة في الشنتوية أربعة

 :ع مف شجرة السيكاكي أو ورقة منيا إلى رأس ويقوـ بيا الكاىف عندما يموح بفر  التطّير واالغتساؿ
 المتطير.

 :وتكوف في األغمب مف الحبوب أو الشراب، ويتـ اليـو تقديميا في شكؿ مبمغ مف  تقديـ القرابيف
 الماؿ، وفي أسوء الحاالت يمكف تقديـ قرابيف رمزية كأغصاف شجرة السيكاكي مثاًل.

 :ويقـو فييا الزائر بتقديـ أمانيو ومطالبو إلى اإللو. الصالة 
 :وىي إشارة إلى تناوؿ الطعاـ مع الكامي، وتتبع ىذه الطقوس عممية تناوؿ الساكي  الوليمة الرمزية

 المقدس، وقد يقوـ بعض الزوار بعدىا بأداء رقصات مقدسة خاصة بالمزار.
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 الكممات المفتاحية:
المضادة، التحول الديموغرافي،  التعداد السكاني، الديموغرافيا، المالتوسية، المالتوسية الجديدة، المالتوسية

معدالت النمو السكاني، المتغيرات الديموغرافية. معدل الوالدات، معدل الخصب، معدل الوالدات األولي، 
معدل الوفيات، معدل الوفيات األولي، معدل اليجرة الصافي، اليجرة، عوالم الدفع، عوامل الجذب، معدل 

ية، الحاضرة )الميتروبوليس(، الميغالوبوليس، نماذج نمو المدن، نموذج النمو السكاني، المدينة، التمدن، الغفم
 .اإلرث -المنطقة متحدة المراكز، نموذج القطاع، النموذج متعدد النوى، النموذج الطرفي، دورة االنتياك 

 
 ممخص:

تناقش ىذه  يتعرف الطالب في ىذه الوحدة عمى مشكمة االنفجار السكاني وتأثيرىا عمى مستقبل البشرية، كما
الوحدة كذلك مسألة التمدن، أي العيش في المدن، والقضايا المتعمقة بيا كطرق نمو المدن، وأنماط سكان 

 .المدن
 

 أهداف تعميمية:
 يتعرف الطالب في ىذا الفصل عمى@

.1 االنفجار السكاني 
 نظرية مالتوس والمالتوسية الجديدة 
 النظرية المالتوسية المضادة 
.2 النمو السكاني 
 معدالت النمو المرتفعة في الدول النامية 
  معدل النمو السكاني -المتغيرات الديموغرافية الثالث 
.3 التمدن 
 تطور المدن 
 عممية التمدن 
 نماذج نمو المدن 
 الحياة في المدينة 
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 االنفجار السكاني 
 النمو السكاني 
 التمدن 
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.1 االنفجار السكاني 
 دةنظرية مالتوس والمالتوسية الجدي1.1. 
 بأنو العمم الذي ييتم بدراسة كٍل من حجم، تركيب، نمو وتوزع الجماعات  تعيرف عمم الديموغرافيا

البشرية. ويمكِّننا عمم الديموغرافيا من اإلجابة عن أحد أىم األسئمة التي يمكن أن نطرحيا عمى 
القريب من أنفسنا فيما يتعمق بمستقبل الحياة عمى األرض، وىو ىل سيكون ىناك في المستقبل 

 متسع عمى ىذه األرض يكفي لمعيشة سكانيا الذي يزدادون عددًا كل ثانية؟
 @تعود بدايات ىذا االنفجار السكاني الذي تشيده األرض اليوم إلى أيام  بدايات االنفجار السكاني

الفاتحين األسبان الذين عادوا من إحدى غزواتيم ألمريكا الجنوبية ومعيم حبات البطاطا األولى، 
وقد لعبت البطاطا دورًا ىامًا في تاريخ أوروبا حيث سرعان ما أصبحت طعام الطبقات الدنيا األول، 
وبفضل ما تحتويو البطاطا وغيرىا من األطعمة الجديدة من قيم غذائية انخفضت معدالت الوفيات 

في نفس بين أفراد الطبقات األفقر في المجتمع األوروبي لحد كبير، كما ازداد معدل الوالدات 
 .الوقت، األمر الذي أدى إلى تضاعف عدد سكان أوروبا أثناء القرن الثامن عشر

 @اعتبر االقتصادي اإلنكميزي توماس مالتوس ) نظرية مالتوسThomas Malthus 1766 - 
( ىذا التزايد اليائل في تعداد األوروبيين بمثابة بداية النياية، أو عمى حد تعبيره "أحد 1834

 –كتب مالتوس كتابو "المقالة األولى حول تعداد السكان  <?=8لقيامة". وفي عام عالمات يوم ا
FirstnEssay on population والذي سرعان ما ذاع صيتو في شتى أنحاء العالم، طرح ،"

مالتوس في ىذا الكتاب ما أصبح يعرف بنظرية مالتوس، حيث افترض أن الزيادة اليندسية لتعداد 
ترافق مع زيادة حسابية فقط لممؤونة الغذائية العالمية، األمر الذي سيؤدي، السكان حول العالم ت

 .حسب ادعائو، إلى مجاعة عالمية إذا ما استمر عدد سكان األرض باالزدياد
 @ىل كان مالتوس محقًا في ادعاءاتو؟ في الحقيقة لقد أثار ىذا السؤال العديد من  المالتوسية الجديدة

س في صفوف عمماء الديموغرافيا. حتى أن مجموعة من الديموغرافيين، المناقشات الحامية الوطي
والذين يطمق عمييم اسم المالتوسيين الجدد، يؤمنون بأن الوضع الذي آل إليو العالم في أيامنا ليو 
أشد تجيمًا إلى حد كبير مما تخيمو مالتوس، فمثاًل في مثل ىذا الوقت غدًا سيكون عدد سكان 

 عدل ربع مميون طفل تقريبًا، وىؤالء األطفال يجتاجون بالطبع لطعام يقيم أودىم. األرض قد ازداد بم
  

ISSN: 2617-989X 165 



Introduction to Sociology _ Ch 11 
 

 

يؤكد أصحاب النظرية المالتوسية الحديثة أن تعداد سكان العالم يزداد بشكل أسي، أي أن معدل النمو 
المالتوسية السكاني يتضاعف وفق فترات زمنية منتظمة. ىذه الزيادة ىي أكثر ما يثير قمق أصحاب النظرية 

الحديثة، حيث يشيرون إلى أن تعداد سكان العالم وصل إلى المميار في أوائل القرن التاسع عشر، إال أن 
، أصبح 1>?8(، وبحمول عام 91?8المميار الثاني لم يستغرق أكثر من مئة وثالثين عامًا )حتى حوالي 

وصل إلى أربعة مميارات،  ;=?8 عدد سكان العالم ثالث مميارات، وبعد خمسة عشر عامًا أي في عام
وىكذا وصواًل إلى نياية القرن العشرين حيث أصبح عدد سكان األرض ينوف عمى الستة مميارات إنسان. 
وفي ظل ىذه الزيادة فمن الواضح أن مصادر األرض الغذائية ستصبح أقل فأقل إلى أن تغدو عاجزة عن 

 ألمر بالبشرية إلى الموت جوعًا.سد حاجات األعداد المتزايدة من البشر، وسينتيي ا
 

 النظرية المالتوسية المضادة2.1. 
تتبنى جماعة أخرى من عمماء الديموغرافيا، والتي يطمق عمييا اسم المالتوسية المضادة، وجية نظر مختمفة 
 تمامًا، حيث يعتقد أصحاب نظرية المالتوسية المضادة أن التحول الديموغرافي في أوروبا يقدم صورة أكثر
دقة لممستقبل، حيث حافظت أوروبا عمى توازن دقيق بين معدالت وفيات عالية ومعدالت والدات عالية أيضًا 
طيمة معظم تاريخيا )أي أنيا كانت في المرحمة األولى من التحول الديموغرافي(، مما ساعدىا عمى الحفاظ 

ل الوالدات )ودخمت بالتالي في المرحمة عمى تعداد سكان ثابت تقريبًا، إال أن ىذا التوازن اختل لمصمحة معد
األمر الذي أدى إلى تمك الزيادة السكانية التي أزعجت مالتوس في وقتو،  )الثانية من التحول الديموغرافي،

إال أن أوروبا سرعان ما عادت إلى طور التوازن )أي المرحمة الثالثة من التحول الديموغرافي(، حيث 
يتساوى مرة أخرى مع معدل الوفيات. ويؤكد أصحاب ىذه النظرية عمى أن انخفض معدل الوالدات مجددًا ل

ىذا السيناريو سيتكرر بدوره في البمدان النامية، األمر الذي يعني أن قمق أصحاب النظرية المالتوسية ال يجد 
بدأ ما يبرره من وجية نظر أصحاب نظرية المالتوسية المضادة، الذين يؤكدون عمى أن النمو السكاني قد 

 باالنخفاض فعاًل في شتى أنحاء األرض.
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أي النظريتين صحيحة؟ تكمن اإلجابة عن ىذا السؤال في قدرة دول العالم النامي عمى الحد من نموىا 
السكاني وبالتالي العودة إلى وضع التوازن بين نسبة الوفيات ونسبة الوالدات فييا، حيث يتنبأ عمماء 

 .شيكة إذا لم يتم إيجاد حمول فورية لمشكمة االنفجار السكاني العالميالديموغرافيا بكارثة إنسانية و 
 

.2 النمو السكاني 
 معدالت النمو المرتفعة في الدول النامية1.2. 

لماذا يصر سكان الدول النامية، الذين بالكاد يؤمنون لقمة عيشيم، عمى إنجاب عدد كبير من األوالد؟ ال بد 
ىذا السؤال، أن ننظر إلى المسألة من منطمق نظرية التفاعل الرمزي، لنا، حتى نستطيع اإلجابة عمى مثل 

حيث سنجد أن الخمفية الثقافية ألبناء الدول النامية ىي التي تحدد حجم العائمة، وذلك ألن األطفال يقومون 
 بدور أساسي في حياة الماليين من أبناء الطبقات الفقيرة حول العالم لألسباب الثالثة التالية@

حيث أن منزلة األمومة ىي أعمى منزلة يمكن لممرأة أن تصميا في العديد من الدول  ة األبوة@منزل  1.
النامية، حيث يزداد تقدير المجتمع لنسائو، واعتقاده بتحقيقين اليدف الذي من أجمو ولدن، بازدياد عدد 

، والسيما الذكور منيم، األبناء الذين تنجبيم كل منين. وبالمثل، يثبت الرجل رجولتو بازدياد عدد أوالده
 .وذلك ألن ىؤالء ىم من سيخمد اسمو بعد مماتو

تشجع المجتمعات النامية عمى إنجاب العديد من األطفال، وذلك ألن ىذه المجتمعات  نظرة المجتمع@  2.
غالبًا ما تكون أكثر انغالقًا وترابطًا من مثيالتيا في الدول المتقدمة، حيث ينظر إلى األوالد في ىذه 

 .تمعات عمى أنيم رضى من الرب ودليل عمى صالح الوالدينالمج
يمعب األوالد في الدول النامية دورًا ىامًا في سد حاجات أسرىم، ففي ظل غياب  الحاجة االقتصادية@  3.

التأمين االجتماعى واألوضاع االقتصادية المتردية في معظم دول العالم الثالث، كل ما زاد عدد أفراد 
ما زاد عدد القادرين عمى العمل فييا، مما يزيد من دخل األسرة الكمي ويعينيا بالتالي  األسرة الواحدة، كل

 عمى االستمرار في حياتيا
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 معدل النمو السكاني -المتغيرات الديموغرافية الثالث 2.2. 
لمتغيرات يستخدم الديموغرافيون ثالثة متغيرات ديموغرافية وذلك لمتنبؤ بالتعداد السكاني المستقبمي، وىذه ا

 ىي@
يعرف معدل الوالدات بأنو عدد األطفال الذين تنجبيم المرأة الواحدة، وقد يختمط معنى  معدل الوالدات@  1.

وىو عدد األطفال الذي يمكن ألي امرأة  الخصب،ىذا المصطمح في بعض األحيان مع مصطمح 
ن طفاًل لكل امرأة، إنجابيم خالل فترة حياتيا، حيث يصل معدل خصب النساء حول العالم إلى عشري

إال أن معدل والدات النساء )أي عدد األطفال الفعمي الذي تنجبو كل امرأة وسطيًا( ىو أقل بكثير من 
. يقوم الديموغرافيون بغية حساب معدل الوالدات في بمد ما <.8معدل الخصب العالمي حيث ال يتجاوز 

وىو عدد الوالدات  معدل الوالدات األولي،ا بتحميل إحصاءات الوالدة الحكومية حيث يحسبون بناًء عميي
 .السنوي لكل ألف مواطن

يعرف معدل الوفيات األولي بأنو عدد الوفيات السنوية لكل ألف مواطن، يختمف ىذا  معدل الوفيات@  2.
 .المعدل بدوره من بمد ألخر حول العالم

.3 تعرف اليجرة بأنيا انتقال السكان من منطقة ألخرى، وىناك نوعان لميجرة ىما@ معدل اليجرة@ 
  أي انتقال السكان من منطقة ألخرى داخل البمد نفسو. تمعب العوامل  اليجرة الداخمية@ -أواًل

وفرص العمل دورًا ىامًا في ىذه اليجرة، حيث غالبًا ما تتركز في ىجرة أبناء الريف إلى  االقصادية
 .المدن الكبرى بحثًا عن العمل، أو بيدف الدراسة، أو تحسين أوضاعيم االجتماعية

  وىي انتقال السكان من بمد آلخر اليجرة الخارجية@ -ثانيًا. 
 

لحساب الفرق بين عدد المياجرين إلى البمد )أي عدد  لصافيمصطمح معدل اليجرة ايستخدم الديموغرافيون 
القادمين من دول أخرى( وعدد المياجرين من البمد )أي عدد أبناء البمد الذي يياجرون إلى دول أخرى( وذلك 

 لكل ألف مواطن.
وعوامل  يميز الديموغرافيون بين عوامل الجذب، أي تمك العوامل التي تسيم في جذب المياجرين إلى بمد ما،

 .الدفع، أي تمك العوامل التي تسيم في دفع أبناء البمد إلى اليجرة عنو إلى دول أخرى
 استنادًا إلى قيم المتغيرات الديموغرافية الثالثة كما يمي@ معدل النمو السكاني الكميويحسب 

 .معدل الوفيات + معدل اليجرة الصافي -معدل النمو = معدل الوالدات 
االجتماعية المختمفة مثل الحروب، األزمات االقتصادية والمجاعات دورًا ىامًا في حساب  كما تمعب العوامل

 .معدل النمو السكاني وذلك إضافة إلى العوامل البيولوجية
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 التمدن .3
 تطور المدن1.3. 

ليست المدن بظاىرة جديدة، بل ربما ترجع المدن األولى إلى سبعة وحتى عشرة آالف عام خمت، حيث بدأ 
نسان لممرة األولى ببناء مدن صغيرة، أحاطيا بأسوار عالية لحمايتيا من أي غزو خارجي. ولعل أقدم اإل

مدن األرض ىي مدينة أريحا الفمسطينية المذكورة في الكتاب المقدس، حيث يرجع تاريخ بنائيا إلى عام 
ا في إيران القديمة، والحقًا قبل الميالد، ومع اختراعو الكتابة، بدأ اإلنسان ببناء مدن أكبر والسيم 11;9

انتشرت حركة بناء المدن عمى طول نير النيل، ووديان النير األصفر في أفريقيا الغربية، وعمى امتداد 
 .الوسطى، وفي األنديز في أمريكا الجنوبية شواطىء المتوسط، فضاًل عن مدن في أمريكا

يث مكن فائض اإلنتاج أفراد المجتمع من كان تطور الزراعة ىو المقدمة التي أفضت إلى بناء المدن، ح
التخصص بمين متنوعة عدا الزراعة. ويمكن تعريف المدينة في الحقيقة بأنيا المكان الذي تقطنو أعداد 
كبيرة من البشر بشكل دائم، وال يختص ىؤالء السكان بإنتاج طعاميا فحسب، بل يمارسون مينًا متنوعة. وقد 

ي ستة إلى خمسة آالف عام، المزارعين من تحقيق فائض ىائل في اإلنتاج، مّكن اختراع المحراث، منذ حوال
 األمر الذي عزز مسيرة المدن التطورية.

كانت معظم المدن القديمة صغيرة مقارنة مع المدن الحديثة، وغالبًا ما اقتصرت عمى تجمعات سكنية تضم 
ة الرئيسية. إال أن ىناك مدينتين بضعة آالف من األشخاص قرب المراكز الزراعية أو عمى طرق التجار 
ميالدية( وبغداد في العراق  11<تعتبران استثناًء لمقاعدة السابقة وىما شانغان في الصين )بنيت حوالي 

ميالدية( حيث وصل تعداد سكان كل منهما إلى حوالي مليون نسمة مما يجعلهما أكبر  099)بنيت حوالي 

 .اوز عدد سكان أثينا في أيام مجدها مئتي ألف نسمةمن العديد من مدن اليوم، في حين لم يتج

حتى مئتي عام خمت لم يكن ىناك إال مدينة واحدة يفوق تعداد سكانيا المميون نسمة وىي بكين في  \
الصين، إال أنو  مع بدايات القرن العشرين أصبح عدد مثل ىذه المدن ستة عشر مدينة يفوق تعداد سكان 

دفعت بالعديد من  كل منيا المميون نسمة، وكان السبب في تضخم المدن ىذا ىو الثورة الصناعية التي
األشخاص إلى المدن بحثًا عن فرص العمل، كما وفرت ىذه الثورة البنية التحتية الالزمة لتوسع المدن، 

 .مدينة حول العالم يفوق تعداد سكان كل منيا المميون نسمة 911واليوم ىناك 
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 عممية التمدن2.3. 
ساني، إال أن مصطمح التمدن يعتبر من عمى الرغم من عراقة ظاىرة المدن وتأصميا في التاريخ اإلن

المصطمحات الحديثة، حيث يشير ىذا المصطمح إلى األعداد اليائمة من البشر الذين ينزحون إلى المدن، 
وتأثير ىذه المدن بدورىا عمى المجتمع. إن ظاىره التمدن، وفق تعريفيا ىذا، ىي ظاىرة ذات أبعاد عالمية. 

% من سكان العالم، أما اليوم فتصل ىذه 9تكن نسبة سكان المدن تتجاوز  فحتى أوائل القرن التاسع عشر لم
 % موزعة كما يمي@=:النسبة إلى 

% من سكان الدول النامية. يعود النمو المدىش الذي 1:% من سكان الدول الصناعية المتقدمة و;=
ة التي يمكنيا تمبية احتياجات شيدتو وتشيده المدن إلى الثورة الصناعية، حيث وفرت ىذه الثورة البنية التحتي

 .مئات األلوف وحتى ماليين البشر الذين يعيشون في مساحة صغيرة نسبيًا ىي المدينة
تتمركز جاذبية المدن في عوامل الجذب التي تمثميا حياة المدينة، فبسبب تنوع أنماط العمل وتقسيماتو فييا، 

فق مع ىذا التنوع من مصادر ترفيو متعددة تمثل فإن المدن توفر العديد من فرص العمل، فضاًل عما يترا
إغراًء ال يقاوم لمقادمين من المناطق الريفية ذك الخمفية الثقافية األقل غنى، كما أن المدينة توفر العقمية، أي 
أنيا تمنح سكانيا الفرصة ليتحرروا من سيطرة المجتمعات المغمقة التي يعرف جميع أفرادىا بعضيم بعضًا، 

 .الصارمة التي تفرضيا الحياة في القرى أو البمدات الصغيرة والقوانين
تنمو بعض المدن إلى الحد الذي يمكنيا من التأثير عمى إقميم بكاممو، وفي الحقيقة ال يصمح إطالق اسم 

(، يطمق ىذا metropolisمدينة عمى مثل ىذه المدن، لذا يطمق عمييا اسم الحاضرة أو العاصمة )
المركزية التي عادة ما تكون محاطة بعدد من المدن األصغر حجمًا والضواحي التابعة المصطمح عمى المدن 

ليا. ترتبط ىذه المدن مع بعضيا البعض بشبكة من وسائط النقل واالتصاالت، وغالبًا ما يعتمد اقتصادىا 
يزة، عمى بعضيا البعض، كما قد ترتبط سياسيًا في بعض األحيان حيث تشكل كتمة واحدة ذات حدود مم

 .ذات كيان سياسي إقميمي مستقل نوعًا ما في إطار السياسة العامة لمدولة
(، أي بعبارة أخرى إلى metropolis) قد تستمر بعض الحواضر بالنمو والتطور متحولة إلى ميغالوبوليس

لوصف منطقة متداخمة محتشدة تتضمن عمى  مدن ضخمة محتشدة، حيث ُيستخدم مصطمح ميغالوبوليس
 األقل حاضرتين مع كافة المدن والضواحي التابعة ليما.
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 نماذج نمو المدن3.3. 
درس عمماء االجتماع في جامعة شيكاغو في العشرينات من القرن الماضى الطرق المتباينة لمحياة في 

( اسم اإليكولوجيا البشرية Robert Parkالمدينة، وقد أطمق أحد ىؤالء العمماء وىو روبرت بارك )
(Human Ecology ( عمى العمم الذي يصف كيفية تكيف بني البشر مع البيئة التي يعيشون فييا )يعرف

(، وييتم عمماء اإليكولوجيا البشرية بشكل Urban Ecology –ىذا المصطمح أيضًا باسم إيكولوجيا المدن 
حيث أن ىناك أربعة نماذج رئيسية تحكم نمو المدن  خاص بدراسة نماذج نمو المدن وطرق تطورىا،

 وتطورىا وىذه النماذج ىي@
 نموذج المنطقة متحدة المراكز 
 نموذج القطاع 
 النموذج متعدد النوى 
 النموذج الطرفي 

( نموذج المناطق Ernest Burgestاقترح عالم االجتماع إرنست برغس ) نموذج المنطقة متحدة المراكز@
متحدة المراكز كأساس نظري لشرح كيفية نمو المدن، حيث الحظ برغس أن المدن عادة ما تتسع انطالقا 
من مركزىا، بشكل مناطق أو دوائر متحدة المركز، تمثل المنطقة األولى، أي المنطقة المركزية، المنطقة 

أخرى وسط البمد(، في حين تعتبر المنطقة الثانية االقصادية المركزية أي مركز المدينة التجاري )أو بعبارة 
التي تحيط بالمنطقة منطقة انتقالية، حيث تشتمل عمى األبنية السكنية متعددة الغرف والمنازل الخربة اآليمة 
لمسقوط، وقد اعتبر برغس ىذه المنطقة بمثابة معقل الفقر واألمراض في كل مدينة، وعمى العكس من 

المنطقة الثالثة ىي المنطقة التي انتقل إلييا العمال األكثر قدرة اقتصادية وذلك ىربًا من  المنطقة الثانية، فإن
جو المنطقة االنتقالية وفي نفس الوقت البقاء عمى مقربة من أعماليم. تضم المنطقة الرابعة الشقق األكثر 

ية التي يقطنيا أثرياء المدينة، غالًء، الفنادق الفخمة، الفيالت والمنازل المفردة، فضاًل عن المناطق الحصر 
أما المنطقة الخامسة فمخصصة لسكنى القادمين إلى المدينة من مناطق أخرى، حيث تتألف من الضواحي، 

 .أو المدن التابعة لممدينة األم والتي تنمو حوليا
تشكل ( أن مناطق المدينة المتمركزة ال Homer Hoytالحظ عالم االجتماع ىومر ىويت ) نموذج القطاع@

قطاع  -دوائر مغمقة، مما دفعو لتعديل نموذج برغس، بحيث يمكن لكل منطقة أن تضم أكثر من قطاع 
لمنازل لطبقة العاممة، قطاع لممنازل الفخمة، وقطاع لألعمال وىكذا، وتتنافس كل ىذه القطاعات ضمن 

عمماء االجتماع اسم دورة  نفس األرض. من األمثمة عن ىذا التنافس الديناميكي الظاىرة التي يطمق عمييا
االرث، حيث يزداد عدد العمال المياجرين إلى المدينة وأبناء الطبقات الفقيرة الذين يقطنون  -االنتياك 

المناطق ذات األجرة المنخفضة لدرجة أنيم يفيضون ويتسربون إلى المناطق المجاورة. األمر الذي يدفع أبناء 
ماكن إلى االنتقال إلى المناطق المجاورة األغمى بسبب انزعاجيم من الطبقات الوسطى الذين يسكنون ىذه األ
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ىؤالء القادمين الجدد، ويتكرر األمر في كل طبقة، حيث تنتقل الطبقة األصمية إلى مناطق سكن طبقة أخرى 
سكن وفي الحقيقة فإن نيايتي ىذه الحمقة ال يمتقيان أبدا، ألن الطبقات األكثر ثراًء لن تنتقل لتغزو مناطق 

 .الطبقات األفقر، بل ستنحى لالنتقال إلى مناطق جديدة
دوارد أولمان Chauncey Harrisالحظ الجغرافيان شانسي ىاريس ) النموذج متعدد النوى@  ( وا 

(Edward Ullman أن لبعض المدن عدة مراكز، أو ما أطمقا عميو اسم النوى. تتضمن كل نواة من ىذه )
قد تتركز مطاعم الوجبات السريعة في نواة، وصاالت بيع السيارات في نواة النوى فعالية متخصصة، فمثاًل 

أخرى، وفي الحقيقة تتشكل ىذه التجمعات إما ألسباب اقتصادية، حيث يمكن ألصحاب فعالية ما أن يحققوا 
 ربحًا أكبر إذا ما تجمعوا في منطقة واحدة، مثل متاجر الثياب، كما تتشكل ىذه التجمعات ألسباب تتعمق

 بطبيعة الفعالية مثاًل، كأن تكون بحاجة لمساحات واسعة من األراضي، أو مصانع متخصصة.
طور شانسي ىاريس نموذجًا آخر ىو النموذج الطرفي، حيث يصف ىذا النموذج تأثير  النموذج الطرفي@

 الطرق السريعة الشعاعية عمى حركة الناس والخدمات بعيدًا عن مركز المدينة باتجاه أطرافيا.
 

 الحياة في المدن4.3. 
 ىناك خمسة أنماط رئيسية لسكان المدن وىذه األنماط ىي@

الكوزموبوليتانيون ىم سكان المدينة من الطالب، المثقفين، الموسيقيين، الممثمين  الكوزموبوليتانيون@  1.
 مل.ومختمف الفنانين الذين جاؤوا إلى المدينة بسبب غناىا بالفرص وألجل المنفعة الثقافية بالمج

غالبًا ما يأتي الشباب العزاب إلى المدينة بحثًا عن فرص العمل والميو في آن معًا، وعادة ما  العزاب@  2.
تكون إقامة ىؤالء العزاب في المدن مؤقتة حيث سرعان ما ينتقمون إلى الضواحي بمجرد أن يتزوجوا 

 وتصبح ليم عائالتيم الخاصة ليم.
لمجموعة إلى العيش في أحياء متجاورة تشكل ما يشبو القرية أو غالبًا ما ينزع أفراد ىذه ا القرويون@  3.

البمدة الصغيرة داخل المدينة الواسعة، ويساعد انطواءىم في إطار حمقاتيم المغمقة التي تقتصر عمى 
أفراد األسرة واألصدقاء المقربين عمى عزليم عن أسموب حياة المدينة التي ينظرون إلييا عمى أنيا مثال 

 ؤذية.الحياة الم
يعيش أفراد ىذه الفئة في أحياء فاسدة تشبو أكثر ما تشبو أدغااًل مدنية منيا بالقرى  المحرومون@  4.

المدنية، تتألف ىذه الفئة من الطبقات األكثر فقرًا في المجتمع إضافة إلى بعض المضطربين عاطفيًا، 
المنزلة االجتماعية، كما أنو ويمثل المحرومون قاع المجتمع من حيث الدخل، الثقافة، ميارات العمل، و 

 نادرًا ما تتاح الفرصة ألفراد ىذه الفئة لتحسين حياتيم.
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ال يمكن ألفراد ىذه الفئة أن يحسنوا حياتيم بدورىم، فيم إما عجزوا عن تحمل  :الواقعون في المصيدة  5.
ن معيا بتغيير تكاليف االنتقال عندما انتيكت الطبقات األخرى أحياءىم، أو كبار بالسن لدرجة ال يرغبو 

 نمط حياتيم أو مكان سكنيم.
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  الكممات المفتاحية:
التربية والتعميم، النظم التربوية، المؤسسات التربوية، نظم التبادل الثقافي، نظرية التحميل الوظيفي، الوظائف 

الكامنة، المجتمع االئتماني، التكامل االجتماعي، تحديد المسار، نظرية الصراع الطبقي،  الجمية، الوظائف
 المناىج الخفية، معدل الذكاء، مبدأ المقابل.

 
 ممخص:

يتعرف الطالب في ىذه الوحدة عمى التطور التاريخي لمؤسسات التربية والتعميم في المجتمعات البشرية، كما 
يب التربية والتعميم المتبعة في الدول المتقدمة والنامية، كما تقارن كذلك بين تقارن ىذه الوحدة بين أسال

مفيومي نظريتي التحميل الوظيفي والصراع الطبقي لمؤسسات التربية والتعميم، والدور الذي تمعبو في حياة 
 .المجتمعات البشرية

 
 أهداف تعميمية:

 يتعرف الطالب في ىذا الفصل عمى:
 المجتمعات األولىالتربية في  .1
 المنظور العالمي التربية من .2

  اليابان –التربية في األمم الصناعية األكثر تقدمًا 
  روسيا –التربية في األمم الصناعية 
  مصر –التربية في األمم النامية 

 التربية في النظريات االجتماعية .3
 نظرية التحميل الوظيفي 
 نظرية الصراع الطبقي 

 
 المخطط:

 تمعات األولىالتربية في المج 
 التربية من المنظور العالمي 
 التربية في النظريات االجتماعية 
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 التربية في المجتمعات األولى .1
حتى نتمكن من فيم النظم التربوية المعاصرة ال بد لنا أواًل من أن نمقي نظرة عمى المسار التاريخي الذي 

 .وانتياء بمجتمعات اليومسمكتو ىذه النظم في تطورىا، بدءًا بالمجتمعات البدائية 
لم تشكل المؤسسات التربوية في المجتمعات البدائية كيانات  النظم التربوية في المجتمعات البدائية:  1.

مستقمة، حيث لم يكن ىناك في مثل تمك المجتمعات أبنية مخصصة لممدارس وال معممين يكسبون 
لضرورية في مختمف شؤونيم رزقيم من تعميم اآلخرين، حيث كان األطفال يتعممون األمور ا

الحياتية وذلك وفق عممية متكاممة مع نضوجيم وتقدميم في السن، وفي ىذا السياق كانت النظم 
التربوية أشبو بنظم التبادل الثقافي، أي بنظم تعميم الحضارة منيا بنظم التعميم الحديثة، حيث كان 

غار الصيد، وال تزال مثل ىذه الطرق األفراد ذوو الميارة بالصيد مثاًل يتولون ميمة تعميم الص
 التربوية قيد االستخدام في المجتمعات القبمية.

تمكنت بعض المجتمعات التي استطاعت تحقيق فائض إنتاج  التربية في المجتمعات األكثر تقدمًا:  2.
كاٍف من تطوير مؤسسات تربوية مستقمة، كما ىو الحال في بالد الشام، الصين، اليونان، وشمال 
أفريقيا، حيث كرس بعض أفراد ىذه المجتمعات أنفسيم لتعميم الطالب من أبناء الميسورين. أي أن 

عن عممية التبادل الثقافي تمامًا، وأصبحت تعرف بأنيا النظام  التربية استقمت في ىذه المجتمعات
الرسمي الذي تتبعو جماعة بشرية ما في تدريس مختمف المعارف، القيم والميارات، وأصبحت 
بالتالي تقع عمى طرفي النقيض من نظم نقل الحضارة التي كانت تستخدم لتعميم الميارات التقميدية 

ألن ىذه المؤسسات التربوية إنما ىدفت لتطوير الممكات العقمية  مثل الزراعة أو الصيد، وذلك
 .والفكرية

إال أن ىذا االزدىار النسبي الذي شيدتو النظم التربوية في الفترة  التربية في العصور الوسطى:  3.
المعاصرة لوالدة السيد المسيح، سرعان ما َخَفَت بريقو، حيث لم يكن نور العمم ليصل في أوروبا في 

ر الوسطى أبعد من رىبان الكنيسة وقمة من أبناء النبالء، في حين سيطر الجيل واألمية العصو 
عمى باقي أفراد المجتمع. كما أن دراسات ىؤالء الرىبان اقتصرت عمى تعميق معارفيم الالىوتية، 

 .ولم تكن دراسات جدية بيدف تطوير العمم أو الفمسفة أو األدب
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 التربية من المنظور العالمي .2
ناقش فيما يمي نظم التربية والتعميم في ثالثة بمدان متفاوتة من حيث درجة تقدميا التقني والصناعي، كما ن

 .سنتعرف عمى تأثير العوامل االقتصادية والحضارية عمى ىذه النظم
 

 اليابان -التربية في األمم الصناعية األكثر تقدمًا  1.2.
ظم التربية الحديثة ىي أن ىذه النظم البد أن تعكس حضارة إن أحد المبادئ األساسية التي تقوم عمييا ن

األمة، وفي اليابان فإن معيار القيم الرئيسي ىو االنتماء إلى الجماعة والتكامل معيا، حيث ال يشجع 
اليابانيون التنافس بين أفراد مجتمعيم. وفي سوق العمل، فإن العمال الذين يوظفون معًا غالبًا ما يعممون 

واحد، وال يتوقع من ىؤالء العمال أن يتنافسوا مع بعضيم البعض، بل عمى العكس، يشجعون  كفريق عمل
عمى العمل كمجموعة متكاممة. يعكس نظام التربية الياباني أسموب الحياة الجماعي ىذا، حيث يعمم األطفال 

ففي كل يوم يدرس كافة في المدارس االبتدائية كيفية العمل كجماعة، ويتم تمقينيم نفس الميارات والمواد، 
 .أطفال اليابان الذين ىم في صف واحد نفس الصفحات من الكتب المدرسية نفسيا

يناقض نظام القبول الجامعي الياباني إلى حد بعيد نظام التعميم المتبع في المدارس وذلك ألن ىذا النظام 
لتحاق بالجامعة أن يخضعوا المتحان يتميز بتنافسية شديدة، حيث ينبغي عمى الطالب اليابانيين الراغبين باال

وطني لتحديد المستوى، وال ُيقبل في الجامعة إال من يحقق نتائج جيدة في ىذا االمتحان، وذلك بغض النظر 
عما إذا كان غنيًا أو فقيرًا، إال أن عمماء االجتماع اليابانيين يؤكدون أنو عمى الرغم من أن امتحانات تحديد 

بواب أمام جميع المتقدمين من مختمف الطبقات االجتماعية، إال أن أبناء الطبقات المستوى ىذه مفتوحة األ
الغنية يبقون أوفر حظًا من أقرانيم في أن يقبموا في الجامعات، وذلك ألن آباءىم ينفقون كميات أكبر من 

 .النقود لتحضيرىم المتحانات القبول الجامعي
 

 .2.2 روسيا –التربية في األمم الصناعية 
عمى تغيير نظام التربية والتعميم في روسيا  9191عمل الحزب الشيوعي السوفيتي بعد انتصاره في ثورة عام 

)وبقية دويالت االتحاد السوفيتي( بالشكل الذي يتوافق فيو مع خطة الحزب العامة، فحتى قبيل الثورة كان 
لحكومة السوفيتية الناشئة غيرت النظام التعميم في روسيا مقتصرا عمى أبناء طبقة النخبة الثرية، إال أن ا

القديم بمجرد وصوليا إلى الحكم وتبنت نظامًا تعميميًا جديدًا يتمحور حول القيم والمبادئ االشتراكية، حيث 
 كان الحزب ينظر إلى مؤسسات التربية والتعميم عمى أنيا وسيمة لتعزيز ىيمنتو السياسية.
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بمجانيتو، بما في ذلك التعميم الجامعي، كما ركزت المناىج المدرسية تميز التعميم في االتحاد السوفيتي 
اىتماميا عمى العموم الرياضية والطبيعية، باإلضافة إلى بضعة مواد حول العموم االجتماعية، كما كانت كافة 

ناىج مؤسسات التربية والتعميم تُدار حسب تعميمات اإلدارة المركزية في موسكو، التي عممت عمى توحيد الم
في كافة مدارس االتحاد، وباإلضافة إلى ذلك، فقد عززت ىذه اإلدارة أساليب التعميم المعتمدة عمى الحفظ 

 والتسميع بشكل يمغي تدريجيًا الممكات الفكرية المستقمة لمطالب.
مية، حيث بعد انييار االتحاد السوفيتي دخمت الدولة الروسية في مرحمة إعادة بناء مؤسساتيا التربوية والتعمي

سمحت بإنشاء المدارس والجامعات الخاصة ألول مرة في تاريخيا الحديث، كما بدأ األساتذة بتشجيع 
الطالب عمى التفكير بأنفسيم، إال أن ىذه المؤسسات ال تزال تعاني من العديد من المشاكل، فباإلضافة إلى 

رائق التربية الحديثة، فإنيا تعاني من أن عمييا إعادة تأىيل عشرات األلوف من المدرسين وتدريبيم عمى ط
نقص في الميزانية، حيث تقمصت ميزانية معظم المدارس، كما أن رواتب المعممين انخفضت إلى الحد الذي 

 بالكاد يكفي ضرورات العيش.
بالرغم من كل الصعوبات التي تواجييا، إال أن روسيا ستحقق في النياية نظاميا التربوي الذي يعكس ثقافتيا 

لخاصة، حيث سيعّظم ىذا النظام مآثر روسيا التاريخية. وسيعيد االعتبار لقيميا الخاصة. كما أن االنتقال ا
إلى الرأسمالية سيغير األفكار األساسية حول مفاىيم الربح والفقر وغيرىا بحيث تعكس المفاىيم الرأسمالية 

 عوضًا عن المفاىيم االشتر اكية.
 

 مصر -ية التربية في األمم النام3.2. 
تناقض نظم التربية والتعميم في الدول النامية إلى حد كبير مثيالتيا في الدول األكثر تقدمًا، حيث ال تطبق 
الكثير من ىذه الدول إلزامية التعميم التي تنص عمييا قوانينيا، حيث يتسرب العديد من الطالب من المدارس 

، فضاًل عن أن التعميم الرسمي غالبًا ما يكون أغمى من سنويًا بحثًا عن عمل يعيمون بو عائالتيم المحتاجة
 قدرة معظم أفراد الشعب.

عمى الرغم من أن مؤسسات التعميم في مصر توفر خمسة سنوات من التعميم االبتدائي المجاني إال أن 
من العديد من العديد من أبناء الطبقات الفقيرة ال يتمقون فعميًا أي تعميم يذكر، كما أن المدارس نفسيا تعاني 

المشاكل، مثل نقص المدرسين ذوي الكفاءات، ونقص التجييزات وازدحام الصفوف. وكنتيجة ليذا الوضع 
المتردي فإن أكثر من نصف المصريين ىم أميون. بعد المدرسة االبتدائية ينتقل الطالب إلى المدرسة 

ثالث سنوات، يدرس كافة الطالب في  اإلعدادية ومدتيا ثالث سنوات، ثم المدرسة الثانوية ومدتيا بدورىا
أول سنتين نفس المنياج، ثم يتخصصون في السنة الثالثة، فيتوزعون بين فروع العموم، الرياضيات، والفنون. 
يخضع كافة طالب السنة الثانوية الثالثة المتحان وطني في نياية السنة تتحدد عمى أساسو فرص قبوليم في 

 .الجامعات
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قرون من ميالد السيد المسيح بمراكزىا التعميمية التي خّرجت العديد من أشير  اشتيرت مصر قبل بضعة
العمماء من أمثال إقميدس وأرخميدس. اىتمت ىذه المراكز بالفيزياء، الفمك، اليندسة، الجغرافيا، الطب، 

مى العديد الرياضيات والفمسفة، كما كانت مكتبة اإلسكندرية أكبر مكتبات العالم في ذلك العصر، واحتوت ع
 من المخطوطات فائقة األىمية.

إال أن مسيرة التربية والتعميم تراجعت بشكل كبير في مصر بعد ىزيمتيا أمام اإلمبراطورية الرومانية، ولم 
 تستعد بريقيا السابق حتى يومنا ىذا.

 
 التربية في النظريات االجتماعية .3

 نظرية التحميل الوظيفي1.3. 
مبدأ أساسي ىو أنو عندما تقوم جميع أجزاء المجتمع بوظائفيا بشكل جيد، فإن  تقوم النظرية الوظيفية عمى

الجميع يساىمون في استقرار وسالمة المجتمع. وىذه المساىمة نوعان فإما أن تكون مقصودة، وُيطمق عمييا 
نناقش  ."الوظائف الكامنة""، أو أن تكون غير مقصودة، وىنا يطمق عمييا اسم "وظائف جمية في ىذه الحالة

 .فيما يمي أىم الوظائف التي تضطمع بيا مؤسسات التربية والتعميم من وجية نظر أصحاب النظرية الوظيفية
تعتبر ىذه الوظيفة إحدى أبرز الوظائف الجمية لمؤسسات  تعميم المعارف والميارات المختمفة:  1.

ف المجتمع األساسية، التربية والتعميم، حيث يقوم كل جيل بتعميم الجيل التالي كيف يشغل وظائ
وتضطمع المدارس بميمة تربية األجيال المثقفة والمعدة بالشكل الذي يتالءم مع التطور التقني الذي 

 .تشيده مجتمعات اليوم بعد الصناعية
في أغمب األحيان ال يكون التعميم نفسو ىو الميم، بل الشيادة التي تثبت خضوع المرء ليذا التعميم، 

( أن اإلنسان أصبح يعيش في إطار ما Randall Collinsجتماع راندل كولينز )وقد الحظ عالم اال
يعرف بالمجتمع االئتماني، أي أن وسيمة الفرز األساسية في مثل ىذه المجتمعات ىي ما يحممو 
المرء من شيادات تثبت قدرتو عمى القيام بيذا األمر أو ذاك، ففي مثل ىذا المجتمع يتمتع خريجو 

ديد من المزايا وذلك ألن شياداتيم الجامعية توحي لمن يريد توظيفيم بأنيم قادرون الجامعات بالع
 .عمى أداء ما يطمب منيم من ميام بكفاءة وفعالية
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تعتبر ىذه الوظيفة أخرى من الوظائف الجمية لمؤسسات التربية والتعميم، وىي  نقل القيم الحضارية:  2.
قيم المجتمع األساسية من جيل آلخر، وبالتالي تقوم العممية التي تقوم بوساطتيا المدارس بنقل 

المدراس في المجتمعات االشتراكية بتعزيز القيم االشتراكية بين طالبيا، في حين تغرس المدراس 
 في المجتمعات الرأسمالية القيم الرأسمالية في نفوس وعقول طالبيا.

القيم التي تسعى المدارس لتعزيزىا في فضاًل عن القيم االقتصادية، فإن الوالء لموطن يعتبر من أىم 
نفوس طالبيا، ففي حين يتعمم الطالب األمريكيون أن الواليات المتحدة األمريكية ىي أفضل بمدان 
العالم، فإن الطالب الروس في المقابل يتعممون أن روسيا ىي أم الدنيا، وكذلك األمر بالنسبة 

 األفغان وطالب بوركينافاسو.لمطالب المصريين، السوريين، اليابانيين، وحتى 
تساىم المدارس في تحقيق ما يعرف بالتكامل االجتماعي، أي أنيا تساعد عمى  التكامل االجتماعي:  3.

نشاد  صير الطالب في بوتقة واحدة متالحمة ومتكاممة، فعندما يقوم الطالب بتحية العمم مثاًل وا 
حساسيم بيويتيم القومية. يمتد تأثير ىذه النشيد الوطني، فإن ىذا يعزز وعييم بالحكومة الكبرى، وا  

الوظيفة ليشمل صياغة اليوية القومية بشكل يحفظ استقرار النظام السياسي القائم، حيث تنتفي كافة 
أسباب الثورة لدى أبناء المجتمع إذا ما كانت المؤسسات االجتماعية الرئيسية في ىذا المجتمع 

تغدو ىذه الوظيفة ذات أىمية خاصة في حالة  معرفة بشكل واضح كأساس لمرفاه االجتماعي.
 .الطبقات الفقرة، التي تعتبر منبع معظم الثوريين

يعتبر توزيع المين، أي تحديد من سيشغل ىذه المينة أو تمك، من الوظائف التي  توزيع المين:  4.
في  تقوم بيا مؤسسات التربية والتعمم، وُيعّد االعتماد عمى الشيادات إحدى أكثر الطرق شيوعاً 

تحديد من ىم أىل ليذه المينة أو تمك، حيث تفتح الشيادات الجامعية مثاًل أبواب الفرص أمام 
حممتيا، وتغمقيا أمام من ال يحمميا. غالبًا ما يتم تحقيق توزيع المين بوساطة تحديد المسار، أي 

ىذا التوزيع عمى  توزيع الطالب عمى برامج تعميمية مختمفة استنادًا إلى مقدراتيم الكامنة، ويؤثر
 .حياة الطالب المستقبمية وعمى فرص العمل وعمى نظرة المجتمع إلييم
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 نظرية الصراع الطبقي2.3. 
ييتم أصحاب نظرية الصراع الطبقي بدراسة الكيفية التي تساعد بيا مؤسسات التربية والتعميم طبقات النخبة 

الطالب، وىم بيذا يناقضون أصحاب نظرية المسيطرة عمى الحفاظ عمى استمرارية ىيمنتيا عمى باقي 
التحميل الوظيفي الذين يركزون عمى أىمية ىذه المؤسسات والدور الحيوي الذي تمعبو في المجتمعات 
البشرية. يؤكد أصحاب نظرية الصراع الطبقي في ىذا السياق عمى أن مؤسسات التربية والتعميم تعيد ىيكمة 

تعزز التقسيم الطبقي الحاصل في المجتمعات. نستعرض فيما يمي  طبقات المجتمع، أي أن ىذه المؤسسات
 .كيف تساىم ىذه المؤسسات في عممية إعادة ىيكمة البنى الطبقية

يشير مصطمح المناىج الخفية إلى القواعد غير المكتوبة التي تحدد  المناىج الدراسية الخفية:  1.
الرسمية، مثل طاعة السمطة ومواكبة السموك والقيم التي تدرسيا المدارس إضافًة إلى المناىج 

السياق العام. يالحظ أصحاب نظرية الصراع الطبقي ضمن ىذا السياق أن ىذه المناىج الخفية 
 تساعد عمى تعزيز وتأكيد التمييز الطبقية والالعدالة االجتماعية.

ىامًا في  تمعب اختبارات الذكاء دوراً  (:IQالتمييز يوساطة معدل الذكاء ) -عنونة االختبارات   2.
الحفاظ عمى استمرارية النظم الطبقية، وذلك ألن األسئمة المعتمدة في مثل ىذه االختبارات غالبًا ما 
تكون منحازة إلى أبناء طبقة معينة ذات خمفية ثقافية محددة، وىي بالتالي ال تعتبر مقياسأ حياديًا 

تعكس ليذا الحد أو ذاك الفروق )بكل ما لمكممة من معنى( يحدد نسبة ذكاء الفرد بدقة، إنما ىي 
 .بين مختمف فئات المجتمع وتسيم في تعزيز ىذه الفروق

ال تتمتع المؤسسات التعميمية ضمن نفس البمد بميزانية واحدة، حيث تختمف  التمويل غير المتوازن:  3.
ة ميزانية المدارس من منطقة ألخرى، األمر الذي يؤثر عمى مستوى التعميم، ويعزز تفاوتو من منطق

ألخرى، حيث غالبًا ما نجد أن مدارس المدن الكبرى ذات ميزانية أعمى وبالتالي ذات سمعة أفضل 
 من مدارس القرى أو المناطق النائية عمى سبيل المثال.

( وىربرت Samuel Bowlsاستخدم عالما االجتماع صامويل باولز ) مبدأ المقابل )التماثل(:  4.
المقابل لإلشارة إلى الكيفية التي تعكس بيا المدارس ( مصطمح مبدأ Herbert Ginitsجينيتس )

المجتمعات التي تنتمي إلييا. ويعرف مبدأ المقابل بأن المواد التي تدرس في المدارس الوطنية إنما 
 تقابل )أي تماثل( الخصائص المميزة لممجتمع.

  

ISSN: 2617-989X 181 



Introduction to Sociology _ Ch 12 
 

 

ية التي توصل إلييا أصحاب إن النتيجة النيائ الخمفية العائمية والنظام التربوي: -النتيجة النيائية   5.
نظرية الصراع الطبقي من دراساتيم الختبارات الذكاء، والتمويل غير المتكافئ وغيرىا من المحاور، 
ىي أن الخمفية العائمية تمعب دورًا أىم من نتائج االختبارات في تحديد مستقبل الطالب، والسيما 

األوفر حظًا في دخول الجامعة، وذلك بغض مستقبميم الجامعي. حيث يعتبر أبناء العائالت الثرية 
النظر عن طبيعة النظام التعميمي أو النظام االقتصادي القائم في مجتمع ما، كما أن الخمفية 

 .العرقية والدينية لمعائمة تساىم إلى حد ما في رسم مستقبل أبنانيا التعميمي
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 :الكممات المفتاحية
(، التجارة الدولية، مناىضة العولمة، دولة الرفاىية، الرأسمالية، tittytainmentالتغذية والتسمية )العولمة، 

األممية، األرباح، رأس المال، الميبرالية الجديدة، الديمقراطية، وسائل اإلعالم، الطبقة الوسطى، السمطة، 
ت الضريبية، االتفاقية العامة لمتعريفات صراع الحضارات، أسواق المال، المضاربين، النظرية النقدية، الواحا

 .والتجارة )الجات(، منظمة التجارة العالمية، التحرير، الميبرالية، الخصخصة، نظرية التكاليف النسبية
 

 ممخص:
يتعرف الطالب في ىذه الوحدة عمى مفيوم العولمة، حيث تناقش ىذه الوحدة األفكار األساسية المرتبطة 

يا عمى حياة المجتمعات البشرية، كما نتعرف في ىذه الوحدة عمى أبرز النواحي بالعولمة، وأبرز نتائج
 .السياسية واالقتصادية ذات الصمة بموضوع العولمة

 
 :أهداف تعميمية

 يتعرف الطالب في ىذا الفصل عمى:
 األممية كشعار لمرأسمالية 
 الميبرالية الجديدة 
 سمطة وسائل اإلعالم 
 عصر المدن 
 صراع الحضارات 
 أسواق المال 
 األزمة الالمحدودة في سوق العمل 
 حرب تحرير رأس المال 
 التكاليف النسبية 
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 المخطط:
 صرح الحضارة الجديدة 
 تدىور سوق العمل 
 األممية كشعار لمرأسمالية 
 الميبرالية الجديدة 
 الرأسمالية والديمقراطية 
 سمطة وسائل االعالم 
 عصر المدن 
 تصدع العالم الواحد 
 صراع الحضارات 
  طبقة المضاربين -أسواق المال 
 األزمة الالمحدودة في سوق العمل 
 حرب تحرير رأس المال 
 القطاعات المتضررة من العولمة 
 التكاليف النسبية 
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 صرح الحضارة الجديدة .1
في فندق  1995اجتمع خمسمائة من قادة العالم في مجاالت السياسة والمال واالقتصاد. في أيمول من عام 

يفورنيا في الواليات المتحدة األمريكية، بدعوة من آخر رؤساء االتحاد السوفيتي السابق فيرمونت في كال
ميخائيل جورباتشوف، وذلك لتبيان معالم الطريق إلى القرن الحادي والعشرين، أي الطريق المفضية إلى 

 الحضارة الجديدة، وقد توصل ىؤالء القادة إلى النتائج التالية:
 نتاج كافة في المستقبل القريب فإ ن خمس قوة العمل الحالية ستكفي لتسيير شؤون معظم الشركات وا 

% من 80السمع، وبالتالي لمحفاظ عمى النشاط االقتصادي الدولي، أي أنو وبعبارة أخرى فإن 
العمال سيصبحون عاطمين عن العمل حيث ستنتفي الحاجة إلييم )وفي الحقيقة فإن مثل ىذه النسبة 

 ل احتياطية في العديد من الشركات(.تعتبر بمثابة قوة عم
  يمكن تيدئة خواطر األعداد الغفيرة من سكان األرض، والذين سينيار مستواىم المعاشي بتأثير

المتغيرات التي ستطرأ عمى سوق العمل، بوساطة مزيج من التسمية المخدرة والتغذية الكافية، وقد 
ر األمن القومي في عيد حكومة ، مستشا (Zbigniew Brzezinski)وصف زبجينو بريجنسكي

 .tittytainmentالرئيس األمريكي كارتر، ىذه السياسة باسم 
  رمي مسؤولية مساعدة األخماس األربعة الذين سيصبحون عاطمين عن العمل عمى المؤسسات

االجتماعية والجمعيات الخيرية، وذلك ألن قادة العالم اعتبروا أن ىؤالء العمال، وبسبب انتفاء 
 .إلييم، قد أصبحوا خارح خارطة المستقبل االقتصادية والسياسية الحاجة
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 تدهور سوق العمل .2
يرجع المحممون االقتصاديون والسياسيون أسباب تدىور سوق العمل وارتفاع نسبة البطالة في الدول المتقدمة 

حولت العالم إلى سوق إلى ثورة المعمومات واالتصاالت، وانخفاض تكاليف النقل وحرية التجارة الدولية التي 
واحد، األمر الذي أدى إلى اشتداد وطأة المنافسة، ليس في سوق السمع فحسب، بل في سوق العمالة كذلك، 

 .حيث أصبحت الشركات في مثل ىذه الدول تميل إلى خمق فرص عمل في بمدان أخرى أدنى أجراً 
ركيز عمى أن دولة الرفاىية قد أصبحت بدأت وسائل اإلعالم بالعمل عمى تعزيز االتجاه السابق وذلك بالت

 .وأنو ال بد من شيء من الالمساواة االجتماعية لتحقيق استمرارية المجتمع ككل تشكل تيديدًا لممستقبل
أصبحت المؤسسات المناىضة لمعولمة في وضع ال تحسد عميو، فيي من جية تدرك خطورة الوضع القائم 

 .والبراىين ما يكفي لمثورة عميو إال أنيا من جية أخرى ال تممك من األدلة
 
 األممية كشعار لمرأسمالية .3

إن أممية رأس المال الجديدة تحطم األنظمة االجتماعية التي تقوم عمييا الدول الحديثة. وتستخدم لتحقيق 
 :ذلك السياسات التالية

 التيديد بتيريب رؤوس األموال لتجبر الحكومات عمى تقديم تنازالت ضريبية ىائمة 
 األرباح في البمدان التي يكون فييا معدل الضريبة منخفضًا فعاًل. إعالن 

لقد صارت األممية التي كانت في ما مضى من الزمن الشعار الذي رفعو ودافع عنو قادة الحركات العمالية 
االشتراكية في مواجية تجار الحروب الرأسماليين، شعار الطرف اآلخر، وفي الحقيقة فإن أممية رأس المال 

جديدة تقتمع من الجذور دواًل بمجمميا، بما في ذلك األنظمة االجتماعية التي تقوم عمييا ىذه الدول، ال
وتستخدم لتحقيق ذلك مختمف الوسائل والسياسات، فيي تيدد بيروب رؤوس األموال لتجبر الحكومات عمى 

سمالية تساعد نفسيا بوضع خطط تقديم تنازالت ضريبية ىائمة، وعندما ال يجدييا التيديد نفعًا فإن ىذه الرأ
ضريبية عمى مستوى عال جدًا فاألرباح ال تعمن إال في البمدان التي يكون فييا معدل الضربية منخفضًا 
فعاًل، وىكذا تنجح ىذه الرأسمالية في تحقيق أرباح خرافية. وفي نفس الوقت، يعمل الموجيون لمتدفقات 

ور عماليم الدافعين لمضرائب بشكل مستمر، األمر الذي العالمية لرأس المال عمى تخفيض مستويات أج
يترتب عميو انخفاض حصة األجور من الدخل القومي عمى المستوى العالمي. ومن ىنا نجد أنو ال توجد أي 

 دولة في العالم بوسعيا أن تتخمص بمفردىا من ىذه الضغوط الرىيبة التي تمارسيا العولمة.
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 الميبرالية الجديدة .4
التكامل العالمي مع انتشار نظرية اقتصادية جديدة ينصح بيا عدد كبير من الخبراء واالستشاريين يتزامن 

االقتصاديين، ىي نظرية الميبرالية الجديدة. والمقولة األساسية ليذه النظرية الجديدة ىي ببساطة: "ما يفرزه 
 السوق صالح، أما تدخل الدولة فيو طالح".

بحيث أصبح "عدم تدخل الدولة" إلى جانب  الميبرالية الجديدة، ية ىذه السياسةتبنت العديد من الدول الغرب
تحرير التجارة وحرية تنقل رؤوس األموال، وخصخصة الشركات والمشروعات الحكومية، أسمحة استراتيجية 

ىذه  في ترسانة الحكومات المؤمنة بأداء السوق، وفي ترسانة المؤسسات والمنظمات الدولية المسيرة من قبل
الحكومات، والمتمثمة في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية، فقد غدت ىذه 
المؤسسات الوسائل التي تحارب بيا ىذه الحكومات في معركتيا الدائرة رحاىا حتى اآلن من أجل تحرير 

 .رأس المال
 
 الرأسمالية والديمقراطية .5

 ي مسارىا الزمني نمخصيا فيما يأتي:مرت الرأسمالية بمراحل متعددة ف
عمى الرغم من االنتصار الظاىري الذي حققتو الرأسمالية  الرأسمالية عمى طريق التدمير الذاتي:  1.

النفاثة، فإن ىذه الرأسمالية تسير في طريق التدمير الذاتي الحتمي، وذلك ألنيا عمى وشك أن تيدم 
عادة توزيع األساس الذي يضمن وجودىا، وىو الدولة المتماس كة واالستقرار الديمقراطي. فالتغيير وا 

السمطة والثروة يقضيان عمى الفئات االجتماعية القديمة بسرعة ال تعطي الجديد فرصة ألن يتطور 
عمى نحو متزامن معيا. وىكذا أخذت البمدان التي تعتبر حتى اآلن بمدان رفاىية اجتماعية تستيمك 

 .حتى اآلن الوحدة والتماسك رأسماليا االجتماعي الذي ضمن ليا
إن السياسيين قصيرو النظر، فقط  نتائج سياسات تسريح العمال وحجب وسائل التكافل األجتماعي:  2.

ىم الذين يعتقدون أن بإمكان المرء أن يسرح سنويًا ماليين العمال من عمميم ويحجب عنيم بالتالي 
، من دون أن يدفع في يوم من األيام وسائل التكافل االجتماعي، وىو ما يحدث في أوروبا حالياً 

ثمن ىذه السياسة، فخالفًا لمنطق راسمي خطط المؤسسات الصناعية الكبرى، ال يوجد في 
المجتمعات القائمة عمى أسس ديمقراطية "مواطنون فائضون عن الحاجة". فيؤالء العمال المقيورون 

 .ق إلعادة األمور إلى نصابياال زالوا يتمتعون بحق التصويت وىم بال شك سيستغمون ىذا الح
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ويمكن تمخيص األزمة التي يعاني منيا العالم اليوم بما أوردتو مجمة االقتصادي  أزمة العالم اليوم:  3.
(the Economist عام )أي بعد عام واحد من انييار البورصة األمريكية(: "إن المعضمة  1930(

العظمى التي تواجو جيمنا تكمن في أن نجاحاتنا في المجال االقتصادي تتفوق عمى نجاحنا في 
المجال السياسي، عمى نحو جعل االقتصاد والسياسة ال يسيران بخطى موحدة. فاقتصاديًا، أصبح 

ة شاممة، أما سياسيًا فإنو ظل مقسمًا ومجزًأ. ولقد سببت التوترات العالم يتحرك كما لو كان وحد
الناجمة عن ىذا التطور غير المتكافئ في عدد ال يحصى من اليزات واالنييارات في تعايش 

 المجتمع اإلنساني".
عادة األولوية لمسياسة عمى االقتصاد:  إذًا فإن الخطوة األولى التي ينبغي عمى  إصالح الدولة وا  4.

عادة األولوية لمسياسة السا سة المنتخبين القيام بيا، كفاتحة لبداية قرن جديد، ىي إصالح الدولة وا 
عمى االقتصاد. أما إذا ُأىمل تحقيق ىذا المطمب فسيتحول التشابك الدرامي السريع إلى النقيض، 

 .مفضيًا إلى انييار ذي طابع عالمي
 
 سمطة وسائل االعالم .6

المعمومات إلى تغيير بنية المجتمع اإلنساني إلى األبد، حيث انتفت الحدود أمام أدت ثورة تقنية االتصاالت و 
نقل الصور بين البمدان، واليوم تبث مئات المحطات الفضائية رسائميا دون أي رقيب إلى كافة المنازل حول 

يتخيمو اإلنسان  وفي الحقيقة فإن سمطة اإلعالم تتجاوز إلى حد بعيد ما قد .العالم، من الصين إلى البرازيل
لموىمة األولى، ويكفينا أن نعرف أنو إذا ما قدر لمميارات العالم الستة أن ينتخبوا الحياة التي يريدونيا 
النتخبت الغالبية العظمى منيم وبال تردد حياة الطبقة الوسطى األمريكية، كما تصورىا مسمسالت التمفزيون 

المطمعة من بينيم إضافة إلى ذلك مستويات الرعاية االجتماعية األمريكية وأفالم ىوليود، والختارت األقمية 
التي كانت سائدة في ألمانيا الغربية قبيل انييار جدار برلين، ولكانت التشكيمة المترفة التي تجمع بين فيال 

 في البحر الكاريبي والرفاىية السويدية حمم األحالم بالنسبة ليا.
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 عصر المدن .7
بالعمل أو بيدف الراحة واالستجمام، تنتقل الطبقة الوسطى من أبناء المدن سواء ألغراض ذات عالقة 

المزدىرة اقتصاديًا من مكان آلخر عمى سطح المعمورة بسرعة ال مثيل ليا بالتاريخ، كما أن االستخدام 
الميون المتزايد لإلنترنت يزيد من حدة ىذا االنتقال، حيث تغني ىذه الشبكة إحساس األفراد بأنيم مواطنون ع
 .منفتحون عمى العالم أجمع، متناسين أن عالقاتيم العالمية ىذه غالبًا ما تكون ذات أفق ضيق ومحدود

حسب ما يتوقع اإليطالي المختص بشؤون المستقبل ريكاردو بيترال فإن السمطة ستنحصر "في أيدي مجموعة 
ة التنافسية لتمك المشاريع متحدة من رجاالت أعمال دوليين وحكومات مدن، ىميا األول تعزيز القو 

والمؤسسات العالمية المستوطنة في مدنيا". وىذا ما يشيده العالم اليوم فعاًل، والسيما مع نيوض النمور 
اآلسيوية من جديد لتغزو العالم، وارتفاع نسبة التدفقات المالية إلى مدنيا التي كانت إلى أمس قريب مجيولة 

 .لمعظم سكان العالم
يصعب إدراكيا تتحقق العولمة، أي "انصيار العدد اليائل من االقتصاديات القروية واإلقميمية وىكذا وبسرعة 

والوطنية في اقتصاد عالمي شمولي واحد ال مكان فيو لمخاممين، بل يقوده أولئك الذين يقدرون عمى مواجية 
 .العصر الجديد( Edward Luttwakعواصف المنافسة اليوجاء" حسبما يصف االقتصادي إدوارد لتوك )

 
 تصدع العالم الواحد .8

لقد استحال عالمنا اليوم بتأثير العولمة ومضاعفاتو إلى مجموعة من المدن ذات التقنية العالية والتي ال تبدي 
أدنى اىتمام بالمشاعر اإلنسانية، والتي رغم أنيا بثرائيا ال تزال تربط العالم إلى بعضو البعض، إال أنيا ال 

د أجسام غريبة عما يحيط بيا من مجتمع. أما بقية العالم خارج ىذه المدن فيو عالم تعدو أن تكون مجر 
 .بؤس وفاقة، ال يجد سكانو ما يسدون بو رمقيم إال بالكاد

ممياردير يمتمكون ما يقارب  400فضاًل عن ىذا، فإن الحقيقة األساسية في عالم اليوم ىي أن ما يقل عن 
ساعدات الدول الغنية لمدول النامية ىي في انخفاض مستمر. بناء عمى نصف ثروة العالم أجمع، كما أن م

ىذا كمو فقد كان الكاتب المصري محمد سيد أحمد عمى حق عندما كتب يقول: "لقد فات األوان" وراح يصف 
الحال قائاًل: "لقد قضى حوار الشمال والجنوب نحبو كما قضى نحبو صراع الشرق والغرب. كذلك، أسممت 

 .طور االقتصادي الروحفكرة الت
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فمم تعد ىناك لغة مشتركة. ال، بل لم يعد ىناك قاموس مشترك لتسمية المشكالت. فالمصطمحات من قبيل 
 ."الشمال والجنوب" و"العالم الثالث" و"التحرر" و"التقدم" لم يبق ليا معنى"
العالم المرعوبون أن الخالص السياسي لما كان المجتمع يزداد من الناحية االقتصادية تفككًا، لذا يعتقد سكان 

إنما يكمن في العزلة واالنفصال. ومن ىنا فقد تعين في السنوات الماضية إضافة عشرات الدول الجديدة إلى 
خارطة العالم. كما أنو وخالفًا لمحروب التقميدية التي عادة ما تنشب بين الدول، أصبحت رحى الحروب 

وب ال تمقى إال القميل من االىتمام الدولي عمى الرغم من الخسائر الفادحة تدور بين الدول نفسيا، وىذه الحر 
 التي تسببيا الحروب األىمية، سواًء اقتصاديًا أم بشريًا.

 
 صراع الحضارات .9

بحثًا نال شيرة واسعة يطرح  1993كان األستاذ في جامعة ىارفارد صموئيل ب. ىنتينغون قد نشر في عام 
في عنوانو السؤال عن "صراع الحضارات". حيث طرح ىذا البحث نظرية مفادىا أن المستقبل لن يتحدد من 
خالل اختالف النظم االجتماعية، كما كان الحال إبان الحرب الباردة، بل سيتحدد من خالل ما يدور بين 

 .الحضارات من صراعات دينية وثقافية
ه النظرية، رغم ما نالتو من تقدير في األوساط الغربية، إنما تثير العديد من الشكوك، والسيما أن إال أن ىذ

الدول التي ال تزال ثرية حتى اآلن قد راحت ىي نفسيا تقوم، في ظل العالم الجديد الذي لم يعد فيو لمبعد 
ن، بيدم ما سادىا حتى اآلن من نظام الجغرافي أية أىمية تذكر في تحديد العالقات المتينة القائمة بين المد

لمتكافل االجتماعي بسرعة تدعو لمدىشة والعجب، متسببة في خمق توترات سياسية في العالم الغربي. وفي 
 .نفس الوقت تمم الثقافة العالمية الواحدة شمل النخبة دونما أىمية تذكر لالنتماء القومي
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 طبقة المضاربين -أسواق المال  .11
والمصارف وشركات التأمين وصناديق االستثمار المالي وصناديق معاشات التقاعد، دخمت عبر البورصات 

مسرح القوى العالمية طبقة سياسية جديدة لم يعد بوسع أحد أيًا كان، سواء كان دولة أو مشرعًا أو مواطنًا 
لذين يوجيون، بكل عاديًا، التخمص من قبضتيا. إنيا طبقة أولئك المتاجرين بالعمالت واألوراق المالية ا

حرية، سياًل من االستثمارات المالية يزداد سعة في كل يوم، ويقدرون بالتالي عمى التحكم برفاىية أو فقر أمم 
 .برمتيا دون رقابة حكومية تذكر

في الحقيقة فقد أضحى أفراد ىذه الطبقة بمثابة المدير الفعمي القتصاد أقطارىم، في حين لم يعد لمسياسة أي 
ر في إدارة العممية االقتصادية، حيث لم يترك مضاربو العمالت ألصحاب القرار السياسي إال دور يذك

الشكوى وتوجيو الموم واالنتقادات دون فائدة  تذكر. إال أن الحقيقة تبقى أن ما يحدث في أسواق المال ىو 
ناعية الكبرى. حيث ألغت بال ريب النتيجة المنطقية والطبيعية لمسياسات التي انتيجتيا حكومات الدول الص

ىذه الحكومات، انطالقًا من النظرية االقتصادية الداعية إلى ضرورة تحرير األسواق من القيود والحدود، منذ 
السبعينات وعمى نحو منتظم ودؤوب، كل الحواجز التي كانت قد مكنتيا في السابق من التحكم في تنقالت 

يا. أي أن ىؤالء الذين يشتكون اليوم ىم فعميًا من أطمق المارد من النقود ورؤوس األموال دوليًا والسيطرة عمي
 .القمقم، ولم يبدؤوا بالشكوى إال عندما لم يعد بمقدورىم السيطرة عميو

اليوم تعزز تقنيات االتصاالت، وفي مقدمتيا شبكة اإلنترنت، من سيطرة المضاربين. كما تزيد من السرعة 
تفوق إلى حد كبير ميزانيات العديد من الدول. وعمى الرغم من ىذا الكم التي يحققون بيا أرباحًا خيالية 

اليائل من الوقائع إال أن غالبية السياسيين ال يزالون غير مدركين أنيم قد صاروا اآلن يخضعون لرقابة 
 أسواق المال، بل حتى لسيطرتيا وىيمنتيا.

ي األمريكي وحامل جائزة نوبل ميمتون فريدمان، تتفق الصورة االقتصادية العالمية اليوم مع نظرية االقتصاد
وتقوم ىذه النظرية التي تدعى النظرية النقدية عمى فكرة غاية في البساطة، وىي أن حرية انتقال رأس المال 
عبر جميع الحدود الدولية ىي التي ستحقق استخدامو األمثل، وبالتالي فعمى رؤوس األموال أن تنتقل من 

ى الدول الغنية بفرص االستثمارات. إال أن ىذه الفكرة تنطوي عمى العديد من المخاطر إذ الدول الغنية بيا إل
أنيا تجبر الحكومات عمى محاباة القمة القميمة من أصحاب الثروات عمى حساب بقية أفراد المجتمع األمر 

 .سوق العالميةالذي سيؤدي إلى التضحية بالعدالة االجتماعية خوفًا من التعرض لعقاب االنفصال عن ال
ليس ىناك ما يثبت عمى نحو بّين وأكيد ميل النظام المالي العالمي لمعاداة الدول كما يثبتو العدد المتزايد لما 

التي تعبأ برؤوس األموال الياربة من دفع الضرائب في بالدىا. وىناك اليوم  بالواحات الضريبية،يسمى 
يا المصارف وشركات التأمين وصناديق االستثمار أموال حوالي مائة منطقة متناثرة حول العالم تدير من

زبائنيا األثرياء، وتخمصيا بانتظام من قبضة أوطانيا األم، ويتعيد حماة األثرياء ىؤالء بأن تكون الضريبة 
معدومة أو في أسوأ األحوال متدنية جدًا. وتأتي جزر الكيمن الكاريبية في مقدمة المناطق الحاضنة لرؤوس 
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ماراتي األموال،  ومن بعدىا يأتي كل من جزيرتي جيرسي وجورنسي الواقعتين في القنال اإلنكميزي، وا 
لوكسمبورغ ولشتننشتاين الواقعتين في قمب القارة األوروبية، باإلضافة إلى جزيرة جبل طارق في المتوسط. 

ىذه الواحات إال أن  ورغم الجيود الحثيثة التي تبذليا الحكومات في سبيل إيقاف تيريب رؤوس األموال إلى
عمميات التيريب ال تزال مستمرة وذلك بموافقة ضمنية من المصارف الكبرى، وبمساعدة تقنيات المعموماتية 

 .واالتصاالت الحديثة
 

 األزمة الالمحدودة في سوق العمل .11
 أسباب األزمة في سوق العمل ب: صتتمخ

 إعادة الييكمة 
 التخمص من التعقيد والروتين 
 العمل وتسريح لأليدي العاممة، أي تفاقم البطالة تقميص في فرص 
 انخفاض عدد المستيمكين في مجتمع الرفاىية 

إن حرية المتاجرة بالخدمات والبضائع عبر الحدود الدولية، تؤدي إلى فقدان العمل البشري لقيمتو وتقضي 
 .عمى فرص العمل

المتقدمة، عن طريق إعادة الييكمة والتخمص من التعقيد يتسبب االقتصاد القائم عمى الجدارة العالية والتقنية 
والروتين وما يتبع ذلك من تقميص في فرص العمل وتسريح لأليدي العاممة، في تفاقم البطالة وفي خفض 
عدد المستيمكين في مجتمع الرفاىية. وىذا سيسبب ال بد ىزة اقتصادية واجتماعية يصعب التكين بمدى 

ر بإنتاج السيارات أو أجيزة الكمبيوتر أو بشبكة االتصاالت الياتفية أو باالقتصاد سواًء تعمق األم .خطرىا
المالي، فإن الحال واحدة، وىي أن حرية المتاجرة بالخدمات والبضائع عبر الحدود الدولية، تؤدي إلى فقدان 

 .العمل البشري لقيمتو وتقضي عمى فرص العمل
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 حرب تحرير رأس المال .12
قات االقتصادية المعولمة منذ أن كانت أوروبا ال تزال تصارع اآلثار التي خمفتيا الحرب بدأت مسيرة العال

توصمت كل من أوروبا والواليات المتحدة األمريكية إلى "االتفاقية العامة  1984العالمية الثانية، وفي عام 
ل في خمق نظام مشترك لمتجارة لمتعريفات والتجارة" المسماة اختصارًا باتفاقية الجات، وذلك رغبة من ىذه الدو 

الدولية ألول مرة في التاريخ. وقد اتفقت الدول المشاركة في الجات عمى تخفيض تعريفاتيا الجمركية بشكل 
مستمر، بحيث تنتفي أية أىمية تذكر لمضرائب الجمركية بالنسبة لمتجارة بين الدول المتقدمة. ومنذ تأسيس 

" ومقرىا جنيف، كبديل لمجات، لم تعد الحكومات تتفاوض WTOصارًا "منظمة التجارة العالمية المسماة اخت
عمى القيود الجمركية، بل صارت تركز جيودىا عمى العوائق األخرى التي تحد من حرية التجارة بين الدول، 

 .كاحتكار الدول لبعض المجاالت االقتصادية
السياسية واالقتصادية األوروبية  االستراتيجية أساس التحرير، الميبرالية والخصخصة سياساتأصبحت 

واألمريكية، والتي أعمى من شأنيا المشروع الميبرالي الجديد لتغدو أيديولوجية تتعيد الدول بفرضيا. وأصبح 
حكام الدول الغربية ينظرون إلى النظام الذي يأخذ بقانون العرض والطمب عمى أنو أفضل األنظمة المتاحة 

 .عمى اإلطالق
 

 ررة من العولمةالقطاعات المتض .13
إن القطاعات المتضررة ىي التي ستتحمل في المستقبل القريب عبء مخاطر السوق، وتمثل عمى وجو 
الخصوص القطاعات المنتجة لمسمع ذات العمل البشري الكثيف والتي تشغل كثيرًا من األيدي العاممة غير 

القائمة في ىذه القطاعات منافسة األيدي المتعممة أو قمة من الكوادر المختصة، حيث ستواجو كافة المشاريع 
العاممة في البمدان ذات مستويات األجور الرخيصة. إن التخمي عن اإلنتاج الواسع لمسمع الكثيفة العمل 
البشري والتحول صوب اإلنتاج المعتمد عمى التقنية العالية، وصوب المجتمع الخدمي أصبح ىو التطور 

خمفتيا المنافسة الدولية وأتمتة اإلنتاج. وفي الحقيقة فإن ىذا األمل ال الذي يراد منو تضميد الجراح التي 
يعول عميو، فبالرغم من النمو الدائم، فإن معظم سكان دول منظمة التنمية والتعاون االقتصادي، باستثناء 

 اليابان، ال يجدون ما يكفي من فرص العمل ذات مستوى األجور المناسب.
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 التكاليف النسبية  .14
لمنظريات االقتصادية السائدة ما كان يمكن أن تفضي الحال إلى ما ىي عميو سوق العمل أبدًا. فالتبادل  وفقاً 

الحر لمسمع عبر الحدود الدولية يؤدي، حسب ما يدعيو حاممو لواء التجارة الحرة حتى ىذا اليوم، إلى زيادة 
التي  بنظرية التكاليف النسبيةتشيد الجميع مستوى الرفاىية في كافة األمم المشاركة. ولتبرير ىذا االدعاء يس

صاغيا االقتصادي البريطاني في القرن التاسع عشر. وكان ريكاردو قد حاول آنذاك أن يوضح أن التجارة 
الدولية ستحقق الخير لتمك البمدان، التي ىي أدنى إنتاجية مقارنة بشركائيا في التجارة. وتقوم نظرية ريكاردو 

عمى فكرة بسيطة، حيث تفسر سبب ازدىار التجارة العالمية بالسمع التي يمكن لكال الذكية ىذه بمجمميا 
الطرفين المتاجرين إنتاجيا، حيث يمكن لكل طرف أن يتخصص بإنتاج سمع محددة، وىي السمع التي يمكنو 

 أن يحقق فييا تفوقًا من حيث التكاليف المقارنة في إنتاج ىذه السمع.
ن ونصف عمى نظرية ريكاردو، فإنيا تبدو أبعد ما يمكن عن التطبيق العممي، اليوم بعد مضي أكثر من قر 

حيث أصبح رأس المال ينتقل عبر الحدود بسرعة تفوق سرعة أي انتقال آخر، ومعنى ىذا أن الفروقات 
النسبية في التكاليف لم تعد ىي المحرك الدافع لممتاجرة، حيث صارت العبرة لمتفوق المطمق في جميع 

 ق والبمدان في آن واحد.األسوا
 

 نشاط
 نقاش حول العولمة

 )ىل أنت مع العولمة أم ضدىا )لماذا 
 ما ىي برأيك أىم التأثيرات الثقافية لمعولمة 
 ما ىو تأثير العولمة عمى العالم العربي 
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 الكممات المفتاحية:
العائمة، الزواج، حفل الزفاف، المؤسسة االجتماعية، الزوجين، األطفال، االصطفاء الطبيعي، الفوضى 
الجنسية، األمومة، الزواج ثنائي األصل، العالقة الزوجية، اإلنجاب، األطفال الشرعيون، األقارب، المير، 

عائمة المصغرة، العائمة الموسعة، الدوطة، الطالق، إنياء الزواج، االنفصال القانوني، الزواج االسمي، ال
 العائمة المشاع.

 
 ممخص:

يتعرف الطالب في ىذه الوحدة عمى مفيوم العائمة من حيث ىي مؤسسة اجتماعية، حيث تمقي الوحدة 
الضوء عمى مفاىيم الزواج والطالق، كما تستعرض بعض النظريات حول أصول العائمة وارتباطيا بالنوع 

 .د لبعض بنى العائالت الشائعة في المجتمعات المعاصرةاإلنساني، فضاًل عن تعدا
 

 :أهداف تعميمية
 يتعرف الطالب في ىذا الفصل عمى:

 العائمة والزواج 
 العائمة اختراع ينفرد بو بنو اإلنسان 
 حفل الزفاف 
 استمرارية العائمة 
 أصول العائمة 
 وظائف العائمة 
 الطالق 
 بنية العائمة 

  

ISSN: 2617-989X 197 



Introduction to Sociology _ Ch 14 
 

 

 المخطط:
 العائمة والزواج 
 ئمة اختراع ينفرد بو بنو اإلنسانالعا 
 حفل الزفاف 
 استمرارية العائمة 
 أصول العائمة 
 وظائف العائمة 
 الطالق 
 بنية العائمة 
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.1 العائمة والزواج 
إن العائمة كمؤسسة اجتماعية ىي الرحم الذي يغذي األجيال الجديدة باآلراء حول المجتمع الذي ينتمون إليو 

ستؤىل أبناء ىذه األجيال ليصبحوا أعضاء كاممي األىمية في المجتمع. وحول كافة األمور األخرى التي 
وتساعد العائمة، عن طريق نقل تقاليد المجتمع الثقافية من جيل إلى جيل، عمى اإلبقاء عمى استمرارية ثقافة 

 .المجتمع
لصمة ما يعتبر الزواج في كل المجتمعات بمثابة عبور أو انتقال من وضع إلى وضع حيث يقطع الزواج ا

بين الفرد وعائمتو األولى )أي أمو وأبيو وأخوتو(، وينشئ في الوقت نفسو رابطة جديدة تتكون مع تأسيس 
يتمتع الزواج بعدة و  .الزوجين لعائمتيما الخاصة وبدئيما بإنجاب الجيل التالي الذي سيمر بنفس الدورة

 خاصيات تجعمو عالقة غير عادية بدرجة كبيرة:
  مجموعة من الحقوق والواجبات المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين بالزواج، تشمل ىذه ينشئ الزواج

الحقوق والواجبات جميع مناحي الحياة: مثل ممكية العقارات وأدوار الذكر واألنثى وتربية األطفال 
والعالقات ما فوق الطبيعية ومؤسسات المجتمع، فضاًل عن العديد من تفاصيل الحياة اليومية 

 .عتياديةاال
 .يفترض في الزواج أن يكون أبديًا، وحتى ولم يتحقق ىذا األمر في الواقع الفعمي المعاش 
 يحدد الزواج كاًل من العالقتين الجنسية واالقتصادية لمزوجين المرتبطين وفقو. 
  الزواج ىو األساس الذي تبنى عميو جميع المؤسسات األخرى في المجتمع. كما أن السموك الذي

 الفرد داخل العائمة يصبح نموذجًا لسموكو في قطاعات المجتمع األخرىيتعممو 
 

.2 العائمة اختراع ينفرد به بنو اإلنسان 
 ما كان لمعائمة أن تتطور إلى شكميا المميز إال ألننا ننتمي إلى النوع اإلنساني وذلك لألسباب التالية:

 عناية باألطفال لفترة طويمة نسبيًا نشأت العائمة باعتبارىا أفضل حل لحاجة اإلنسان المزدوجة: ال
 والحصول عمى الغذاء من خالل توزيع العمل بين المرأة والرجل وتعاونيما.

  توفر العائمة اإلطار الذي تنشأ ضمنو المؤسسات االجتماعية المعقدة التي ىي عالمة مميزة لحياة
 بني اإلنسان.

 ة فريدة أخرى ىي سيطرة العقل الواعي لم يكن من الممكن أن تتطور العائمة في غياب صفة إنساني
عمى الشيوة الجنسية واألنانية والنزعة العدوانية. والبد أن ىذه السيطرة ىي التي طورت قدرة اإلنسان 

 عمى الحب الذي ينمي العالقات الدائمة ضمن العائمة ذاتيا ومع شبكة األقارب الواسعة.
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.3 حفل الزفاف 
يمكن أن يقوم مجتمع ما بدونيا، فإن اإلعالن الرسمي عن تأسيس عائمة ألن العائمة اختراع حيوي حاسم ال 

جديدة يكتسب أىمية خاصة في معظم المجتمعات. ورغم اختالف العادات والتقاليد المتعمقة بالزواج والعائمة 
من مجتمع آلخر في جميع أرجاء العالم، إال أن العادة جرت في مختمف المجتمعات عمى أن يبدأ كل زواج 

حفمة عرس، حتى أن الناس باتوا يجدون صعوبة في تصور أي زواج يبدأ بغير ىذه الطريقة، وفي الحقيقة، ب
فإن كافة المجتمعات اإلنسانية تتطمب إقامة طقوس معينة ميما كانت بسيطة، وذلك إلعالن أن رابطة ما 

لقائو أمام منزل العروس بين شخصين قد تحولت إلى زواج. فعند أقزام أفريقيا يقوم العريس باصطياد غز  ال وا 
بمثابة إعالن لمعموم بنشوء العالقة الجديدة. إال أنو وبغض النظر عن طبيعة احتفال الزواج في المجتمعات 

فإن التزام العريس والعروس بالواجبات والحقوق المتبادلة يكون  –سواًء أكان بسيطًا أم معقدًا  –المختمفة 
 وق والواجبات.واحدًا في مداه ونوعية تمك الحق

 يميما كان حفل الزفاف خاصًا ومحدودًا يظل حدثًا اجتماعيًا ألنو يؤكد التزام شخصين بقيم المجتمع الذ
يعيشان فيو، وبالمقابل يكافئيما ىذا المجتمع بإعالن أن اتحادىما حالل وموثق اجتماعيًا، وبالتالي يثبت 

 بجميع الحقوق المقررة لبقية أفراد المجتمع. شرعية أطفال ينجمون عن ىذا االتحاد، وأحقية تمتعيم
 

.4 استمرارية العائمة 
ألن العائمة تقع في قمب أو مركز المسار الذي تطورت وفقو الحياة اإلنسانية، فال يمكن اعتبار التنبؤات التي 

دية، طرحت في السنوات األخيرة حول تدىور مستقبل العائمة، وأنيا مفارقة تاريخية تخطت زمانيا، تنبؤات ج
 .حيث ال يمكن أن تختفي العائمة كمؤسسة اجتماعية دون أن يختفي معيا أسموب الحياة اإلنسانية كما نعرفو

تنحل شبكة المؤسسات االجتماعية التي بنيت استنادًا إلى مفيوم العائمة، ألن العائمة من  غياب العائمةوفي 
جزاء المجتمع ببعضيا البعض ويبقييا مع ما وجية النظر ىذه ىي بمثابة اإلسمنت االجتماعى الذي يمصق أ

 ينبثق عنيا في وحدة واحدة، وىذه الوحدة ستنحل وتذوب بمجرد أن يتالشى مفيوم مؤسسة العائمة.
كمؤسسة اجتماعية حتى يومنا  استمرار العائمةمن بين التفسيرات العديدة التي طرحيا العمماء لتفسير سبب 

قط يطغى عمى عقولنا، وىو التفسير المبني عمى االصطفاء الطبيعي، حيث ىذا، نجد أن ىنك تفسيرًا واحدًا ف
يعمل أفراد كافة األجناس الحيوانية عمى تطوير قدراتيم عمى أن يكونوا األفضل واألنسب حسب مبدأ "صراع 
 البقاء وبقاء األنسب" الدارويني، ويكون ذلك عن طريق إنجاب أكبر عدد ممكن من النسل في الجيل التالي.
إال أن الجنس البشري يتميز عن باقي األجناس الحيوانية بأنو طور نظام األسرة أو العائمة بحيث تحقق لو 

وذلك حيث تضمن العائمة لألفراد الذكور أن أبناءىم ىم فعاًل من  زيادة عدد أفرادهمن خالل ىذا النظام 
ليؤالء األطفال فرصة أكبر من  صمبيم، مما يدفعيم بالتالي لمعمل عمى توفر كافة الظروف التي تضمن

 .غيرىم لمبقاء واالستمرار
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.5 أصول العائمة 
أصول العائمة: ال غرابة أن تثير مؤسسة بيذا القدر من اإلنسانية، الكثير من التخمين حول أصوليا 
األولى،. وقد حاول العديد من العمماء تممس أصول العائمة األولى في سموك الحيوانات الثديية االجتماعية 
مثل األسود والذئاب وقردة البابون، إال أن االختالفات بين العائمة اإلنسانية والمجموعة الحيوانية الثديية إنما 
ىي عميقة لدرجة أن أي ربط بين المفيومين ال يتعدى أن يكون، في أحسن األحوال، مجرد رابط ضعيف 

 ات ىي:وغامض. ويمكن تصنيف معظم محاوالت تفسير أصل العائمة في ثالث فئ
تقدم بيذا التفسير وجميع اآلراء المنبثقة عنو عدد من فالسفة القرن التاسع عشر  الفوضى الجنسية:  1.

السياسيين، إذ افترضوا أن العالقات بين أفراد المجموعات اإلنسانية األولى إنما كانت تجري بشكل 
الذكر فوضوي دون رابط وأنيا استمرت كذلك لفترة من الزمن إلى أن تولد عنيا عالقات ثنائية دائمة بين 

 واألنثى.
قدم أصحاب ىذا التفسير كدليل، الحرية الجنسية الشائعة في مجتمعات اليوم البسيطة والناجمة عن عادات 
متأصمة، واعتبروا ذلك بقية مما كان يجري في بداية عيد اإلنسان. ومن المجتمعات التي كثيرًا ما يستشيد 

القات الجنسية قبل الزواج، ومجتمع األسكيمو حيث بيا في ىذا السياق مجتمع البولينزيين حيث يسمح بالع
 تشيع عادة إعارة الزوجات. أما نقاط ضعف ىذه النظرية تتمخص ب:

إن السموك الذي يعتبر زنى في مجتمعات أخرى ال يمكن اعتباره كذلك بالنسبة لممجتمعات التي تقره وتجيزه، 
م صارمة جدًا فيما يتعمق بالعائمة والسموك الالئق وتقتضي األمانة أن نقول أن لمبولينزيين واألسكيمو مفاىي
 ألعضائيا، إال أن تمك المفاىيم مختمفة تمامًا عن مفاىيمنا.

إن تفسير الفوضى الجنسية يغفل إيضاح الطريقة التي حدث بيا االنتقال من الفوضى الجنسية إلى العالقات 
 المنظمة في إطار العائمة.

يقوم ىذا التفسير عمى أن العائمة بدأت من الرباط بين األم وأوالدىا نظرًا  رباط األمومة بين األم وطفميا:  2.
 ألن ىوية اآلباء الفعميين لم تكن في الغالب معروفة )أو متيقن منيا(.

يجد مناصروا ىذا الرأي دلياًل عميو في المجتمعات التي لم تعمر طوياًل والتي كانت تنسب األبناء 
طريق األم فقط. وفي مثل ىذه المجتمعات يرث األفراد عن طريق اإلناث ألمياتيم وتعترف بالقرابة عن 

 ويسكن العرسان عند أم العروس.
يمكن ربط العائالت التي تكون السمطة فييا لألنثى، في كل الحاالت تقريبًا، بالظروف البيئية ونوع 

الذي يعتمد في سد  التكيف الذي حققو المجتمع وليس ألي رباط قائم بين األم وأطفاليا، فالمجتمع
حاجاتو الغذائية عمى زراعة إناثو لمحدائق أو البساتين المحيطة بالمنازل، كما ىي الحال عند الينود 

يحتمل أن يكون من ىذا النوع، إال أن ىناك استحالة في أن تكون المجتمعات  –الحمر في والية أريزونا 
 التي تقوم عمى صيد الذكور لمطرائد من ىذا النوع.
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يؤكد ىذا التفسير عمى أن العائمة نشأت من رباط موثوق بين الذكر واألنثى في  واج ثنائي األصل:الز   3.
 بداية تاريخ اإلنسان، كما كان آدم وحواء النموذج األصمي لمعائمة في الجنة.

يؤكد أصحاب ىذه النظرية أنو حتى في تجمعات اإلنسان األولى كانت ىناك حاجة وضرورة ألن تنجب 
 غارًا وأن يقوم الذكر بحماية اإلثنين.اإلناث ص

يعتبر أصحاب ىذه النظرية أن األزواج األولى إنما نشأت ألن بني اإلنسان يتمتعون بغريزة الزواج، وىذا 
بالتأكيد غير صحيح. وذلك ألن الغريزة ىي عبارة عن طراز سموكي تمقائي عام يشمل جميع أفراد النوع، 

إن من المسمم بو حتى اآلن أن ثم أنو رغم األقوال الشائعة حول مفاىيم مثل غريزة حفظ الذات وغيرىا، ف
غرائز بني اإلنسان ال تشتمل عمى غريزة الزواج، ولو كانت ىذه الغريزة موجودة بالفعل لكانت عامة 
وشائعة بين جميع الناس. ومن ىنا نستنتج أن ىذا الطرح ال يعدو أن يكون مجرد فرضية أو في أحسن 

ن التفسير الكامل غير معروف وقد ال يعرف أبدًا. األحوال تفسيرًا جزئيًا ألصل العائمة األول، إال أ
وأغمب الظن أن العائمة نشأت وتطورت مع نشوء الترميز واستعمال األدوات وصنعيا وتقسيم العمل 
والمشاركة والتأكيد عمى السموك االجتماعى كأجزاء من العممية التكيفية المعقدة التي أدت إلى أن يصبح 

 اإلنسان إنسانًا.
 

 ائمةوظائف الع .6
 مقدمة 1.6.

تشمل النشاطات التقميدية لمعائمة المناحي التالية: اإلنجاب واستمرار النوع، االقتصاد، التربية  وظائف العائمة:
 والتعميم، الدين، الحماية، إعطاء المركز االجتماعي، الترفيو وتوفير الصحبة )لمفرد أثناء نموه وبعد بموغو(.

ت العائمة اليوم كثيرًا عما كانت عميو في الماضي، حيث لم تعد العائمة تختمف نشاطا تغير وظائف العائمة:
تقوم ببعض تمك النشاطات بالقدر الكافي، ولم تعد تولييا االىتمام الالزم، كما أن بعض النشاطات األخرى 

مة الحديثة ال تعبر قد تعقدت كثيرًا لدرجة أنيا قمما تُعتبر سموكًا عائميًا تقميديًا. إال أن ىذه التغيرات في العائ
عن أي تراجع في أىمية العائمة أو حدوث أي تمزق في النسيج االجتماعي، بل إن ما تشيده العائمة الحديثة 
اليوم ىو ما كان يحدث لمعائمة دومًا في الماضي، أي مجرد محاولة لتحقيق تكيف العائمة مع المجتمع 

 .مع، بل ىي المبنة األساسية التي يقوم عميياالمتغير، وىذا أمر طبيعي ألن العائمة جزء من المجت
في مجتمعات الماضي، كانت العائمة وحدة منتجة ومستيمكة في آن  دور العائمة في المجتمعات القديمة:

واحد. حيث كانت العائمة كميا تخرج لجمع الغذاء أو تعمل إلنتاجو بشكل تعاوني، وكثيرًا ما كانت األدوات 
 .آخر كانت العائمة تكسب عيشيا بكدىا وتستيمك نتاج جيودىاتصنع في المنزل، وبمعنى 
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تحولت العائمة في المجتمعات الحديثة إلى وحدة استيالكية بشكل  دور العائمة في المجتمعات الحديثة:
أساسي، حيث انتقل عبء اإلنتاج إلى المصانع، إال أن ىذا التغيير ال يعني بالضرورة انحالل العائمة 

 .ل عمى تحول في التوكيد عمى وظائفياواندثارىا بل يد
من بين الوظائف التي ما زالت تقوم بيا العائمة في المجتمع  وظائف العائمة في المجتمعات الحديثة:

 الحديث، نجد أربع وظائف عمى قدر من األىمية وىي:
 استمرارية المجتمع -أواًل 
 اعتراف المجتمع بشرعية األطفال -ثانيًا 
 وك الجنسي في المجتمعضبط السم -ثالثًا 
 الوظيفة االقتصادية -رابعًا 

 
 استمرارية المجتمع 2.6.

توفر العائمة بنية اجتماعية تمكن المجتمع من االستمرار، وىذا يتضمن قبل كل شيء  استمرارية المجتمع:
الرعاية  إنجاب الصغار والعناية بيم خالل فترة الطفولة الطويمة. كما يحتاج األطفال إلى ما ىو أكثر من

والعناية، فيم بحاجة ألن يكون نموىم بشكل يجعميم أعضاء مساىمين إسيامًا كاماًل في المجتمع، ويجب أن 
يتعمم الطفل، باإلضافة لمميارات الضرورية لمبقاء، الطريقة التي تعمل بيا الثقافة بكامميا. ورغم أن ىناك 

ئمة ال تزال ىي العنصر األكثر فعالية في تأىيل مؤسسات أخرى كالمدرسة تضطمع بيذه الميمة، إال أن العا
األطفال االجتماعي، حيث أنيا المصدر األول لمتمييز بين الصواب والخطأ، والمرجعية األولى التي يستقي 

 .منيا الطفل آراءه حول العالم
 

 اعتراف المجتمع بشرعية األطفال 3.6.
لثانية التي ما زالت العائمة تقوم بيا ىي توفير السبيل اعتراف المجتمع بشرعية األطفال: إن الوظيفة اليامة ا

العتراف المجتمع باألطفال عمى أنيم شرعيون وأكفاء لحمل تقاليده. وتتبع القواعد المتعمقة بشرعية األطفال 
من ترخيص المجتمع لموالدين باألبوة واألمومة بموجب معايير يحددىا كل مجتمع ألفراده. تيتم المجتمعات، 

ة والمعقدة عمى السواء، بأمر شرعية األطفال، ألن الطفل الوليد غالبًا ما يكون مركز عالقات ىامة البسيط
تشمل األدوار التي يمعبيا الوالدان الحقيقيان وشبكة أقاربيما، في العناية بيذا الوليد وتربيتو، وال يمكن لمثل 

 .ى األقل ذكر راغب في أن يقوم بيذا الدورىذه العالقات أن تقوم إال إذا كان لموليد أب معترف بو، أو عم
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 ضبط السموك الجنسي في المجتمع 4.6.
إن الوظيفة اليامة الثالثة التي ما زالت العائمة تقوم بيا حتى اليوم ىي  ضبط السموك الجنسي في المجتمع:

ضبط السموك الجنسي في المجتمع. وتختمف المجتمعات اإلنسانية اختالفًا كبيرًا في تسامحيا أو تشددىا فيما 
القواعد يتعمق بالعالقات الجنسية، ولكن حتى أكثر المجتمعات تسامحًا تضع، عمى األقل، بعض المعايير و 

الضابطة ليذا السموك. وتطبق ىذه القواعد لما فيو مصمحة المجتمع حيث تقمل من النزاعات الجنسية بين 
 .العائالت، ومن نسب إنجاب األطفال غير الشرعيين

 
 الوظيفة االقتصادية 5.6.

كانت العائمة قبيل الثورة الصناعية ال تزال وحدة اإلنتاج األساسية في المجتمع، وكان  الوظيفة االقتصادية:
الزواج يقتضي دمج القدرات اإلنتاجية أكثر من دمج القموب، وىناك مثل فالحي ألماني قديم يقول: "في 

والماشية تتزوج  الزواج، ليس الرجل ىو الذي يتزوج الفتاة، بل الحقل يتزوج الحقل، والكرم يتزوج الكرم،
الماشية"، ويعترف المجتمع باألىمية االقتصادية لمزواج وذلك حيث يفرض انتقال قسم من الثروة من عائمة 
أحد الزوجين إلى عائمة اآلخر. وفي حين أن الغالبية العظمى من المجتمعات تتطمب من العريس أو أقاربو 

العروس وذلك تعويضًا ليم عن فقدانيم لخدماتيا دفع مير ما )سواء أكان نقودًا أو بضائع( إلى عائمة 
االقتصادية. ولتأكيد حق العريس في نسب األطفال الذين سيولدوا نتيجة ىذا الزواج، نجد أن بعض 
المجتمعات )كما ىو الحال في اليند مثاًل( ال تزال تطالب عائمة العروس بدفع مير أو دوطة إلى عائمة 

د من ىذه الدوطة مساعدة العريس ماليًا لتغطية نفقات العناية بالعروس، العريس، وغالبًا ما يكون المقصو 
 والتي تعتبرىا تمك المجتمعات عبئًا اقتصاديًا.
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 الطالق .7
يمكن اعتبار الطالق مشكمة متأصمة في الزواج نفسو حيث يتعين عمى كل من الذكر واألنثى، والذين قد 

ونبين  .أن يعيشا معًا بأقل قدر ممكن من التوتر والتعاسة يكون لكل منيما آمالو وتطمعاتو وقيمو الخاصة،
 فيما يمي أىم األجراءات والخصائص المتعمقة بالطالق 

طورت بعض المجتمعات طرقًا خاصة بيا لتخفيف الضغوط الزوجية، حيث تشجع  االجراءات الوقائية:  1.
زواح، فالصينيون مثاًل، بعض المجتمعات أفرادىا عمى تخفيض سقف آماليم وتوقعاتيم المتعمقة بال

يشيدون بالحياة العائمية لكنيم في نفس الوقت يحذرون أبناءىم من توقع أن يكون الزواج حبًا وسعادة 
دائمين. كما أن بعض المجتمعات غير الصناعية تعطي لعالقات المرء بأقاربو األولوية عمى العالقات 

 .التي قد تحدث بين الزوجينالزوجية، مما يعطي األقارب حق التدخل لفض النزاعات 
عمى أن ىذه اإلجراءات الوقائية عمى تنوعيا قد ال تكون كافية في بعض األحيان، ونتيجة  إنياء الزواج:  2.

لذلك ما زالت العديد من الزيجات تنتيي نيايات غير سعيدة، ويختمف رد المجتمع تجاه فشل الزواج من 
يرلندا مثاًل تسمحان  باالنفصال القانوني إال أنيما ال تجيزان الطالق. وفي مجتمع آلخر، فإسبانيا وا 

بعض المجتمعات التي تسود فييا سمطة شبكة القرابة يحافظ عمى الزواج باالسم فقط حيث يخفض 
 الزوجان التعيسان عالقتيما إلى أدنى مستوى ممكن.

ط الناجم عن زواج تظير أساليب إنياء الزواج السابقة والتي يقصد منيا تخفيف الضغ سمبيات الطالق:  3.
غير سعيد، أن أفراد المجتمع ينحون بشكل عام إلى تحاشي الطالق والبحث عن حمول بديمة لمتعاسة 
الزوجية، وىذا بدوره يوضح أىمية الحفاظ عمى الزواج في العديد من المجتمعات، ذلك أن الطالق ييدد 

بين العائالت، كما يؤدي إلى المجتمعات وبخاصة الصغيرة منيا حيث ينقض االتفاقات التي عقدت 
إثارة الفرقة والبغضاء نتيجة االختالف عمى إعادة الميور أو الدوطات المدفوعة مسبقًا فضاًل عما يخمفو 

 .الطالق من مشاكل متعمقة بحضانة األطفال
.4 يعتبر الطالق أكثر البدائل المتاحة لممجتمعات لوضع حد لمنزاعات الزوجية عداًل لكال حسنات الطالق: 

الطرفين، إذ أنو البديل الوحيد الذي يسمح لمزوجة كما يسمح لمزوج بأن يبدأ بداية جديدة وأن يتزوج مرة 
أخرى. كما ال يعكس الطالق أي احتقار لممؤسسة الزوجية، وفي الحقيقة غالبًا ما يكون المطمقون أكثر 

ات القائمة في الواليات المتحدة أفراد المجتمع تحمسًا ليذه المؤسسة، حيث نجد مثاًل أنو في ربع الزيج
 .يكون أحد الطرفين مطمقًا سابقاً 
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 بنية العائمة .8
 العائمة المصغرة1.8. 

 نوجز فيما يمي مفيوم العائمة المصغرة وخصائصيا:
تتنوع بنية العائمة وتختمف اختالفًا جذريًا من مجتمع آلخر، وفي المجتمعات الحديثة  العائمة المصغرة:  1.

لمصغرة أو "النووية" الشكل األمثل لمعائمة، وتتألف مثل ىذه العائمة من الزوجين الذين تعتبر العائمة ا
 .يعيشان بشكل مستقل مع أوالدىما الذين لم يتزوجوا بعد، دون وجود أقارب آخرين

نظرًا ألن العائالت المصغرة ىي األكثر شيوعًا في المجتمعات  دور العائمة المصغرة في المجتمع:  2.
كن اعتبارىا المبنة األساسية في بناء مثل ىذه المجتمعات. إال أن ىذه النظرة ال يمكن الغربية، يم

تعميميا عمى باقي المجتمعات، حيث أن العائمة المصغرة في الحقيقة نادرة إلى حد كبير، وال تنتشر إال 
 في المجتمعات الصناعية وبعض مجتمعات الصيد وااللتقاط البدائية.

ينصب اىتمام العائمة المصغرة عمى الزوجين بداًل من شبكات األقارب  رة باألقارب:عالقة العائمة المصغ  3.
 نوع خاص.الواسعة، وىذا ينتج سموكًا اجتماعيًا من 

إذ أنو نظرًا لضعف تأثير األقارب عمى حياة الزوجين، ال يمكن ليذين الزوجين أن يطمبا من ىؤالء 
تعير العائمة المصغرة عادة أذنًا مصغية لمطالب األقارب، األقارب العون والمساعدة بقدر كبير، كما ال 

وبسبب ضعف ىذا التعاون المتبادل تقل ضغوط األقارب عمى العائمة المصغرة، األمر الذي يتيح لمفرد 
 .المزيد من الحرية في اختيار شريك حياتو

 
 العائمة الموسعة 2.8.

 نوجز فيما يمي مفيوم العائمة الموسعة وأىم خصائصيا:
ىي العائمة التي تعيش تحت سقفيا عدة أجيال من تمك العائمة في آن واحد، ففي  العائمة الموسعة:  1.

الصين مثاًل يعيش الزوج والزوجة مع أبنائيما العازبين وبناتيما العازبات وأوالدىما المتزوجين وزوجاتيم 
 .وأوالدىم الصغار وأبناء أحفادىم الذكور

لعائمة الموسعة اختراعًا اجتماعيًا ذا فوائد عديدة، وذلك بغض النظر عن تمثل ا فوائد العائمة الموسعة:  2.
تركيبيا الذي يختمف من مجتمع آلخر، حيث تقدم العائمة الكبيرة العون ألفرادىا متى احتاجوه، وتزداد 

 .أىمية ىذا التكافل العائمي في المناطق غير المدنية والمجتمعات غير الصناعية
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ال تعتبر العائمة الموسعة بدورىا الشكل األكثر شيوعًا لمعائمة، وذلك  ة في المجتمع:دور العائمة الموسع  3.
ألنيا تمثل تكيفًا خاصًا في المجتمعات التي تفتقر إلى مؤسسات راسخة تعمل عمى تنفيذ القوانين 

قراض المال أو تقوم بمشاريع جماعية تعاونية. كما أن بنية العا ئمة الموسعة والعناية بالفقراء والعجزة وا 
 .وغير مرنةبحد ذاتيا ىي بنية ىشة ضخمة 

وىذا يفسر ندرة وجود مثل ىذا النمط من العائالت حتى في المجتمعات التي تعتبر وجودىا نموذجًا 
 عائميًا مرغوبًا.

.4 يفسر ضعف بنية العائمة الموسعة باألسباب التالية: ضعف بنية العائمة الموسعة: 
 تستطيع أن تمارس دورىا الفعمي، إلى الميارات اإلدارية لقادة أقوياء،  تحتاج العائمة الموسعة، حتى

وغالبًا ما تتمثل مثل ىذه القيادة في ذكر قوي يوجو عالقات العائمة الخارجية مع العائالت األخرى، 
وأنثى تدير الشؤون الداخمية لمنزل العائمة المركزي، إال أن مثل ىؤالء القادة نادرًا ما يتواجدون في 

 .كل جيل
  كما تعاني العائمة الموسعة من نقطة ضعف أخرى، وىي أنيا نظرًا ألنيا تميل إلى العناية بالفقراء

والعجزة والمرضى من أفرادىا، فغالبًا ما ال تجد مثل ىذه العائمة سبياًل إلى التخمص من ىؤالء 
 .األفراد أنفسيم والذين يشكمون عبئًا عمى مواردىا االقتصادية

 الذي يطرأ عمى ىذه العائمة جياًل بعد جيل يزيد من صعوبة توفير الموارد االقتصادية  إن التوسع
الالزمة إلعالة كافة أفراد العائمة، ىذا بمعزل عن النكسات واليزات االقتصادية التي ال بد أن 

 .تصيب مثل ىذا النمط من العوائل عمى امتداد حياة أجياليا
 

 العائمة المشاع 3.8.
ينتشر في ىذه األيام شكل تجريبي محور من أشكال العائمة الموسعة ىو "العائمة المشاع"  شاع:العائمة الم

التي تتألف من عدد من الشباب من الجنسين والذين يسعون إلى الثورة عمى العائالت الصغيرة التي ترعرعوا 
سب، بل من عدة عائالت في كنفيا. ال تتألف العائالت المشاع ىذه من أناس تربط بينيم صمة الدم أو الن

مصغرة مستقل بعضيا عن بعض باإلضافة إلى عدد من الذكور واإلناث غير المتزوجين الذين اختاروا 
 العيش المشترك، وتكون الممكية في مثل ىذه العائالت مشاعًا بين جميع أفرادىا.
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كيف يجري علماء : الخامس عشرالفصل 
 االجتماع أبحاثهم
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 الكممات المفتاحية:
الحس السميم، نموذج البحث، الفرضية، المسح اإلحصائي، القياسات المستترة، التحميل الثانوي، التجربة، 
التعريفات العممياتية، صبلحية المعطيات، موثوقية المعطيات، التحميل الوصفي، التحميل الكمي، المراقبة 

المييكمة، المقاببلت غير المييكمة، األسئمة المباشرة، العينة، العينة العشوانية، اإلدارة الذاتية، المقاببلت 
المفتوحة، األسئمة المغمقة، االستبيانات السببية، االرتباط، األسبقية الزمنية، االرتباط الكاذب، المتحول 
المستقل، المتحول التابع، معامل االرتباط. االرتباط اإليجابي التام، االرتباط السمبي التام، القياسات المستترة، 

 .لبحث الكمية، طرق البحث الوصفيةطرق ا
 

 ممخص:
يتعرف الطبلب في ىذه الوحدة عمى مفيوم البحث االجتماعي، وتتعرض الوحدة المنيجية إجراء ىذا النوع 
من األبحاث من خبلل عرض النموذج النظري المتبع، وتكتفي ىذه الوحدة بعرض الطرق الست لمبحث، 

 ث، وتنتيي ىذه الوحدة بعرض دراسة لحالة عممية.والمشكبلت العممية التي قد تواجو الباح
 

 أهداف تعميمية:
 يتعرف الطالب في ىذا الفصل عمى:

 نموذج البحث .1
 أىم طرق البحث .2

 إدارة االستبيانات والمقاببلت - المسح اإلحصائي 
 المراقبة المباشرة 
 التحميل الثانوي 
 مفيوم عبلقة االرتباط - السبب والنتيجة - التجربة 
 لمستترةالقياسات ا 

 العوامل التي يجب أخذىا بالحسبان عند انتقاء طريقة البحث .3
  

ISSN: 2617-989X 209 



Introduction to Sociology _ Ch 15 
 

 

 المخطط:
 مقدمة 
 نموذج البحث 
 طرق البحث 
 انتقاء طريقة البحث األفضل 
 عمم االجتماع بين النظرية والبحث 
 كيف تمتقي النظرية مع الواقع؟ 
 الخبلصة: ربط البحث بالنظرية 
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 مقدمة .1

 الذي يصمح لمدراسة؟ ما ىو الموضوع االجتماعى
 عمى المستوى الماكروي: مواضيع واسعة النطاق، كالعبلقات بين األعراق والتعاون بين األمم 
 عمى المستوى الميكروي: قضايا فردية، كيفية تفاعل الناس في الشارع 

 إن أي سموك إنساني جدير بالدراسة  ومن حيث المبدأ
 لَم نحتاج إلجراء األبحاث االجتماعية؟

  يكفي االعتماد عمى الحس السميم؟ىل 
 يجري عمماء االجتماع أبحاثًا تطال كل جوانب الحياة االجتماعية 

 
 نموذج البحث .2

 يتبع عمماء االجتماع، في إجراء أبحاثيم، نموذجًا من ثماني خطوات، وىي بالترتيب:
 :حيث يقوم الباحث بتحديد الموضوع الذي يرغب بدراستو اختيار الموضوع 
  يقوم الباحث في ىذه الخطوة بتأطير المشكمة وتعريفيا بصيغة أكثر صورية المشكمة:تعريف 
 :إذ يتوجب عمى الباحث العودة إلى ما أنجز من قبل حول الموضوع  مراجعة األدبيات ذات الصمة

 نفسو
 :البد لمباحث من فرضية أولية يسعى إلثباتيا صياغة فرضية 
 :تقنيات يمكنو أن يستخدم أيًا منيا، وفقًا لطبيعة المسألة  تتوفر لمباحث عدة انتقاء طريقة البحث

 والفرضية التي وضعيا. وسنتناول طرق وتقنيات إجراء األبحاث بمزيد من التفصيل الحقاً 
 جمع المعطيات 
 تحميل النتائج 
 :ونقصد بيا عرض النتائج عمى الوسط العممي، وقد يؤدي ذلك إلى تحفيز أفكار  مشاركة النتائج

دى الباحثين، تدفعيم إلى وضع فرضيات جديدة، قد تنسجم مع الفرضية األولية التي إضافية ل
 انطمق منيا البحث، وقد تتعارض معيا
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 االتي خوارزمية البحث االجتماعي المستند الى الخطوات المذكورة أعبله ويبين المخطط االنسيابي
قيقي، قد نقوم بإجراء خطوتين معًا، وقد نستغني لكن ىذا النموذج مثالي، فعند إجراء األبحاث في العالم الحو 

 كميًا عن إحدى الخطوات
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 لنتناول فيما يمي كل خطوة من الخطوات السابقة بقميل من التفصيل:
يشكل انتقاء موضوع البحث الخطوة األولى، فما ىو السموك الذي ترغب بمعرفة  :اختيار الموضوع  1.

 المزيد عنو؟
االجتماع وراء فضوليم والرغبة بالمعرفة، فيما يختار البعض موضوعًا ما َيجري العديد من عمماء 

ألن تمويل دراستو جيد ومجٍد بالنسبة ليم، فيما قد يختار البعض مشكمة اجتماعية، كمشكمة العنف 
 .المنزلي، رغبة منيم بمساعدة الناس عمى فيميا، وربما المساعدة عمى حميا

ي تعريف المشكمة، أي تحديد ما تريد أن تعرفو عن الموضوع. الخطوة الثانية ى تعريف المشكمة:  2.
ويركز عمماء االجتماع عادة عمى نقاط دقيقة، فيطورون لذلك أسئمة تتمحور حول جزء محدد من 

 .المشكمة
الخطوة الثالثة ىي مراجعة وقراءة األدبيات المتوفرة لمعرفة ما ُكتب  مراجعة األدبيات ذات الصمة:  3.

عن المشكمة من قبل، وىذا يساعد الباحث عمى اإلحاطة بالمشكمة، وتحديد ما أصبح معروفًا عنيا، 
وبالتالي ما يحتاج لمدراسة. وقد توحي ىذه القراءة لمباحث بأفكار حول األسئمة التي يجب أن 

الباحث في بعض األحيان أن المشكمة قد أصبحت معروفة تمامًا، وبالتالي ال يطرحيا، وقد يجد 
 يوجد مبرر إلجراء البحث.

الخطوة الرابعة ىي صياغة فرضية، وىي عبارة عن حكم عما تتوقع أن تجده وفقًا  صياغة فرضية:  4.
 .لتنبؤات مبنية عمى نظرية ما

تغير من فرد آلخر، أو من وضع آلخر. تتنبأ الفرضية بعبلقة بين متحولين أو أكثر، بعوامل ت
فالحكم "يكون الرجال المنعزلون اجتماعيًا أكثر استعدادًا لئلساءة إلى زوجاتيم من الرجال المندمجين 
اجتماعيًا" ىو فرضية. تحتاج الفرضيات إلى تعريفات عممياتية، أي إلى توصيف الطرق المناسبة 

تعريفات عممياتية لثبلثة متحوالت: العزلة االجتماعية، لقياس المتحوالت. ففي ىذا المثل نحتاج إلى 
 .االندماج االجتماعي، واإلساءة لمزوجة

الخطوة الخامسة ىي اختيار طريقة البحث، أو تصميم البحث، أي تحديد  انتقاء طريقة البحث:  5.
الوسائل التي سُتستخدم لجمع المعطيات. ويستخدم عمماء االجتماع عادة ست طرق بحث أساسية، 
ويجب عمى الباحث أن يختار الطريقة التي تسمح بالحصول عمى أفضل اإلجابات ألسئمتو. 

 .سنستعرض ىذه الطرق في الفقرة القادمة
يقوم الباحث في الخطوة التالية بجمع المعطيات، ويجب أن ييتم ىنا بصبلحية  جمع المعطيات:  6.

تية تقيس فعبًل ما ينوي قياسو. ففي ىذه المعطيات، وبكممات أخرى، أن يتأكد أن التعريفات العمميا
ىذا المثل يجب أن تتوثق من أنك تقيس بالفعل كبًل من العزلة االجتماعية واالندماج االجتماعي 
ساءة المعاممة، وليس شيئًا آخر. فإساءة المعاممة مثبًل تبدو واضحة، لكن ما يعتبره البعض إساءة  وا 
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تبنى؟ بكممات أخرى، يجب أن تكون تعريفاتك ال يراه البعض األخر كذلك، فأي وجية نظر ست
 العممياتية دقيقة بحيث يكون واضحًا لمجميع ما الذي تقيسو.

يجب أن تتأكد أيضًا من موثوقية المعطيات التي تجمعيا، وتعني الموثوقية ىنا أن يحصل أي 
ذا كانت  باحث آخر يستخدم تعريفاتك نفسيا، عمى حقائق منسجمة مع تمك التي عثرت عمييا. وا 

تعريفاتك العممياتية متدنية المستوى فقد تقع عمى نتائج غريبة، فقد تجد أن نسبة العنف بين األزواج 
%، ولن يكون بحثك في ىذه الحالة 01% فيما يجد باحث آخر أنيا تصل إلى 01تصل إلى 

 موثوقًا.
تختار ىنا تقنية بعد أن تجمع المعطيات ال بد من البدء بتحميميا، ويمكنك أن  :النتائج تحميل  7.

وصفية أو تقنية كمية. يمكن أن ُيستخدم التحميل الوصفي لتصنيف الروايات واألفبلم والبرامج 
التمفزيونية. والغاية ىنا ىي إعادة إنتاج عالم األشخاص الذين تدرسيم. ويمكنك ىنا استخدام بعض 

 .Nvivoالبرمجيات الحاسوبية لتنظيم المعطيات، مثل برنامج 
يل الكمي فُيستخدم لمتعامل مع األعداد، ويمكنك باستخدام البرمجيات المتوفرة اليوم أن أما التحم

تختبر في ثوان قميمة معطيات كان تحميميا يحتاج إلى أيام، وربما أسابيع. يستخدم عمماء االجتماع 
 Microcaseوالعديد من الطبلب الجامعيين واحدًا من برنامجين أساسيين شائعي االستخدام، ىما 

)الحزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعية(. وتقدم بعض البرمجيات األخرى،  SPSSو 
 .، نصائح وتوجييات حول تجميع المعطياتMethodologist's Toolchestمثل

بعد تحميل المعطيات، وكخطوة أخيرة، ال بد من عرض النتائج )أو جزء منيا عمى  مشاركة النتائج:  8.
سعًا(. عميك في ىذه المرحمة أن تكتب تقريرًا تعرض فيو ما وجدتو األقل إذا كان نطاق البحث وا

عمى األوساط العممية. يجب أن يتضمن التقرير مراجعة لمخطوات األولى التي قمت بيا، إذ 
سيساعد ذلك اآلخرين عمى تقييم بحثك بشكل أفضل، كما ُيفضل أن يستعرض ما ُنشر من قبل 

حثك بما أنجز سابقًا، ولتبرىن كيف يدعم بحثك النظريات حول الموضوع لتبين بذلك كيف يرتبط ب
 .المتعمقة بالموضوع، أو يعدليا، أو حتى يدحضيا

وعندما تنشر بحثك في كتاب، أو كما يجري عادة في مجمة عممية، يصبح جزءًا من الوسط 
 .العممي، وبإضافة نتائج األبحاث، واحدًا تمو اآلخر، تُبنى المعرفة العممية
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 حثطرق الب .3
تعتمد الطريقة التي تختارىا عمى األسئمة التي تريد اإلجابة عمييا، ونمخص فيما يمي الطرق الست التي يمكن 

  استخداميا، وىي:
 

 المسح اإلحصائي 1.3.
 المفيوم العام لممسح االحصائي.-أوال 

نفسيا تقريبًا، عمى كل ُتجمع المعمومات وفقًا إلجراءات معيارية بحيث يجري طرح األسئمة نفسيا، بالطريقة 
فرد تستعمل عبارة "مسح إحصائي" اليوم في أغمب األحيان لوصف وسيمة جمع المعمومات من عينة من 

 .األشخاص. وتكون ىذه "العينة" عادًة مجرد جزء صغير من المجموعات السكانية الخاضعة لمدراسة
خابية لتحديد كيف ينظر الجميور إلى عمى سبيل المثال، تخضع عينة من الناخبين ألسئمة قبل عممية انت

المرشحين والقضايا... وقد ُيجري مصنع ما مسحًا إحصائيًا لمسوق المحتمل قبل إدخال منتج جديد... كما 
قد تفوض ىيئة حكومية مؤسسًة متخصصة إجراَء مسح إحصائي لجمع معمومات حول الحقائق التي تحتاج 

 ع جديد مقترح.إلييا لتقييم التشريع القائم أو لسن تشري
وباإلضافة إلى أن لممسوح اإلحصائية مجموعة متنوعة من األىداف، يمكن أيضًا إجراؤىا بطرق كثيرة، بما 
في ذلك عبر الياتف أو بالبريد أو شخصيًا. وبالرغم من ذلك، تتميز كافة أشكال المسح اإلحصائي ببعض 

ع أعضاء السكان لمدراسة، يجمع المسح وخبلفًا لئلحصاء الرسمي، حيث يخضع جمي .الخصائص المشتركة
اإلحصائي معمومات من جزء صغير فقط من مجموعة معنية من السكان، ويعتمد حجم العينة عمى ىدف 

 .الدراسة
وفي المسح اإلحصائي األصمي، ال يتم اختيار العينة كيفما اتفق أو فقط من األشخاص الذين يتبرعون 

 بالمشاركة، إنما االختيار
بحيث سيكون أمام كل شخص من المجموعة السكانية فرصة معقولة الختياره. وىكذا يمكن أن  يتم عممياً 

 .تعكس نتائج العينة بشكل موثوق المجموعة السكانية األوسع
تجمع المعمومات وفقًا إلجراءات معيارية ليطرح عمى كل فرد األسئمة نفسيا بالطريقة نفسيا تقريبًا. وليس 

أفراد معينين يشكمون عن طريق الصدفة جزءًا من العينة، إنما الحصول  ىدف المسح اإلحصائي وصف
 عمى لمحة عامة عن المجموعة السكانية.

إن المعيار الميني لكافة ىيئات المسح اإلحصائي المعروفة ىي أنو يجب عدم الكشف عن ىوية المجيبين 
ئج المسح اإلحصائي عمى شكل الفرديين لدى الكشف عن نتائج المسح اإلحصائي. ويجب تقديم كافة نتا

 .موجز مجيول اليوية تمامًا، مثل الجداول والرسوم اإلحصائية
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 بعض الوسائل الشائعة إلجراء المسح اإلحصائي -ثانيا 
يمكن تصنيف المسح اإلحصائي وفقًا لوسيمة جمع البيانات. والمسح اإلحصائي عن طريق البريد أو المقابمة 

صية ىي األكثر شيوعًا. وغالبًا ما يتم أيضًا استخراج البيانات من عينات السجبلت الياتفية أو المقابمة الشخ
الطبية وغيرىا. وفي وسائل أحدث لجمع البيانات، يتم إدخال المعمومات مباشرة في أجيزة حاسوبية، إما عمى 

فة جيدًا ىو يد شخص متدرب عمى إجراء المقابمة أو بشكل متزايد عمى يد المجيب. وأحد األمثمة المعرو 
قياس مشاىدي التمفزيون الذي يتم عن طريق أجيزة موصولة بعينة من أجيزة التمفزيون التي تسجل تمقائيًا 

 .القنوات التي تتم مشاىدتيا
  المقاببلت الياتفية ىي وسيمة فعالة لجمع بعض أنواع البيانات ويتزايد استعماليا حاليًا. وىي

 امل الوقت أساسيًا ومدة المسح اإلحصائي محدودةتتناسب جيدًا مع حاالت يكون فييا ع
  المقاببلت الشخصية في منزل أو مكتب المجيب مكمفة أكثر من المسح اإلحصائي البريدي أو

 الياتفي. إال أنيا قد تكون الزمة خصوصًا إذا لزم جمع المعمومات المتنوعة
 ،قد يستعمل عامل في المسح  تجمع بعض المسوح اإلحصائية مختمف الوسائل. فعمى سبيل المثال

اإلحصائي الياتف لمعثور عمى المجيبين المؤىمين )مثل العثور عمى أفراد متقدمين في السن 
 ومشتركين في برنامج الرعاية الطبية( ثم يحدد مواعيد لممقابمة الشخصية

 
 مواضيع عممية في المسح اإلحصائي -ثالثا 

ي يتعرضن إلساءة المعاممة كل عام. طبعًا قد يتعرض بعض لنفترض أنك تريد أن تعرف عدد النساء البلت
الرجل األزواج إلساءة المعاممة، لكن دعنا نركز األن عمى النساء. قد يكون المسح واحدة من الطرق 
المناسبة ليذه الغاية، حيث تسأل األفراد سمسمة من األسئمة. لكن قبل أن تبدأ البحث، عميك أن تتعامل مع 

 .اجييا معظم الباحثين، ونعرضيا فيما يميمواضيع عممية يو 
 اختيار عينة 

من الناحية النظرية المثالية قد ترغب بمعرفة اإلجابة عمى أسئمتك من كل النساء في العالم، لكن من 
الواضح أن دراسة كيذه مستحيمة بالنظر إلى الموارد المتاحة لك، والبد لك من الناحية العممية، من 

 ترغب بدراستو.حصر المجتمع الذي 
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لنفترض أن مواردك )البشرية والمالية والزمنية( تخولك التحري عن إساءة معاممة الزوجات في جامعتك 
فقط، ولنفترض أيضًا أن عدد طبلب ىذه الجامعة كبير بحيث ال يمكنك أن تتحرى وضع كل النساء 

جموعة أفراد من المجتمع الذي المتزوجات البلتي في الجامعة. عميك اآلن إذًا أن تختار عينة، أي م
تستيدفو الدراسة. ستؤثر كيفية انتقائك لمعينة عمى نتائج دراستك، ولذلك تُعتبر عممية االنتقاء ىذه 
أساسية وىامة. فاالقتصار مثبًل عمى دراسة حاالت النساء البلتي سجمن في صف عمم االجتماع، أو 

سيؤدي بك إلى استخبلص نتائج منحرفة عن  تمك البلتي سجمن فقط في صفوف الفيزياء المتقدمة،
 الواقع الفعمي.

وبما أنك ترغب بتعميم خبلصة بحثك عمى مجتمع الجامعة كمو، تحتاج إلى عينة تمثل ىذا المجتمع 
 تمثيبًل جيدًا، فكيف تحصل عمى عينة كيذه؟

ق ضمن حرم ، لكن ىذا ال يعني أن تقف عمى زاوية طريعينة عشوائيةقد يكون األفضل ىنا انتقاء 
الجامعة لتطرح أسئمتك عمى كل امرأة تمر قربك بالصدفة، ففي العينة العشوائية يجب أن يتمتع كل أفراد 

في ىذه الحالة، وألن المجتمع الذي تدرسو مؤلف من كل  .المجتمع بالفرصة نفسيا لبلشتراك بالدراسة
الت إدراج أية امرأة كحالة لمدراسة النساء المتزوجات البلتي سجمن في الجامعة، يجب أن تتساوى احتما

 )سواء كانت في السنة األولى أو في سنة التخرج أو غيرىا(.
كيف يمكن أن تحصل عمى عينة عشوائية؟ تحتاج أواًل إلى قائمة بأسماء كل النساء المتزوجات في 

النساء البلتي الجامعة، ثم تضع رقمًا لكل اسم في القائمة ثم تعتمد عمى جدول أرقام عشوائية لتحديد 
ستدخمين في العينة. )يمكنك الحصول عمى سمسمة أعداد عشوائية بالعودة إلى الجداول التي تتضمنيا 

 .)كتب اإلحصاء، أو باستخدام برنامج حاسوبي لتوليدىا
وألن العينة العشوائية تمثل اآلن المجتمع الذي تدرسو، يمكنك أن تعمم نتائج بحثك عمى كل النساء 

 .في الجامعة، حتى أولئك البلتي لم تشممين الدراسةالمتزوجات 
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 طرح األسئمة الحيادية 
بعد أن تتخذ قرارين بشأن المجتمع الذي ستدرسو والعينة التي تمثمو، عميك أن تتحقق أن أسئمتك حيادية. 
ال ستحصل عمى إجابات منحازة ال  يجب أن تسمح أسئمتك لؤلفراد المستجوبين بالتعبير عن آرائيم، وا 
تستحق العناء. فإذا طرحت مثبًل سؤااًل مثل: "أال تعتقدين أنو يجب إرسال الرجل الذي يضرب زوجتو 

 إلى السجن؟" ستدفع باإلجابة باتجاه الموافقة عمى الحكم بالسجن.
 وتعتبر االستبيانات والمقاببلت من وسائل طرح اآلسئمة الحيادية

تي سُتطرح، بطرق مختمفة. وىناك تقنيتان أساسيتان إلدارة يمكن إدارة االستبيانات، أي قائمة األسئمة ال
االستبيانات، تتمثل األولى بالطمب إلى األفراد أن يجيبوا عمييا بمفردىم، وتسمح ىذه اإلدارة الذاتية بإدراج 
عدد أكبر من األفراد ضمن العينة دون كمفة كبيرة، لكن بالمقابل يفقد الباحثون السيطرة عمى الموضوع. فيم 

 بذلك لن يعرفوا الظروف المحيطة بكل فرد أثناء إجابتو عمى األسئمة، فقد يؤثر آخرون عمى إجاباتيم.
أما التقنية الثانية فيي المقابمة، حيث يطرح الباحث أسئمتو عمى األفراد وجيًا لوجو، أو عبر الياتف أو البريد 

رح السؤال عدة مرات بالطريقة ذاتيا، بالمقابل اإللكتروني مثبًل. تمتاز ىذه الطريقة بأنيا تسمح لمباحثين بط
تحتاج ىذه الطريقة إلى الكثير من الوقت، وقد تؤدي إلى إنقاص عدد أفراد العينة. من ناحية أخرى، قد يؤثر 
المقاِبل عمى ما يقولو الفرد، فبداًل من أن يقول كل فرد ما يشعر بو فعبًل، سيميل بوجود الباحث )أو من 

إلى إعطاء إجابات "مقبولة اجتماعيًا". وقد يرغب الشخص المستجَوب بكتابة رأيو الحقيقي يجري المقابمة( 
عمى استبيان بدون اسم، ولن يكون مستعدًا لقول ىذا الرأي ألي شخص آخر، بل إن بعض األفراد يميمون 

 إلى تقديم إجابات يعتقدون أن من يجري المقابمة يرغب بسماعيا
ىي األفضل، ويعتمد ىذا النمط من المقاببلت عمى طرح أسئمة اببلت المييكمة المقفي بعض الحاالت تكون 

، وىي األسئمة التي تمي كبًل منيا قائمة األجوبة الممكنة. تمكن إدارة ىذه المقاببلت بسرعة مغمقة النياية
 .أكبر، كما تسيل ترميز )تصنيف( اإلجابات بحيث يمكن إدخاليا إلى برنامج حاسوبي لتحميميا

عمى طرح أسئمة مفتوحة النياية، وىي األسئمة  والتي تعتمد المقاببلت غير المييكمة،ضل بعض الباحثين يف
التي تترك لآلخر أن يجيب بكمماتو وعباراتو نفسو. ومع أن ىذه األسئمة تسمح لك باستطبلع طيف اآلراء 

مثبًل أن تقارن بين اإلجابات  بمجممو، لكنيا بالمقابل تجعل مقارنة اإلجابات أمرًا صعبًا لمغاية. حاول
المختمفة التالية، والتي حصمت عمييا نتيجة طرح السؤال: "ما الذي يدفع الرجل برأيك إلى إساءة معاممة 

 زوجتو؟":
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 "إنيم رجال مرضى".
 "أعتقد أنيم عانوا مشكبلت مع أمياتيم".

 عمينا أن نشنقيم"."
 األسئمةويبين الجدول اآلتي مثاال عمى ىذين النوعين من 

 
 سؤال مفتوح النهاية سؤال مغمق النهاية

برأيك، أي من اإلجراءات التالية يجب 
اتخاذه بحق من يدان بتيمة االعتداء 

 عمى زوجتو؟
 المراقبة الصارمة 
 السجن لفترة محددة 
 اإللزام بتأدية خدمة اجتماعية 
 اإلخضاع لعبلج نفسي 
 الحكم بالطبلق 
  إنيا مسألة عائمية  –ال شيء

 الزوجينتخص 

ماذا تعتقد أنو عمينا أن نفعل بحق من 
 يدان بتيمة االعتداء عمى زوجتو؟

 
 بناء الثقة 

يدفعنا المثال السابق إلى التفكير بموضوع آخر عمى درجة عالية من األىمية ال عبلقة لو باإلجراءات 
إلعطاء أجوبة صريحة العممية المتعمقة بعمميات المسح. ىل تعتقد أن امرأة تعرضت لئلساءة مستعدة 

ألسئمة يطرحيا عمييا شخص غريب؟ فمو قمت مثبًل باعتراض طريق امرأة تسير في الشارع لتسأليا إن 
كان زوجيا قد ضربيا، لن تكون لديك عندئذ أسس متينة تشجعنا عمى أخذ نتائج بحثك بجدية. لذلك 

جوب، خاصة عندما يتعمق األمر يتوجب عمى الباحث أن يبني نوعًا من الثقة بينو وبين الفرد المست
بمواضيع حساسة، أي تمك التي قد تحرض لدى اآلخرين اإلحساس بالحرج أو الخجل، أو أية عواطف 

 حساسة أخرى.
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تعممنا التجربة أنو بعد بناء الثقة يمكن أن يتحدث المستجوب عن مواضيع شخصية وحساسة، ويمكن 
عادية وغير ذات أىمية. من األمثمة الشييرة التي يمكن أن بناء ىذه الثقة مثبًل عبر البدء بطرح أسئمة 

نعرضيا ىنا مسألة حاالت االغتصاب، ففي كل عام يجري باحثون أميركيون مسحًا لمجرائم، فيقابمون 
شخص، فيسألونيم أواًل إن كان أحدىم قد تعرض لمسرقة أو السطو،  100000ليذه الغاية عينة من 

لمستجوبين يطرحون عمى النساء أسئمة تتعمق بجرائم االغتصاب. وقد تبين وبعد بناء شكل من الثقة مع ا
 ليم أن عدد حاالت االغتصاب ىو ثبلثة أضعاف العدد الذي تذكره اإلحصاءات الرسمية.

 
 المراقبة المباشرة2.3. 

في ىذه الطريقة، يشارك الباحث الوضع المدروس من خبلل مراقبة ما يحدث، لكن ىل يمكن تطبيق ىذه 
الطريقة في دراسة موضوع حول إساءة معاممة الزوجات؟ من الواضح أن تطبيق ىذه الطريقة ال يعني أن 
يجمس الباحث في منزل أحدىم ويراقب زوجتو. ومع أن ىذا الموضوع واسع لمغاية، لكن ىناك العديد من 

 .األسئمة التي ال يمكن اإلجابة عمييا إال باستخدام طريقة المبلحظة
ميتم بدراسة أثر إساءة معاممة الزوجة، قد ترغب لذلك بمعرفة أثر المعاممة السيئة عمى عبلقة  لنفترض أنك

المرأة بزوجيا، أو عمى أحبلميا وآماليا، أو عمى نظرتيا لمرجال. يمكن لممبلحظة أن تمقي الضوء عمى 
 .أسئمة كيذه

 
 التحميل الثانوي3.3. 

جمعيا آخرون. يرغب الباحثون عادة بتجميع المعطيات في ىذه الطريقة يقوم الباحث بتحميل معطيات 
بأنفسيم، إال أن قمة الموارد، المالية خاصة، قد تجعل ذلك مستحيبًل. إضافة إلى ذلك، فقد تتضمن المعطيات 
الموجودة معمومات قيمة غير ذات صمة باألىداف األصمية لمباحث الذي جمعيا، ويمكنك تحميل ىذه 

 .ةالمعطيات ألىدافك الخاص
ليذه الطريقة مشاكميا أيضًا، إذ كيف يمكن لمباحث أن يتحقق من أن المعطيات قد ُجمعت وُسجمت بدقة، 

 وأن من جمعيا لم يؤثر عمى إجابات األفراد المستجوبين؟
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 الوثائق4.3. 
فبيدف تُعتبر دراسة الوثائق، أي المصادر المكتوبة، الطريقة الرابعة التي يمكن أن يستخدميا الباحثون. 

التحري عن بعض مناحي الحياة االجتماعية يمكن لمباحث أن يتفحص عدة أنواع من الوثائق، كالكتب 
والصحف والمذكرات اليومية والسجبلت المصرفية وتقارير الشرطة وممفات دوائر اليجرة والسجبلت التي 

 .تحتفظ بيا المنظمات األخرى
ن تتفحص تقارير الشرطة وسجبلت المحاكم. يمكنك من فمدراسة موضوع إساءة معاممة الزوجات، يمكنك أ

خبلل ىذه الوثائق أن تعرف نسبة الشكاوى التي أدت إلى اعتقال الزوج، أو نسبة الرجال المعتقمين الذين 
وتعتبر ىذه الوثائق كافية إذا كان ىذا ما تريد أن تعرفو عن  .تمت إدانتيم أو وضعيم تحت المراقبة

 .لؤلسئمة األخرى فقد ال تكون ىذه السجبلت مفيدةالموضوع، أما بالنسبة 
 

 التجربة5.3. 
يعتقد الكثير من الناس أن من يعتدي عمى زوجتو ىو مريض بحاجة إلى عبلج نفسي، لكن ال أحد يعرف 
إن كان العبلج النفسي يؤدي بالفعل إلى نتائج جيدة. وبصراحة أكثر، ال أحد يعرف كيف يحول رجبًل كيذا 

لكن في كل األحوال من اليام أن نعرف إن كان العبلج النفسي مفيدًا في ىذه الحاالت. قد  إلى زوج محب،
 ترغب لذلك بإجراء تجربة، فالتجارب مفيدة عندما نرغب بتحديد األسباب والنتائج. 

قد لنفترض أن قاضيًا ما أعجبتو فكرتك فأعطاك الحق بمقابمة الرجال الذين اعتقموا بسبب اإلساءة لزوجاتيم. 
تقوم لذلك بقسمة مجموعة الرجال عشوائيًا إلى مجموعتين، فقد يساعدك ىذا التقسيم عمى ضمان توزع 
المميزات الفردية بالتساوي بين المجموعات، ونقصد بالمميزات الفردية مميزات مثل: الوضع الفيزيولوجي 

، مستوى التعميم، العمر، )الجسماني(، عدد مرات التوقيف، درجة خطورة الجرائم المرتكبة، زمن السجن
العرق، وما إلى ىنالك من صفات فردية أخرى. وتقرر بعد ذلك أن تخضع إحدى المجموعتين. وسنسمييا 
مجموعة التجربة، إلى شكل ما من أشكال العبلج النفسي، بينما ال تخضع المجموعة األخرى، وسنسمييا 

 .مجموعة المراقبة، ألي نوع من أنواع العبلج النفسي
ق اسم المتحول المستقل عمى المتحول الذي يسبب تغيره تغيرًا في متحول آخر، وفي ىذا المثال يمعب نطم

العبلج النفسي دور المتحول المستقل، أما المتحول اآلخر والذي قد يتغير تبعًا لتغير المتحول المستقل فيو 
 سموك الرجل، ونسميو المتحول التابع.

حتاج إلى استخدام تعريف عممياتي، فإما أن تعتمد عمى التقارير الواردة من ولمتابعة تغير المتحول التابع ت
ما عمى السجبلت التي تشير إلى إعادة توقيف أحد الرجال. لكن ىذا التعريف ليس دقيقًا،  الزوجات، وا 

ة، فبعض النساء لن يبمغن عن اإلساءة مرة أخرى، كما أنو قد ال يجري توقيف رجل أساء إلى زوجتو مرة ثاني
لكنو يبقى أفضل ما يمكنك أن تقوم بو
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لنفترض أنك اخترت مؤشر إعادة االعتقال كتعريف عممياتي لممتحول التابع، ووجدت أن معدل إعادة توقيف 
الرجال الذين خضعوا لمعبلج النفسي أدنى من معدل إعادة توقيف الرجال الذين لم يتمقوا عبلجًا نفسيًا، 

ب اختبلف المعدلين ىو العبلج النفسي. أما إذا لم تجد فرقًا بين المعدلين يمكنك أن تستنتج عندئذ أن سب
 فيمكنك أن تستنتج أن العبلج النفسي لم يكن فعااًل.

نظريًا، من األفضل اختبار عدة أنماط من العبلج النفسي، فقد يكون بعضيا مفيدًا، كما يمكن مثبًل أن 
ءة بعض المقاالت أو الكتب المنتقاة، أو مشاىدة بعض تجرب المعالجة الذاتية بتوجيو الرجال إلى قرا

 األفبلم.
 

 الشروط التي ينبغي في العبلقة السببية  -أوال 
تعني السببية أن تغير قيمة متحول ما يعود إلى تغير قيمة متحول آخر، ويجب أن تتوفر في العبلقة ثبلث 

لزمنية، وغياب االرتباط الكاذب. لنحاول صفات ضرورية لمقول إنيا عبلقة سببية: االرتباط، واألسبقية ا
 .التحري عن ىذه الصفات في العبلقة بين إساءة معاممة الزوجة واإلفراط في تعاطي الكحول

 الشرط األول: االرتباط 
لدينا متحوالن ُيقال إنيما مرتبطان. فإذا كان الرجل المعتدي قد شرب الكحول نقول إن ىناك ارتباطًا بين 

 االعتداء.شرب الكحول وفعل 
 شرب الكحول +  االعتداء عمى الزوجة 

يفترض بعض الناس أحيانًا أن االرتباط ىو نفسو السببية، فيستنتجون في حالة كيذه أن إقدام الرجل عمى 
 شرب الكحول سيؤدي بو إلى االعتداء عمى زوجتو:

 االعتداء عمى الزوجة    شرب الكحول 
إثباتًا لوجود العبلقة السببية، فقد يكون أي من المتحولين مسببًا  إال أن االرتباط بين متحولين ال يعتبر

 لآلخر، فقد يقدم بعض الرجال، بعد االعتداء عمى زوجاتيم، عمى شرب الكحول:
 شرب الكحول   االعتداء عمى الزوجة 

 الشرط الثاني: األسبقية الزمنية 
 تغير أحد المتحولين تغير المتحول اآلخر(. إن الشرط الضروري الثاني ىو األسبقية الزمنية )يجب أن يسبق

تعني األسبقية الزمنية وقوع حدث ما قبل وقوع حدث آخر، فمكي يكون المتحول سببًا )المتحول المستقل( 
يجب أن يسبق تغيره المتحول الذي يتغير )المتحول التابع(. فإذا لم يقدم الرجل عمى شرب الكحول إال بعد 

كن القول إن شرب الكحول سبب لبلعتداء عمى الزوجة. ومع أن أىمية ىذا االعتداء عمى زوجتو ال يم
 الشرط واضحة، إال أنو من الصعب تأكيده في بعض الدراسات.
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 :غياب االرتباط الكاذب الشرط الثالث 
 قد يكون االرتباط بين متحولين كاذبًا، والمسبب الفعمي ىو متحول ثالث

 إلى ما يسمونو بالثقافة الذكورية: في مثالنا: يشير بعض عمماء االجتماع
 

 الثقافة الذكورية  االعتداء عمى الزوجة 
 

 قد يكون المتحول الثالث مسببًا لبلثنين اآلخرين:
 

 ضرب الزوجة
 الثقافة الذكورية

 تعاطي الكحول
 أو

 ضرب الزوجة
 الثقافة الذكورية

 الفرعية
 تعاطي الكحول

 

االرتباط الكاذب. ويعتبر إثبات ىذه الصفة صعبًا لمغاية، فحتى لو إن الشرط الضروري الثالث ىو غياب 
الحظنا االرتباط بين المتحولين، وأثبتنا األسبقية الزمنية ال نعرف بعد إن كان شرب الكحول ىو السبب، فمن 
ر الممكن أن يكون ىذا االرتباط كاذبًا، فقد يكون المسبب ىو متحول ثالث ال تمكن مبلحظتو بسيولة. ويشي

 .بعض عمماء االجتماع إلى ما يسمونو بالثقافة الذكورية عمى أنيا ذلك المتحول الثالث
 االعتداء عمى الزوجة   الثقافة الذكورية 

ففي مجتمع تغيب عنو العدالة وتسود فيو ىيمنة فئات ما عمى غيرىا، ينظر بعض الرجل إلى المرأة عمى 
. في الواقع، قد يكون ىذا المتحول الثالث مسببًا لئلفراط في أنيا كائن أدنى يمكنو أن يحمميا سبب إحباطو

 شرب الكحول ولبلعتداء عمى الزوجة.
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لكن بما أن كل رجال المجتمع خاضعون لمثقافة نفسيا، وال يقدم إال بعضيم عمى ضرب زوجتو، ال بد من 
المجتمع، والتي تشجع وجود متحوالت أخرى ذات صمة بالموضوع. فربما تؤدي بعض الثقافات الفرعية في 

 .عمى العنف واحتقار المرأة، إلى ظاىرتي ضرب الزوجة وتعاطي الكحول
في كل األحوال، ال بد من اإلشارة إلى أن السموك البشري معقد لمغاية، فمن المحتمل أن يكون لمسموك عدة 

 مسببات، وقد تكون متداخمة أحيانًا.
 

 قوة عبلقة االرتباط -ثانيا 
ببساطة، ظيور متحولين أو أكثر معًا، وكمما تكرر ظيورىما معًا أكثر كمما كانت العبلقة  يعني االرتباط،

 .بينيما أقوى
ولئلشارة إلى قوة العبلقة، يستخدم عمماء االجتماع عددًا يسمونو معامل االرتباط، فإذا ترابط متحوالن دومًا، 

يجابيًا تامًا، وتكون قيمة معامل االرتباط عندئذ ىي أي كانا يظيران معًا عمى الدوام، يقال إن بينيما ارتباطًا إ
الواحد. تظير ىذه الدرجة من االرتباط في العديد من الظواىر الطبيعية، كالعبلقة بين نقص المياه وموت 
األشجار، لكن ظواىر الحياة االجتماعية أكثر تعقيدًا بكثير من الظواىر الطبيعية أو الفيزيائية، وعن 

 .ارتباطًا بيذه الشدة بين مظاىر السموك البشري المستحيل أن نجد
قد تظير بين متحولين أيضًا عبلقة ارتباط سمبي تام، وىذا يعني أن ظيور متحول ما يترافق دومًا بغياب 

(. ويشكل البحث عن االرتباط بين المتحوالت واحدًا -0اآلخر. وُيشار عندئذ إلى شدة ىذا االرتباط بالعدد )
 أىمية في األبحاث االجتماعية. من أكثر المواضيع

 
 القياسات المستترة6.3. 

يستخدم الباحثون أحيانًا قياسات مستترة، وذلك بمراقبة سموك أشخاص ال يعرفون أنيم تحت المراقبة. فعمى 
سبيل المثال درس بعض الباحثين معدل استيبلك الكحول في مدينة، تشير التقارير الرسمية إلى عدم 

مكحول، من خبلل عد الزجاجات الفارغة الممقاة في القمامة، كما قام بعضيم بقياس تقمص استيبلك سكانيا ل
قطر المساحة التي يشغميا طفل في مقعده لدراسة ما تولده روايات األشباح من خوف لديو. وقد اعتمد 

شعة تحت البعض عمى المنجزات التكنولوجية إلجراء قياسات مستترة، فعمدوا إلى زراعة أجيزة تعقب باأل
الحمراء في بطاقات الشراء لتعقب حركة الزبائن ضمن المتاجر، وقد استفاد البائعون من نتائج ىذه المراقبة 

 .لتوزيع المواد ضمن المتاجر بطريقة أفضل
قد ُيعتبر استخدام وسائل كيذه إلجراء بحث عن إساءة معاممة الزوجات أمرًا غير أخبلقي، فمراقبة سموك 

 .ىم في أماكن عامة مقبولة، أما مراقبة سموكيم في مواقفيم الخصوصية فغير مقبولةالناس لدى تواجد
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.4 انتقاء طريقة البحث األفضل 
كيف يقرر الباحث االجتماعي أي طريقة سيستخدم من بين ىذه الطرق؟ ىناك أربعة عوامل أساسية تؤثر في 

 قرار الباحث:
 : لذا يجب أن يمجأ الباحث إلى الطرق التي لديو ما تُعتبر الموارد عامبًل حاسمًا،  العامل االول

يكفييا من الموارد، فقد يرغب الباحث مثبًل بإجراء مسح إحصائي، لكنو يجد بالمقابل أن الموارد 
 المالية المتاحة لو ال تسمح بإجراء ىذا المسح، فيمجأ بالنتيجة إلى دراسة الوثائق المتوفرة.

 : ى األفراد موضوع الدراسة، فإذا كان أولئك األفراد يعيشون في إمكانية الوصول إل العامل الثاني
أماكن متباعدة من الببلد، قد يمجأ الباحث إلى إرسال االستبيانات عبر البريد اإللكتروني، أو إلى 

 .إجراء المسح عبر الياتف، مع أنو يفضل إجراء المقاببلت وجيًا لوجو
 : ئمة التي يرغب الباحث بالتحري عنيا واإلجابة يتعمق بيدف البحث، أي باألس العامل الثالث

عمييا، فقد تكون إحدى الطرق مناسبة لبعض األسئمة وغير مناسبة لبعضيا اآلخر. فالمبلحظة 
المباشرة مثبًل، جيدة الستطبلع ميول وأىواء الناس، بينما يفضل استخدام التجارب لئلجابة عمى 

 .أسئمة تيدف إلى تمييز األسباب والنتائج
 خمفية الباحث ونوع التدريب الذي تمقاه يمعبان دورًا ىامًا في قراره .في الجامعة  امل الرابع :الع

يدرس الطبلب عدة طرق بحث، لكنيم لن يكونوا قادرين إال عمى تطبيق بعضيا، ولذلك يستخدم كل 
ن تمقوا منيم، بعد تخرجو، الطرق التي تدرب عمييا أكثر أثناء الدراسة. ولذلك يميل الطبلب الذي

التي تركز عمى اإلحصاءات واألعداد والقياسات، إلى استخدام ، طرق البحث الكميةعمى تدريبًا 
التي تركز عمى  ،البحث الوصفيةالمسح اإلحصائي، بينما يميل أولئك الذين تدربوا عمى طرق 

 الوصف والمبلحظة وتفسير سموك األفراد، إلى استخدام طريقة المراقبة المباشرة.
يجد الباحث نفسو، نتيجة لطبيعة البحث الذي يجريو، في مواقف صعبة، فبعض األبحاث تحاول الدخول قد 

إلى جوانب خاصة من حياة الناس، وتسبب ليم اإلزعاج. وقد تتناول بعض األبحاث مواضيع عامة، لكن 
 نتائجيا تشكل فيما بعد تيديدًا لمن ليم دور ومصمحة في ترسيخ وضع قائم.
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 تماع بين النظرية والبحثعمم االج .5
( إن األبحاث بدون نظرية ال تعدو كونيا تجميع Wright Mills, 1959يقول عالم االجتماع رايت ميمس )

لحقائق غير مترابطة، أما النظريات بدون أبحاث فتبقى فارغة ومجردة، وال يمكنيا أن تعبر عن الحياة كما 
 .ىي بالفعل

أساسيان بالنسبة لعمم االجتماع، إذ يجب اختبار كل نظرية، وىذا غير لذلك فإن كبًل من النظرية والبحث 
ممكن إال من خبلل األبحاث. وعندما يجري عمماء االجتماع أبحاثًا غالبًا ما يخمصون إلى نتائج مدىشة ال 
 بد من شرحيا، وىذا ما ال يمكن أن يكون إال من خبلل النظرية، وعندما يدرس العمماء الحياة االجتماعية

 يجمعون ما بين النظرية والبحث
 
 كيف تمتقي النظرية مع الواقع؟ .6

يمكننا أن نتحدث بقدر ما نشاء عن نظريات البحث، لكن في كثير من األحيان نواجو حاالت واقعية تدفعنا 
 .إلى البحث عما لم تذكره النظريات. لنناقش معًا دراسة الحالة التالية

 ىل من يرتكب جريمة االغتصاب مريض؟
 ل تعتقد أن الرجل الذي يرتكب جريمة اغتصاب ىو رجل مريض؟ ىل ىو مختمف فيزيولوجيًا عن ى

 الرجال اآلخرين؟
 إذا كان جوابك بالنفي، فيل لديك فرضية بديمة؟ 
  من بين طرق البحث التي اطمعت عمييا سابقًا، ما ىي الطريقة األنسب إلجراء بحث حول ىذا

 الموضوع، ولماذا؟
  الشخص الذي يقوم بإجراء بحث كيذا قد يؤثر عمى نتائج البحث؟ىل تعتقد أن جنس 

بالتفسير التقميدي الشائع الذي يقول إن  Joseph Marollaو  Diana Scullyلم يقتنع عالما االجتماع 
المغتصبين مرضى، أي أن لدييم تشوىات فيزيولوجية، أو بكممات أخرى، مختمفون عن الرجال اآلخرين. وقد 

ول إن االغتصاب ىو سموك بشري يشبو غيره من مظاىر السموك، ويجري تعممو من خبلل وضعا فرضية تق
 .التعامل مع اآلخرين، بمعنى أن بعض الرجل يتعممون أن ينظروا إلى االغتصاب كسموك جيد

قد يكون من األفضل الختبار ىذه الفرضية مقابمة عينة عشوائية ممن ارتكبوا جرائم اغتصاب، لكن ىذا 
مميًا، فميست ىناك قائمة، أو قوائم، بأسماء كل أولئك الرجال، وبالتالي ال يمكن أن يكون لكل مستحيل ع

بالبحث. كما أنو ال يمكن االعتماد عمى سجبلت السجون النتقاء عينة  أولئك األفراد الحظ نفسو لبلشتراك
لقي البعض عمييم لم ُيدانوا، عشوائية، ألن العديد من ىذه الجرائم ال تُكشف وال يوقف مرتكبوىا، وبعض من أ

وبعض من أدينوا وضعوا تحت المراقبة ولم ُيسجنوا، كما أن البعض قد يكونون أبرياء. لذلك قرر العالمان 
 .مواجية معضمة عمم االجتماع التقميدية، فإما التخمي عن الدراسة، أو إجرائيا ضمن شروط غير مثالية
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رت ليما فرصة مقابمة رجال أدينوا وىم في السجن، تخموا عن فكرة لقد اختارا إجراء الدراسة، لكن عندما توف
رسالة إلى أشخاص يقضون فترات أحكاميم في سبعة سجون  0011مقابمتيم، وقاما بداًل من ذلك بإرسال 

% من السجناء عمى إجراء المقابمة. 50في والية فرجينيا، وىي الوالية التي كانا يدّرسان فييا. وافق حوالي 
لعالمان بتوزيع أولئك الرجال تبعًا لمعمر، ومستوى التعميم، والعرق، وشدة األذى الذي ألحقو كل منيم فقام ا

 .بضحيتو، والسجل اإلجرامي السابق
 Marollaو  Scullyنظرًا لكون جنس الشخص الذي يجري المقابمة قد يحرف نتائج البحث، قابل كل من 

ساعة ليجمعا معمومات عن السجناء تتضمن تاريخ كل  011 نصف أفراد العينة. وقد استغرق األمر حوالي
منيم، النفسي واإلجرامي والجنسي. ولبلحتياط من المعمومات الكاذبة، قاما بالتحقق من تطابق ما يقولو كل 
فرد من العينة مع ما ورد في سجمو. وقد استخدما اثني عشر سممًا لقياس مواقف الرجال من المرأة، وعن 

ضية االغتصاب. ولموقوف عمى الحاالت التي ينظر إلييا الرجال عمى أنيا حاالت أنفسيم، ومن ق
اغتصاب، أو تمك التي يرى الرجل أن الضحية فييا ىي المسؤولة، قام العالمان بعرض تسع قصص لمقاءات 

 .جنسية عنيفة وسألوا الرجال عمى من تقع المسؤولية في كل منيا
رض مع الحس السميم، فمعظم أولئك الرجال ليسوا مرضى عمى أمرًا يتعا Marollaو  Scullyاكتشف 

اإلطبلق، ولم يتعرضوا الستفزازات قاسية ال تمكن السيطرة عمييا، كما كانت السجبلت الطبية النفسية 
لممغتصبين مشابية لسجبلت الرجال اآلخرين. وقد استنتج العالمان أن المغتصبين ىم رجال معتدلون 

النظر إلى االغتصاب كسموك مناسب في أوضاع معينة. فبعضيم أقدم عمى  عاطفيًا، لكنيم تعمموا
 .االغتصاب عفويًا ودون نية مسبقة، فيما أقدم البعض عمى وضع خطة لبلغتصاب

وبالنسبة لمبعض يبدو االغتصاب كردة فعل، فيما يمجأ إليو آخرون كوسيمة لبلنتقام، ليس بالضرورة من 
 .المرأة

ما يؤكد ما كانت بعض الناشطات يشرن إليو منذ سنوات، وىو أن مبدأ  Marollaو  Scullyكما وجد 
ليكم ىنا ما قالو أحد الرجال: أعطاني  السمطة، أو القوة، يشكل عنصرًا أساسيًا في سموك االغتصاب. وا 
االغتصاب القدرة عمى فعل ما أردت فعمو دون أن أشعر أنو عمي أن أسعد الشريك أو أستجيب لو. فقد 

نني مييمن وكل شيء تحت سيطرتي، فاالغتصاب كان بالنسبة لي يعني القدرة عمى ممارسة شعرت أ
 الجنس دون االىتمام باستجابة المرأة. لقد كنت مسيطرًا تمامًا.

كان من الميم اكتشاف أن معظم حاالت االغتصاب ناجمة عن سمك إرادي، وأن مرتكبييا ليسوا مرضى، 
 يس الرغبة واالنفعال، وأن السموك ليس ناجمًا عن أمراض عقمية.وأن السمطة والقوة ىي الحافز ول

 Scullyوبمقارنة العينة التي لدييم مع عينة من رجال لم يرتكبوا ىذه الجريمة ووضعوا تحت المراقبة، خمص 
إلى نتيجة أخرى ىامة: إن معظم مرتكبي جرائم االغتصاب يؤمنون أن المرأة مسؤولة عن ذلك  Marollaو 

طريقة سموكيا والثياب التي ترتدييا. كما الحظا أن المرأة التي تتعرض لبلغتصاب غالبًا ما تغير  من خبلل
 نظرتيا بعد االشتراك في عبلقة جنسية ودية، وأن معظم الرجال الميتمين باالغتصاب أبرياء.
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 الخالصة: ربط البحث بالنظرية .7
لى ما نحفظو. إن البحث يحرض عمى إن خبلصات كيذه أبعد بكثير من مجرد إضافة حقائق جديدة إ

تطوير نظريات جديدة، وبالتالي الحاجة إلى المزيد من األبحاث. ويفترض عمماء االجتماع انو لممعتقدات 
دور ىام في ىذه الظاىرة. تسمط ىذه الفرضية الضوء عمى الحاجة إلى تحديد الكيفية التي تنتقل بيا ىذه 

فرعية تساعد عمى استمرارىا؟ ىل تساىم وسائل اإلعبلم في تغذية ىذه المعتقدات، وأي الثقافات الذكورية ال
الثقافة؟ وىل يمكن أن تساعد العائمة والتربية والدين في حماية الرجال من ىذه المعتقدات؟ أم أنيا تساىم في 

ذا كان األمر كذلك فكيف؟  تغذيتيا بصيغة ما، وا 
الذي خرج عمى المألوف وأجري ضمن ظروف غير لقد بدأ عمماء االجتماع باالعتماد عمى ىذا البحث 

نموذجية. وقد تزودنا األبحاث والنظريات التي طورىا ىذا البحث بمبادئ التغييرات التي يجب إجراؤىا لمتقميل 
 من خطر جرائم االغتصاب في مجتمعاتنا.
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 العلوم السياسية : السادس عشرالفصل 
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 الكممات المفتاحية:
العموم السياسية، السياسة، عمم السياسة المقارن، العالقات الدولية، النظرية السياسية، الحكومة، اإلدارة 

نظام الحكم الدستوري، الدستور، الميبرالية، الديمقراطية،  العاممة، السموك السياسي، المدرسية، العممانية،
االشتراكية، الديمقراطية المباشرة، الديمقراطية النيابية، حكم األغمبية، حكم األكثرية، التمثيل النسبي، 
 المحافظون، األحزاب السياسية، الدبموماسية، الوسطاء، وزارة الخارجية، المؤتمرات الدولية، األمم المتحدة،

 .المعاىدة، المعاىدة األمنية، القانون الدولي، العقوبات الدولية
 

 ممخص:
يتعرف الطالب في ىذه الوحدة عمى ماىية العموم السياسة، وأىم المبادئ والمفاىيم التي تتطرق ليا ىذه 

مفاىيم العموم، كما تركز ىذه الوحدة عمى الديمقراطية كمفيوم سياسي، باإلضافة إلى عرض سريع ألبرز 
 .العالقات الدولية والسياسة الخارجية
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 أهداف تعميمية:
 يتعرف الطالب في ىذا الفصل عمى>

.1 العموم السياسية 
 تعريف العموم السياسية 
 مجاالت العموم السياسية 
 تطور العموم السياسية 

 البدايات األولى والمدرسية 
 العممانية 
 نظام الحكم الدستوري 
 الميبرالية 
  واالشتراكيةالديمقراطية 

.2 الديمقراطية 
 التعريف واألنماط 
 مفاىيم عامة 
 مظاىر الديمقراطية 
 طريقة عمل الديمقراطية 
.3 العالقات الدولية 
 تعريف العالقات الدولية 
 الدبموماسية 
 المؤتمرات والمنظمات الدولية 
 المعاىدات الدولية 
 القانون الدولي والعقوبات الدولية 
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 :المخطط
 تعريف العموم السياسية 
 مجاالت العموم السياسية 
 تطور العموم السياسية 
 الديمقراطية 
 العالقات الدولية 
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 تعريف العموم السياسية .1
بأنيا فرع من فروع العموم االجتماعية ييتم بدراسة نظرية السياسة وتطبيقاتيا ووصف  تعرف العموم السياسية

الطابع األكاديمي عمى ىذه الدراسات. وتحميل األنظمة السياسية والسموك السياسي. وعادة ما يغمب ىذه 
ويحاول عمماء السياسة اإلجابة في ىذا السياق عن أسئمة محددة، مثل> ما األسباب التي تبرر ممارسات 

 الدولة؟ ومن الذين تخدم الدولة مصالحيم؟.
ط تتناول العموم السياسية بالدراسة والتحميل األنماط المختمفة لمحكومات واألحزاب وجماعات الضغ

واالنتخابات والعالقات الدولية واإلدارة العامة. تنطوي ىذه األنشطة في إطارىا الفردي والجماعي عمى 
إضافة ليذا، ييتم ىذا العمم بدراسة القيم األساسية، مثل المساواة والحرية والعدالة  عالقات إنسانية أساسية.

 والسمطة.
 األخرى والديمقراطية.ونستعرض فيما يمي عالقة العموم السياسية بالعموم 

ترتبط العموم السياسية ارتباطًا وثيقًا بالعموم األخرى، مثل  عالقة العموم السياسية بالعموم األخرى> -أواًل 
االقتصاد والتاريخ والقانون والفمسفة وعمم االجتماع. فالعموم االقتصادية تتناول المسائل المتعمقة بالتحكم 

مثل تبادل السمع والخدمات، أما التاريخ فذو صمة وثيقة بعموم السياسة، ألن  والسيطرة عمى الموارد المادية،
الحوادث التاريخية تعد مادة أولية البد لمباحث السياسي من اإلحاطة بيا. ويقدم القانون اإلطار الفكري الذي 

ما يزود عمم االجتماع يرتكز عميو عالم السياسة في التحميل. وتربط الفمسفة العموم السياسة بالعموم األخرى، ك
 الباحث السياسي بمختمف جوانب التطور االجتماعي ذات األثر المباشر عمى الحياة السياسية.

ارتبطت أىمية دراسة العموم السياسية في األزمنة الحديثة بصعود نجم  العموم السياسية والديمقراطية> -ثانيًا 
اسية تؤدي دورًا ميمًا في تحميل العمميات الحكومية، حيث الديمقراطية وانتشارىا نظامًا لمحكم؛ فالعموم السي

يناط بعالم السياسة دراسة وتحميل عمميات األجيزة الحكومية. كما ينصب االىتمام في ىذا الصدد عمى 
صالحو. ويعد ىذان  اإلحاطة بالحقائق األساسية المتعمقة بالحكومة، مما ُيمكِّن من تقويم األداء الحكومي وا 

ن أىم مرتكزات الديمقراطية. إضافة لذلك تناط بعمماء السياسة ميمة تطوير برامج التثقيف العامالن م
 السياسي، وتدريب األجيال الجديدة التي بدونيا ال يمكن لمديمقراطية أن تزدىر.
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 مجاالت العموم السياسية .2
 تنقسم العموم السياسية إلى ستة ميادين ىي>

 <يستخدم عمماء السياسة المدخل التاريخي في دراسة ىذين الميدانين،  النظرية السياسية والفمسفة
حيث يرى معظميم أن تاريخ الفكر السياسي والفمسفة، يشكالن المنبع األساسي الذي يجب أن تنيل 

ويعد الرجوع لممصادر األساسية في النظرية والفمسفة أمرًا ميمًا، ألنو يمكن  .منو الدراسات السياسية
اإللمام باألسس العامة لمعموم السياسية. وتشمل قائمة المصادر ليذا العمم مؤلفات  الدارسين من

الغربيين مثل> أفالطون وأرسطو شيشرون وتوما األكويني والقديس أوغسطين ومكيافيممي وتوماس 
يمانويل كانط وىيجل وكارل ماركس وكتابات  ىوبز وجان جاك روسو وجون لوك ومونتسكيو وا 

جون ستيوارت ميل. وتمّكن ىذه المصادر الكالسيكية الباحثين في العموم السياسية جيرمي بينثام و 
من التعمق في قضايا السياسة التجريبية، بحيث يستطيعون الوصول إلى تعميمات صحيحة ودقيقة 
ترتكز عمى حقائق ثابتة، تتناول شتى المواضيع، مثل كيفية الوصول إلى السمطة واألسباب 

 .ارىاالمفضية إلى انيي
 <يرتكز فيم الحقائق والممارسات السياسية في المقام األول عمى مقارنة  عمم السياسة المقارن

المؤسسات والممارسات السياسية في قطرين أو أكثر. ويتخصص بعض عمماء عمم السياسة 
ت، المقارن في مجموعة من النظريات السياسية مثل نظريات التحديث، والتنمية، والبنيوية، والثقافا

 والتبعية وتطبيقيا منيجيًا عمى دول أو مناطق يختارىا الباحث.
 <يشمل ىذا الفرع دراسة الدبموماسية والقانون الدولي والمنظمات الدولية والمحركات  العالقات الدولية

والمؤثرات التي ليا أثر مباشر أو غير مباشر في صنع السياسة الدولية. وقد ركز العمماء منذ عام 
دراسة المواضيع المتعمقة باألمم المتحدة. كما تركز ىذا االىتمام في الستينيات  م عمى91;5

والسبعينات من القرن العشرين عمى دراسة الصين والبمدان النامية في إفريقيا وأمريكا الوسطى 
كما أصبحت التيارات الفكرية المعاصرة التي  .وأمريكا الجنوبية والشرق األوسط وجنوب شرقي آسيا

اإلمبريالية والوطنية، موضوعات ميمة في دراسة العالقات الدولية. وقد تناول ىذا الفرع من  تشمل
إضافة لذلك، قام  .العموم السياسية دراسة السياسات الدفاعية، والمشكالت المتعمقة بالسمم والحرب

 .عمماء السياسة بدراسة أثر الضغوط االقتصادية عمى العالقات الدولية
  يعد ىذا الفرع من المجاالت التي يولييا عمماء السياسة  الوطنية والعموم السياسية>الحكومات

اىتمامًا خاصًا يفوق اىتماميم بدراسة الحكومات األخرى. وُيعزى ىذا األمر إلدراكيم أىمية دراسة 
 .حكوماتيم الوطنية وتطورىا
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 <عمم السياسة المقارن والشؤون السياسية تعد اإلدارة العامة فرعًا أو جزءًا من دراسة  اإلدارة العامة
الداخمية. ويعزى استقالل اإلدارة العامة عن ميادين العموم السياسية إلى اتساع وتعقد أنشطة اإلدارة 
الحكومية المعاصرة. تتناول اإلدارة العامة بالدراسة عدة موضوعات، مثل> واجبات الموظفين 

دارة شؤون األفراد . وىناك تعاون وثيق بين الموظفين العموميين وعمماء العموميين والمحاسبة، وا 
السياسة من المتخصصين في اإلدارة. ويقوم ىؤالء الخبراء بدراسة اإلدارات المختمفة لمحكومات 
الوطنية، كما يحممون مدى تأثير التنظيمات والسياسات الداخمية لمدوائر الحكومية في اإلسيام أو 

 الحكومية.إعاقة تطبيق القرارات والبرامج 
 <يحاول الدارسون في ىذا الحقل معرفة كيفية استجابة الجميور لبعض المؤثرات  السموك السياسي

السياسية. ويمكن االستشياد في ىذا الصدد بمحاوالت بعض عمماء السياسة إحصاء عدد الناخبين 
از التمفاز. الذين كان معيارىم الختيار المرشح حسن المظير الذي بدا بو عندما خاطبيم عبر جي

وتعكس الدراسات السموكية التيارات الجديدة في دراسات العموم السياسية التي تأثرت باإلسيامات 
والتطورات في مجال العموم السموكية، مثل عمم دراسة اإلنسان )األنثروبولوجيا(، وعمم النفس 

الرئيسية في السياسة. واالجتماع. وقد طور عمماء السياسة مناىج تمّكنيم من دراسة أنماط السموك 
شممت ىذه الدراسة عدة ميادين، مثل االتصاالت والسموك االنتخابي والدعاية ومختمف األنشطة 

 السياسية األخرى. 
 
 تطور العموم السياسية .3

 البدايات األولى والمدرسية1.3. 
ب سيد العموم العتقاده أطمق الفيمسوف اإلغريقي أرسطو عمى عمم السياسة لق بدايات العموم السياسية> -أواًل 

أن كل العموم قد نيمت من ينابيعو. وقد سخر عدد من العمماء لمدة طويمة من ىذه الفكرة، إال أن ىذه 
الصورة تغيرت في عالمنا المعاصر، حيث تطابقت رؤى عدد كبير من العمماء مع مقولة أرسطو وذلك 

والتحكم السياسي في نتائج العموم، يمكن أن  بسبب إدراكيم لألخطار التي يمكن أن تترتب عمى اندالع حرب
مم، ومن ثمَّ يمكن أن يعد من أىم اإلنجازات اإلنسانية. كان أرسطو وأستاذه أفالطون  يترتب عمييا إقرار السِّ
يعتقدان أن عمم السياسة يولي اىتمامًا كبيرًا لتطوير نموذج مثالي لنظام سياسي يتسم باالستقرار والتطبيق 

 العدالة.المطمق لقيم 
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انبثقت حركة المدرسية )أو السكوالستية( من محاولة التوفيق بين الفكر اإلغريقي والفمسفة  المدرسية> -ثانيًا 
المسيحية في العصور الوسطى. وانصب جل اىتماميا عمى التوفيق بين التراث اليوناني والمسيحي المتعمق 

يني من أشير أنصار ىذه المدرسة. وقد أولى ىذا بالسمطة والقيم األخالقية. ويعد القديس توما األكو 
الفيمسوف القانون اىتمامًا كبيرًا وعده أعمى مرتبًة من المواضيع السياسية األخرى. كما أسيم ىذا الفيمسوف 
في أطروحتو الالىوتية التي تعد من أىم كتاباتو في تطوير وشرح نظريات أرسطو بيدف التوفيق بينيا وبين 

وقد نوه األكويني بأىمية بعض حقوق وواجبات األفراد في العمميات الحكومية، كما أكد عمى  القيم المسيحية.
أىمية التزام الحكومة في الحكم بين الناس طبقًا ليذه الحقوق والواجبات. ويمكن القول في ىذا الصدد بأن 

األولى لألساس التزامو بأىمية وضع قيود عمى تضخم السمطة الحكومية، وقد أسيم في وضع المبنات 
 الدستورية المعاصرة.

 
 العممانية 2.3.

شكل مكيافيممي، الذي ذاع صيتو في فمورنسا بوصفو سياسيًا محنكًا، تحديًا عظيمًا لنظريات العصور 
الوسطى الفمسفية في القرن السادس عشر الميالدي ومطمع القرن السابع عشر الميالدي، حيث استعاض ىذا 

 المسيحية المثالية بمبادئ سياسية واقعية تستند إلى القوة السياسية في الممارسة.السياسي عن قيم 
تأثر الفيمسوف البريطاني ىوبز بأفكار مكيافيممي. كان ىوبز يرى أن محور حياة الفرد ينصب في البحث 

طمق بين يمثل طرح ىوبز لمسياسة جوىر الِعممانية، والتي تعني الفصل الم .الدائم والمستمر عن السمطة
السياسة والدين. ويرجع التأثر في ىذا الصدد إلى إسيام ثالثة من المفكرين في وضع اإلطار المنطقي لتمك 
األفكار، وىم رجل القانون الفرنسي جين بودين، وعالم السياسة األلماني جوىانس أتيسيوس، والمحامي 

 اليولندي ىوجو جروتيوس الذي وضع أسس عمم القانون الدولي.
 

 نظام الحكم الدستوري3.3. 
وقد تطورت  .تشكل القوانين أو التقاليد في مثل ىذا النمط من األنظمة السياسية قيدًا عمى سمطات الحكومة

األنظمة الدستورية منذ منتصف القرن السابع عشر الميالدي، في مواجية األنظمة المتسمطة، إذ بمغت ردود 
 م.::58ريطانيا متمثمة في ثورة الفعل إزاء النظم االستبدادية ذروتيا في ب

كان لعدد من المفكرين البريطانيين أثر كبير في تطور النظريات الغربية الدستورية. ومن بين ىؤالء ريتشارد 
ىوكر وجون ميمتون وجيمس ىارينجتون وجون لوك. ويعد األخر من أكثر المنظِّرين السياسيين أثرًا في 

نسان األساسية، كما انعكس إسيامو في صياغة وثيقة االستقالل عصره، إذ ركزت كتاباتو عمى حقوق اإل
 .األمريكية ودستورىا
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 الميبرالية4.3. 
تأثرت الميبرالية )التحررية(، بوصفيا فمسفة سياسية، في تطورىا  تطور الفمسفة الميبرالية التحررية> -اواًل 

غبة في تغيير األفكار واالقتراحات بنظريات جون لوك. وتمثل ىذه الفمسفة السياسية في مضمونيا، الر 
والسياسات، لمواجية المشكالت المعاصرة. وقد أسيم مونتسكيو، أحد أىم المفكرين الفرنسيين الذين يطمق 

قاعدة عريضة ألفكار جون لوك. تطورت في أعقاب ذلك األفكار الميبرالية  عمييم لقب الفالسفة، في تطوير
روسو. وكذلك نظريات المنفعة التي صاغيا المفكر االسكتمندي التي عززىا فيمسوف آخر ىو جان جاك 

 ديفيد ىيوم واإلنجميزي جيرمي بينثام.
إن األىداف التي ترمي إلييا السياسة ىي تحقيق أعظم قدر من السعادة  ىدف الميبرالية التحررية> -ثانيًا 

ألكبر عدد من الناس. وقد مثل جون ستيوارت ميل أشير الفالسفة االقتصاديين البريطانيين ُمجِماًل لألفكار 
 الميبرالية، متتبعًا جذورىا وتطورىا.

اإلشارة في ىذا الصدد إلى أن ثالثة من الفالسفة وتجدر  دور الفالسفة األلمان في تطور الميبرالية> -ثالثًا 
األلمان، وىم إيمانويل كانط وجوىان غوتميب فيشتو وىيجل، قدموا إسيامات في األفكار الميبرالية التي 
تختمف في مضمونيا عن الميبرالية الكالسيكية. اشتممت أفكار فيشتو وىيجل عمى مبادئ اشتراكية ووطنية، 

مم العالمي من خالل تنظيم دولي. وقد بينما انطوت أفكار ال فيمسوف كانط عمى نظرية تسعى إلى تحقيق السِّ
مم الدائم الصادر في ستوكيمم عام   .م عن ىذه األفكار1;59عبر ىذا الفيمسوف في مصنَّفو الكالسيكي السِّ

 
 الديمقراطية واالشتراكية5.3. 

في بعض مضامينيا تحمل بعدًا أشمل من الفردية كانت نظريات روسو السياسية  تطور الديمقراطية> -اواًل 
م، اعتناقو األفكار 5981المتطرفة التي كان قد تبناىا. حيث أكد في كتابو العقد االجتماعي الصادر عام 

الديمقراطية التي سماىا روسو اصطالحًا اإلرادة العامة. وقد انبثقت فكرة الديمقراطية من ىذه اإلرادة العامة 
 تحديدًا.

يمكن القول في ىذا السياق> إن نظريات الديمقراطية قد تشعبت إلى مناىج شتى  مناىج الديمقراطية> - ثانياً 
بينما سادت فكرة الديمقراطية  فقد تبنت الواليات المتحدة األمريكية فكرة الميبرالية والنظم الدستورية والديمقراطية

 االشتراكية في أوروبا الغربية
كان لمفيمسوف االقتصادي األلماني كارل ماركس دور كبير في تطور فكرة  ة>تطور االشتراكي -ثالثًا 

م، والذي ألفو :5:9االشتراكية. وقد عكس ىذا الفيمسوف أفكاره في كتابو البيان الشيوعي الصادر عام 
 بالتعاون مع زميمو فريدريك إنجمز.
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 مناىج االشتراكية> -رابعًا 
  استندت الشيوعية في االتحاد السوفييتي السابق إلى التعاليم  الماركسية المينينية> -الشيوعية

م بتعديميا بحيث تناسب مستجدات 59;5الماركسية. وقد قام لينين الذي قاد الثورة الروسية في عام 
 الساحة الروسية

 <يون ويمكن القول أن التعاليم الماركسية التي تبناىا الديمقراطيون االشتراك الديمقراطيون االشتراكيون
 في عدد من دول أوروبا الغربية تختمف عن الماركسية المينينية اختالفًا جوىرياً 

 
 الديمقراطية .4

 التعريف واألنماط1.4. 
تعرف الديمقراطية بأنيا شكل من أشكال الحكم، وأسموب في الحياة، وىدف أو مثل  الديمقراطية> -اواًل 

ذي يتخذ نوعًا من الحكم الديمقراطي. وتعني كممة ويشير االصطالح أيضًا إلى البمد ال .وفمسفة سياسية
ديمقراطية حكم الشعب، وقد وصف الرئيس األمريكي أبراىام ِلْنُكولن مثل ذلك الحكم بأنو حكم الشعب 

 .بالشعب ولمشعب
 .يشارك المواطنون في الحكم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أنماط الديمقراطية> -ثانيًا 
 <يجتمع الناس في ظل الديمقراطية المباشرة في مكان واحد لينسوا قوانين  الديمقراطية المباشرة

 المدينة )أثينا( في اليونان القديمة –مجتمعيم. وىذا ما كان يجري في الدولة 
 <عمى العكس من الديمقراطية المباشرة فإن الديمقراطية الحديثة غالبًا ما تأخذ  الديمقراطية النيابية

ألنو من الصعب جمع أفراد المجتمعات الكبيرة، كالمدن والواليات واألقاليم أو شكل ديمقراطية نيابية 
األقطار، في مجموعة واحدة. بداًل من ذلك، يقوم ىؤالء األفراد باختيار عدد معين من بينيم لينوبوا 
عنيم في اتخاذ القرارات بشأن القوانين واألمور األخرى. ويجوز لمجموعة النواب أن تسمى مجمسًا، 

 أو ىيئة تشريعية، أو برلمانًا، أو مؤتمراً 
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 التوصيف العام 2.4.
تستند معظم نتائج االنتخابات في األنظمة الديمقراطية عمى حكم األغمبية )قاعدة  حكم األغمبية> -اواًل 

األغمبية(، أي أكثر من نصف األصوات التي أدلي بيا. وقد ُيؤخذ باألكثرية حينما يتنافس في االنتخابات 
 ثالثة مرشحين، أو أكثر. إذ يحصل المرشح صاحب األكثرية عمى أصوات أكثر من أي من المرشحين

 اآلخرين، وليس بالضرورة أغمبية األصوات.
يتم انتخاب الييئات التشريعية، في بعض البالد، بطريقة التمثيل النسبي. يعطي  التمثيل النسبي> -ثانيًا 

التمثيل النسبي الحزب السياسي نسبة مئوية من مقاعد الييئة التشريعية تتناسب مع نصيبو من جممة 
 نتخابات.األصوات التي أدلي بيا في اال

ظل اإلقرار بمبادئ المساواة وحرية الفرد عمى مر التاريخ أىم سمات  سمات الحياة الديمقراطية> -ثالثًا 
أن يجدوا  -وبالتساوي  -طريقة الحياة الديمقراطية، وتبعًا لذلك، في ظل الديمقراطية، ينبغي لممواطنين 

حوا فرصًا متساوية لممارسة حياتيم، وأعماليم، الحماية ألشخاصيم، وممتمكاتيم وحقوقيم. وينبغي أن ُيْمن
وحقوقًا متساوية في المشاركة السياسية. فضاًل عن ذلك، يجب أن يطمئن الناس إلى عدم تعرضيم إلى 

في حدود القانون  –إسراف في التدخل الحكومي، والسيطرة الحكومية بال مبرر. كما يجب أن يكونوا أحرارًا 
ا عن أنفسيم بحرية تامة. وتعسى المجتمعات الديمقراطية لضمان حريات معينة ليعتقدوا ويسمكوا ويعبرو  –

لمواطنييا، منيا حرية الصحافة، وحرية الرأي. واألفضل أن َتكُفل لممواطنين حرية إنشاء الجمعيات، والتجمع 
 .بال خوف من االعتقال، أو السجن، بدون سبب قانوني، وحرية العمل والعيش أينما وكيفما أرادوا

تنقسم المجتمعات فيما يتعمق بدور الدولة والحدود التي يمكن  دور الدولة في النظم الديمقراطية> -رابعًا 
 لمدولة أن تكون فاعمة في إطارىا ، فيناك من يؤيد تعميق دور الدولة وىناك من ينادي إلى تقميمو وتسطيحو>

  في المجتمع كي تكون الظروف رغب بعض الناس في الدول الديمقراطية في توسيع دور الحكومة
 المادية أكثر تساويًا لكل الناس. من مؤيدي ذلك االشتراكيون، واالشتراكيون الديمقراطيون

  غير أن آخرين رأوا أن توسيع دور الحكومة في مجاالت معينة، مثل> تيسير المعيشة والتعميم
م الحكومية. ويعرف منتقدو واإلسكان، من شأنو أن ينال من حرية الناس، ويخضعيم لمزيد من النظ

الزيادة في التدخل الحكومي بالمحافظين. ولقد أدى الخالف بين ىاتين الفرقتين إلى إثارة واحد من 
 والجدل في المجتمعات الديمقراطية الحديثة أبرز موضوعات المناظرة 

اطية في الحياة العادية، قد ال يكون من السيل تطبيق المبادئ الديمقر  تطبيق المبادئ الديمقراطية> -خامسًا 
ففي بعض البالد التي تحكم بدستور مكتوب، كالواليات المتحدة األمريكية، يتضمن الدستور نصوصًا تكفل 

ولممحافظة عمى ىذه الحريات، ُوجدت ىيئة قضائية توازن بين  .حرية الرأي والصحافة واالعتقاد واالجتماع
 .رين، أو بالمجتمع. فمثاًل، ال تبيح حرية الرأي الكذب الضارمصالح األفراد حتى ال ُيمحق أحد الضرر باآلخ
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 مظاهر الديمقراطية3.4. 
تختمف خصائص الديمقراطية من بمد إلى آخر، غير أن ىناك مظاىر أساسية، متشابية إلى حد ما، في كل 

 الدول الديمقراطية>
نظرىم في المسائل ة وىي تعطي الناس فرصة اختيار قادتيم، والتعبير عن وجي االنتخابات الحرة>  1.

وتجري االنتخابات عادة عمى فترات لمتأكد من أن الحكومات التي تدير شؤون البالد، سواء  .الميمة
كانت قومية أو محمية، تمثل اختيار الناس فعاًل. ذلك أن احتمال خروج الحكومة من السمطة باالقتراع 

ث عمى االطمئنان إلى أن أولئك الذين سبق أن انتخبوا في مناصب يولون الرأي العام اىتماميم. يبع
تتعمق الشروط القانونية لحق االقتراع، أو الترشيح لمنصب انتخابي عام وفي أغمب الديمقراطيات، 

تراع السري دون بالعمر ومكان اإلقامة والجنسية. وتتيح الممارسة الديمقراطية لمناس أن ينتخبوا باالق
 .ضغط أو رشوة. ويتطمب فرز األصوات النزاىة، وعدم تزييف النتائج

أن توافق األغمبية عمى  -في أغمب األحيان  -في ظل الديمقراطية، يجب  حكم األغمبية وحقوق األقمية>  2.
نتخاب القرار، قبل أن يصبح نافذًا. ويجوز أن يستخدم ىذا المبدأ الذي يطمق عميو حكم األغمبية في ا

مسؤولين أو إقرار سياسة عامة. وتأخذ بعض الديمقراطيات بأغمبية األصوات. وتشترط أكثر 
الديمقراطيات نسبة أصوات تزيد عمى األغمبية البسيطة إلجراء تغييرات أساسية، أو دستورية. تستند 

كون أفضل من رأي قاعدة األغمبية إلى اعتبار أنو إذا كان كل المواطنين سواسية، فإن رأي األغمبية سي
األقمية. والديمقراطية تجعل الموافقة الطوعية أساسًا لمسمطة السياسية والشرعية، وفعالية الحكم. عمى أن 
الديمقراطية معنية أيضًا بحماية الحرية الفردية، وبالحيمولة دون تعدي الحكومة عمى حريات األفراد. 

ينة ال يجوز أن يحرم الناس منيا، حتى بأغمبية لذلك تنص الدساتير الديمقراطية عمى كفالة حقوق مع
كبيرة جدًا. تشمل ىذه الحقوق الحريات األساسية، كحرية التعبير، وحرية الصحافة، وحرية االجتماع. 

 .وينبغي عمى األغمبية، أيضًا، االعتراف بحق األقمية في السعي لتصير أغمبية بالوسائل المشروعة
من نظام الحكم الديمقراطي. فالتنافس بين األحزاب في االنتخابات وىي جزء ميم  األحزاب السياسية>  3.

يعطي االنتخابات مغزاىا بإتاحة الفرصة لممقترعين لالختيار بين المرشحين الذين يمثمون مختمف 
المصالح، ومختمف وجيات النظر. في كثير من البمدان الديمقراطية ذات نظام الحزبين كالواليات 

يشكل الحكومة الحزب الذي يكسب  –ثالثة أحزاب أو أكثر  –الحزبية التعددية  المتحدة، أو ذات نظام
األغمبية المطمقة في االنتخابات منفردًا. وقد ال تسفر االنتخابات في الدول الديمقراطية ذات التعددية 
الحزبية عن أغمبية لحزب منفرد. في ىذه الحالة، يجوز أن يأتمف حزبان أو أكثر، فتتكون أغمبية 
لتشكيل حكومة ائتالفيو. يقوم الحزب، أو األحزاب التي ال تشارك في الحكومة وفي ظل الديمقراطية 

جراءات الحزب الذي  –أي المعارضة  –بدور المعارضة المخمصة. وىي  حرة في نقد السياسات، وا 
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ُيَعدُّ نقد الحزب قد  –الحكومات االستبدادية  –يتولى السمطة. وفي الدول غير الديمقراطية كالدكتاتوريات 
 الحاكم خيانة. وغالبًا ال ُيسمح بقيام أي حزب غير الحزب الحاكم، وال خيار لمناس بين المرشحين.

تنطوي النظم الديمقراطية عمى ترتيبات مختمفة، من شأنيا الحد من تمادي أي شخص، أو  تقييد السمطة>  4.
، واليند، والواليات المتحدة، وكثير غيرىا، فرع من فروع الحكومة في التسمط. ففي بعض البالد كأستراليا

حكومات اتحادية، وحكومات واليات، أو أقاليم تتقاسم السمطة بينيا. كما أن الحكومات المحمية 
المنتخبة، في األنظمة الديمقراطية، تتولى المسؤولية عن خدمات محمية محددة. في كل الدول 

ون. وتساعد وسائل اإلعالم المسؤولين عمى تحسس الديمقراطية، يخضع المسؤولون الحكوميون لمقان
 اتجاىات الرأي العام.

تقوم الحكومة اليمقراطية عمى القانون، وىو في أغمب الحاالت دستور مكتوب. تبين  الحكم الدستوري>  5.
الدساتير سمطات وواجبات الحكومة، وتحدد ما يجوز ليا عممو. وتوضح كيف ُتسن القوانين، وكيف يتم 

تحتوي بعض الدساتير عمى قائمة مفصمة بحقوق المواطنين، تشمل توصيفًا لحرياتيم تنفيذىا. و 
األساسية، وتمنع الحكومة من التعدي عمييا. فبريطانيا مثاًل ليست ليا وثيقة مفردة، مكتوبة تسمى 

خذ الدستور، بيد أن لدييا تقاليد وأعراف معينة، فضاًل عن مواثيق محددة، وكثير من القوانين جرى األ
بيا عمومًا عمى أنيا تشكل، األحكام األساسية لمنظام. من الخصائص الجوىرية لمحكم الديمقراطي وجود 
ىيئة قضائية مستقمة، وواجب النظام القضائي صيانة حرمة القوانين، وحقوق األفراد، بمقتضى تمك 

 .القوانين
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 طريقة عمل الديمقراطية4.4. 
ربما خطر لبعض الناس أن أشد العقبات أمام تحقيق الحرية والمساواة  الديمقراطية>طريقة عمل النظم  -اواًل 

بمرور لمفرد إنما ىي معوقات ذات طبيعة سياسية. وربما رأى آخرون أن أفضل الحكم أقمو تحكمًا. غير أنو 
ية أكثر أيقن كثير من الناس أن توافر قدر من التنظيم الحكومي أمر ضروري لجعل الحرية الشخص الزمن

 .قيمة، ولترسيخ مبدأ المساواة، فضاًل عن تحسين ظروف الحياة في البالد لمناس جميعاً 
تدعو الديمقراطية لتوسيع مشاركة الناس في مجال العمل السياسي. وفي بعض  مشاركة المواطنين> -ثانيًا 

لمحمية، واإلقميمية، والقومية واجبًا. الديمقراطيات ُيعدُّ إدالء المواطنين البالغين بأصواتيم في كل االنتخابات، ا
كما يجب عمى المواطنين المؤىمين أن يرشحوا أنفسيم في االنتخابات وأن يسيموا في تطوير بالدىم، 

 .فالمواطن النشط المستنير ىو ضمانة تحول دون أي فساد أو عجز في الحكومة
وفقًا لممثل  -يم، والمشاركة الواسعة في السياسة تؤمن الديمقراطية بأىمية التعم التعميم والديمقراطية> -ثالثًا 

وىي ال تكفل، بالضرورة، صالح الحكم، فالحكومة الصالحة تعتمد عمى المشاركة الصالحة.  .الديمقراطية
والمواطنون ذوو اإلدراك الحسن، والمتعممون تعميمًا حسنًا، ىم القادرون عمى المشاركة بإيجابية أكثر. لذلك، 

 .طية لمواطنين متعممين يستطيعون تدبير شؤونيمتحتاج الديمقرا
نشأت أغمبية الديمقراطيات في مجتمعات متقدمة، ترتفع فييا  التنمية االقتصادية والوفاق الوطني> -رابعًا 

نسبة التعميم، وتقل الفوارق في الثراء. ويعتقد بعض العمماء أن الديمقراطية تصمح في البالد التي تضم طبقة 
لقد انيارت كثير من الحكومات الديمقراطية إبان أزمات اقتصادية. حيث كانت المشكمة  .متوسطة كبيرة

األساسية وراء إخفاق ىذه الديمقراطيات ىي عجزىا عن تحقيق القدر الكافي من الوفاق، سواء كان بين 
دة، مما عطل عمل الناس أو بين قادتيم، وكثيرًا ما تفاقمت واحتدمت االنشقاقات بين الطبقات واألحزاب والقا

الحكومة المنتخبة انتخابًا حرًا. فالحكومات الديمقراطية عرضة لعدم االستقرار، حينما يتفرق الناس وتساورىم 
 الشكوك فيما بينيم. وأحيانًا، تشل االنقسامات بين األجناس واألعراق والديانات سير الديمقراطية.
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 العالقات الدولية .5
 تعريف العالقات الدولية1.5. 

تدرس العالقات الدولية العالقات الرسمية بين الحكومات والبمدان المستقمة. ويمكن أن تكون ىذه العالقات 
عالقات ِسْمم أو عالقات حرب. وتسعى معظم الحكومات الوطنية إلى إقامة عالقات مع بعضيا عن طريق 

العالقات الدولية عمى أنواع ممثِّمين خاصين يعممون عمى زيادة التعاون الدولي. يمكن أن يطمق مصطمح 
أخرى من االتصال بين الدول أوسع من االتصاالت بين الحكومات. ومن ىذه االتصاالت أنشطة الشركات 
متعددة الجنسيات، وكذلك البرامج العالمية مثل صندوق األمم المتحدة لرعاية الطفولة )اليونيسيف(. كما 

تجارية بين الدول، وعمى حركة األفراد بين بمد وآخر. تيتم يطمق مصطمح العالقات الدولية عمى العالقات ال
الحكومات بالعالقات الدولية عن طريق التجمعات اإلقميمية االقتصادية والسياسية. مثل ذلك مجمس التعاون 

والمجموعة األوروبية، ومنظمة الوحدة  )آسيان( لدول الخميج العربية ورابطة شعوب جنوب شرقي آسيا
 اإلفريقية.

م الدول بالمحافظة عمى عالقات دولية سممية عن طريق عدة سبل، منيا استخدام الدبموماسية. ومنيا تقو 
المنظمات واالجتماعات الدولية، والمعاىدات، والقانون الدولي. أو ربما تفرض بعض الدول عقوبات 

 أي وقت مضى أكثر من -معظم الدول ا من العقوبات لمتأثير عمى دول أخرى. تسعى ىاقتصادية أو غير 
إلى حل مشاكميا ونزاعاتيا الثنائية بطرق سممية. ويعمم زعماء ىذه الدول أن الحضارة يمكن أن تندثر إذا ما 

 .تطورت الحروب المحدودة إلى حرب شاممة ُتستخدم فييا األسمحة النووية
 

 الدبموماسية2.5. 
راء والدبموماسيون بين بمدىم والبمد المضيف. بأنيا ذلك العمل اليومي الذي يقوم بو السف تُعرَّف الدبموماسية

حيث يقوم المسؤولون الدبموماسيون بإعداد المعاىدات كما يسيرون عمى خدمة مواطنييم الذين يعيشون في 
الخارج. ويستخدم ىؤالء الدبموماسيون كافة الطرق السممية الممكنة مثل المفاوضات، والنقاش، لحلِّ الخالفات 

 .دولأو النزاعات بين ال
غالبًا ما ترسل الحكومات ممثمين دبموماسيين إلى البمدان األخرى. كما يمكن لطرف ثالث يسمى  الوسطاء>

م 1982الوسيط أن يتوسَّط في حل خالف بين دولتين. فمثاًل قام الجنرال األمريكي ألكسندر ىيج في عام 
 د.بدور وسيط لحّل النزاع بين األرجنتين وبريطانيا حول جزر الفوكالن

لكل دولة وزارة لمخارجية تقوم باإلشراف عمى عالقاتيا مع الدول األخرى. وتقوم ىذه الوزارة بتعيين 
رسال المبعوثين الذين يسمون القناصل إلى المدن األجنبية، حيث يقومون بتنشيط وحماية  الدبموماسيين وا 

 .المصالح االقتصادية لمواطنييم في الخارج
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 ت الدوليةالمؤتمرات والمنظما3.5. 
يمكن لممشاكل الدولية أن تتشعب بحيث تؤثر عمى أكثر من دولة في آن واحد،  المؤتمرات الدولية> -اواًل 

كما يمكن أن تظير الحاجة لحل نزاعات متعددة في آن واحد. لذلك تقوم الدول بإرسال ممثمييا إلى مؤتمرات 
األمم المتحدة سمسمة من االجتماعات الطويمة  دولية لمناقشة ىذه المشاكل. وعمى سبيل المثال، فقد تبنت

لصياغة معاىدة دولية لمتحكم في تطوير وحماية المحيطات. وفي بعض األحيان يعقد رئيسا دولتين أو أكثر 
 .مؤتمرات قمة، فمثاًل تقوم المجموعة األوروبية وزعماء الكومنولث بعقد اجتماعات دورية

لدول إلى منظمة األمم المتحدة، وترسل ممثمين ليا إلى ىذه المنظمة تنتمي معظم ا األمم المتحدة> -ثانيُا 
الدولية. يناقش ىؤالء الممثمون وسائل وطرق حلِّ النزاع وتحقيق السالم العالمي. وُيعدُّ مجمس األمن الوكالة 
 الرئيسية في األمم المتحدة المعنية بحفظ السالم، حيث يمكن أن يدعو المجمس أعضاء األمم المتحدة
لمقاطعة أيِّ دولة تيدد األمن الدولي. ويمكن أن يطمب مجمس األمن من أعضاء األمم المتحدة إرسال قوات 
مسمحة لحفظ السالم. وعمى أي حال، فإن مجمس األمن لم ينجح دومًا في المحافظة عمى السالم، ويعود 

 ذلك في المقام األول لعدم مقدرتو عمى فرض إرادتو وتوصياتو عمى الدول.
 

 المعاهدات الدولية4.5. 
تعرف المعاىدة بأنيا اتفاق رسمي بين الحكومات الوطنية. ويمكن أن تكون ثنائية فتوقع عمييا دولتان، كما 
يمكن أن تكون متعددة يوقِّع عمييا أكثر من دولتين. ويقوم الممثمون الرسميون لمدول المستقمة بصياغة ىذه 

الحكومات المعنية قبل أن يصبح من الممكن وضعيا في حيز  المعاىدات. كما ينبغي أن ُتصادق عمييا
 .التنفيذ

وتعتبر المعاىدات األمنية مثااًل عن المعاىدات الدولية، حيث يمكن أن ُتوقِّع الدول معاىدات تحالف لتعميق 
رض أمن بمدانيا، حيث تنص ىذه المعاىدات عمى التزام كّل من الدولتين بحماية الدولة األخرى في حالة تع

م، وقعت الواليات المتحدة وكندا وعشر دول أوروبية أخرى عمى 1949في عام  .أيٍّ منيما العتداء خارجي
م أسِّست ىذه الدول االثنتا 1950معاىدة تحالف دفاعي ُسمِّيت معاىدة حمف شمال األطمسي. وفي عام 
العسكرية لدول التحالف. وقد وصمت عشرة منظمة حمف شمال األطمسي )الناتو(، التي تتولى توحيد القيادة 

 .عضوية ىذه المنظمة اليوم إلى خمس عشرة دولة
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الدفاعية، وضمت االتحاد السوفييتي )سابقًا(  حمف وارسوبالمقابل فقد كانت ىناك معاىدة ُتسمى معاىدة 
 م.1955وست دول شيوعية أخرى في شرقي أوروبا. وقد وقعت الدول السبع عمى المعاىدة عام 

، وقد سميت باسم المدينة التي وقعت فييا اتفاقية ىمنسكيم وقَّع خمسة وثالثون رئيس دولة 1975عام في 
في فنمندا، وتعبيرًا عن تحسن العالقات بين الدول الشيوعية األوروبية وبين الغرب، اتفق الرؤساء عمى 

وفي خضم المفاوضات التي  تطوير العالقات االقتصادية والبيئية وعالقات التعاون العممي بين شعوبيم.
سبقت توقيع االتفاقية، قبل الغرب باحترام الحدود القائمة في أوروبا الشرقية. وفي مقابل ذلك، وعدت الدول 

 الشيوعية باحترام حقوق اإلنسان بما في ذلك حق األفراد في دخول ومغادرة بمدان حمف وارسو.
 

 القانون الدولي والعقوبات الدولية5.5. 
ُيعرَّف القانون الدولي بأنو مجموعة القواعد الممزمة لمحكومات والدول التي يجب عمييا  القانون الدولي> -اواًل 

رت أجزاء أخرى  ر جزء من ىذه القواعد بحكم العادة، كما تطوَّ احتراميا في عالقاتيا مع بعضيا. وقد تطوَّ
دَّة من أىميا حقوق األفراد المسافرين منو عن طريق المعاىدات الدولية. ويتضمن القانون الدولي أمورًا ع

خارج بالدىم، وحقوق السفن التجارية المبحرة خارج مياىيا اإلقميمية. وتقوم محكمة العدل الدولية، وىي 
وكالة من وكاالت األمم المتحدة، بالفصل في القضايا والخالفات الدولية في ضوء القانون الدولي. وال يمكن 

 ال إلى التقاضي أمام ىذه المحكمة، إال بموافقة تمك الدولة نفسيا.إجبار أي دولة عمى االمتث
تفرض عمى بعض الدول إلجبارىا عمى تغيير سياساتيا وربما تكون ىذه  العقوبات غير العسكرية> -ثانيًا 

تمنع الدولة مواطنييا من شراء  المقاطعة االقتصاديةالعقوبات مقاطعة اقتصادية أو حظرًا تجاريًا. ففي 
جات الدولة األخرى، أو تمنعيم من المشاركة في النشاطات الرياضية وغيرىا من األنشطة التي تضميا منت

فإن الدولة توقف تعامالتيا التجارية مع الدولة األخرى. وتتضمن  ،الحظر التجاريأما في  .ىذه الدولة
 العقوبات أيضًا وقف المساعدات المالية واالقتصادية.
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 ممخص:
ة، حيث تمقي الضوء عمى مفيوـ األحزاب السياسية وتستعرض أبرز تتابع ىذه الوحدة مناقشة العموـ السياسي

أنواعيا الرئيسية، والسيما في أوروبا مع تركيز عمى االتجاىات الجديدة في صفوؼ ىذه األحزاب، كما تمقي 
 .ىذه الوحدة الضوء عمى الحرب عمى اإلرىاب، والسياسة األمريكية في ىذا المجاؿ

 أهداف تعميمية:
 في ىذا الفصؿ عمى: يتعرؼ الطالب

 األحزاب السياسية .1
 تعريؼ األحزاب السياسية 
 جذور األحزاب السياسية 
 تصنيفات األحزاب السياسية 

 الشيوعية –األحزاب الماركسية  .2
 الماركسية والشيوعية 
 الشيوعية 

 األحزاب الفاشية .3
 النازية .4
 األحزاب في أوروبا .5

 مقدمة 
 أحزاب اليميف األوروبي المتشددة 
  األوروبي المتطرفةأحزاب اليميف 

 المحافظوف الجدد .6
 الحرب عمى االرىاب .7
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 األحزاب السياسية .1
 تعريف األحزاب السياسية1.1. 

ىناؾ تعاريؼ مختمفة ومتعددة لمحزب السياسي ويعود ذلؾ إلى اختالؼ وتنوع األسس الفكرية واأليديولوجية 
التي تستند عمييا ىذه التعاريؼ، فمثاًل تعتبر األحزاب الشيوعية، استنادًا إلى الفكر الماركسي المينيني، 

بروليتاريا ومف ثـ المجتمع الشيوعي فيما بعد، الحزب أداة الطبقة العاممة لمتغيير الثوري وتحقيؽ دكتاتورية ال
وليس ساحة النعتاؽ الطاقات الفردية الخالقة. أما ماكس ويبر فيعتمد في تعريفو لألحزاب السياسية عمى 
البعد االجتماعي، وحيث يرى أف الحزب عبارة عف مؤسسات اجتماعية تقـو عمى أساس االنضماـ الطوعي، 

مف أجؿ تحقيؽ اليدؼ الموضوعي وفتح أبواب الفرص أماـ أعضائو لتحقيؽ لغرض توفير القدرة لقيادتو 
 .منافعيـ الشخصية

يمكف تعريؼ األحزاب السياسية بأنيا عبارة عف تنظيمات ذات أىداؼ وطموحات سياسية وفكرية معينة، 
بمستقبؿ  تعمؿ داخميا مجموعة مف الناس، أعضاء وأصدقاء، ترى فييا اآللية لتحقيؽ طموحاتيا وأمنياتيا

أفضؿ. كما تتسع مساحة اىتماـ الحزب لتشمؿ كؿ مرافؽ الحياة التي يحاوؿ إدارتيا أو صياغتيا أو التأثير 
فييا وعمييا بالشكؿ الذي يتناسب وبرنامج عممو ونظامو الداخمي، والذي يستند بدوره عمى المنيج الفكري 

عب والدولة، فيو مف جية، يوجو في مراحؿ عممو الذي يتبناه. يعتبر الحزب أيضًا بأنو حمقة الوصؿ بيف الش
رغبات أعضائو، حيث يجمعيـ، يرشحيا ويبمورىا بالشكؿ المناسب عمى شكؿ مطالب، ومف ثـ يعرضيا 
عمى الحكومة أو في البرلماف، محاواًل استعماؿ كؿ اإلمكانات المشروعة والسممية إلعطاء مطالبو ىذه زخمًا 

ية أخرى ينقؿ الحزب رأيو واستنتاجاتو حوؿ سياسة الدولة إلى الشعب، األمر قويًا يعجؿ في تحقيقيا، ومف ج
الذي يؤدي في النياية إلى رفع سوية مساىمة الفرد الفعالة داخؿ المجتمع. كما يجب أف يتسـ عمؿ ونشاط 

 .الحزب بالديمومة وأال يقتصرا عمى الفترة االنتخابية فقط
 دور الحزب 

 ةحمقة وصؿ بيف الشعب والدول 
 توحيد اآلراء المختمفة والتعبير عنيا 
 المراقبة والمحاسبة 
 رفع مستوى الوعي السياسي 
 المساىمة والمشاركة في عممية صنع القرار السياسي 
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 الشروط المتوجبة في المنظمة لتصبح حزبا 
 تؤثر بشكؿ واضح في تكويف الرغبة السياسية 
  يمتد ليشمؿ مساحة واسعةيستمر تأثيرىا السياسي لفترة زمنية طويمة و 
 تساىـ في الحياة السياسية بشكؿ فعاؿ 
 ال يقؿ عدد أعضائيا عف الحد الذي تفقد فيو مصداقيتيا في تحقيؽ برنامج عمميا 
 تمتمؾ القدرة عمى االستمرار بالعمؿ 
 كبر عدد مف النواب داخؿ البرلمافتستطيع المشاركة في االنتخابات لمحصوؿ عمى أ 

 
 ألحزاب السياسيةجذور ا 2.1.

تعتبر ظاىرة األحزاب والتنظيمات السياسية ظاىرة حديثة عود جذورىا إلى منتصؼ القرف التاسع عشر، 
حيث بدأ مفيـو الحزب يتبمور في أوروبا ويحؿ محؿ الرابطات األممية والحركات العالمية الفكرية بعد أف 

نجمز "البياف الشيوعي" عاـ  ـ والذي حمؿ عنواف "بياف الحزب الشيوعي"، واستمرت 1848نشر ماركس وا 
تجارب تأسيس مختمؼ األحزاب السياسية كاألحزاب االشتراكية الثورية أو االشتراكية الشيوعية حتى مجيء 
لينيف الذي ضاع في كتابو الشيير "ما العمؿ؟" وباالستناد إلى أفكار ماركس، تفسيره الخاص حوؿ مفيوـ 

ري وتأكيده عمى التغيير الثوري لتحقيؽ دكتاتورية البروليتاريا كيدؼ سياسي لمدولة، الحزب الماركسي الثو 
والمركزية الديمقراطية كقاعدة تنظيمية داخؿ الحزب. وقد سيطر ىذا الحزب عمى السمطة في روسيا 

 وأقاـ نظاـ الحزب الواحد، والذي أصبح تجربة احتذت بيا األحزاب الشيوعية في 1917القيصرية عاـ 
 أوروبا الشرقية وفرضتو عمى شعوبيا بعد الحرب العالمية الثانية وبدعـ االتحاد السوفييتي آنذاؾ.

بالضد مف التوجو الشيوعي تكونت في نيايات القرف التاسع عشر أحزاب االشتراكية الديمقراطية واألحزاب 
اخؿ البرلماف لتحقيؽ اليدؼ المحافظة والميبرالية األخرى، التي اعتمدت األسموب الديمقراطي والصراع د

والوصوؿ إلى السمطة التشريعية والتنفيذية. وقد طبقت ىذه األحزاب نظاـ التعددية الحزبية في أوروبا الغربية 
بعد الحرب العالمية الثانية واستطاعت مف خاللو تحقيؽ منجزات ضخمة عمى كؿ المستويات السياسية 

 .واالقتصادية والثقافية
، 1850ع في الواليات المتحدة األمريكية فيو نظاـ الحزبيف والذي تعود بداياتو إلى عاـ أما النظاـ المتب

حيث تميزت تنظيمات األحزاب فيو، و عمى عكس الشيوعية أو االشتراكية الديمقراطية، بميبراليتيا وال 
رات الصادرة مف مركزيتيا. حيث لـ تعتمد مثؿ ىذه األحزاب عمى التنظيـ اليرمي المركزي الذي ينفذ القرا

 .القيادة بصورة حرفية، و بؿ عمى نظاـ يتألؼ مف لجاف انتخابية تنشط خالؿ فترات االنتخابات
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 تصنيفات األحزاب السياسية 3.1.
 يمكف تمييز األحزاب بحسب المعايير التالية:

 التمييز حسب الدرجة التنظيمية: .1
 :أنيا ال تعتمد عمى قاعدة جماىيرية تضـ في صفوفيا شخصيات معروفة ومؤثرة إال أحزاب النخبة 

واسعة. تتميز عالقاتيا التنظيمية بالمرونة إال أف ارتباط األعضاء بالحزب يبقى ضعيفًا. تندرج 
 .األحزاب المحافظة في أوروبا وأمريكا تحت ىذا النوع مف األحزاب

 :بالحزب، كما تمتاز  تتميز ىذه األحزاب بعدد أعضائيا الكبير وقوة ارتباطيـ األحزاب الجماىيرية
عالقة أعضاء الحزب مع بعضيـ البعض ومع القيادة بالقوة والمتانة. تعتبر األحزاب االشتراكية 

 .الديمقراطية مف ىذا النوع
 األىداؼ االجتماعية السياسية: التمييز حسب .2

 :ز بعدائو يرفض ىذا النوع مف األحزاب قواعد المعبة الديمقراطية ويتمي األحزاب القومية الشوفينية
 لبقية األحزاب الديمقراطية.

 :تنتشر مثؿ ىذه األحزاب في معظـ البمداف األوروبية وتتميز بتأثير الكنيسة  األحزاب المحافظة
 عمى برامجيا.

 :تسعى ىذه األحزاب إلى تمثيؿ التوجو الميبرالي في مجتمعاتيا سواء عمى  األحزاب الميبرالية
لثقافي، وتدعوا إلى كؿ ما مف شأنو أف يعزز حرية اإلنساف المستوى السياسي أو االقتصادي أو ا

ويوسع مساحة إبداعاتو الفردية، كما ترى ىذه األحزاب أف كؿ ذلؾ ال يمكف تحقيقو إال في إطار 
 .المجتمعات الديمقراطية واالقتصاد الحر. يمكف تصنيؼ معظـ األحزاب األوروبية كأحزاب ليبرالية

 ظاـ السياسي:الوظيفة في الن التمييز حسب .3
 :ىي تمؾ األحزاب التي استطاعت بعد االنتخابات تشكيؿ الحكومة، باألغمبية أو  األحزاب الحاكمة

 .باالئتالؼ
 :ىي تمؾ األحزاب التي لـ تستطع تشكيؿ الحكومة بسبب عدـ فوزىا  األحزاب المعارضة

 .باالنتخابات أو لعدـ قدرتيا عمى الدخوؿ في االئتالؼ
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 الشيوعية -الماركسية األحزاب  .2

 الماركسية والشيوعية1.2. 
بأنيا الممارسة السياسية والنظرية االجتماعية المبنية عمى أعماؿ كارؿ ماركس الفكرية،  تعرؼ الماركسية

باالشتراؾ مع فريدريؾ إنجمز. تأثر ماركس بكؿ مف فمسفة ىيجؿ، واالقتصاد السياسي آلدـ سميث، والنموذج 
ريكاردو، وباالشتراكية الفرنسية في القرف التاسع عشر ليطّور نظرية نقد اجتماعي وصفيا االقتصادي لديفيد 
 .بأنيا عممية وثورية

، النظرية الماركسية كأساس فكري 1883تبّنت العديد مف الجماعات حوؿ العالـ، منذ وفاة ماركس عاـ 
ه الجماعات لـ تكف بالضرورة متطابقة، لتوجياتيا السياسية وسياساتيا التنظيمية. إال أف تطمعات وأفكار ىذ

ويمكف اعتبار انقساـ الفكر الماركسي بيف مؤيدي الديمقراطية االشتراكية وبيف الشيوعييف أوؿ االنقسامات 
اليامة التي واجييا ىذا الفكر، حيث اعتبر مؤيدو الديمقراطية االشتراكية أف االنتقاؿ إلى االشتراكية يمكف 

طي. فقد تطورت الديمقراطية االشتراكية في الحزب االشتراكي الديمقراطي األلماني، أف يتـ في إطار ديمقرا
وأدت مع الوقت إلى تخمي الحزب عف جذوره الماركسية، في حيف اعتبر الشيوعيوف أف االنتقاؿ إلى المجتمع 

 .االشتراكي ال يمكف أف يتحقؽ إال عبر الثورة
 

 الشيوعية 2.2.
ياسية ترمي إلى السيطرة عمى المجتمع ومقدراتو وتوزيع ىذه المقدرات ىي نظرية اجتماعية وحركة س

بالتساوي بيف أفراد المجتمع بحيث ال يمتاز فرد عف آخر. يعتبر كارؿ ماركس األب الروحي لمنظرية 
 .الشيوعية

رابع اقترح دافع العديد مف المثقفيف الغربييف عف أفكار مشابية لفكرة الشيوعية عمى مر التاريخ. ففي القرف ال
أفالطوف وضع ممكية العقار بيد طبقة مثقفة مف المجتمع وذلؾ ليزيح أسباب التناحر عمى ممكية العقارات 

ـ، قاـ المدعو جوف مف مدينة اليديف بتحويؿ مدينة 1534عف كاىؿ طبقات المجتمع الدنيا. وفي العاـ 
تعدد األزواج والزوجات إلى أف ىجـ منستير إلى مجتمع أطمؽ عميو اسـ "القدس الجديدة" وابتدع فكرة 

الكاثوليؾ عمى تمؾ المدينة مما أدى إلى حدوث مذبحة في المدينة ونياية حمـ المدعو جوف. في القرف 
باف الثورة الصناعية، سئـ الكثيروف مف االنحطاط واالضطياد الذيف ألّما بالناس نتيجة الميث  التاسع عشر وا 

ع، ونذكر ىنا روبرت أويف الذي اعتزؿ المجتمع وكّوف مجتمعًا صغيرًا وراء لقمة العيش فاعتزلوا المجتم
 أسماه نيو ىارموني في والية إنديانا األمريكية وكاف المجتمع الصغير الذي أنشأه يتخذ طابعًا شيوعيًا.
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ور قدـ كؿ مف كارؿ ماركس وفريدريؾ إنجمز الشيوعية كحركة ثورية إال أنيما لـ يشيرا إلى ضرورة أف تتبم
ىذه الحركة في بقعة معينة مف العالـ حيث مف الممكف أف تنتشر وتتطور في العالـ. كما وصؼ الرجالف 

بأنو صراع بيف طبقات المجتمع، حيث نجد أنو في كؿ مجتمع تشرؼ طبقة صغيرة  - بحموه ومّره –التاريخ 
جتمع إال قمياًل في قيادة عجمة متنّفذة عمى عممية اإلنتاج والعطاء بينما ال يسيـ السواد األعظـ مف الم

المجتمع االقتصادية واإلنتاجية. واعتبر كارؿ ماركس أف الرأسمالية التي كانت تتحكـ وتسّير عجمة االقتصاد 
 في عصره إنما تفعؿ ذلؾ بصورة غير منصفة.

لطبقة وضع ماركس ما أطمؽ عميو اسـ نظرية قيمة العمؿ لتفصيؿ الكيفية التي يستغؿ بيا البرجوازيوف ا
الكادحة وتوضيح الطريقة التي يشتري بيا أرباب األعماؿ وقت العامؿ عف طريؽ دفع راتب مقطوع ليذا 
العامؿ ومف ثـّ يقوـ رّب العمؿ ببيع السمعة التي يصنعيا العامؿ بفارؽ ربح! كاف كارؿ ماركس يرى في 

دالة بيف ما يجنيو العامؿ مف عائد العممية آنفة الذكر إجحافًا بحؽ العامؿ وأف ىناؾ خماًل في تطبيؽ الع
 متمّثؿ في راتبو المقطوع وبيف الربح الفاحش الذي يجنيو أرباب العمؿ. 

اعتقد ماركس أّنيا مجرد مسألة وقت حتى يعي العّماؿ في شّتى بقاع األرض أىدافيـ المشتركة في تحقيؽ 
ي اإلطاحة بأرباب أعماليـ وتقسيـ الثروة العدالة االجتماعية ومف ثـ سيّتخذ ىؤالء العّماؿ الخطوة األولى ف

 بينيـ وعزؿ البرجوازبيف مف معادلة الّربح وأف ىذا التصّرؼ سيكوف تمقائيًا وحتميًا!
استنادًا إلى نظرية كارؿ ماركس، سيتحّوؿ العالـ الرأسمالي إلى عالـ اشتراكي وفي النياية سيصؿ بو 

، في بداية القرف العشريف، لـ يكف قريبًا عمى اإلطالؽ مف المطاؼ إلى الشيوعية. إال أف العالـ الرأسمالي
نظرية ماركس بؿ عمى العكس، كاف ىذا العالـ قوّيًا أيما قوة مما أحدث شرخًا بيف أتباع ماركس وأطروحاتو 
النظرية. حيث اعتبر بعض أتباع مارؾ أنو باإلمكاف تحقيؽ المجتمع االشتراكي بدوف الحاجة لمقياـ بثورة 

ىذه الفكرة باالشتراكية الديمقراطية. أّما بالنسبة لمينيف، فكاف يقوؿ أف ماركس لـ يقّدر قوة الرأسمالية وسّميت 
اإلمبريالية كما ينبغي وىناؾ حاجة لمقياـ بثورة عّمالية تأخذ السمطة مف البرجوازييف وتسير باّتجاه تطبيؽ 

 المبدأ الشيوعي وىذا أفضؿ تعريؼ لمشيوعية.
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 شيةاألحزاب الفا .3
، وىي تعني حزمة مف الصولجانات كانت fasces" مف الكممة اإليطالية fascismاشتؽ مصطمح الفاشية "

ُتحَمؿ أماـ الحكاـ في روما القديمة دلياًل عمى سمطاتيـ. وفي تسعينيات القرف التاسع عشر بدأت كممة فاشيا 
"fascia عادة ما تتكوف مف اشتراكييف ثورييف." تستخدـ في إيطاليا لإلشارة إلى جماعة أو رابطة سياسية 

استخدـ موسوليني ىذا المصطمح لوصؼ الجماعة البرلمانية المسمحة التي شّكميا في أثناء الحرب العالمية 
" إنما بدأ يمثؿ معاف fascismaاألولى وبعدىا قدـ موسوليني في زيو الفاشي مؤشرًا عمى أف مصطمح "

" إلى الدقة، فكثيرًا ما fascist" والفاشي "fascismظيؼ مصطمحي "أيديولوجية واضحة. عادة ما يفتقر تو 
ُيستخدـ ىذاف المصطمحاف بغية اإلساءة السياسية لمخصـو السياسييف واتياميـ بالدكتاتورية ومعاداة 
الديمقراطية. فعمى سبيؿ المثاؿ أصبح "الفاشي" و"الديكتاتور" لفظيف يطمقاف بشكؿ متبادؿ عمى كؿ َمف يتبنى 

يعبر عف آراء منافية أو مخالفة لممنظومة القيمية لأليديولوجية الميبرالية أو مؤسساتيا السياسية أو 
واالجتماعية واالقتصادية، والحؽ أنو ال تجوز مساواة الفاشية بأساليب القمع الخالص؛ فقد ساىـ نطاؽ معيف 

لتي ظيرت في عشرينيات وثالثينيات مف النظريات والقيـ في رواج الفكر الفاشي، كما أف األنظمة الفاشية ا
القرف العشريف قدمت صيغًا مف الحكـ واإلدارة السياسية التعاضدية التي يجب دراستيا بمعزؿ عف الطبيعة 

 السمطوية لألنظمة الفاشية نظرًا ألىميتيا التعاضدية في نظريات اإلدارة السياسية.
 
 النازية .4

(، تحت Naziأو  NSDAPعماؿ القومي االشتراكي األلماذي )بأنيا فكر وأيديولوجية حزب ال تعرؼ النازية
قيادة الفوىرر )القائد أو الموجو( أدولؼ ىتمر. ويستخدـ ىذا المصطمح عادة لإلشارة إلى ما يتعمؽ بالحكـ 

أو ما يعرؼ باسـ )"الرايخ الثالث" أي الممكة  1945و  1933الديكتاتوري في ألمانيا النازية بيف األعواـ 
إشتراكية". آمف  –األلمانية والتي تعني "قومية  Nationalsozialismus، والمفظ مأخوذ مف كممة الثالثة(

أتباع النازية بأف العرؽ اآلري متفوؽ عمى األجناس والعروؽ األخرى مف البشر. وسوقوا لمتفوؽ العنصري 
ديثة، إال أف ذيوليا ال تزاؿ األلماني كدولة مركزية قوية. تعتبر النازية خارجة عف القانوف في ألمانيا الح

 .ناشطة إلى حد ما تحت لواء ما يسمى بالنازييف الجدد
ىناؾ عالقة ارتباط قوية بيف النازية والفاشية، إال أف مصطمح النازية يستخدـ عادة لوصؼ الفكر والسياسة 

عرض مف الحركات في ألمانيا النازية وحدىا، بينما تحمؿ الفاشية معنى أكثر عمومية، لإلشارة إلى طيؼ أ
 .السياسة التي وجدت في الكثير مف الدوؿ، وتصنؼ النازية عادة كشكؿ مف أشكاؿ الفاشية
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 األحزاب في أوروبا .5
 مقدمة1.5. 

 يمكف تمييز المعالـ التالية في الخارطة الحزبية األوروبية:
وريث الشيوعية كما في ألمانيا الموحدة وبمداف أوروبا الشرقية، واألحزاب  اليسار االشتراكي أو الشيوعي  1.

يطاليا اليسار مف االشتراكييف والديمقراطييف  .الشيوعية التقميدية في بمداف أوروبية أخرى مثؿ فرنسا وا 
في  االشتراكييف، وغالب أحزابو سمؾ نيج ما سّمي الطريؽ الثالث بزعامة الحزب الديمقراطي االشتراكي

ألمانيا وحزب العماؿ في بريطانيا، مع ميؿ سياسي واقتصادي شديد نحو اليميف تحت شعار "أحزاب 
 الوسط" ومع التخّمي عف كثير مف الضمانات االجتماعية التاريخية.

وقد أصبحت أحزابو في ىذه األثناء أقرب إلى  ،اليميف التقميدي مف المحافظيف والمسيحييف واألحرار  2.
 .متشّددة، مع تبّني العولمة دوف تحفظ كتحفظات اليسار عميياالرأسمالية ال

وقد أصبح أبرز ما يميزىا عف اليميف التقميدي تبنييا لمدعوات  ،اليميف المتشّدد أو أحزاب أقصى اليميف  3.
بينيا وبيف اليميف  -غالبًا  –القومية، وىي المشاركة فعال في المعبة الديمقراطية، رغـ الخمط المتعّمد 

 ّرؼ.المتط
الذي ال تمثمو أحزاب رسمية إال نادرًا، فغالبيا محظور، مثؿ النازييف جدد، أو حميقي  اليميف المتطّرؼ  4.

 .الرؤوس، أو جماعات العنؼ اليميني، أو الجماعات العنصرية
والمالحظ في ىذه المعالـ ضمور وجود أحزاب الخضر بعد أف كانت تمثؿ قطاع المحافظة عمى البيئة 

ومناىضة التسّمح، وغابت ىذه الدعوات في مناىج األحزاب األخرى وفي نشاط المنظمات  وحركة السالـ
غير الحكومية، ىذا مقابؿ ما قد يضاؼ إلى ىذه المعالـ في المستقبؿ المنظور، كاتجاه وليد يمثؿ 
 "مناىضي العولمة" مما تنامى بقوة السيما في فرنسا، واحتؿ موقع دعوات البيئة وحركة السالـ عمى

 .مستوى جيؿ الشبيبة، وال يستبعد أف تظير تشكيالت حزبية لو في عدد مف البمداف األوروبية
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 أحزاب اليمين األوروبي المتشددة 2.5.
تتفؽ جميع أحزاب اليميف األوروبي المتشدد عمى فكرة واحدة، وىي أف المياجريف وأبناءىـ وأحفادىـ وما 

 الشر ومنطمؽ جميع المشاكؿ في أوروبا.سيخمفونو مف نسمات في المستقبؿ ىـ مصدر 
استطاعت تشكيالت اليميف األوروبي المتشددة أف تصبح في الربع األخر مف القرف الماضي مف أىـ وقد 

 .القوى السياسية األوروبية
عرفت أوروبا مع منتصؼ الثمانينيات مف القرف الماضي موجة انتشار األحزاب اليمينية المتشددة. وىو 

داخميًا الخريطة السياسية األوروبية لطموع نجـ اليميف المتشدد عمى حساب التشكيالت السياسية انتشار حرؾ 
التقميدية، كما أثار خارجيًا جممة مف ردود األفعاؿ الستيداؼ ىذا اليميف المتشدد الشرائح االجتماعية غير 

شدد عمى فكرة واحدة، وىى أف األوروبية التي تسكف في أوروبا. وتتفؽ جميع أحزاب اليميف األوروبي المت
المياجريف وأبناءىـ وأحفادىـ وما سيخمفونو مف نسمات فى المستقبؿ ىـ مصدر الشر ومنطمؽ جميع 
المشاكؿ في أوروبا. كما يغمب عمى زعماء أحزاب اليميف المتشدد األوروبي سالطة المساف والنزوؿ في 

وقد عرؼ ذلؾ عف يورغ ىايدر في النمسا وعف الخطاب إلى مستوى السجاؿ البذيء والتنابز باأللقاب. 
 .جيانفرانكو فيني في إيطاليا وجاف ماري لوبف في فرنسا

استطاعت تشكيالت اليميف األوروبي المتشددة أف تصبح في الربع األخير مف القرض الماضي مف أىـ 
، الحزب البمجيكي القوى السياسية األوروبية. فمنذ منتصؼ الثمانينيات أصبح حزب الكتمة الفالماندية

المعروؼ بيف صفوؼ المجموعة الفالماندية، التشكيمة السياسية الثالثة عمى مستوى اليميف األوروبي 
% مف األصوات خالؿ االنتخابات 15عمى  1999المتشدد. حصؿ ىذا الحزب في حزيراف مف عاـ 

وفي  .أعضاء في مجمس الشيوخ 5عضوًا مف اليميف المتشدد البمجيكي في البرلماف و 11التشريعية. ويوجد 
عمى نسبة  1999ألمانيا ومنذ الحرب العالمية الثانية استطاع اتحاد الشعب األلماني أف يحصؿ في نيساف 

أنيالت".وفي النمسا تضاعفت قوة حزب  –% مف أصوات الناخبيف في اقتراع عمى مستوى "ساكس 12.9
 4وقد دخؿ في ائتالؼ حكومي في  1986عاـ  الحرية النسماوي أربع مرات منذ رئاسة يورغ ىايدر لو

وفي الدانمارؾ تحالؼ  .في سابقة تاريخية لـ تعرفيا أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية 2000فبراير/ شباط 
% مف األصوات في االنتخابات 16.8حزب الشعب الدانماركي وحزب التقدـ المتشدداف وحصال عمى نسبة 

أظير االقتراع بالدانمارؾ أف حزب الشعب الدانماركي  2001ف الثاني . وفي تشري1998التشريعية عاـ 
%.وفي فرنسا، وقبؿ أف يبدأ الصراع الداخمي بيف 12المتشدد بزعامة السيدة بيا كجاريغارد سجؿ فوزه بنسبة 

% مف أصوات الناخبيف الفرنسييف في 14.38لوبف وميغريو، استطاعت الجبية الوطنية أف تحصد أكثر مف 
، كما تقدـ لوبف إلى الشوط الثاني مع جاؾ شيراؾ في انتخابات نيساف 1988تخابات الرئاسية عاـ االن

 .% في الدور الثاني17.8% مف أصوات الناخبيف الفرنسييف في الدور األوؿ و19.9وحصؿ عمى  2002
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 % مف األصوات في االنتخابات10.1وفي إيطاليا نجح حزب الجامعة الشمالية في الحصوؿ عمى 
" وىو Carl I. Hagen. وفي النرويج حصؿ حزب التقدـ برئاسة كارؿ آي ىاغف "1996التشريعية في عاـ 

% في انتخابات 14.7. كما فاز بنسبة 1997% في تشريعيات 15.3حزب يميني متشدد عمى 
وفي ىولندا وخالؿ  .وأصبح ثالث قوة سياسية بعد حزب العماؿ النرويجي وحزب المحافظيف  2001أيموؿ

مقعدا مف  26استطاع حزب "بيـ فورتويف" اليميني أف يحصد  2002أيار  15االنتخابات التشريعية في 
. وفي بريطانيا استطاع الحزب الوطني البريطاني برئاسة "نيؾ جريفيف" أف يحصؿ عمى ثالثة 150أصؿ 

 .2002أيار  2مستشاريف بمدييف بضواحي مانشستر في انتخابات 
 

 أحزاب اليمين األوروبي المتطرفة 3.5.
تكتسب مصطمحات اليميف واليسار في أوروبا صبغة عممية منذ نشأتيا التمقائية األولى بعد جموس أصحاب 
االتجاه الرأسمالي المحافظ يمينًا وأصحاب االتجاه االشتراكي العمالي يسارًا في المجالس النيابية البريطانية، 

عًا. واختمفت معالـ الخارطة الحزبية مف بمد أوروبي إلى آخر، مع اختالؼ التعامؿ حتى أصبح ذلؾ تقميدًا متب
مع أحزاب تمثؿ أقصى اليميف أو أقصى اليسار، فغابت أو ُغيبت في بعض البمداف، وظيرت فكانت جزءًا 

يطاليا،  مف الحياة السياسية واالئتالفات الحكومية في بمداف أخرى، كما ىو الحاؿ مع الشيوعييف في فرنسا وا 
 –أو حزب الشعب اليميني في سويسرا واألحرار في النمسا. والجدير بالذكر أف معظـ األحزاب االشتراكية 

ف انبثقت مف محاضف الشيوعية  حممت عنواف "اليسار" األوروبي وكانت في واقع الحياة السياسية أحزابًا  -وا 
ماعية والدعوة األممية بالمقارنة مع األحزاب رأسمالية المناىج، مع فارؽ التركيز عمى الضمانات االجت

"اليمينية" مف المحافظيف والمسيحييف واألحرار، التي ربطت المنيج الرأسمالي غالبًا بخميط مف القيـ المسيحية 
 .الكنسية والتصّورات العممانية

ىتراء في المعسكر بدأت ىذه الصورة العامة في أوروبا تتبدؿ في الثمانينيات الميالدية مع ظيور معالـ اال
الشرقي مف جية وظيور ما عرؼ بالرأسمالية المتشّددة في الغرب مف جية أخرى، والتي حممت عنواف 
الريغانية نسبة إلى الرئيس األميركي األسبؽ رونالد ريغاف، والتاتشرية نسبة إلى رئيسة الوزراء البريطانية 

موجة التجمعات اليسارية المتطرفة التي لجأت إلى  سابقًا مارغريت تاتشر. وفي تمؾ الفترة نفسيا انحسرت
ماينيوؼ في ألمانيا واأللوية الحمراء في إيطاليا وغيرىا، وبدأت موجة ظيور تجمعات  -العنؼ، مثؿ بادر

يمينية متطّرفة، كانت موجودة مف قبؿ، ولكنيا بدؾ تكسب األنصار في أوروبا أكثر مما مضى، امتدادًا 
يات المتحدة األميركية. وكاف العنصر الرئيسي المشترؾ بيف ىذه التجمعات ىو لحركة مماثمة في الوال

التعّصب القومي، وىو ما ساىـ في توجيو العنؼ ضد األجانب وذوي األصوؿ األجنبية في البمداف 
 .األوروبية
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س ذلؾ بشكؿ عاـ بدأت أوروبا تميؿ إلى اليميف بصورة مّطردة وضاعفت سرعتيا بعد سقوط الشيوعية، وانعك
في السياسات الرسمية والمناىج االقتصادية واالجتماعية ومثؿ بالتالي مناخًا عاّمًا يساىـ في تفسير أسباب 
انحسار ظاىرة التطرؼ اليساري وانتشار التطرؼ اليميني مكانو. ولموصوؿ إلى صورة عف نتائج ذلؾ ينبغي 

و تجاه األجانب عمومًا، وىو ما نبت في االنطالؽ مف عداء التطّرؼ اليميني وأعماؿ العنؼ الصادرة عن
تربة مالئمة، كاف مف أبرز معالميا إلى جانب المناخ العاـ الذي أوجدتو الرأسمالية المتشّددة وفرضتو عمى 

 تطّور معالـ الخارطة الحزبية األوروبية:
  ّا ساىـ سقوط المعسكر الشيوعي وبالتالي ضياع "جاذبية" منيجو االقتصادي ودعوتو "األممية". مم

 .في تعزيز موقع الدعوات القومية بما فييا المتعصبة عمى صعيد الشبيبة
  مضاعفة سرعة مسيرة االتحاد األوروبي االندماجية، مّما أثار مخاوؼ شعبية عمى المستوى الوطني

واالقميمي لممناطؽ المختمفة أف تكوف "مركزية األجيزة األوروبية" عمى حساب الخصوصيات 
 .يةالوطنية والمحم

  ردود الفعؿ المضاّدة في أواسط الشبيبة عمى الحمالت الييودية والصييونية المتجددة إلحياء مفعوؿ
ما يسّمى "العقدة النازية" بعد رصد اضمحاللو، وقد استيدؼ جيؿ الشبيبة في المدراس وعبر وسائؿ 

 ية أو حتى الباردة.اإلعالـ، فكانت ردود فعمو منسجمة مع واقع عدـ معايشتو لمحرب العالمية الثان
 
 المحافظون الجدد .6

( فكريًا عمى يد ليو شتراوس المفكر Neo Consتأسس المحافظوف الجدد ) المحافظوف الجدد: -اواًل 
, وأسس كأستاذ جامعي في جامعة شيكاغو ما ُعرؼ فيما بعد 1938األلماني الذي ىاجر إلى أمريكا عاـ 

الميبرالية التي كانت تمثؿ الجذور األولى لفكر المحافظيف الجدد اآلف، الذيف تـ إطالؽ ىذا القب  بالشتراوسية
 .عمييـ، مف قبؿ الميبرالييف األمريكييف، مف باب السخرية والحطِّ مف قيمتيـ الفكرية والسياسية

 كانت الشتراوسية تنادي باألفكار التالية: أفكار الشتراوسية: -ثانيًا 
 داثة وتفضيؿ المنطؽ عمى التفكيررفض الح 
 استخداـ الديف لمسيطرة عمى الجموع 
 استعماؿ الكذب والخداع لممحافظة عمى السمطة 
 بعاده عف الحكاـ  فرض الديف عمى الجماىير وا 
 استعماؿ القوة لكبح العدائية لدى البشر، مف خالؿ دولة قوية كابحة 
 اإليماف بالريادة األمريكية الخيرة 

  

ISSN: 2617-989X 258 



Introduction to Sociology _ Ch 17 
 

 

( 1988 - 1980وفي الثمانينات، وفي عيد إدارة رونالد ريغاف ) مشروع القرف األمريكي الجديد: -ثالثًا 
لعب المحافظوف الجدد الذيف كانوا مف الحزب الديمقراطي، ثـ انضموا إلى الحزب الجميوري دورًا سياسيًا 

أجؿ إسقاط النظاـ الشيوعي ميمًا، حاثيف إدارة ريغاف عمى استعماؿ شدة أكثر قسوة مع االتحاد السوفيتي مف 
ىناؾ. وكاف عمى رأس ىؤالء المحافظيف الجدد دونالد رامسفيمد. ديؾ تشني، جيب بوش، زالماي خميؿ زادة، 

قدـ ىؤالء لمكونغرس وإلدارة الرئيس  1997ريتشارد بيرؿ، دوغالس فايث، وولفوفيتز، وغيرىـ. وفي عاـ 
لجديد" ولكنيـ لـ يمقوا آذانا صاغية مف ىؤالء. وكاف برنامجيـ كمينتوف ما ُسّمي بػ "مشروع القرف األمريكي ا

 ينادي باألفكار التاليةالسياسي 
 زيادة ميزانية الدفاع بشكؿ كبر لتحديث القوات المسمحة 
 تعزيز العالقات مع الدوؿ الصديقة الديمقراطية 
 تحدي أمريكا لنظـ الحكـ المعادية لمحرية والديمقراطية 
 السياسي وحرية السوؽ في العالـ تعزيز ودعـ اإلصالح 
 قبوؿ أمريكا بالدور الفريد في الحفاظ عمى النظاـ العالمي الديمقراطي الحر 
 المطالبة باستعماؿ القوة في القضاء عمى النظـ الديكتاتورية في العالـ ومنيا العراؽ 
 عدـ حصر قيـ الحرية والديمقراطية في شعب مف الشعوب، أو في بمد مف البمداف 
 ظر إلى العالـ مف خالؿ منظار الخير والشر، وال منظار وسطيًا بينيماالن 

 
التي أضافت إلى الخطاب السياسي  2001سبتمبر  11ووقعت بعد ذلؾ كارثة  سبتمبر: 11كارثة  -رابعًا 

 لممحافظيف الجيد ثالثة بنود جديدة ىي:
 استعماؿ العصا االستباقية 
 إظيار محور الشر والتنديد بو 
  العالـ إلى أعداء وأصدقاء )أف تكوف معنا أو ضدنا( دوف وسطيةتقسيـ 

  

ISSN: 2617-989X 259 



Introduction to Sociology _ Ch 17 
 

 

 الحرب عمى اإلرهاب .7
 مقدمة1.7. 

الحرب عمى اإلرىاب وتسمى أيضًا الحرب العالمية عمى اإلرىاب و يطمؽ عمييا البعض تسمية الحرب 
عالمية مثيرة لمجدؿ تقودىا الواليات المتحدة بمشاركة  الطويمة، وىي عبارة عف حممة عسكرية واقتصادية وا 

ورح و.بوش إلى بعض الدوؿ المتحالفة معيا وتيدؼ ىذه الحممة حسب تصريحات الرئيس األمريكي ج
 2001سبتمبر   11القضاء عمى اإلرىاب والدوؿ التي تدعـ ىذا اإلرىاب. بدأت ىذه الحممة عقب أحداث

التي كاف لتنظيـ القاعدة دور فييا وسرعاف ما أصبحت ىذه الحممة المحور المركزي في سياسة الرئيس 
لحرب انعطافة وصفيا العديد األمريكي جورح و.بوش عمى الصعيديف الداخمي والعالمي وشكمت ىذه ا

بالخطيرة وغير المسبوقة في التاريخ لكونيا حربا غير واضحة المعالـ و تختمؼ عف الحروب التقميدية بكونيا 
 .متعددة األبعاد واألىداؼ

حصمت سمسمة مف األحداث التي أدت  2001سبتمبر  11بدأت ىذه الحرب قبيؿ وأثناء وعقب أحداث 
ة الحرب عمى اإلرىاب ونشوء فكرة محور الشر الذي استعممو الرئيس األمريكي جورح تدريجيًا إلى بمورة فكر 

يراف وكوريا الشمالية وأيضًا نشوء الفكرة المثيرة لمجدؿ وىي اليجـو مع سبؽ  و.بوش لوصؼ دوؿ العراؽ وا 
 اإلصرار لغرض الدفاع عف النفس.

 الحرب عمى اإلرىاب. فيما يمي سمسمة مف األحداث تـ ذكرىا كمسوغات لبداية إعالف
تـ تفجير سيارة مفخخة في مرآب بناية مركز التجارة العالمية في نيويورؾ وأسفر ىذا  1993شباط  26في 

صابة أكثر مف  6االنفجار عف مقتؿ  شخص بجروح وقاـ بتنفيذ ىذه الميمة حسب وكالة  1000وا 
وسؼ والذي دخؿ الواليات المتحدة بجواز المخابرات األمريكية المواطف الكويتي مف أصوؿ باكستانية رمزي ي

سفر عراقي وىو ابف أخ خالد شيخ محمد أحد قياديي منظمة القاعدة والذي ثـ القبض عميو في باكستاف عاـ 
. وحسب نفس المصدر فإف يوسؼ قد تعاوف مع األمريكي مف أصوؿ عراقية عبد الرحمف ياسيف 2003

كغـ مف  600التجارة العالمية في نيويورؾ و التي كانت تزف لوضع السيارة المفخخة في مرآب بناية مركز 
ظيرًا بتوقيت نيويورؾ وفر يوسؼ رمزي إلى  12:17مادة تي إف تي. انفجرت المفخخة في الساعة 

وحكـ عميو  1995شباط  7الباكستاف بعد ساعات مف العممية وبقي فييا إلى أف تـ إلقاء القبض عميو في 
كمة أمريكية وىو حاليًا في أحد سجوف والية كولورادو. بالنسبة لعبد الرحمف ياسيف ؤبد مف قبؿ محمبالسجف ال

فيو مف مواليد الواليات المتحدة ألبويف عراقييف ويعتقد أنو في العراؽ حاليًا وىو عمى الئحة المطموبيف مف 
 قبؿ مكتب التحقيقات الفيدرالي.

يكية في دار السالـ عاصمة تنزانيا ونيروبي عاصمة تفجير سفارتي الواليات المتحدة األمر  1998آب  7في 
شخص  4000قتيؿ وجرح أكثر مف  225كينيا وتـ اتياـ منظمة القاعدة بتنفيذ اليجمتيف المتيف أسفرتا عف 

وىذه اليجمة أدت إلى انتشار اسـ أسامة بف الدف عمى النطاؽ العالمي وقاـ الرئيس األمريكي انذاؾ بيؿ 
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بقصؼ أىداؼ في السوداف وأفغانستاف بصواريخ توما ىوؾ  1998آب  20ه في كمينتوف بإصدار أوامر 
وكانت مف ضمف األىداؼ مصنع الشفاء لألدوية في الخرطـو الذي زعمت الواليات المتحدة بأنيا شركة 
كانت تساند أسامة بف الدف ماليًا ومف الجدير بالذكر أف حكومة السوداف طالبت الواليات المتحدة باعتذار 

مي ولكف لـ يتـ إصدار ىذا االعتذار، وكانت األىداؼ في أفغانستاف عبارة عف ما وصفو بيؿ كمينتوف رس
بمعسكرات لتدريب اإلرىابييف وكاف الرئيس األمريكي في تمؾ األثناء في خضـ ضجة إعالمية بسبب عالقتو 

 مع مونيكا ليونسكي.
 USSارية عمى ناقمة عسكرية أمريكية بحرية تـ تنفيذ إحدى العمميات االنتح 2000تشريف األوؿ  12في 

Cole  في ميناء عدف في اليمف وكانت الناقمة راسية في المياه اليمنية لغرض التزويد بالوقود. في الساعة
قبؿ الظير بتوقيت عدف اقترب قارب صغير مف الناقمة واصطدـ بيا محدثًا انفجارًا خمؼ فتحة  11:18
آخريف بجروح وتـ فيما بعد  39مف المالحيف وتـ إصابة  17متر عمى جانب الناقمة وقتؿ  12بطوؿ 

اكتشاؼ أف منفذي العممية إبراىيـ الثور وعبداهلل المسأواة كانوا أعضاًء في منظمة القاعدة. بعد أكثر مف 
ر عمى سيارة كانت أطمقت عناصر مف وكالة المخابرات األمريكية النا 2002شباط  3سنتيف و بالتحديد في 

تقؿ أبو عمي الحارثي و أحمد حجازي عمى األراضي اليمنية حيث اعتبرت الوكالة االثنيف مف المخططيف 
 .الرئيسييف لمعممية

 
 تعريف اإلرهاب 2.7.

كممة اإلرىاب بحد ذاتيا ىي كممة مثيرة لمجدؿ إذ أف لمكممة معاني عديدة يعتمد عمى االنتماء الثقافي و 
ص، إال أف مفيـو الكممة الحالي المستعمؿ في وكاالت األنباء الغربية ىو أي عمؿ يستخدـ الديني لمشخ

العنؼ والقوة ضد المدنييف ييدؼ إلى إضعاؼ الروح المعنوية لمعدو عف طريؽ إرىاب المدنييف بشّتى 
تعريؼ الوسائؿ. ويعتبر تعريؼ اإلرىاب مف المشاكؿ الكبرى في العصر الحديث ناىيؾ عف المشاكؿ في 

كممات مثؿ الحرب أو المقاومة أو الغزو أو التحرير التي تختمؼ معانييا وأسموب استخداميا حسب 
االتجاىات السياسية والعقائدية لمشخص. قبؿ إعالف الحرب عمى اإلرىاب كاف تعريؼ الحرب ىو صراع 

األولى أو الحرب  مسمح بيف القوات المسمحة لدولتيف ضمف حدود واضحة المعالـ مثؿ الحرب العالمية
العالمية الثانية أو حرب الخميج األولى، لكف الحرب عمى اإلرىاب غيرت كميًا المفاىيـ القديمة في تعريؼ 
الحروب. حيث ال تتحدد في ىذا النوع مف الحرب بقعة جغرافية معينة يمكف أف تعتبر جبية القتاؿ الرئيسية 

 ة إطالؽ تسمية عمى الحممة يكوف موضوعًا مثيرًا لمجدؿ وحتى إذا تـ تحديد حدود الصراع فإف مجرد محاول
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" عمى الحممة العسكرية التي أطاحت بحكـ 2003فعمى سبيؿ المثاؿ يطمؽ البعض تسمية "غزو العراؽ 
حزب البعث في العراؽ بينما يطمؽ عميو البعض اآلخر "عممية تحرير العراؽ" ويطمؽ البعض تسمية 

يات المسمحة التي تشف عمى قوات التحالؼ بقيادة الواليات المتحدة والسمطات المقاومة العراقية عمى العمم
بينما يطمؽ البعض اآلخر تسمية العمميات اإلرىابية عمييا  2003التي تشكمت عقب الحممة في العراؽ منذ 

وىناؾ تقسيمات حتى بيف المتفقيف عمى استعماؿ مصطمح معيف مثؿ "المقاومة" فالبعض يقسميا إلى 
يمات ثانوية مثؿ المشروعة أو الشريفة والغير المشروعة ومف األمثمة األخرى ىي حركة حماس في تقس

سرائيؿ "منظمة إرىابية" بينما يعتبرىا  فمسطيف التي تعتبر مف قبؿ الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي وا 
حرب عمى اإلرىاب فإف ىناؾ البعض اآلخر "حركة جيادية" أو "تحررية" وحتى إذا تـ االتفاؽ عمى تسمية ال

اختالفًا في طريقة شف ىذه الحرب فعمى سبيؿ المثاؿ يؤمف جورح و.بوش بمبدأ اليجـو مع سبؽ اإلصرار 
لغرض الدفاع بينما يؤمف االتحاد الروسي بالتدخؿ في الشيشاف فقط إذا كانت ىناؾ ضربات مباشرة عمى 

استعماؿ مصطمح الحرب عمى اإلرىاب وبدأت  تخمت اإلدارة األمريكية عف 2005مصالحيا. في تموز 
 . Global Struggle Against Violent Extremismباستعماؿ "الصراع الدولي ضد التطرؼ العنيؼ" 

 :أو اإلرىاب terrorismفيما يمي بعض التعاريؼ لكممة 
 حسب قاموس أوكسفورد السياسي Oxford Concise Dictionary of politics  اإلرىاب ىو

ال يوجد اتفاؽ عمى معناه الدقيؽ حيث يختمؼ األكاديميوف و السياسيوف عمى تعريفو ولكنو  مصطمح
بصورة عامة يستخدـ لوصؼ أساليب تيدد الحياة تستعمميا مجاميع سياسية نصبت نفسيا في حكـ 

 .أو قيادة مجاميع غير مركزية في دولة معينة
 :إلرىابال يوجد ليا لحد ىذا اليوـ تعريؼ ل األمـ المتحدة. 
 تعريؼ شميد (A.P. Schmid الذي يستعممو عمماء االجتماع وفيو يعتبر اإلرىاب أساليب متكررة )

تولد الخوؼ والقمؽ يقـو بيا أفراد بإشراؼ مجموعات داخؿ دولة أو بإشراؼ الدولة نفسيا وتكوف 
معيف ويتـ أىداؼ العممية سياسية عادة وتختمؼ عف االغتياالت بكونيا ليست موجية إلى شخص 
 اختيار األىداؼ لغرض إرساؿ إشارات إلى أكبر عدد مف الناس والحكومات التي تمثميـ.

 :اإلرىاب عبارة عف عمؿ عدواني متعمد يقوـ بيا أفراد أو مجموعات  تعريؼ االتحاد األوروبي
وتكوف موجية ضد دولة أو أكثر مف دولة بغرض ممارسة الضغط عمى الحكومات بأف تغير 

 .سياساتيا الدولية والداخمية واالقتصادية
 اإلرىاب ىو عمؿ إجرامي موجو ضد حكومة معينة بغرض خمؽ  :1937عريؼ عصبة األمـ لسنة ت

 .حالة مف الرعب في نفوس أشخاص أو مجموعة مف األشخاص الساكنيف في تمؾ الدولة
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 :أي عممية عنؼ تشكؿ خطرًا عمى حياة اإلنساف تنافي القوانيف الجنائية  تعريؼ الواليات المتحدة
لمواليات المتحدة أو أية والية مف الواليات األمريكية وحدثت إما داخؿ حدود الواليات المتحدة أو 
خارجيا مستيدفة لمصالح أمريكية ويكوف غرض العممية إرعاب المدنييف والتأثير عمى الحكومة 

 .لتغيير سياستيا
 

 تطور مفهوم االرهاب /الحرب عمى االرهاب: 3.7.
وكانت الكممة فرنسية  1795ألوؿ مرة في عاـ  terrorismاستخدـ مصطمح  مرحمة الثورة الفرنسية: -اواًل 

بمعنى التخويؼ واستعممت الكممة لوصؼ األساليب التي استخدمتيا  terrereتينية مشتقة مف كممة ال
بعد الثورة الفرنسية وكانت ىذه األساليب عبارة عف إسكات Jacobin Club الفرنسية  المجموعة السياسية

نت توجياتيا واعتقاؿ المعارضيف ليذه المجموعة السياسية التي لعبت دورًا بارزًا في الثورة الفرنسية حيث كا
معتدلة في البداية ولكنيا بدأت تنحو منحًا يساريًا بعد الثورة وكاف عدد المنتميف إلى ىذه المجموعة يقارب 

 .1794ولكف المجموعة انحمت وقتؿ معظـ قياديييا في عاـ  500,000
ورة عامة لوصؼ في بدايات القرف العشريف كانت كممة اإلرىابي يستخدـ بص بدايات القرف العشريف: -ثانيًا 

األشخاص أو الجيات الذيف ال يمتزموف بقوانيف الحرب أثناء نشوب صراع معيف مثؿ تجنب االستيداؼ 
المتعمد لألىداؼ مدنية أو المدنييف ورعاية األسرى والعناية بالجرحى، وكاف التعبير يستخدـ أيضًا لوصؼ 

اني إيجابية مف قبؿ المعارضيف أقدـ ذكر المعارضيف السياسييف لحكومة معينة وكانت كممة إرىابي ذو مع
( والتي قامت باغتياؿ Vera Zasulichليذه الكممة مدونة في سيرة الكاتبة الماركسية الروسية فيرا زاسوليج )

ألسباب سياسية، وقامت راسوليج بعد االغتياؿ  1878الحاكـ العسكري لمدينة سانت بطرسبرغ في عاـ 
ئمة "أنا إرىابية ولست بقاتمة" وكانت راسوليج عضوة في مجموعة كانت تسمى بإلقاء مسدسيا وتسميـ نفسيا قا

 السمطوية وكانت المجموعة معارضة لحكومة روسيا القيصرية.
استعمؿ تعبير الحرب عمى اإلرىاب ألوؿ مرة مف قبؿ سمطات االنتداب البريطاني في  األربعينيات: -ثالثًا 

ت بيا لمقضاء عمى سمسمة مف الضربات التي استيدفت مدنييف فمسطيف أثناء الحممة الواسعة التي قام
فمسطينييف والتي كانت تقـو بيا منظمتي أرجوف و شتيرف فقامت القوات البريطانية بحممة دعائية واسعة في 

 .الجرائد قبيؿ الحممة مطمقة تسمية الحرب عمى اإلرىاب عمييا
 War onنياية السبعينيات حيث كتب التعبير حدث االنتشار األوسع لمتعبير  السبعينات: -رابعًا 

Terrorism  مكتوبة عمى غالؼ مجمة التايـTime magazine  وكاف عنوانا لمقاؿ  1977في عاـ
سمطوييف الذي كانوا مف المعارضيف السياسييف لحكومات  رئيسي عف المعارضيف أو ما اسماىـ المقاؿ الال

 االتحاد السوفيتي وبعض الحكومات األوروبية.
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حدثت تغييرات عمى المعنى الدقيؽ لإلرىابي وتـ استعماؿ تعبير  :2001سبتمبر  11بعد أحداث  -خامسًا 
قتصادية واألمنية الحرب عمى اإلرىاب لوصؼ حمالت متعددة األوجو عمى األصعدة اإلعالمية واال

والحمالت العسكرية التي استيدفت دوال ذات سيادة وحكومات، وكاف ىذا االنعطاؼ في معاني كممة إرىابي 
و تعبير الحرب عمى اإلرىاب مصحوبًا عمى األغمب بإضافة وصؼ الشخص أو الجية بكونو يستعمؿ الديف 

 .في الشؤوف السياسية أو يقوـ بتطبيؽ الديف بصورة متطرفة
 

 األهداف 4.7.
، يمكف تمخيص 1958استنادًا إلى منشورات معيد الدراسات االستراتيجية، وىو معيد بريطاني تأسس عاـ 

 األىداؼ الرئيسية لمحرب عمى اإلرىاب بالنقاط التالية:
  قطع المالذ اآلمف لإلرىابييف لمحيمولة دوف إنشاء معسكرات تدريب أو رص صفوؼ أعضاء فيما

 اإلرىابية يسمى بالمجموعات
 قطع تدفؽ الدعـ المالي لما يسمى بالمنظمات اإلرىابية 
 إلقاء القبض عمى المشتبو بانتمائيـ إلى ما يعتبر مجموعات إرىابية 
 الحصوؿ عمى المعمومات بطرؽ مختمفة مثؿ االستجواب والتنصت والمرقبة والتفتيش 
 تحسيف مستوى أداء أجيزة المخابرات الخارجية واألمف الداخمي 
 قميؿ أو قطع الدعـ عف المواطنيف المتعاطفيف مع ما يسمى بالمجموعات اإلرىابية عف طريؽ ت

 تحسيف المستوى المعيشي و توفير فرص العمؿ
  االستعماؿ الكثيؼ ألجيزة التنصت لكي يكوف اعتماد ما يسمى بالمجاميع اإلرىابية عمى الوسائؿ

 البدائية البطيئة في التواصؿ و نقؿ المعمومات
 مة عالقات دبموماسية متينة مع حكومات الدوؿ التي تشكؿ جبية لمحرب ضد اإلرىابإقا 
  تظير ىذه النقاط بوضوح مدى تشعب ىذا النوع مف الصراع حيث أف ىناؾ جيود عسكرية

 واقتصادية واستخباراتية وأمنية و دبموماسية حكومية ودبموماسية شعبية يجب التنسيؽ بينيا
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 وتغيرات السياسة األمريكيةالموقف العالمي  5.7.
أعمف حمؼ شماؿ  2001سبتمبر   11ساعة عمى أحداث 24بعد أقؿ مف ىي  :الموقؼ العالمي -اواًل 

األطمسي أف اليجـو عمى أية دولة عضوة في الحمؼ ىو بمثابة ىجـو عمى كؿ الدوؿ التسعة عشر 
األعضاء، وكاف ليوؿ العممية أثره الكبير في حشد الدعـ الحكومي لمعظـ دوؿ العالـ لمواليات المتحدة، كما 

عف خالفاتيما الداخمية. بعد فترة قصيرة دفع الحزبيف الرئيسييف في الكونغرس ومجمس الشيوخ إلى التغاضي 
وجيت الواليات المتحدة أصابع االتياـ إلى تنظيـ القاعدة وزعيميا أسامة بف  2001سبتمبر  11مف أحداث 
شاشة قناة الجزيرة اإلخبارية أنو لـ يقـ بتمؾ العممية  صرح بف الدف مف عمى 2001أيموؿ  16الدف. في 

أيموؿ صرح بف الدف  28عة ليـ أىدافيـ الخاصة بيـ وراء العممية" وفي التي وحسب تعبيره "قد يكوف جما
  في صحيفة األمة أنو ليس لو أي عالقة بالضربة ولـ يكف لو عمـ بيا.

مف الجدير بالذكر أف القوات األمريكية عثرت فيما بعد عمى شريط في بيت ميدـ جراء القصؼ في جالؿ 
امة بف الدف وىو يتحدث إلى خالد بف عودة بف محمد الحربي ويظير في الشريط أس 2001آباد في شباط 

عف التخطيط لمعممية وقد قوبؿ ىذا الشريط بموجة مف الشكوؾ حوؿ مدى صحتو، ولكف بف الدف وفي عاـ 
مسؤولية تنظيـ  2004تشريف األوؿ  29وفي تسجيؿ مصور تـ بثو قبيؿ االنتخابات األمريكية في  2004

بر البعض غزو أفغانستاف أوؿ جولة عسكرية في الحرب عمى اإلرىاب وكانت القاعدة عف اليجوـ. يعت
القوات المشاركة في البداية ىي قوات الواليات المتحدة والمممكة المتحدة وقوات التحالؼ األفغاني الشمالي 

قوات وىي عبارة عف مجموعة مف القوات األفغانية المختمفة المعارضة لحكومة طالباف، وانضمت إلى ىذه ال
سبانيا وفرنسا وباكستاف وبولندا وكوريا الجنوبية.  يطاليا وا  فيما بعد قوات مف ألمانيا وكندا وأستراليا ونيوزيمندا وا 
كاف ىناؾ تأييد شبو مطمؽ لمواليات المتحدة في إعالنيا الحرب عمى اإلرىاب وحظيت عممية غزو 

صاحب الجولة العسكرية الثانية مف الحرب  بدعـ كبير مقارنة بالتشتت في اآلراء الذي 2001أفغانستاف 
سبانيا وكوريا  2003عمى اإلرىاب والتي سميت غزو العراؽ  يطاليا وا  حيث ساندت المممكة المتحدة وا 

وعارضت كندا وألمانيا وفرنسا وباكستاف ونيوزيمندا الجولة  2003الجنوبية وبولندا وأستراليا غزو العراؽ 
 الثانية مف الحرب عمى اإلرىاب.
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بالرغـ مف صعوبة تحديد ساحة محددة ليذه الحرب إال أف الواليات المتحدة  تحديد ساحة الحرب: -ثانيًا 
 اعتبرت ىذه المناطؽ الجغرافية كجبيات لما سمي بالحرب عمى اإلرىاب:

 جنوب آسيا و بالتحديد أفغانستاف والباكستاف. 
 الشرؽ األوسط وبالتحديد العراؽ والسعودية واليمف. 
 وريات االتحاد السوفيتي السابؽ وبالتحديد الشيشاف وجورجيا وأوزبكستافجمي. 
 ندونيسيا  جنوب شرؽ آسيا وبالتحديد الفيمبيف وتايالند وا 
 ريتريا وكينيا والصوماؿ والسوداف وجميورية تنزانيا المتحدة  أفريقيا وبالتحديد جيبوتي وأثيوبيا وا 
افؽ الكونغرس ومجمس الشيوخ األمريكي باإلجماع وبسرعة فائقة و  التغييرات في السياسة األمريكية: -ثالثًا 

مميار دوالر  20مميار دوالر لحممة الحرب عمى اإلرىاب، و 40عمى منح الرئيس األمريكي جورج بوش 
سبتمبر،  11إضافية لمساعدة خطوط الطيراف األمريكية في األزمة االقتصادية التي مرت بيا عقب أحداث 

ض عمى اآلالؼ مف األشخاص منيـ الكثير مف المواطنيف األمريكييف مف أصوؿ شرؽ كما تـ إلقاء القب
أوسطية وجرت معظـ االعتقاالت بصورة غير معيودة في القوانيف الجنائية األمريكية إذ لـ يتمتع المشبوىوف 

 بحؽ التمثيؿ القانوني ليـ مف قبؿ محاميف.
المياجريف وطمب مف المواطنيف غير األمريكييف تسجيؿ بدأت وزارة العدؿ األمريكية بحممة تسجيؿ ألسماء 

الذي  USA Patriot Actأسمائيـ لدى دوائر اليجرة األمريكية، وتـ تمرير قانوف مثير لمجدؿ وىو قانوف 
منح صالحيات واسعة لألجيزة األمنية في استجواب وتفتيش واعتقاؿ والتنصت عمى كؿ مف يشتبو بو دوف 

سبتمبر، وتـ انتقاد ىذا القانوف مف قبؿ  11إتباع سمسمة اإلجراءات القانونية التي كانت متبعة قبؿ 
مريكي وحسب تعبيرىـ ترسؿ إشارة مجموعات كثيرة في الواليات المتحدة فيما بعد لكونيا تعارض الدستور األ

. مشابو لمدوؿ غير الديمقراطيةإلى اإلرىابييف بأنيـ انتصروا ألنيـ اجبروا الحكومة عمى أف تتصرؼ بشكؿ 
أنو وبفضؿ ىذا القانوف تـ إلقاء القبض  2005حزيراف  9دافع الرئيس األمريكي عف القانوف وصرح في 

 لمنظمة القاعدة وتـ إثبات التيمة عمى أغمبيتيـ. مشتبيًا بيـ بكونيـ خاليا نائمة 400عمى 
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 المعارضون 6.7.
يرى المناىضوف لمحرب عمى اإلرىاب أف األوضاع األمنية ازدادت سوءًا حسب تعبيرىـ، وأف ىناؾ تضخيمًا 
لخطورة التيديدات التي تمثميا المجموعات اإلرىابية، وأف ىذه الحرب أدت إلى خروقات في حقوؽ اإلنساف 

في الواليات المتحدة نفسيا، ويرى البعض أف الخطر الحقيقي ال يكمف في اإلرىابييف أنفسيـ إنما في  حتى
األساليب المستعممة ضدىـ إذ يرى البعض بأنو مف المستحيؿ القضاء عمى فكرة معينة بحممة عسكرية، وأف 

ب. ويمكف تمخيص االنتقادات ما تنجح الحمالت العسكرية في تحقيقو ىو زيادة حدة وخطورة وانتشار اإلرىا
 لمحرب عمى اإلرىاب بالنقاط التالية:

  الصعوبة في كوف الجية إما مع أو ضد الحرب عمى اإلرىاب بحيث ال يترؾ ىذا التصنيؼ المجاؿ
 لتوجيو االنتقادات التي يراىا البعض ضرورية

 مدني في  3000ف الخسائر البشرية الكبيرة بيف صفوؼ المدنييف فعمى سبيؿ المثاؿ قتؿ أكثر م
 2003مدني في غزو العراؽ  200,000وحوالي  2001غزو أفغانستاف 

  يعتبر البعض مبدأ اليجوـ مع سبؽ اإلصرار لغرض الدفاع عف النفس مبدًأ خطيرًا، ويتطمب أدلة
 دامغة وقاطعة إلثبات أف مجموعة أو دولة معينة تشكؿ بالفعؿ خطرًا عمى أمف دولة أخرى

 العفو الدولية إلى أف الكثير مف االعتقاالت تمت في سجوف سرية بدوف توجيو  تشير تقارير منظمة
تيـ وبدوف المجوء إلى التسمسؿ القضائي والمحاكـ، كما ال يتمتع ىؤالء السجناء بحؽ التمثيؿ 
القانوني مف قبؿ محاميف، وتستعمؿ في استجوابيـ شتى األساليب الوحشية التي ال تتماشى مع 

 ةالقوانيف الدولي
  االستنزاؼ الكبير لالقتصاد األمريكي أثناء الحرب عمى اإلرىاب الذي حوؿ أكبر فائض في تاريخ

الواليات المتحدة في عيد بيؿ كمينتوف، إلى أكبر عجز في الميزانية في تاريخ الواليات المتحدة في 
 عيد جورج بوش

  انتصار ممموس إذ ال يعتبر في ىذه استمرار الحرب لفترة زمنية قد تكوف طويمة جدًا مع عدـ تحقيؽ
الحرب، وبخالؼ الحروب التقميدية، قتؿ أو اعتقاؿ زعماء الجيات المعادية أو تحقيؽ النصر 

 .العسكري بمثابة انتصار، ألنيا حرب أفكار و عقائد
  انشغاؿ الحكومة بالحرب عمى اإلرىاب دفعيا إلى تجاىؿ األزمات الداخمية في الواليات المتحدة مف

طالة وسوء حالة التأميف الصحي والضماف االجتماعي، كما تـ تقميص بعض ىذه الميزانيات الب
 لدعـ الحرب الذي ال توجد ىناؾ أي بوادر تبشر بقرب نيايتيا.
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 المؤيدون 7.7.
 يمكف تمخيص وجيات نظر المؤيديف لفكرة الحرب عمى اإلرىاب بالنقاط التالية:

  ديمقراطية سوؼ يؤدي في المدى البعيد إلى زيادة استقرار العالـ نشر الديمقراطية في الدوؿ الغير
 والقضاء عمى اإلرىاب.

  يرى المؤيدوف أف ىناؾ مبالغة في تقدير الخسائر البشرية بيف صفوؼ المدنييف، حيث يعتبروف
المدنييف الذيف يعيشوف بالقرب مف اإلرىابييف مف المتعاطفيف معيـ، ويقوموف عمى األغمب بتقديـ 

دعـ المعنوي أو المادي أو المعموماتي أو يقدموف المالذ اآلمف لإلرىابييف، وبيذا فيـ ليسوا ال
 محايديف تمامًا وحسب نظرية ىذه الحرب ال مكاف لمحياد.

  يرى المؤيدوف أف ىذه الحرب ىي عامؿ رئيسي في كسر شوكة معاقؿ اإلرىاب الرئيسية وقطع
تردد في االنضماـ إلى صفوفيـ خوفًا مف أف يمحؽ بيـ اتصاالتيـ وحمؿ المتعاطفيف معيـ عمى ال

 .نفس المصير
  تحقيؽ الديمقراطية في الشرؽ األوسط، حيث يراىا المؤيدوف لمحرب الطريقة الوحيدة لمتخمص مف

األفكار الدينية المتطرفة، وقد تكوف ىذه الديمقراطيات ىشة في البداية أو تزيد مف الوضع األمني 
 .لمستقبؿ البعيد تكوف عاماًل في استقرار العالـسوءًا، ولكنيا في ا

 يرى المؤيدوف أنو بعد إعالف ىذه الحرب لـ تحدث أية أعماؿ إرىابية كبيرة في الواليات المتحدة. 
  يرى المؤيدوف لمحرب أف ىناؾ نتائج إيجابية تـ تحقيقيا نتيجة ىذه الحرب منيا عمى سبيؿ المثاؿ

ابات العراقية ومحاكمة صداـ حسيف و تخمي ليبيا عف برنامجيا االنتخابات في أفغانستاف واالنتخ
 .لتصنيع األسمحة النووية واالنتخابات التي جرت في مصر والسعودية
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