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  علماء اإلسالم وملحمتهم التقوميية عرب التاريخ: سلسلة

  مقدمات حنو صياغة أمنوذج منظوري إرشادي إسالمي عام يف الفقه والعلوم
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� أن نا مما تقدمتبين ل�
��� ا���
�� ا�	�
 ا
"!�ا ��عن قط تنفك  لم في الغرب ���ا

  . 1)اإليديولوجيا(

لعل األثر المباشر لمثل هذه النزعة النشاز من طرف المنظر الفكراني، هو تلوين و

 لباس  الذاتاني غير المحايد، نازعاً عن تحليله من هذا المنطلقالمفاهيمو التصورات

  .  والعلم في آن، والتعميم،الكونية، والحياد، والموضوعية

حسبانه، حتى في ويأخذه  الفقيه المسلم المنظر في علم االجتماع،  يتالفاهوهو ما يجب أن

 التساقط  وان يتجنب قدر المستطاعال يقع في محذوره سواء عن قصد منه أو من غير قصد،

ال يمكنه البرهنة دعاوى الكبيرة التي ال، بادعاء المصابيح في هذا الوجل تساقط الفراش حول

  . عليه

  :وهو محذور قرآني ملزم في بابه، لقوله تعالى

�m�m�m�m��Í��Ì���Ë��Ê��É��È��Ç��Í��Ì���Ë��Ê��É��È��Ç��Í��Ì���Ë��Ê��É��È��Ç��Í��Ì���Ë��Ê��É��È��Çllll ة���
  ١١١: ا

آ' &���هوم  مفعزلفال يمكن مثالً () Max Weber) (1864 - 1920(  ل  �	"
ا

)�����*�"عن مفهوم  ) social action( ا�"
ها ل، كما نظر "ا.رادة ا
,�ة 
*+ات ا

)
/�
3  �� ��1  األلمانيا
"�*12ف ا ، حيث  )Emmanuel Kant ()1724 - 1804 (آ

                                                 
1

 ,Idéologie et Utopie( ولـه طبعـة فرنـسية    1936سنة " مقدمة في علم اجتماع المعرفة: اإليديولوجيا واليوطوبيا): "1947 - 1893(كارل مانهايم :  أنظر

Marcel Rivière, 1966 (إنجليزية فيوطبعة :  
 Manheim K., , 1970: "Ideology and Utopia: an introduction to the sociology of knowledge", Harcourt, Brace & World, New 

york.   
  : في" علم اجتماع األمبريالية: "وانظر المصري أنور عبد المالك وآخرين في

Sociologye de l'Impérialism", 1971: Ouvrage Collectif sous la direction de Anouar AbdelMalek, Anthropos, Paris.  
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 "�ي8ْ
"�د ا
��2,( ا
�6ا "ل &���في معالجة كما ه، من اليسر تلمس ذلك وتتبعه في كتابات


��: "في كتابه  :2يقولنجده حيث " اA@?ق ا
��و��2 ��� وروح ا
�أ:�

، تأهيل إنسان ما، وجعله زه�ي ��? (، كما هو احلال بالنسبة ألي منط ا
��8يحياول 
فسي الصوري للكلمة، فإن وذا املعىن الن. �GاDEF ا
��*��قادراً على احلفاظ والتصرف فوق 

�*�	�2�
، حيث أن اإلجرائية املهمة تتمثل يف ا
*+ة ا
	"��1 ا� �&��� تكمن يف حتطيم ا
���8 ا
��I ا
2*1كالقيام ���.  

  

 ���:    

في بعد غير مقيد متغير في االعتبار وكك" ا.رادة ا
,�ة"عامل  بمجرد أخذوال يخفى أن 

  . 3 بمآالت األفعالLM1 ا
�إ)!ن  عنه البتةمنعي، آن، كما فعل

ري:  البريطانياالجتماعي هوسينتقدG  ن Garry Runciman) (1934( رو ��2

���( آ1
��ج المدرس ب   ....)–���) Trinity College Cambridge( ���&  في

التي تعتبر عنده أساس ، ا
,1ا&E ا
"�د��عبر فقط ، Aي :*1كآخذاً عليه، تبريره هذا السياق 

   .، مخل في بابه��!� آ� ا
�1Pرات

 ���:    

                                                 
2
 Martin, A., 1990: "Max Weber's construction of social theory", p. 44.   
3

 : �'" �&�و$ت "!ل ����� ا����: " أ��� ��آ� ���ك
Weber, M., 1965: "Essais sur la théorie de la science", p. 75, Librairie Plan, Paris.  
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&Eدوما ب عنده يرتبط ، آ� &	�كون هذا ناتج من وQالبرهنة عن  ما، إال أنه يتعذر 

 �	"
  4.من خالل الفهم المتسلسل للحوافز باعتبارها الخزان الحقيقي لتفسير السلوك المالحظا

ذا���8 ، ال يفسر األشياء انطالقاً من &���  كونفي مغالطة المفهومية هناتكمن الو

8��	Mبل من خالل ووا ،S
�* غير وكالهما، �Uور��Tا
E ا
,1ا& وت�اM ���2"�*
  .!   

ت كل يغشىبنيوي مفهومي شكال إوهو �
/�
 ���  بما في ذلكا!

�� ا/�

��  وا/�
ا

 �� 1W?&Aعموماً المؤسسة لها ا.  

�2ء) 2.3
��� �	�د  �1م ا���ت �Qا]�� ا���   
  

��� ا
�\�*"�، كما تتداوله "
,�ا]�ا ")"18مظل لئن ���يتلون  في الغرب، ا
��ارس ا�

مفهومي كإسقاط  حتى بدون شعور منه، نظر،المتبناة من طرف االجتماعي الم ا
"!�ا ��بلون 

أزق لن يتيسر سوى بالخروج من اإلطار المرجعي ، فالخروج من مثل هذا الم على واقعهذاتاني

   ).Paradigm" (البرادايم: "المؤسس

وال شك أن حصول مثل هذا الخروج أو القطيعة، لو حصال، لكانا بمثابة ردة مفهومية ال 

  .تقالن وزنا عن الردة العقائدية اإليمانية

ونحن نراها، ، لمتداولة ا المذاهب االجتماعية العقدية المختلفة شاكلة فيصادفهن ما ووه

 إلى حيلة فقطباللجوء ، ا
�LM1و ا
�"��2 في  النظريسيسهاتتجاوز شروط تأ مشدوهين،

بموازاة الممارسات النظرية القديمة، ) Neo(" ا
,��^ ": السحريةبادئةال ستعملتإجرائي إسِمية 
                                                 

4
� ��آ�: "رو�,�+�ن. س. أ��� و.,�� /0��� �' ا���!م ا�1�+23$��  "'�:  

RUNCIMAN W.G., A Critique of Max Weber's Philosophy  of Social Science, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1972  ", p. 79,  
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د ُ" I��M"بين ما  )�_���كمقابلة 	(a��	�
�Eا ،"��Q^"و  باستمرار، ا(�
��
لكن  ،كمقابل له ح ا

،  حرجفي تجاوريتعايشان  ، مع ذلك، بين الحقلين، اللذان يظالن��M	� )"18)��من دون إحداث 

  : حال مدارس

  

1 ("     �b�"�c1
����b ا�

!1ت  : األمريكيِ االجتماعي عند) functionalism(" اb� 

  �b�ر:E 1b إد� ) Talcott Edger Parsons() 1902 – 1979(  5.   ـ اول وقـد ح

�(   : "بارسونز  صياغة هذا الحقل شكلياً في كتابهb������b ا
"	�b ا��) "The Structure 

of Social Action(  1967الذي أصدره سنة . 

 ���:    

���� ا
�W1"��تقوم �
عفي  �ر:E 1عند  ا���ِتا
���� أن على أساس �*I ا�	 

�I   َأو  �b
���b ا���� 'ا لَه ا�Q bُت�2تَ  ريفـس ت يمِكـن بأنه   و ،'b:g�
تَ  و  اb:ر��
 ا

aFِ  'خاللمن  االجتماعية  bc1
  المحافظـة علـى    من أجـل  هذه األخيرة   التي تقوم بها    ' ا

  . التاريخالوجود و في ����Lا
استمرارية 

                                                 
5

  :في" تالكوت بارسونزو منظر الحداثة: " أنظر روبرتسون وترنر في

) Robertson, R., and Turner, B., S.,1991: "Talcott Parsons, Theorist of Modernity, Sage, London)  
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�I    دا&��b  :بالثنـائي   ����hb ا
hb��"�c1   في  كثيراً   ر:E 1b �تُأثّر  وقد  b8دورآ �b�(إ 

)David Émile Durkheim) (1858 – 1917(   ،و الفرنـسي  �b��& 'آb() Max 

Weber) (1864 - 1920( ،نظريِته  فيومقحماُ لها اِلهماعمأ ماتحاً من،   األلماني.   


*����Lb آ���bة  ����b   "تَطـوير  سـعى إلـى  قـد  و ) "Grand Theory of 

Society(          ًاد دراسـة   ب، بادئا من األبسط ومتدرجاً نحو األعقد، مفتتحـا�b&Aأ و ا b	&I8
ِ 

م “ أن ب :ليستنتج��
�(ا���   .”ِل اA&�اِد َ!1ُّن )T أ��� �ا�

��bَ  ثم انتقل إلى دراسة   "�
 يجابهان اختيارت مختلفة ولهمـا حريـة         بين فردين  ا

 في المجتمـع لـه      &�bد بأن كُّل   وقرر  .  واالحتيار ضمن إحراج مجتمعي ضابط معين      الفعل

ت	M1�   ر     بخصوصb�GAل ال    وأ&	b	&بالنسبة لـسلوكهم الخـاص، وبـأن هـذه       ردود أ

ت	M1�
  .6 التي تتبناها المجتمعات التي ينتمون إليهاا
��Iو�	���  ا
 ناتجة عنا

 منضبطة بالقبول المجتمعي لهـا،      تفاعالِت في   )	b: T�b*1ك   كلما تكرر   قرر أنه   و 

�� فإن هذا السلوك يخلق���دور اً .  

�(ا
�ور   "�ر:E 1ويعرف  ���فـي  ،   اجتمـاعي  معيـار يخضع ل  امنظ بكونه" ا�

�ِ�  ِمن واضحةة في عمليما مشَاركَة شخص "�
�(ا���   . _@���mTآِء مع ا�

                                                 
6
  :أ��� 

• 1961, Theories of Society - with Edward Shils, Kaspar D. Naegele and Jesse R. Pitts , p. 41. 
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إال أنـه   ،  دوريمِكن َأن ينجـز أي      ) نظرياً( أي فرد    كونبالرغم من   الحظ أنه   وقد  

افُق منتظر من الفرد المعنيطبيعةَ مع التَو كموِر المعاييِر التي تَح�
   .ؤدونهيالذي  ا

 اAدواِر ا
�\�*"�bِ  العديد ِمـن    ن أن ينجز  يمك 1ا�bQ ا
�\nَ  ا
فعالوة على ذلك،    و

األدواِر لكـل   " ���آ��b  "ك إليهفرِد يمِكن َأن ينْظَر     ال وهو ما يوحي بكون   . في نفس الوقت  

 . تي ينجزها ويؤديهاال

وصـف أنفـسهم    مـنهم   طَلب  ي حين ، كون أغلب الناس    في نظره،  وهو ما يفسر  

  .مجتمِع في الأدواِرهIيجيبون باإلشارة إلى 

���b اAدواِر  ثم انتقل بارسونز إلى دراسة      ��
  فيهـا  تشاركي التي   Aدواِراوهي  . ا

2تِ بطُ فـي    ت تَـر  اAدواِربعـض   ووجد أن    .الوظائِف للمجتمعِ بعض   لتأديةاألفراد  b:g( 

تو����� ا���� 1 �ِ�: كما في المؤسسات، �
   .إلخ.....،واالقتصادية ،ا
����1ِ� و،ا

ت   وهي  b���cو �b�"� شؤونه، مفضية بها إلى    ر السلس ل  يسيتالالمجتمع في    ساعدت

  متوقّع ما هو و  دوره ، حيث يعرفُ كُّل شخص    والشقاقات خال من النزاعات   مجتمع مثالي 


�Tْb(ِ �b     فـي  سـوى  هذه التوقّعاِت بشكل ثابـت      ال تحصل لكن،   . منه أو مطلوب /( �ٍb
Q


�(�1ازِنا���  .  ا�

�1�bد      ا
 ا هـذ  ي تحقق أهم اآلليات الت  لعل  و�
فـي نظـر     ،�1bازن ا
����	b( ا

E 1:ر   :ثالث آليتات، �


��   ) أ_
 فيالمقبولِة والقيم  لتَحويل المعاييِر آليةالتربية مهمةُ ألنها ف ،����َ�ا

 .مجتمع إلى األفراِد ضمن النظاِمال
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��bُ   تَحدثُ  و/�
���ِ هـذه   تحقق قبـول    متى  ،  �ر:E 1b في نظر    ا
����bُ� اb	�
 ا

   .�P\mِ� ا
"�َد ا مكونا من جزءلتصبحبالكامل، Iِ�َ ا
ِ�و


�� و  ) ب_ )	����
2آT ا�
 ،)Socialization(ا


��  و  ) ت_
  . ���2َةا

  

 ���:    

ر:1b ( تحليل  اللم يغب على    و�
فـي حـد      إشكالي ، المجتمعي تركيب النظامِ أن   ا

ـ   ،�1bازن ا
نحو  المجتمع  ميِل  وبأن  ،   للتغيير  دوماً عرضةنه  ألذاته،   لُّ علـى     ال يد  �ِb���8
ا

�ِ������
:*'َ ,1ٍ  هذه التغييراِت تَحدثُ على مادامت، ِا
����S على 
?:���ار اً7.  ��2   

ِت 
b  تعرضهبسبب  إما  ،   مع محيطه   ا
����a�ّ!�  Lbعملية  لكن، متى فشلت    (�Pأو 

ّدِةهEات  Q، َأو 
�ِ��S� فإن ،  وجذري&1رِي �b�	����
��� ا�
 ،كتتفك نال محالة معرضة أل ،ا

 مـن   وفني المجتمعقطع دابروإال ، ) نظام جديدأو ( ����bة آ���b ��تطلب بأن المجتمع سي  و

  .الوجود

 ���:    

                                                 
7
  :أ��� 

• 1961, Theories of Society - with Edward Shils, Kaspar D. Naegele and Jesse R. 
Pitts, p. 39. 
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�( ا
�I*2b      تنبيه   البد من b�����b ا���
�	b(    : "، المنضوي تحـت   ا��
ر اbW.ا

م  b	
تِ ا
 سـائر   يجري مجرى الدم، فـي     ا
�"��2b ا
�c1b"(    أنب ،هنا" ا.:?)( اb���� 

 �b�����، وإن جرى في شرايينها بزخم ودفوق مختلفة، بحـسب          المطورة في الغرب   ا�

   .إلخ .....الظرف والمكان، والزمان، والبيئة، والمحيط، والمناخ العام،

�(  فكرة ف b���ء ا�b��
 "  المنظر الـسياسي الفرنـسي  اتكتاب فيمثالً،  نجدها ا

 1�!2b� 1( " )Montesquieu) ( روح  ":تـاب  صاحب ك ) م1755 – 1689قبل

T� 1ا�
 1ن  عن أثناء حديثه) .De l'esprit des lois" (اb�
ور مـع  عالقتـه  في  اb,( :

T��
�2:�، و ا
د، و اP�Mداتو،  ا�	

��b  و ،ا��
ن  و،  ا!2b
خ و، Q�Ib اb��
مـن  ا  وغيرها

�(  فكرة، التي تشكل في جوهرها المؤثرة والمؤطرة للمجتمعالعوامل���ء ا���
  . ا

 ���:    

�( وقد ارتبط بفكرة    ���ء ا���
�(  q2b ا    أخـرى تقـول بوجـود      فكرة اb���، 

���مظاهر أن : بمعنى���ة ا��,
:!�و)���2 و�Qة  تؤلف فيما بينها ا��( .  

��F   ونجد فكرة ��
�(   فـي كتابـات  بشكل ملفـت   متجلية أيضاً ا
�c1"��اb���ا�

 (ا
��1bbbbbbري bbbbbb����
) Herbert Spencer) (1820 - 1903( ه���bbbbbbت :���2bbbbbb  :ا

TF ا
	1Uي  المجتمع   حين شبه  !
 وقد دأب في كتاباته على التأكيد علـى       . �
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دل )���د اووظيفي وجود تساند b�� بين  Ib�   Lb����
 في كل مرحلة من مراحل التطـور  ا

  .تماعياالج


*!1bن    جزء منكيتصور المجتمع ، الذي كان :���2قد سعى و  )b	���
م اb��
 ا

ء 
h آ�نو�
(  ذلكإيجادإلى  ، )��:r آ�/�
ساعد المجتمع يالذي   )T ا
�1bازن ا
Ls1 ا

ر�t ا�:���bار &b(    ىعلb�
ثة من نوع فك الغزل لهذا المجتمع التي ، من دون حصول كارا

  .الوجود معاً وقد تخرجه من التاريخ

 ���:    

  هـو  تشكلها الحـديث   و في تشكلها القديم   ا
��ر:�b ا
�b�"�c1    وواضح أن ما ميز   

�c ا
�c1"( استغاللها  ��*
ء بين الموجود  Uأ�  ),
TF ا!
ِم  أ�Eاءوا��
�(ا���، ا�

ت )��د
�b   للنظام  األجزاِء المكونِة    خضعبحيث ت bM?	
 فـي جميعهـا   تُساهم   فيما بينها،    

  .ِ�ا
! ك وتكاملتماس

���� ا
�c1"�� ا
 وظاهر أن �
 يةانوضع تمت أيضاً بصلة قرابة وشيجية إلى ,��/�ا

بأن كُّل كان يرى ، الذي  )August Comte() 1798 - 1857 (أوu2G آu 1 :الفرنسي

2ِت:g( ،داتاو�Eء أي  فسير تَبالتالي فإن ككل، وةمتَرابطتظل   مامجتمعأ@?ق ، و���  T(

8FاE� 1َن إلى اكتشافحتماً يؤدي  أ�
ما	
�1اه� تعايشَ كُّل  الذي يحكم ا
  . ا
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 David Émile (إ)�� دورآ8�I دا&��االجتماعي اليهودي الفرنسي مر بنا أن وقد 

Durkheim) (1858 – 1917(   1:��� هو من طور هذهGAا ��"�c1
حين الجنينية،  ا

��� تفسير أناط بها���qF ا��,
 لعبر األجياعلى االنتقال  بقدرتها بعموميتها وتتميز  التيا

الموجودة في  قانونيةالقتصادية والسياسية واالالنظم ، وعلى على المجتمع فرض نفسهاو

   .بناء له درجة معينه من الثبات واالستمرارل مؤلفة ، المجتمع

1�( سيأتي بعدهو
�1&2!(: " البولونياA /�و�1�
 ��) Bronislawو �2?ف (

Malinowski() 1884 – 1942(   ، 18م سك ألول مرةالذي"(" :��"�c1
 في "ا

���  بين��M()��ا ( عمل ب قامكان قد  بعد َأن ،االجتماعيات�
السكّان األصليين  (:!ن ا

 )انيينمسلسلين من طرف المستعمرين البريط، الذين يظهرون هنا األستراليين

) Trobriand Islands ( ��و��ا ����Eة وسكان 

المعروفة اليوم ب ��Eر آ����1) Kiriwina Islands ( ة فيالمتواجدة����
 ا���G 3  في�,�
ا

8دي
  )الصورة (ا
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 ���:    

�1&2!(أراد وقد �
2ت وجوِد فسيرتَ ):g�
ر:ِتِ وا��
 على أساس كونها تلبي ا

 ك ، ضرورية، مثالًدينيةالطقوس ف ال.  المجتمِععلى إلبقاء ل )��*�ِت و�c"�ِ�اِت َأو حاج

  .االجتماعيلتكيِف في اوظيفية 

  

1�(توسع الحقل على يد وسي
 رادآ*�a ��اون ر���? � 
"���أ : البريطانياA ��و�1

)Alfred  Reginald Radcliffe-Brown ()1881-1955(  اسميأخذو  ::�ِ�F��
  (ا
�c1"�� ا

structural functionalism(.   

ء" من كون رادآ*�aنطلق يو��
�( ا��� .نسانيةاإلكائنات  العناصر وهممن  يتألف" ا�

ء ا
 " :مفهومأن بو��vا" التنسيق والترتيب بين  في وجود تراتبيات معينةإلى يشير " ��	
 "

ء ا
 " المكونة ل��vا"  بين هذه تربط روا�3د وجبوو" ��	
 يتألف منها صرح هذا التي  " 

"�!
  . بناءاً متماسكاوتجعل منه ، "ا
����L: "الذي نسميه " ا



 13

تا
"ا المنظور، ف من هذو��* ��FE�
�( " المكونة ل " ا���ء ا���
صاA " مه " ا\m 

 اموقعاً معيناً فيه، ويقوم بتمثيل دور منهم مواحد يحتل كل ، المجتمعفي هذا   أعضاءبصفتهم" 

ةفي �,
��� ا���   .ا�

 ���:    

  أو مؤسسةة مكونلبناتبفردانيتهم  ون ال يعتبردا&�اAومن المفارقات الفذلكية عنده، أن 

ء  هذافي��
ء ا
����Lأ إنما و ،إ
!��و ت �Qة ، كاU�  ،ص " من حيث همالمشخصين\mأ 

 في داخلين" M?	
���ت �m!� )	��ة )T ا���  .!ا�

ء  المعنى الذي يصبغه علىكثيراً ط بكونه يمط عن سابقيه رادآ*�aويتمايز ��
)"18م ا

)������Fاكل لتنضوي تحته  ،ا��/
ت اM?	
 العالقة بين :حال بين شخص وآخر القائمة 

   .،،،،،،،،إلخا
�و
� وا
�	yالعالقة بين : هيئة وأخرى، حالبين أو  ،ا��T واAب

 ���:   

ا�" E إدوارد إ�"ن  األنثروبولوجي البريطاني: زميله هو ما سيعترض عليهو

رد���� )Edward Evan Evans-Pritchard) (1902 - 1973 ( المدرس للعلوم

)	� أآ2"1رداالجتماعية اإلفريقية ب �) Oxford( ،  من

���1 عن 1939التي أصدرها سنة خالل دراسته 
�F ا�M��1: "، تحت عنوان السودانية�
: ا

 )*�  y	�
 ��:�2
2ت ا:g�
ة وا�,
ل ا!mA avو)���
 .T(() "Les Nuer ا
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Description des modes de vie et des institutions politiques d'un peuple nilote,( 

���أن : له ميدانياً، حيث تبين ���ت ا�M?	
بالثبات  تتميزالتي  ا

ء التي تدخل في  وحدهاهيفي هذه القبائل، واالستقرار ��
��F واستبعد ،ا�/
ت اM?	
التي  ا

   .نرادآ*�a ��اوذكرها 

��Fبأن قال و�/
  . بموت أحد الطرفين  قد تنتهية،مؤقتو عالقة طارئة ا
	?�M ا

ء من كذلك ����ردستبعد او��
االجتماعية الصغيرة مثل األسرة التي  نويات الا

ء يدخل في ، ولم متمايزةكوحدة بنائيةتعمر طويالً  ألنها ال ،تتكون من جيلين��
 سوى ا

ت ا
!���ة���
:r  ا
��1ا��
الوجود  التي تستمر في لقبائلواالعشائر ، كا
�ا��Fو� ا

  .  وطوارئمن تغيراتعليها ما يطرأ ع رغمبال طويلة ألجيال

 ���:   

ء "فومن هنا، ��
رد  عند"ا���� E  سس يتأ،رادآ*�a ��اون، وعلى خالف ا�"

ت ا
�ا��F علىM?	
ت )T التي تقوم بين ا���ص \mAبرباط عضهم ببعض بب المرتبطين ا

  .قوي ومنظم

ماع إلى عدة انتقادات، وأخـذ      االجتفي ِعلِْم   وقد تعرض التفسير البنيوي الوظيفي      

Fِ(عتمد على كونه يعليه، على المستوى المعرفي اإلبيستيمولوجي، S
  . ا
�"�2ِ� ا
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F( ويقوم  S
 �Qَث حدوث   ل ا
�"��2 اb( هذا على أساس أن  b,
يـساهم فـي    �ثا

��b ، أو فه�b بلوغ  G، حالة  َأو �b�Fفيه وقع النظاِم الذي ي عليه  َأو يبقا، لذاتهةمقصود  8

  !في نفس يعقوب قضاهاما ، لحاجة الحدِث

 خـالل   ، مـن   فقـط  االجتماعيةوصف المؤسساِت   ك ما،   �bQث وال شك أن تفسير     

  .، ليس بذي غنية في بابهسبب تلك التأثيراِتل ، دون تقديم تفسيرتأثيراِتهم


	�ض   ورفظهb� ث�Q، مفيدةُكانتإن  و نتائج ث  على  لَه�bQ ،ال يجـب أن   آخر

  .كسبب لحدوث األخيريتخذ، 

 ةضرورِيالبعض الوظائِف   ب لتقوم  وجدت ا
�و
�b أن   : مثالً  الذي يصوغ  ��bل 
ا ف 

ملحفاظ على   ل��

( اوهو مـا   . y�2ا
فسير   لتَ �����ا
يستعمَل   ألنه   زاaF جدل،   ا
�أ:�

  . منطق األشياء ومع شواهد التاريخيتناقض مع 

 ���:    

��F ا
�c1"��  التفسيرات   وتعرضت��
تقـديم   عجزها عن بسبب  إلى النقد    أيضاً   ا

  )&m )&الحـسبان، وفـي   غير االجتماعي في فشلها في أخذ الت   في  و ،   لألحداث �"��2 آ

 ين انتقـل  ذروته ح وصل الهجوم   بل  ،  لعمِل اإلنسانيِ ل )structuration(كيفية تأطيرها   

ِت  " بكون    األولى تهاأن مسلم  اعتبار   عن في أصولها المؤسسة، على    ط إلى ال  النقدb	����
ا

 8
ُتَ�Q"كنمها البرهنة عليها ال ي! .   

1�1bدي  وتعرضت لنقد آخر، من جهة 
ن اbه��
، )ontological argument (ا

nM  حيث أخذ على أصحابها تقريرهم، من جهة    b�
2ن  و��Lb ا
�� بين ا
�h���b اb .في ا ،
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ت"بأن للمجتمع : قولهم�Q" ت"، كما لإلنسان�Q"في كون فارق، دون الوقوف على ال 

   Lb����
ت اb�Q     ،المنظـر االجتمـاعي    حتـى ذهـب     دون حصول ضرر،     يمكن أال تلبى

أ �Cambridge University(  :" ) 1( المدرس بجامعة كامبريدج البريطاني

 �b��E ") 1938 -(... ) Anthony Giddens (       وهو مـن المنظـرين ل ،

"  ̂ b
/
�2:� في ) Third Way" (ا
���qb اb
كل من الـرئيس كلينتـون   تبناها سي، التي ا

ــاء فتراتهمــا الرئاســية بريطانيــة،  فــي ��bb�*� ) 1bbبأمريكــا و ) صــورة لهمــا(أثن

  :إلى القول بأنه 

 ونتائجهـا  كتفسير تاريخي ألفعال البشر �"��2ات ا
T��"�c1يمكن إعادة كتابة كل   

  .فقط

�
  ا�	�إ �8| و�*�h ا
,*�� ا
  

�� ا���&$��� ا�
)"&� ا��'
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