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ل  ا�)'��� ا��>� ِ�� في الوقت الذي كانت تتعرض فيه ه للنظر، أنالفتمن ال

4
��Aت 6
ر��+@) Talcott Edger Parsons) (1902 - 1979(   نقد الإلى

 العلوم  بعض، وكما يحدث عادة في، برز المنظرين االجتماعيين بعض من طرفالشديد

كرس جهده ي، من  أو تجاوزته زمنها االفتراضيشاخت وقاربت انتهاء التي الغربية

ووقته، بعد أن يكون قد بترها من مقوالتها األكثر هشاشة أو األكثر تعرضاً للنقد، للدفاع 

   عنها، 

: االجتماعي األمريكي المدرس بجامعة كاليفورنيا بها عمهمة التي سيضطلوهي ال 


+0ر .=� �ي �!�A��أ )Jeffrey C. Alexander(  ،ا��>� �� : "صاحب كتاب

6�0ا�; 
باللجوء إلى ، وذلك  Neofunctionalism and After.(1" (0�0ة و�

، من خالل لزق البادئة  المعمول بها في غرف اإلنعاش النظريالتقليديةيلة اإلجرائية حال

ظيفية وإلى  ��
ر��+@ �ا��>� �� ا����0لتنقلب ،  بالنظرية)Neo" (=0�0ة "لسحريةا

  . neofunctionalism( 2" ( �� ا��>� �� ا�;0�0ةا�)'�: "المبتذلمل االسم جديدة، تح

                                                 
1
  ��	)Basil Blackwell. 1998. ( �� )Chinese translation: Yilin Press, 2003(و���� إ�� ا���� ا��
 التحليلي، بينما 4
��Aت 6
ر��+@في منهج التي أثبتت فائدتها االحتفاظ بالعناصِر ذا الترميم للنظرية القديمة، على أساس ويقوم ه 2

  .يقلُّل من قيمة فكرةَ المتطلباِت الوظيفيِة
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 #	% أ�$�ذ��) أ��زه% ا�$��#�"ن ! �ون،  ��� ا������� �� ه�ا ا������رك ���يو
�"ل  ":اUNIVERSITY OF DENVER (��34�05(����0 دا.�� ا-�$��ع وا���ام ب

: ا�)'��� ا�� 
���D: "، ��; .��ا �0ً� آ$�بPaul Colomy( 3" (آ"�"�0

آF وأ"
قH�) "Differentiation Theory : Problems and Prospects (4 

  

 ������������:  
  


�! ا��>� ! ا�;0�0ويقوم التَنظير ��=Iكنظام من ا ر المجتمععلى تصو 

نابع من  بين ما هو اجتماعي، وما هو ثقافي، وما هو يمايز ويفاضلاألجزاِء المتَرابطِة، 

    .يشخصالم انظال

  المؤثرة، ويبحث في القوىاالجتماعين الواقع عافةً كعالم متميز الثقيتصور و

  . االجتماعية إلى التكامل الوظيفي أو إلى تفكك النظم  إما تؤدي قدالتي


�!ا�� 
FِD  بأن ا�)'��� ا��>� �� ا�;0�0ةوتَعترفُ ��=Iة أساسية في اميز 

  . االجتماعير يالتغي

 ������������:  
  

                                                 

���  ":و+�H �6 �دK آ�
ب 3��=Iا �� �M��ع(ا
��=Iا ��� !" �A �0ارس ا�) "Functionalist Sociology (Schools of 

Thought in Sociology)(ب��
��� ا�;0�0ة ":  وآ��=Iا �� �M��ة: ا�.
�
ت �P�Q(�) "Neofunctionalist Sociology : 
Contemporary Statements(وآ&ه$� "# "��!رات ، :Elgar Publishing Limited, Edward  

4 Columbia University Press 
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ما يميز  بأن ررالتي تق، 5)'��� ا��>� �� ا�������0ا�كانت تقول به  ما، وهو


���، يطلق عليها اسم  أ=@اءالمجتمِع هو أن له��=Iا R(��هذه أن ، واR(��ا 


ِع إلنْتاج  وئام تاممترابطة، وتشتغل جميعها في�=� =� �يإال أن ، ا�I���ارو ا

  كانالقديم، الذي )نسبة إلى تالكوت بارسونز( ا��
ر��+@ي من قيمة التحليل سيقلل

، المجتمعينظام ال القوى االجتماعية من خالل الوظائف التي تعمل على اإلبقاء على يحلل


تم النظل بأن يسلمو=
Sت و
��Q�� ،ت " هذهليخلص إلى القول بأن
=
هذه و" ا��


ت"��Q���ُل  التي تَشتغاالجتماعيةال تَسعفنا في تَوضيح العملياِت المفترضة للنظام، " ا

 هذه  وتخوم لحدود فقط، تُؤسسأحوالها في أحسن ألنها، من هذه األنظمِة بشكل كاملض

 االجتماعية اإلنسانِي وأنماِط المنظمِة االجتماعي الفعل فيهاالتي يعمل  المتطلباتَ الوظيفيةَ

  .ل هذه النظمخطورات االجتماعية التي تشتغل بداوال يمكن تفسيرها من خالل الت

  

 ������������:  
  

 ال  النظريالسياقضمن  +0ر
�Aأ�� =� �يل ا��>� �� ا�;0�0ة صنيفيمكن تو

�D0 و�6 
�+
!) post positivist ( عْ�ِ� ِ�في
��=Iالنظرية الوظيفيةمادامت، ا  

تتضمن العديد ِمن النظرياِت ، )paradigm(  +'����)'�ر��خاضعة لنظرية  تعتبر

  :مثلالفرعية 

                                                 
5
� ,+* أن  -�:��Durkheim  ( 9( �8ور ���7 �16 إ�� ا�1!دي ا�-�	34 دورآ�1/� ��1ا���0/� ا�!.� "?ر;� <=�>!ا�8ي ;

�ز "��1 آA "# ���=!ت �6ر;!	@ و"��!ن; 3�� وا�C�$� .ا,�
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  ،) order perspective (ا��)'�ر ا���ا�4! +'���  ) أ

  ،)systems theory (+'��� ا9+'�ِ�و  ) ب

  ،)structural functionalism( ا���M �� ا��)���� +'��� و  ) ت


ع=+'��� ا�و  ) ث�) consensus theory(،  

  ).neo-functionalism (ا��>� �� ا�;0�0ة +'���و   ) ج


�!ا���FA  على ا�)'��� ا��>� ��بسبب من تركيز و��=Iما
�  ا�


ِت ا�و��U��ى ا��Aفي تفسير التغير  فشالً ذريعاًالملحقة به، فقد فشلت النظرية 

  . والسلوِك على المستوى الفردِياالجتماعي

 ������������:  
  


�! ا���F بأن =� �يويجادُل ��=Iكا مفْهي َأن ِكنمأو سقاط من اإلنوع  ي


مثم ، ;��0ا�ُ�;ّ�ِد ا��
�W ا��مستمر يبدأ ِمن طيفي  ذو امتدادمفهومي الالتنزيل �ثم ، ا�

!��@�"
، ا��;���!، فا��اZD :شمليل أخرى ةمن جه، من جهة، ويمتد ا����

�!فPا��ا.  


ِط ا����ِ! بأن جيفري  ويقول H(�ا!�
��=Iرا9 عالج إشكاالتالذي ي، ا
A" 


ت، وا�)�
ذجو�D� �ه��، وا

، وا���ا+�[، وا�� �

ت، وا��^+
سقط بين ي، ا���

 ضمنية َأو واضحة التزاماتبأن  كُّل منطوق علمي اجتماعي يحوي و،  النهايتينتينيك

  . مفهومية الحول طبيعِة  كّل عنصر من هذه االستمرارية

  



 6


+0 =� �ي يزعمو�A��رأ ،G:; �" إ�� �H�IJ�6 ،  ِ�بأن �ِ�َْ̀ 
ِل ا�ُ�A&9ا 

  . 0�َاِرِس ا� Aِ� َأو ا���
��0ِ تجسدها االجتماعلِعلِْم 


+! وطبقاً لهذا�D0 و�6 
، االجتماعلِعلِْم  ) post positivist ( ا9+��ذِج ا��


���ا����"ِ� فز الرئيس لتَقَدم افإن الح��=Iبين هذه تنافس والصراع يكمن في الا 

0��
  .  ا��`�� �ا��0ارس ا� ���Aِ وهذه ا���

  يعمل على اجتماعيمنطوق علميأي  كان ذا لتَقْرير ما إ النظرحكموعنده أن 

 المنطوق عرضأن يتم ع منطوقات نظرية منافسة، هو مقارنة ماالجتماعية تقدم المعرفةً 

 على المنطوقات الموازية للنظريات التقليدية  ضمن  تقليد المعني أو الصياغة النظرية له

  . معيننظري 

 ������������:  
  


+0=� �ي ليالحظ القارئ أن و�A��هنا، حيث نجده يتكلم لغة الخشب رأ  بدل أن

 عن حدثنا، فإنه يلف على المشكل لييهما، بحد ذاتا��;���ِ! َأو ا���0ِّم ا�)'�ِي فسر لناي

 للعالم االجتماعي ضمنِ  تقليده منطوق اجتماعِي توضيحِي أو نظرِيالنجاح النسبي ل

  . َأو مع مدارس منافسة بهومدرسته الخاصة


&� ا  كسالفتها القديمة بو>� ��� ا�;0�0ةوهو ما يسم H��ا����� بامتياز، �

التي حاول ، }...الفيزياء، الكيمياء، الجيولوجيا،{ ا����م ا����bمقارنة مع 
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+��ن�D��ومنذ ا d(آ d�-أو )Auguste Comte) (1798 - 1857(.  

  .محاكاة إجرائياتها بدون نجاح يذكر

  


���ا���
دِل +'��� ��=Iا )Social Exchange Theory(  

لنظرية ��=�، ا����آ�� جذور في ِعلِْم النفْس، خصوصاً في ��ِ�ا���
دِل ا


دباإلضافة إلى b�PIقاِت النفسيِة الفرديِة لتَطوير الِعالفوق  صرحها ، وتبني��� ا 

، ومستوى المجموعةَ، ثم المستوى )micro level(اإلتّصاِل بين المستوى الدقيق للفرد 

  .المؤسساتي

 George Caspar (ه��
ن
ر -
��=�رج كل من  بها سيقول هي نظرية و

Homans() 1910 - 1989( 6، و���6F�e
A��  �6و )Peter Michael 

                                                 
6
�1958و	��9 ;�� " ا��4!ك ا,+�$�3C آ�:�دل: "��C M�$+ ���N" O!ان =/�"Sع ا�$�  : ��C ��U" 3H ا,�

Social Behavior as Exchange." American Journal of Sociology 63:597-606. (1958)ب��  : وآ
3C�$�  .1974، وأ ?�C	��ZN�" 9ً� و"H�Yً� إ�O ;�� 1961و	��9 ;�� " أ<=��O ا�:4V�: ا��4!ك ا,�

George C. Homans, Elementary Forms of Social Behavior, (2nd Ed.), New York: Harcourt Brace 
Jovanovich, 1974. 
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Blau) (1918 - 1992( 7. لنظريتين  لبالنسبة وهي نظرية على طرفي نقيض

أو��� ا��;��:  ب تقول+'��� ا���
دلحيث أن  ،ا���0<� وا�����0الوظيفيتين 

  . إذا ما وجد نفسه في موقف معين���ك ا� �د 6���+�� وب


���+'��ُ� ا���
دِل تَبحث و��=Iالمؤثرة في في العوامِل كذا  في الطرِق، وا


���ا��)@�ِ�تبادِل ��=Iو ا ،��
تا�، وا���g"
A� Iا���
السلع باقي ، و=��

  ,االجتماعية األخرى

  

 ������������:  
  


�!ف ��=Iدُلما هو سوى الموغلة في المادية في هذه النظرية  ا����ك ا
�4 

  . )مثل رموِز القبول االجتماعي َأو السمعِة (ماديةالمادية وغير  الللسلِع

  : النظرية بأنوتقول

 يعطون كثيراً لآلخرين من هذا الرأسمال الرمزي ناألشخاص الذي  ) أ

يحاولون َأن يحصلوا منهم على مقابل اكبر، بينما من هم في منزلة 

  . اآلخذين، يحاولون العكس

                                                 
7
  ��; �ً6���: " ��C MZ!ان1964	�� آC�$��ة ا,�Z3 ا�H �V�4دل وا��:�  "ا�

Exchange and Power in Social Life, New York: Wiley, 1964. 352 p 
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 في ا���ازنتَِميُل إلى نوع من المتبادل وبأن هذه العمليِة ِمن التأثيِر   ) ب

 .آخر المطاف

 في [����+� الممثلين االجتماعيين بكون  ا���
دل� +'��تسلمو

���) بالمعنى االقتصادي للمنفعة (أنهم يواجهونبو، تصرفاتهم (�� �b�� وأنهم ،

  .، وأنهم يراقبون التغيرات االجتماعيةَاجتماعييسعون إلى تحقيق ربح 

  :في البنود التالية+'��� ا���
دل وتتلخص العقائد األساسية ل

  لون االجتماعيون، الذين تسعفهم الظروف، يتصرفُون عقالنياً،الممث) 1


��4  منيبلغ الممثلون حالة)  2�=

ع ���&� ويواجهون بالتالي منفعة ا

  متقلصة،


ت ����6"يسعى الممثلون إلى الحصول على )  3P��ِ " وهي الِعالقاِت التي

  .ى للحصول عليهاأعط ِمماأقل مثل االجتماعي فيها على قيمة ميحصُل ال

   التبادالِت،iِ"04هناك تركيز على ) 4

  

 ������������:  
  

 اjI��اق+'��ِ�  :  نظرية أخرى يطلق عليها اسم ِمن+'��� ا���
دلطورتْ وقد 

!�
��=Iفحِص الحوافِز والعملياِت التي تنمو فيها  الِعالقاِت َأو  بونهتم المنظرون ي بدأحين ا

  .تتحلل
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: االجتماعي األمريكي مقالة كتبها في +'��� ا���
دلفي لتغيير  اراكيبوأول قد ظهرت و


ر " حول 1960  سنة )Alvin Ward Gouldner() 1920 - 1980(غودنر ألفين وارد ���

 ببساطة بأن الناِس يِجب َأن يردوا المنافع التي أعطيت لهم في أية  فيها، الذي يجادل"ا���
دِل

  .عالقة


ل+'��ُ� ا ذا��1 ��
دِل+'��ِ� ا�ن متندرج ضو^��!�
��=Iالتي تَقول ا :  

إذا ما تعاون كُّل األعضاء، فإن الجميع يكسب شيئا ما، لكن بعض األعضاء قَد ) أ

 أكثر ِمن كْسبونغيرهمي.  

،  قَد يكُون من األفيد لعضو معين أال اجتماعية إشكال أو معضلةأثناء حصول ) ب

،تعاوني  

حال الشخص العنيف  (للمجموعِة، بالنسبة لعضو معين، أال تتعاون معهمن األفيد ) ج

  ).مثالً

 ������������:  
  


+!وقد وجه النقد إلى نظرية التبادل بكونها �+�بأنها و، �4
�W "! ���)� ا���
دل ا

  .مفتوحة بشكل خطير، وتركّز كثيراً على األلفِة، وتنْظر إلى الِعالقاتَ نظرة خطية

  :تتلخص في البنود التاليةوأهم االنتقادات 


+!فهي تحول ) أ�+� إلى مجرد عملية عقالنية كتلك التي تَنْشُأ عن ا�� 
�F ا


د��ا�)'��ِ� b�PIا.  
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، حيث تركز على االنفتاح الذي كان و��0ة أ"�b� iه
 ا���
�! هي )ب


حو ا����� بمزاياتقليعة سبعينيات القرن العشرين، حيث كثر اللهج يومها � +Iا 

خياِر بال يكون االنفتاح فيها لَيس اً ومناسباتأوقاتعلى اآلخرين، مع أن هناك 

  . في عالقة مااألمثل

، بينما قَد ال تكُون ا9� ُ� كونها تفترض بأن الهدفَ النهائي من عالقة ما هو )ت

  .هذه األلفة مطلوبة دائماً

 الِعالقاِت قَد تقفز فوق ، بينما بعض�4آ�Qj lّ! كونها تِضع الِعالقاتَ في )ث

  .بعض الخطواِت َأو ترجع القهقرى إلى الوراء من ناحية األلفِة

 ������������:  

 بالتيار ا�����U+'� ا����0ة  من وجهة النظريات الثالثترتبط و

!A���9وهو المشكل لبنيتها والمحدد ألفقها وسقفها المعرفي كإيديولوجيا . ا����)! ا

  !. بأي معنى من المعانياجتماعية وليس كعلم اجتماع


ر =�رج  و4
��Aت 6
ر��+@و�A ! ا��nآ�� ه)
 m6ن آ� �[ ��
 ه��
ن-

K أ8)
ء +��� �� �A  "! ا���A �� i�Q ا��
رآ�!�)
ه^
ن&
، o�S أن ا9ول �4

�! ا9ورو6! ��=Iا �در� !" F�S p�U� !+

-�، وأن ��<A�& ���
;6

6
ر���: "�)�ان R�إ Fj0�8) "An Introduction to Pareto, His Sociology(9  

                                                 

8 !��-�/?و �6ر/H 4:� إ��	1923 - 1848 ( ( �ٌ�ِ�C !دي  وه���b3 و اC�$�":?أ  d+�eو  "��هc ��-=� ا�$�رآ34<1� إ�
!�# ,اJدارة  20��C 3H-80ا�$�gوف C�N6?ة  �6ر/����د/b,ا #�� �6ر/�! و �� �6ر/�!أ"h وه! أ/d+�e �Y ا���0/�YHرج أ?" Oو� 

3i��+إ �;j6 ف�C !��$��3 وه! d+�e ا�$N!�� ا��1�ة �!ز/7 �6ر/�! وآkVl" m�8 �6ر/+Jت ا� ا���ر�� ه� ���ة �� ا���
���ا��?/� {.ا!ر :�C!;!" 3H O�  و/=$��� 3b�6 �0	أ{. 

 
9
  ��; p ،)Homans & Curtis (1934	��9 "7 آ!ر�
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 ������������:  
  :نظريات أخرى من شاكلةبإزاء هذه النظريات االجتماعية وقد تفرخت 

1( ���
��=I( !ا����80"و " ا�����0: "في صيغتيها" ا�0ارو�)�� ا Neo-Darwinism( على ،

  علمي لهما التي ال دليلا���H�H ا���Hزاد�� ا�����Uتهافتهما معاً من حيث 

  10!يها، سوى االعتقاد الميتافيزيقي فيهاعل

 ������������:  
  

 – Karl Raimund Popper) (1902( آ
رل �6�6 منظر العلوم األلماني اليهودي وكان

، وبين ا�)'��� ا���Qر��قد بين األسس الميتافيزيقة التي تقوم عليها   )1994

،  العمميينة وال للتصديق غير قابلة ال للتخطئ! ويا عجب العجاب عدم كفايتها العلمية، ألنها

  .11وهي خاصية النظريات الميتافيزيقية وليس العلمية

  ،Neo-Behaviorism(12(، "المحدثة"و" القديمة"، في صيغتيها "ا����آ�� ا�) ���" )2

                                                 
10

لنظرية الداروينية نظرية متافيزيقية ال يمكن اختبارها علمياً، وقد اعترف داروين نفسه بأن إن ا: بقوله) Karl Popper( وقد انتقد دعاواها العلموية كارل بوبر 

  !.ظهور ذيل الطاووس وقرون الوعل ليست من نتائج االنتخاب الطبيعي وإنما ألن األنثى تختار ذلك، وهو تفسير شقشقي
11

��6��� �?�Cوى ا�q�Nن: " أ	�0 آ$�gا� p;Sا."  
12

احالمـا  ) Adler(، وأن لمرضى النفـساوي أدلـر   ! ان لمرضاه أحالماً فرويدية)Freud(لقد وجد النفساوي فرويد :  العلموية كارل بوبر بقوله     وقد انتقد دعاواه   

بناء الواقع عند : "فيما يسمى بعلم النفس التربوي كما في كتابه) .Piaget, J(ونجد لها ممثالً آخر في جان بياجي . وهذا في حد ذاته تكذيب صارخ للنظرية! أدلرية
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3( "��+
�D��المحدثة"و" القديمة: "في صيغتيها" ا) "Neo-Positivism (كذلك! ،  

 ، في  )Karl Marx) (1818 - 1883( عند كارل ماركس 13"ا��
رآ���" )4

�6
، والتي تعد نظرية نقدية وتحليلية للمراحل األولى ل 6�0 +^;� أو &�

"���
  :، أو في التيارات الالحقة المحسوبة عليها كما عند أصحاب"ا��أ��

ثيودور :  كما عندCritical Theory(14" (�0ر�� "�ا+A �رت"أو " ا�)'��� ا�)���0"  )5

 المتخصص في النقد األدبي  )Adorno, T. W.) (1903 - 1919(أدورنو 

) Max Horkheimer(وعلم االجتماع، وماكس هوركهايمر ! والموسيقى والتحليل النفسي

 موجه األبحاث لهذا الفريق، وهربرت ماركوس  )1973 - 1895(

)(Marcus, H.) 1898 - 1979 (  المتخصص في الفلسفة، ويورغن

                                                                                                                                                 
وهو تخريف شقشقاني شهرزادي حكواتي صرف ) (La Construction du réel chez l'enfant, Neuchatel Delachaux et Niestlé, 19667: في"  الطفل

  !.مطبوع بطابع التعالم والتقعر الذي ال طائل تحتهما
13

إن التغييرات الثورية تنطلق من القاعـدة أي البروليتاريـا،          : إن ماركس يقول  {: ي كارل بوبر بقوله    وقد فند منطلقاتها النظرية التي كانت تدعي العلموية النمساو         

وهذا كذبته الثـورة الروسـية حيـث    . فتتغير أوال وسائل اإلنتاج، ثم العالقات االجتماعية بين العمال وغير العمال، ثم التنظيم السياسي واخيراً المعتقدات اإليديولوجية            
بل ظل التساؤل لماذا حـصلت الثـورة        . ولوجيا أوال فارضة للسلطة السياسية وقد ابتدأت هذه اإليديولوجيا من فوق وليس من القاعدة كما تتوقع النظرية                ظهرت اإليدي 

هرزادية المؤسـسة كـسائر   وهذه النظرية لها أيضاً شقشقتها الش!. الشيوعية من فوق في كل من روسيا والصين الزراعيتين ولم تحدث في اية دولة صناعية غربية؟       
  .اليوتوبيات

14
وهـم  " النظرية النقدية : " بصفته مركزاً للبحث االشتراكي الذين يعود لهم مصطلح        1923 الذين تجمعوا في معهد فرانكفورت للبحوث االجتماعية الذي تأسس سنة            

ماس الذي جاء بعدهم وحاول الخروج عن دائرتهم بطرح نظرية اجتماعية اكثر  أساساً من اليهود وفالسفة قبل أن يكونوا علماء اجتماع وليسوا من المنظرين عدا هابر             
خالفاً لبارسونز الجامع بينهما، وحنيناً إلى مشروع الحداثة " البنية االجتماعية"و " الفعل االجتماعي"اتساقاً من ناحية المنطق الداخلي وإن لم تكن أقل تهافتاً ويفصل بين          

  ".ما بعد الحداثة"ه نظرية المتشظي اآلن، الذي تخلت عن
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ي الفلسفة وعلم المتخصص ف ) Habermas, J(هابرماس 

  :أو عند أصحاب.،15وغيرهم..االجتماع،

 )Althusser Louis (��ي أ������): Structural Marxism" (ا�)'��� ا��
رآ��� ا��)���� " )6


ر ، و  )1990 – 1918(���
،    .....) - Etienne Balibar() 1942(إ����[ 6

، في   )�A�+)Poulantzas, Nicos() 1936 – 1979س I�6+�@اس و


��� وا� �� ����=Iدو��! ، وا�)'��� ا�- r(��ر�Maurice 

Godelier ()1934 - (...  في
 .وغيرهم..،ا9+��و�6��=�

  

 ������������:  
  

� أ�tى ا�8slت "s#      ا� �A ا��)��ي ه8ا ز/�دة ��C أن     H�g" وع�H إ�� ?�$;   �s7��ا �s�e
(6 


ر أ+��ذ=�
أ;�س  ���O  ��� ا���7 ا��)��sي    آ$� 3H     ا���s>8ي دs�4ي    ا�s/!4ل ا��s$C0   أs+
"�د�)

  �$6	O�C AN ا��wن "#  )Ferdinand de Saussure() 1857 – 1913 (دو �����

                                                 
15

و ال لعنصرية البيض ضد السود سواء       " الصهيونية"، ولم يتعرضوا قط للعنصرية      "!الالسامية"والذين بحكم يهوديتهم، لم يركزوا في نقدهم للعنصريات سوى على            

  .إلخ..في أمريكا أو إفريقيا الجنوبية،
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���9�g وو3sH 9�gsI آ��sب s�g6!ان      s;وا Os�8"&�" :    م
s� Cours de" (درس "�s�� !s ا���s7 ا�

Linguistique générale ( ��; 9ا��	1916و .  

  

 A$g�  ". ا�)'
م"و" ا���FA "وإ	$�" ا��)��" �-* دو �����و�� /4

  3�x� ا��3s رأت ا��s!ر   ا�)�0s ا9دFormalism (  3sH  !s6 (ا��0ر�� ا��و��� ا����AHs و;

 A=> ��C"���7��ا �A��� ���S " ��; !=;!" �g"�� �:�y �14;3 أ��GZ 1915ا��; 3� وا�


ن =
و��s6ن  �s16 رواد "�s> #sآ��    sرو� )Roman Ossipovich Jakobson() 1896 – 1982( 

                 ?s+7 أs" �s$$+ �bا?se OsV6��� �s=/�"أ �sإ� �ًN+, ���1ا9+��و�s�=���6   رواد   ا�8ي ;

��e
وا�8sي    ....)- )Claude Lévi-Strauss) (1908 �� ! ���اروس آ��د  وه!ا��(

� "# دروسh=ا� �Y+آ���6ن
=  M	!; #C دبS3 اH �i��6 �;أول درا Og" ��	و "kVNا� "

�  . �����C ا�-�	34 6!د�

=!ن �و; 3H 3 روادi��:ر ا���ا�$��:V� ب " ا�0را�
ت ا�<�
"��و" ا�)�0 ا9د6!"81ا ا�

"�6
�A�و" ا"R������رة"و" ا�b�ة"و" ا�Q�9ا "  ?�Cرث
 )Roland Barth (روIن 6

)1915 - 1980(   3Hا�) �!"، و F�����ا" ?�C  ،ن

ك Iآ=) Jacques Lacan( 

)1901 - 1981(  3Hو ،"�A �ر�� ا
4 " ?�Cآ��" F�H��) Michel Foucault( 

)1926 - 1984( ��wx، ا�8ي ; 6 OU1�$دبS3 اH �0�$وا� ?bا��� O��3: و"�Nر6V4�-ا� 
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0��3H درا;�Edward Wadie Saïd) (1935 - 2003(   #C O( إدوارد �

# 3H آ��بb���-Eilean Hooper (إ��
ن ه�F��(��- �6أو �C? " ا�I��Hاق: "ا�4$

Greenhill (  ص!�l6"p����16" ا��"  ا���
pS وF�AH4 ا����"�: "�3H آ

)Museums and the shaping of knowledge(  ��; ا�)�0 "، و1992 ا�$��!ر

!e
 ،  )Christian Metz() 1931 – 1993 (آ�����
ن ���@�C? " ا���)��


ك در�0ا�C? " ا�-�4-�"و=) Jacques Derida () 1830 – 2004(  ،...{إ� .  

 k6�1 رYg6 ع ا��)����و+�ول
��=Iا ���6 AgH �$دار آ�-) Goddard, A.( ،

6
دآ�كو) Badcock, C.( ن�$U� �8آ� "# +| ) .Runciman, C(، ورو	4�دون 	

  !. ا,;�$�ار/�

 ������������:  
  

O،  ،ا��gب "���36وآ�ن +* �!� ا�36�68 >�  آ��با��)����"# ا�-�b?ي ا�!�1� وا�

 "+'��� ا��)
��e "! ا�)�0 ا9د6!: " .�ح "^Fا�0آ��ر  :"��زع"?H!ع و, 
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6
��6[ "��!رات دار ا��Hق ا�U?/?ة، 6�وت، وآ!آ:� "# n�ا �"
 و"�
ر�� ا�<�


��، و  ول"��
ل -@:  ا�$��رb�"# أ"�hلP و��@ا ،lل أ�6 د�
، آ�


�0ة ���0: زو�� أدو	pوj0 ا�07ا�!، و��� u0ال ا�$��/� ، و��0 ا�ا�


ن�>�#��0  و )2009 – 1938( ��0 ا���Qj ���A!: ، وا�6��$

 �Qح آ���
  . و>�ه� ا� �

 ?bو	ا�	?N���6�� ؟"آ�d�4 p ه)��0 "��وس ا��� أدو+�cg6 " :r ر"!زه� 3H آ

 .  

 ������������:  

| 	-O4 إ<=��3" ا��)��""-1!م ,+* أن + ،?U	 اوسآ��د��� ! ��  A$g�4/ 

 3H O� #��-� �C? "ا�Q�9رة"و" 9+��و�6��=�� ا��)
��eا:""-1!"l" 3ه m�8وآ ، F�H��

4
ر�� ا� 3H �A "�آ� ?�Cرث و
  !!!.  3H ا;�O�,�$g اSد6�روIن 6
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6�0 ا��)���� أن  أ/Yً�,+*و 
�� M��l�!�1 �$�"ً� وهYN	 3H  "��A�A ��ا" 

)Deconstruction (�) Neo-Structuralism" (ا��)���� ا�;0�0ة" �MZ ا;� $�ار6?ل ا,;

 ��6�N" #" �0ًا��g$�ل ,+N� " ا�N?/�"ب " ا�U?/?"آ$� آ�ن "�;�6)Neo( وأن �ًe!�t ، نIرو

�:�Zن "# =
ك در�0ا  و6
رث;]��A�A ��"# ا �	أن آ� ?g6 ]����(��ا.!  

  :أو عند أصحاب


ر ا����+! ا��
رآ�!" )7��jIا) "Rational Choice Marxism (=�ن رو���: عند) John 

E. Roemer(   وألن كارلنغ ،)Alan Carling(  أو�[ ، و vإر�

 dرا�)Eric Olin Wright() 1947 -(...   ، .ن �4ر�[وIw) (Alain 

Touraine ) (1925 -(.......وغيرهم، أو عند أصحاب:  

(كاستورياديس : )La Nouvelle Critique Politique (ا�)���0 ا���
��� ا���0<�  )8

)1922 – 1997) ( (Cornélius Castoriadisرآ��� ا����د��، و

 أر+d" ا��(S 

)Hannah Arendt ) (1906 - 1974(   ،رآ��د : الماركسيو�"�� 

)Claude Lefort(،..وغيرهم، أو عند خليط المخضرمين من شاكلة :  


���[ ال  )9��=I0 6)����["ا�6 
�) "Post- Structuralism Sociology (ويمثلهم : F�H��

الذي اهتم بتاريخ األنساق الفكرية وتاريخ ) Foucault, M.) (1926 - 1989 ("�آ�



 19

" تاريخ الجنون في العصر الكالسيكي: "عرفة بالسلطة في كتبه النقديةالعلوم وارتباطات الم

" حفريات المعرفة"، و1966سنة " الكلمات واألشياء"، و1963سنة " مولد العيادة"، و1961سنة 

" تاريخ الجنس"، و1975سنة " المراقبة والعقاب"، و1971سنة " نظام الخطاب"، و1969سنة 

ن بنهجه حال الفلسطيني األمريكي الجنسية إدوار وغيرها، والمتأثري..،1976سنة 

أو �C? .و>�ه$�، ..،).Boudriard, J(و��ن 6!در/�ر ، "الثقافة واإلمبريالية"و" االستشراق"سعيد في كتابه 

  :أ�Zeب

��� ا���
��� ا���0<�" )10+� ) Pierre آ����Neo Political Anthropology:( ���6" (ا

Clastres  () 1934 – 1977( و ، Fر��
� !&�-)Marcel Gauchet( 

 - Georges Balandier(16) 1920( =�رج 6
I+��0�و،   ...)- 1946(

، الذي يحلل السلطة السياسية والتركيب االجتماعي في المجتمعات   ...)

خيرة ذات تاريخ وصراعات ات التابعة لها في إفريقيا، باعتبار األالغربية والمجتمع

  :وغيرهم، أو عند..على طريقتها الخاصة،


���[ ال  )11��=I0ا��8["اS 0�6 
�) "Post-Modernist Sociology (���6  :كما عند

" +'��� ا��;
ل"Pierre Bourdieu ) (1930 – 2002 (  3H (�6رد��

                                                 
16
 Georges Léon Émile Balandier 
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�6� ا�V�4� وا��-!ذ،  pH���� N6!ا	# 3H �V6�I ا��?اول وا�b!; �C�Y:آ �C�$�| /?رس ا��0ه�ة ا,�+


ن "�ا+��ا ���4
ر و=)Jean-François Lyotard( ) 1924 – 1998 (  ،

  :و>�ه$�، أو �C? أ�Zeب
12( H��ا ���'(�ا����A) Structuration Theory (?�C �$آ ،  :r+0�- !+�Q+أ) Anthony 

Giddens.() 1938 -(...  ش ، وI ت�A�)Scott Lash(   ،

  :أو �C? أ�Zeب.  و>�ه$�...


ع ا�'
ه�ا4! )13��=Iا ���) Phenomenological Sociology (ألفريد شوتز : أمثال)Alfred 

Schutz() 1899 - 1959(  س ، و
8
ر ، وبيتر بيرج).Psathas, G(=�رج �6

)Peter Ludwig Berger ) (1929 - (....  وغيرهم، وهي محاولة في توسيع

  :الفلسفة الظاهراتية لهوسرل إلى المجتمع، أو عند أصحاب

رو�6ت :  الذين يمثلهم كل من)Symbolic Interactionism (+'��� ا�� 
���� ا���@�� )14

6
رك�@را ) Robert Ezra Park() 1864 – 1944(  ق و��� ، و
إ��

��4
س) William Isaac Thomas.() 1863 – 1947(   ،رج ه��6ت ��0 و�=
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)George Herbert Mead )1863 - 1931( ،.ه��6ت ����6 و)Herbert 

Blumer ��وغيرهم، المرتبطين ب...،  )1986 - 1900) (.�

-�ا =A�&  التي

وهي تركز على التفاعلية . تعتمد الفلسفة النفعية األمريكية وتربط الكائن ببيئته

ثم، هي نظرية . والتأويلية التي تتطور بها المعاني وتتغير كأداة لوصف المالحظات


�!"لدراسة األفراد خاصة في إطار ��=Iا F�ودراسة الفكر وعملياته وال " ا� 

 . ة للمجتمعتحاول أن تكون نظري

 ������������:  
�� ��wاويوجد تيار آخر لهذه المدرسة ويعمل من داخل �
=) Iowa (ويمثلهم :

وهو يحاول تحويل األفكار التي ) Manfred Kuhn) (1911 - 1963 (مانفريد كون

تتبناها المدرسة إلى متغيرات قابلة للقياس، باعتبارها نظرية في الواقع لتفسير ما 

  :رية تيار ثالث، يعرف بأصحابويوجد ضمن النظ!. لوحظ

15( ����
إر")W :  ويمثلهم)Role Theory in Interactionism (+'��� ا�0ور "! ا�� 


ن�"�-) Erving Goffman ) Ralph Turner(را�p �4+� و،   )1982 -  1922) (.

  :أو عند أصحاب. وغيرهما
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16( �Pا�� �ر�A�"A��F��ر ه
رون : ويمثلهم) Ethnomethodology (�)�;�� ا�

)Aaron Victor Cicourel() 1928 -(...   ،رود و

ر"�)FA ه-)Harold 

Garfinkel ...،وغيرهما  ...) -  1917 ().
17  

فهذه كما يالحظ القارئ، تيارات نشطة ومتنوعة، تعالج المجتمع من منطلقات وتصورات 

6�0 "، أو "ا��0ا�8"مختلفة، وتصنف كلها إما ضمن  
مع تباين ظاهر من حيث " ا��0ا��8

المنطلقات اإليديولوجية والدوافع المصلحية أو المذهبية، أو السياسية، مع بعض التقعر اللغوي 

المفرط، أو التحذلق المضحك، أو حتى التعالم الواهم لدى بعض أبرز ممثلي هذه التيارات، كما 

آ�d�4 p : " خاصة، في كتابنانبهنا على ذلك، في بعض الرموز الفرنسية المتعالمة منهم

r�+أدو �18"ه)��0 "��وس ا�� .  

 تظهر من خالل عيون الغربيين المنظرين إيديولوجياً لها، كنوع من ،"ا��0ا�8"ف 

سلكت عدة مسالك من التطور، مع تعددية في  Procès Historique )" (ا���
آ�� ا��
ر�`��"

من خواصها التواصلية أو ي المسار، وليس التمظهر، واالنقطاعات واالنعراجات واالنحرافات ف

 في الزمن، وال التزامنية في كل ظروفها المحلية من حيث االنتقال من أفق اعتباطي التتابع

                                                 
17

d/�0 إ/�ن آ�	@ إ�� ه��6"�س":  ا	�6ر;! #" �C�$�4# >�!م، ;��4� /���$� د" ا���0/� ا,�+ ?$Z""�H�g$ا� ���C" د?gا� ،
244 �UZ�4ن/ هـ1419، ���1 ذي ا�	 A/�6ي1999/أ@�U	Jا AeSا #C ،M/!=م، ا�  :  

Harvester. Ian Craib, 1992: "Modern Social Theory from Parsons to Habermas", second edition,   

18
أو حال متحذلقي أصنام المشاريع المعاصرين عند العرب عامة والمغاربة خاصة، حال محمد عابد الجابري وعبثيته في تـشريح شـيء وهمـي           

و عنـد   كعقليـة وبـأي معنـى؟، أ      " العقليـة "كعقل وما هو؟، ول     " العقل"مع كل اإلشكاليات المفهومية المحايثة والمصاحبة ل        " العقل العربي : "اسمه
، التي خصص لكل منها "الحرية"و" الدولة"، و"اإليديولوجيا"مفاهيم : المتمركس عبد اهللا العروي في فدلكته التي ال تقل عبثية في تعريف المعرفات مثل            

عنـد  )Élan  Vital" (الحيـوي الـدافع  "عند محمد عزيز الحبابي، المحايث ل " الشخصانية: "أو مثال مفهوم!. مؤلفاً، وهي تحديداً متلونة بسعة لون الطيف
أصنام المشاريع وثقافـة  : "أنظر كتابنا. إلخ..الذي تخرج على يديه،وفكره،) Henri Louis Bergson) (1859 - 1941(الفيلسوف الفرنسي هنري لوي برغسون 

  ".حسن حنفي، محمد أركون، عبد الكبير الخطيبي، محمد عابد الجابري، عبد اهللا العروي نموذجاً: الذباب
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إلى أفق آخر، ال يقل عن األول " ا�����0ا+��: "أطلق عليه اسم! التشكيل والهوية والتحديد

  "!.ا��0ا�8: "اعتباطية، وأطلق عليه اسم

يخصص   )1920 – 1864( "����
آr ياق، فلن نعجب أن نجد وضمن هذا الس

كما " ا��0ا�8"المرتبط ب " ا��)iQ"، لتوضيح هذا !الجزء األكبر من أعماله، في محاولة يائسة

تطور مفهومه في الغرب، ليحاول إرجاعها في النهاية، وكمصادرة على المطلوب، إلى الهيمنة 


+!ا� �F ا�+"في كل ما له تعلق ب " ا����+�� اy���"المتقدمة ل � .!"  

بل سنراه يجهد نفسه لفهم البواعث اإليجابية والسلبية التي يمكنه من خاللها أن يربط 


م وا��0ا�8 ا���6�7بين �
��! ا��، في استعارة عضوية، كنوع من ا���
ق ا��
ر�`! ا�

ا����Qة ا�����Q النمو، تاله ترعرع وتوسع مطرد، أفضى الحقاً عند ذروة نضجه، إلى 


رة ا��7^�����
�  . !R�� ��6 ا�

، ال يخفي مركزية �)'� إ���0��=! +�=�!فهو إذن في عمقه وفي فصله وفصه، 

موقفه ومنطلقه وال انتماءه، سواء في فهمه، أو في وعيه، أو في منطلقه، أو في تصوره، 

ضمن تجربته المعيشية كشخص غربي، كما كان منتظراً من أي أوروبي نرجسي من جيله 

  .  المرجعيوجبلته ضمن إطاره

  . وهي بصمة ال تخطئ صاحبها بحال ولها استمراريتها وروادها في الماضي واآلن

" ا������"، ما له من "���"فنحن هنا نلمس لمس اليد، قصوراً ذاتياً في مسمى 

��0��=�
، سوى !الحقة�� القابعة تحته وخلفة، باعتراف أهل االختصاص المنتجين له، وبقيم ا
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محلية الفكرانية، وبالمحدودية الجغرافية، وبالشروط التاريخية المنتجة لها، كما ومفاهيم تتسم بال


ما9+��ذج ا�ر&
ديتخصص فيها �  !. ا�6�7! ا�

  


���ا+��R و��4� ا����� ا�`.  

  
 


