ً
ثانيا :وظائف علم االجتماع

األولى :وظيفة عممية تعنى بتطوير العمم نفسو ,والنقد الذاتى لمختمف الجيود التى بذلت

عمى الصعيدين النظرى والمنيجى بغية الوصول بالعمم إلى درجة أكبرمن الكفاءة والدقة فى
الوصول إلى القوانين االجتماعية التى ال يصل العمم إلييا إال بعد رحمة طويمة تسير فى خطوات

المنيج العممى بدءاً من المالحظة وحتى وضع القوانين ,وما بينيما من خطوات تحميمية وتفسيرية
وتعميمية ,عمى أن يفضى توظيف ىذه القوانين إلى أوضاع أفضل تمكن من التنبؤ بمسار

المجتمع اإلنسانى وبناءه .وىذا المخرج أو المنتج السوسيولوجى ال يمكن التوصل إليو بدقة إال

باطار نظرى ,يتسق مع طابع العمم من جانب ,ويكون أكثر قدرة عمى تصور أبعاد الواقع
ومكوناتو فى تناقضاتيا ,وحركتيا وتغيرىا.

الثانية  :وظيفة مجتمعية ,وىى تعنى جميع األدوار التى يقوم بيا العمم لمجتمع معين,

متدرجاً فى العطاء حتى الوصول إلى المجتمع اإلنسانى ككل .وىذه الوظيفة يمكن أن تندرج
تحتيا وظائف فرعية كثيرة تبدأ بفيم الواقع وتفسيره ,وتناول مشكالتو والتخطيط لتناوليا وعالجيا
سواء كانت ىذه المشكالت فئوية أو قطاعية أو مجتمعية شاممة تشمل المجتمع عمى وجو العموم

(.)84

والوظيفة الثانية ىى األىم ألن العمم أياً كان موضوعو بمثابة نشاط إنسانى مستيدف

ومقصود ,وىذا يعنى أول ما يعنى ارتباط العمم بالسياق المجتمعى وتأثره بالمؤثرات التى تحدد

النشاط اإلنسانى زمانياً ومكانياً ,األمر الذى جعل ىذه الوظيفة االجتماعية متباينة بين فترة
وأخرى ,وبين مجتمع وآخر ,بل وبتباين الموقع الطبقى االجتماعى الذى ينتمى إليو الباحث

وينظر من خاللو إلى الواقع االجتماعى .وىنا يمكن التمييز بين موقفين أساسييين :تتمثل األول

فى الوقوف إيجابياً مع النظام االجتماعى القائم ,وبالتالى صناعة أفكار نظرية ,ومناىج وطرائق
لموصول إلى بيانات عممية تدعم ىذا النظام وتبرىن عمى سالمتو .وىذا الموقف يكاد يكون

موقف كل الرواد المؤسسين لمعمم عدا واحداً فقط ىو كارل ماركس فقد اقام أوجيست كونت  :إنك
تدرس لكى تضبط " ,فى حين أن دور كايم أشار إلى أن عمم االجتماع يجب أن تكون لو فوائد

عممية ,دون تحديد وجيتيا ,وان كان يفيم ضمناً من كتاباتو أن ىذه الفوائد تتمثل فى عالج
المشكالت االجتماعية التى تحافظ فى النياية عمى النظام االجتماعى القائم ,وتوازنو ,وعمى

النقيض من موقف ىذين المفكرين كان ماركس يقول – خاصة فى رده عمى فويرباخ – لقد درس

الناس العالم عمى أنحاء عدة غير أن الميم ىو التغيير " ويفيم بوضوح – من إطاره النظرى –

أن وجية التغيير التى يقصدىا تعنى التوجو نحو اإلنسان وجعل غده أكثر رحابة وعدالة ,وارادتو
أكثر تحر اًر ,خاصة اإلنسان المضطيد والمستغل ,سواء كان عامالً أو فالحاً أو ما شابو ىذا.

ولكن كيف يمكن لعمم االجتماع أن يحقق وظائفو اإلنسانية ؟ إن اإلجابة عمى ىذا السؤال تعنى

أوالً دراسة الواقع وتشخيصو وتفسيره .وتعنى ثانياً تقديم بدائل لتصورات التغيير ,وتعنى ثالثاً:
العمل عمى إنضاج وعى الجماىير المشاركة فى المجتمع ,من خالل وضعيا عمى طريق التفكير

العممى ,وتبصيرىا بما ىو حادث حوليا ,سمباً وايجاباً .وىذا يبرز بجالء أىمية الدور النقدى لعمم

االجتماع ,وال يقصد بالنقد ىنا أن يكون وحيد الجانب فى اتجاه النظام الحاكم ,وانما يكون

متفاعالً متوجياً إلى القمة والقاع ,والى الحاكم والمحكوم ,أو – باختصار – إلى المصمحة

العامة .وكممة العامة تعنى األغمبية العريضة المكونة لممجتمع .وتعنى رابعاً  :ضرورة المشاركة
فى صناعة الق اررات وفى التخطيط المجتمعى .وبدون الدور األخير يصبح الدوران األوالن
موقوفين .ويصبح الدور الثالث ىو الممكن والمتاح ,إذا تجاوز الباحث آنيتو وأنانيتو وأضحى

ممتزما أمام المجتمع واإلنسان ألن عمم االجتماع كما سبقت اإلشارة ىو عمم دراسة اإلنسان

والمجتمع(.)84
ً
ثالثا :النظرية االجتماعية

ال غنى ألي باحث فى أى عمم من العموم عنن نظرينة توجينو فنى جمعنو لموقنائع المتعمقنة

بالظنناىرة التننى يرينند د ارسننتيا ,وفننى اختينناره لمفننروض التننى يرينند أن يختبننر صنندقيا ,وفننى اختينناره

لممنننيج واألدوات التننى سيسننتخدميا فننى د ارسننتو .فبنندون ىننذه النظريننة يتخننبط فننى جمننع معموماتننو,
بحيث تأتى غير مترابطة ,ثم يعجز فى النياية عن إضفاء معنى عمييا أو تفسيرىا.

وأن اليدف الرئيس لمنظرية ىو فيم المجتمع الذي نعيش فيو ومحاولة اإلسيام فى تطوير

الحياة االجتماعية فينو .وفينم المجتمنع ال يمكنن أن يتحقنق إال عنن طرينق الد ارسنة الفعمينة لجواننب

الحياة االجتماعية والتعرف عمييا ,ولكن المجتمنع النذي نعنيش فينو ونريند أن نفيمنو يضنم عندداً ال
نياية لو من الوقائع االجتماعية  ,Factsوكل منيا يمكن أن يكون موضوعاً لمدراسة.

ولكننى نسننتطيع أن نختننار أيناً مننن ىننذه الموضننوعات البند أن يوجنند لننديك تصننور عننام عننن

المجتمع الذى توجد فيو؛ أى البد أن يكون فى ذىنك ىندف منا لينذه الد ارسنة والبند أن تكنون لنديك
طريقة منا لد ارسنة منا تختناره منن موضنوعات .وفنوق ىنذا كمنو البند أن تكنون عمنى عمنم بجينود منن
سبقوك إلى التفكير فى ذلك وما توصموا إليو من نتنائج ,ومنا وقعنوا فينو منن أخطناء حتنى تسنتطيع

تجنبيا ,أى أنك ال تستطيع أن تبدأ أبداً من نقطة الصفر ,واال فإنك لن تضيف شيئا جديداً أبداً ,

فالعمم بصفة عامة ذو طبيعة تراكمية (.)05

والبحنننث فن ننى مجن ننال تن نناريي العمن ننوم االجتماعين ننة يتخممن ننو الكثين ننر من ننن التحمن ننيالت لمختمن ننف

النظريننات االجتماعيننة ,القديمننة منيننا (الكالسننيكية) أو الجدينندة (الحداثننة) ,المحافظننة أو التقدميننة,
وذوات المنظور الجزئي أو الكمى .فوجود العديد من النظرينات االجتماعينة ال يعنرض فقنط لتطنور

عمننم االجتمنناع ,بننل يبننين كننذلك تعقنند وديناميكيننة الظ نواىر االجتماعيننة ,وعنندم القنندرة عمننى وضننع

عالقنات رياضنية حاسنمة فنى البحنث العضنوي االجتمناعي .Social Organism Research
وفننى الوقننت ذاتننو ,فإنيننا تسنناعد فننى إظيننار الحقننائق االيجابيننة عننن انفتنناح وتطننور إمكانننات عمننم
االجتماع .كما أن تنوع الخيارات الموضوعية والمنيجينة بنين عممناء االجتمناع تندعم ىنذا االتجناه.

ليذا السبب ,يمكن القبول برؤية "انتونى جيدينز"  Antony Giddensالتنى أوضنحيا فنى كتابنو
"النظريننة االجتماعيننة وعمننم االجتمنناع الحننديث" ,المتعمقننة باتجاىننات التطننور متعننددة األبعنناد لعمننم
االجتماع كعمم ,وتأكيده أنو فى غضون فى الفترة األخيرة من تطور العموم االجتماعية ,قند تخمنت
ىذه العموم عن الفرضية التى ترى أن أىداف ومنطق العموم االجتماعية تتماثل – بشكل أو بآخر

– مع تمك الخاصة بالعموم الطبيعية (.)05
-1ىتعروفىالنظروةىاالجتماعوة ى

تن نننعكس اختالف ن ننات العم ن ننوم االجتماعي ن ننة ع ن ننن العم ن ننوم الطبيعي ن ننة ف ن ننى الم ن ننداخل التنظيري ن ننة
والمنيجيننة لمبحننث االجتمنناعي فننى تننأويالت النظريننة االجتماعيننة كمصننطمح .فمصننطمح "النظريننة"

 Theoryذاتو ال ينجم عنو أى اختالف جوىري؛ من حيث أن النظرية تتضمن مجمنوع المعنارف
المنظم ننة والفرض ننيات الت نني يمك ننن م ننن خاللي ننا التحق ننق التجريب ننى م ننن الظ نناىرة والتنب ننؤ باتجاى ننات
تطورىننا ,أو مننن حيننث أنيننا تسننتطيع الكشننف عننن بعننض المشننكالت العمميننة غيننر المحمولننة .لكننن

عمى النقيض منن ذلنك ,ىنناك العديند منن التعريفنات المتنوعنة لشنرح مصنطمح النظرينة االجتماعينة
 Social Theoryوتصنيفاتيا المختمفة.

ويضنع "ريتنزر"  Ritzerأربعنة معنانى لمنظريننة االجتماعينة :النظرينة االجتماعينة بوصننفيا

تمثيننل م نننظم ومت نزامن ل ننبعض األفكننار ,وبوص ننفيا د ارسننة المب ننادئ والتصنننيفات ف ننى تنناريي الفك ننر

االجتمنناعي ,وبوصننفيا شننكل مننن فرضننيات البحننث الجزئيننة أو النظاميننة ,وأخين ار بوصننفيا نننوع مننن
النظريننات العمميننة تتبننع ق نوانين المنطننق لتأسننيس االتجنناه العممننى .والتعريننف األكثننر قب نوال لمنظريننة
االجتماعية منن ىنذه التعريفنات ,ىنو النذي ينظنر لينا كشنكل منن النظرينة العممينة والتني منن خنالل

تطبيننق الط ارئننق المنيجيننة لمبحننث العممنني ,تقننوم بتأسننيس نظننم صننغيرة أو كبي نرة لمق نوانين العمميننة
والفرضيات المتعمقة بالمجتمع ككل أو المتعمقة بظواىر مجتمعية محددة.

ويعرف "نيكوالس مولنز"  Nicholas Mullinsالنظرية االجتماعية عمى أنيا شكل من

اإلبننداع ,يينندف لتحميننل وتعمننيم العالقننات التبادليننة بننين الننناس مننن خننالل تطبيننق عنندد معننين مننن
الرؤى العامة أو المتغيرات ,والتي تتحدد عالقاتيا المتداخمة من قبل قوانين نظرية محنددة .ويشنير

ىذا التعريف إلى الحاجة إلدراك العناصر البنيوية األساسية لمنظرية االجتماعية .فضال عن ذلك,
فننإن النظريننة االجتماعيننة تسننتمزم مالحظننة المبننادئ والق نوانين الكامنننة فننى الشننكل المعينناري لمعمننم
االجتمنناعي ولمعمننم بصننفة عامننة ,واسننتخدام معرفننة عمميننة محننددة عننن الظنناىرة المرتبطننة بالنظريننة

ذاتيا (.)05

والمؤرخ لعمم االجتماع يستخدم نظريتو كمعيار النتقاء الحقائق التاريخينة ذات الصنمة ,ثنم

عمننى أسنناس تمننك الحقننائق ,يقننوم بعننرض وتأكينند نظريتننو التننى تننم عمننى أساسننيا االختيننار .كمننا أن
ىناك طريقة أخرى يتم بيا إثبات القوانين السوسيولوجية بشكل ذاتي ,وذلك من خالل اتخاذ عامل

تاريخي معين كقاعدة ,وتحييد كافة العوامل األخرى والظروف التنى تعمنل منن خاللينا .فمنثال ,إن
كانننت االسننتجابات المتباينننة تحنندث فننى سننياق ظننروف متماثمننة اقتصننادياً ,يكننون العامننل األساسنني
الننذى يننتم القينناس عميننو ىننو العامننل االقتصننادي .وىنننا البنند مننن التأكينند عمننى أن النظننام العننام لعمننم
االجتمنناع يختمننف فننى مشننيد أساسنني عننن أى عمننم آخننر .فننالعموم الطبيعيننة تعتمنند عمننى إمكانيننة

التجرب ننة وع ننزل بياناتي ننا ع ننن الع ننالم الكم ننى لمخبن نرة ,أم ننا عم ننم االجتم نناع فيس ننتيدف التطبي ننق عم ننى
المجتمننع ككننل ,فننالمجتمع ىننو محننور اىتمامننو ,وبالتننالي ال يمكننن عزليمننا عننن بعننض وال يمكننن

استثناء شئ.

وفى الممارسنة العممينة ,تتخنذ القنوانين االجتماعينة واحندة منن ثالثنة أشنكال  ,فنإن لنم تكنن

منزاعم دوجماتيننة حننول مشننيد مننن التنناريي ,فإنيننا تكننون إمننا بننديييات أو توضننع لمالئمننة الحقننائق.
حيث يجب أن تخضع لمزيد ومزيد من التأىيل حتنى تصنبح فنى النياينة قابمنة لمتطبينق عمنى حالنة

واحدة (.)05

-2ىأهموةىالنظروةىوأسسىاختوارها ى
واإلشننكالية األساسننية ىننى أن عمننم االجتمنناع وغينره مننن العمننوم االجتماعيننة  -عمننى الننرغم

من وجود واقع اجتماعي لنو ووجنود موضنوع مسنتقل عنن العنالم النذي يبحثنو  -فإنننا نجند نظرينات
عامة متعددة كل منيا يقدم تصو اًر ليذا الواقع يخالف ذلك الذي يقدمو غيرىا .وبالتالي فإننا سنجد

تفسيرات مختمفة لنفس الظاىرة االجتماعينة الواحندة .وىننا يواجنو أى دارس لينذه النظرينات بموقنف
حتمي يتعين عميو فيو أن يقارن بين ىذه النظريات المختمفة ويختار منن بينينا األصنمح أو األكثنر

إقناعاً .إال أن عممية المقارنة ىذه تتطمب بالضنرورة تقييمناً لكنل منينا عمنى حنده ,فعمنى أى أسناس
يننتم ىننذا التقيننيم ؟ ىننناك عنندة أسننئمة رئيسننة ينبغنني عمينننا عننند تقييمنننا ألي نظريننة أن نقننوم بطرحيننا

ونحاول اإلجابة عمييا.

ففننى أحيننان كثينرة يمجننأ دارسننو النظريننات االجتماعيننة إلننى تقيننيم ىننذه النظريننات والمفاضننمة
بينيننا عمننى أسننس غيننر عمميننة ,ويتعنناممون مننع ىننذه النظريننات كمننا لننو كان نت سننمعاً أو ا
أشننياء ممننا
تقننابميم فننى حينناتيم اليوميننة يعتمنند اختيننارىم ألحنندىا دون األخننرى عمننى المنزاج الشخصننى أو منندى

جاذبيتيننا االنفعاليننة ,أو ألنيننا األكثننر رواج ناً ,وبعضننيم يتبنننى نظريننة أخننرى ألن أشخاص ناً معينننين
يثق فييم (كاألستاذ مثالً) يتبنونيا ,والبعض اآلخر يتبنى نظرينة ثالثنة ألنينا تبندو بسنيطة واضنحة
أو حتننى ألنيننا تبنندو عميقننة غامضننة يصننعب عمننى اآلخنرين فيميننا  .. ,لكننن ىننل ىكننذا يجننب أن

نفاضل بين النظريات فى العالم؟

البد أن توجد نظرية عامة تنطبق عمى الظاىرة االجتماعية بوجو عام وتقدم تصنو اًر عامناً

عنيننا ,ثننم عمننى ضننوء ىننذا التصننور العننام توجنند نظريننات نوعيننة تقنندم تفسننيرات خاصننة لكننل ظنناىرة

اجتماعية عمى حده (.)08

فبنندون النظريننة تصننبح الحقننائق التننى يجمعيننا العممنناء مننن خننالل مالحظنناتيم حشننداً ىننائالً

غيننر منننظم وغيننر مفينند مننن المالحظننات .فيننناك بننين عممنناء االجتمنناع مننن يقتصننر عمميننم عمننى

مجننرد جمننع وقننائع جزئيننة عننن بعننض مظنناىر الحينناة االجتماعيننة دون أن تننؤدى ىننذه الوقننائع إلننى
صنياغة نظريننة عامنة عننن المجتمنع ودون أن يسترشنندوا فنى جمننع ىنذه الوقننائع بنظرينة عامننة .ممننا
يجعننل ىننذه البحننوث عديمننة القيمننة ,أو قميمننة عمننى أحسننن تقنندير بالنسننبة لتطننور المعرفننة العمميننة

بننالمجتمع البشننرى .وىننناك فريننق آخننر مننن عممنناء االجتمناع يقومننون بصننياغة نظريننات عامننة عننن
المجتمننع تتصننف بالصننبغة التأمميننة أو المكتبيننة دون أن تعتمنند ىننذه النظريننات عمننى وقننائع تمننت

مالحظتي ن ننا والتأك ن نند م ن ننن ص ن ننحتيا ودون اختب ن ننار لم ن ننا تتض ن ننمنو ى ن ننذه النظري ن ننات م ن ننن تعميم ن ننات
واسننتنتاجات .وقنند أطم ننق اريننت ميم ننز عمننى الفري ننق األول أصننحاب اتج نناه اإلمبريقي نة أو التجريبي ننة

المجتزأة  ,Obstructed Empiricismوعمى الفريق الثاني أصحاب اتجاه النظريات المتضخمة
 .Grand Theoriesويبننين ميمننز عقننم االتجنناىين ,وأن كننال منيمننا يننؤدى إلننى عرقمننة نمننو عمننم
االجتماع ويعوق الوصول إلى الفيم العممي السميم لمظواىر االجتماعية.

وىننذا االنفصننال بننين جننانبي العمننم إنمننا يتنننافى مننع مسننممات المنننيج العممننى التننى تتضننمن

جميعيا فكرة العالقة الجدلية بينيما .فعدم تطبيق المنيج العممى فنى د ارسنة الظناىرات االجتماعينة
ال يرجع إلى أن ىذه الظاىرات فى حد ذاتيا ال تخضع لمد ارسنات باسنتخدام المننيج العممنى ,وانمنا

يرجع إلى معوقات تتبع من طبيعة البناء االجتماعي لممجتمعات التى توجد فييا ىذه العموم (.)00

والباحث فى ميدان العموم االجتماعية بوجو عام وفى ميدان عمم االجتمناع بصنفة خاصنة

سننوف يواجننو بتعنندد النظريننات العامننة التننى تنندعى كننل منيننا أنيننا تفسننر ظنناىرة الحينناة االجتماعيننة

بوجننو عننام ,وبالتننالى تعنندد النظريننات النوعيننة عننن الظنناىرة الخاصننة التننى يدرسننيا .ويعننرف دارسننو
عمم االجتماع أن ىذا العمم يضم نظريات متباينة مننذ نشنأتو مثنل نظرينة كوننت الوضنعية ونظرينة

أميل دوركايم عن التضامن االجتماعي ونظرية ماكس فيبر عن الفعل االجتماعى ونظرية ىربرت
سبنسننر التطوريننة العضننوية ونظريننة كننارل منناركس الماديننة التاريخيننة .كمننا يعمننم أن عمننم االجتمنناع
المعاصر لم يتخمص من ىذا التعدد النظنري ,بنل ظينرت بنو نظرينات حديثنة متبايننة تمثنل امتندادا

لمنظري ننات الكالس ننيكية مث ننل النظرينننة البنائي ننة الوظيفي ننة والوصن ننفية المحدث ننة والس ننموكية الجماعينننة
والفينومينولوجيا والنظريات الراديكالية .بل إن األمر يتعدى ذلك إلى وجنود اتجناه أو تينار فنى عمنم
االجتماع يؤكد عمى عدم أىمية وجود نظرية عمى اإلطالق ,ويدعو إلنى أن يسنتمد الباحنث أفكناره

من الواقع مباشرة؛ وىو ما يسمى االتجاه اإلمبريقى أو التجريبى .

ليس أمام الباحث فى ميدان الظناىرات االجتماعينة إذن مفنر منن االختينار بنين النظرينات

وىننو أمننام خي ننارين ال ثالننث ليم ننا :إمننا أن يس ننتغنى عننن ىننذه النظري ننات جميعيننا ويتب ننع مننا س ننمى
باالتجاه اإلمبريقي (التجريبى) ,واما أن يختار نظرية ما منن بنين ىنذه النظرينات يعتبرىنا األصندق
واألكثر عممية .والواقع أن معظم الباحثين االجتماعيين ,وخاصة المبتدئين منيم يحنددون منواقفيم

عمى أسس غير عممية (.)05

ويمكننل لمحا نن سل يد ببنن حننحعن األدننم ننن اييمننو لمن بيننا

االج ماع وىى:

ننى مينن ال منن

سوالً  -اإللمام بالنظريات العامة الرئيسية فى عمم االجتماع بدون اسنتثناء وأال يسنتبعد ألى سنبب
نظرية عامة رئيسية من نطاق معرفتو .

ثانيأً – اإلطنالع عمنى الد ارسنات النقدينة لمختمنف النظرينات وخاصنة النقند المتبنادل بنين النظرينات
الرئيسية ورد أصحاب كل نظرية عمى النقد الموجو ليا.

ثالثننناً – اسننتخالص المسننممات األساسننية التننى تركننز عمييننا كننل نظريننة ,واثننارة التسنناؤالت اآلتيننة
والحصول عمى إجابات عمييا من النظرية ذاتيا:

 )5كيف تصور النظرية الواقع االجتماعي بشكل عام؟
 )5كيف تصور النظرية طبيعة اإلنسان؟

 )5ما نوعية المتغيرات التى تعتمد عمييا النظرية فى تفسير الظاىرات االجتماعية المختمفة؟

 )8ىننل تميننز النظريننة بننين الق نوانين العامننة التننى تنطبننق عمننى المجتمننع اإلنسننانى ككننل وبننين
القوانين النوعية التى تنطبق عمى كنل ننوع منن أننواع المجتمعنات وكنل مرحمنة منن م ارحنل
تطوره ,أم تقوم بنالتعميم منن واقنع ننوع واحند منن المجتمعنات (كالمجتمعنات الغربينة) عمنى

اإلنسانية ككل؟

 )0ما المضمون األيديولوجى لمنظرية؟

 )5ما األدلة الواقعية عمى صدق المسممات واالستنتاجات التى تتضمنيا النظرية؟
 )7ما اإلجراءات العممية التى تشير إليينا النظرينة إذا استرشندنا بينا فنى التطبينق أو فنى رسنم
السياسات االجتماعية؟

فإثارة الباحث ليذه التساؤالت بعند اسنتيعابو لمنظرينات االجتماعينة وحصنولو عمنى إجابنات

عمييا تساعده عمى اتخاذ موقف منيا
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-3ىتصنوفىالنظرواتىاالجتماعوة ى
ينجم عن تعدد وتعقد النظريات االجتماعينة صنعوبات فنى تشنكيل معنايير ثابتنة لتصننيفيا

وتنظيميننا .ووفقننا لمسننتوى التعمننيم ,يمكننن تصنننيف النظريننات االجتماعيننة إلننى نظريننات عامننة عننن

المجتمننع (التننى تسننمى النظريننات الكبننرى  )Great Theoriesونظريننات محننددة عننن المجتمننع
(وتسننمى النظريننات االجتماعيننة الصننغرى  .)Small Sociological Theoriesويننرى مننؤرخ
النظري ننات االجتماعي ننة "جوريك ننار"  Goricarأن النظري ننات العام ننة ع ننن المجتم ننع تتض ننمن ال نننظم
السوس ننيولوجية لكون ننت وسبنس ننر وفيب ننر والنظري ننة الماركس ننية .أم ننا النظري ننات االجتماعي ننة المح ننددة

(الخاص ننة) في ننى الس ننمة الغالب ننة عم ننى توج ننو عمن نم االجتم نناع الح ننديث ,والت ننى م ننن خ ننالل البح ننث
االمبريقى والتنظيرى المعقند – تحناول رسنم صنورة سوسنيولوجية مناسنبة لظنواىر اجتماعينة محنددة
(كالمدينن ن ننة والقرين ن ننة والعمن ن ننل واألس ن ن نرة والجماعن ن ننات االجتماعين ن ننة والبنين ن ننة االجتماعين ن ننة والتغي ن ن نرات
االجتماعية ...الي) .ووفقا لينذه النظرينات الصنغرى ,فنإن البحنث االجتمناعى ييندف الظينار بنينة
وتطننور قنوانين ظنواىر اجتماعيننة معينننة فننى فتنرات زمنيننة محنندودة .ويننرى "ميرتننون"  Mertonأن
ىذه النظريات المحددة ال تسعى لتقسيم المعرفة ,بل إنيا تعمنل عمنى دمجينا ودعمينا عبنر البحنث

االمبريقنى القنائم عمنى النظريننة والتعميمنات السوسنيولوجية .وتمثنل تمننك النظرينات – إلنى حند مننا –
استجابة لمقبول بنظرية التطور االجتماعى كشكل من التقدم االجتماعى الخطى الذاتى.

وعمى النقيض من اتجاه عمماء االجتماع الكالسنيكيين لوضنع نظرينات كاننت تمينز الننظم

االجتماعية القائمة فى القرن التاسنع عشنر وبندايات القنرن العشنرين ,وبنالتوافق – بدرجنة منا – منع
النظ ننام الفمس ننفى ف ننى الفك ننر ,ف ننإن الب نناحثين االجتم نناعيين المعاصن نرين – وفق ننا لم ننا يننراه ميرت ننون –
يسعون لمبحث الظرفى واإلمبريقى القائم عمى أساس نظري فى كل مفردة من مفردات المجتمع.

كم ننا يمك ننن تص نننيف النظري ننات االجتماعي ننة وفق ننا لمبم نند الت ننى تس ننود فيي ننا (مث ننل النظري ننات

االجتماعيننة األمريكيننة ,واأللمانيننة والفرنسننية واالنجميزيننة ...النني ) ووفقننا لوقننت ظيورىننا (النظريننات
االجتماعية لمقرن التاسنع عشنر ,والنظرينات الحديثنة والقديمنة) ووفقنا لمعامنل األيندولوجى (نظرينات

الطبقننة الوسننطى لممجتمننع والنظريننة الماركسننية لممجتمننع) ووفقننا لممفيننوم العمم ني ومحتننوى النظريننة
االجتماعية (النظرية الحيوية ,النظرية النفسية والنظرية الشكمية ...الي ).

ويمكن كذلك تصنيف النظريات االجتماعية وفقا لمستوى نمو وتماسك النظرية االجتماعية .ومن

ىذه األنواع :المفاىيم والتعميم التجريبى (اإلمبريقى) والمبادئ األساسية والنماذج االجتماعية.

ويرى "تيرنر"  Turnerفى ىذا الصدد أن المفاىيم ال تكون مناسبة إال لمنظريات غير المنفتحة
واألفكار أو "المنطمقات" التى ال يمكن التعامل مع كنظريات فى أى موضع نظامى جاد .أما
التعميمات التجريبية ,فغالبا ما تتواجد فقط فى التوصيفات اإلمبريقية أو في محاولة تعميم بعض

الظواىر الجزئية .وبالنسبة لممبادئ األساسية االجتماعية فال تعدوا كونيا فى أغمب األحوال –
عناصر ومساعي إلضفاء الطابع النظامي لظواىر معينة ,وعادة ما تقتصر عمى تأريي أو سير

ذاتية ألشخاص ىامين فى عمم االجتماع .إذن ,فال يوجد سوى النماذج واالتجاىات نحو بناء

منمذج التى يمكن أن تمثل الطريق الحقيقي لتطوير النظرية االجتماعية (.)04

-4ىوظائفىالنظروةىاالجتماعوة ى
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مخص و ائف الن بية ى العم ى د نااط سدادية وىى:

ي اال جاه األدادى لمعم عن طريق تحديد نوع المادة أو الوقنائع التنى يجنب جمعينا عنن

الظنناىرة المدروسننة .فمننو كانننت الظنناىرة موضننوع الد ارسننة مننثالً ىننى ك نرة القنندم ,فننإن النظريننة
االقتص ننادية س ننوف توج ننو الباح ننث لجم ننع حق ننائق ع ننن أنم نناط الع ننرض والطم ننب الت ننى تتص ننل
بتسويقيا ,فى الوقت الذى تحندد النظرينة الكيماوينة جمنع حقنائق عنن تكنوين الكنرة منن الناحينة

الكيميائيننة ,وتوجننو النظريننة الفيزيائيننة الباحننث نحننو حقننائق عننن كتمننة الكنرة والضننغوط المختمفننة
التننى تننؤثر عمننى ثقميننا وسننرعتيا ,أمننا النظريننة االجتماعيننة فيننى توجيننو لجمننع حقننائق تتعمننق
باألنشننطة االجتماعيننة المتصننمة بننالكرة ونوعيننة التنظيمننات االجتماعيننة الخاصننة بيننذا النشنناط

وىكذا.

 )2ا ي إطاب صوبي يسترشد بو العالم عند جمعنو لمحقنائق .وىنذا اإلطنار يسناعد الباحنث عمنى
إدراك ما بين الوقائع من عالقات ويرشده إلى نوعية الوقائع التى يتعين عميو جمعيا.

 )3مخننيص الوئننائل و مخننيص العيئننا حينيننا :فكننل قننانون وكننل فننرض بننل وحتننى كننل مفيننوم
تتضمنو النظرية ليس إال تمخيصاً أو تكثيفاً ىائالً لعندد ال نياينة لنو منن المالحظنات التنى قنام

العمماء بإجرائيا .فمفيوم الخمية الحية مثالً يمخنص فنى كممنة واحندة مالحظنات عديندة أجرينت
عننن شننكل أو صننورة معينننة مننن المننادة ومفيننوم األس نرة يفعننل نفننس الشننئ ,والق نوانين تمخننص

العالقنات المتعننددة بننين الظناىرات موضننوع الد ارسننة ,والنظريننة تمخنص العالقننات بننين القنوانين,

وبدون عممية التمخيص والتنظيم ىذه يتعذر تماماً اإللمام بمكتشفات العمم أو استنتاج أى شئ

منيا (.)04

 )4ال نحننننل حالوئننننائل :إذا كانن ننت النظرين ننة تمخن ننص الوقن ننائع وتقن ننرر وجن ننود نظن ننام عن ننام ي ن نربط بن ننين
المالحظات التى يتوصل إلييا الباحث ,فإنيا تصبح أيضاً تنبؤات بما سيحدث فنى المسنتقبل.

فقولنا مثالً أن المعادن تتمدد بالح اررة يعننى فنى نفنس الوقنت أننو إذا لنم تتنرك مسنافات مناسنبة
بننين قضننبان السننكك الحديديننة فإنيننا س ننوف تتقننوس نظ ن ار لتمننددىا .وقولنننا أن البعننوض ينق ننل

مننرض المالريننا يعنننى فننى نفننس الوقننت تنب نؤاً بننأن نسننبة ىننذا المننرض سننتقل إذا ردمنننا البننرك
)5

والمستنقعات التى يتوالد فييا البعوض وىكذا.

ي سوجو الناص ى معب نا :فنحن ال نستطيع أن نعرف ما ينقصنا فى أى مجال إال إذا

عرفنا أوالً ما ىو متوفر لدينا .واذا كانت المعرفة المتوفرة لدينا من الكثرة بمكان ,فإنو يصعب

عمينننا أن نعرفيننا جيننداً .ولمننا كانننت النظريننة تمخننص وتنننظم المعرفننة المكتسننبة ,فإنيننا تسنناعدنا
عمى التعرف عمنى منا ينقصننا منن معرفنة ,وبالتنالي ترشندنا إلنى الجواننب التنى يجنب أن نركنز

بحثناً عمييا.

 )6الن بيننة اننو حميمننة ببنني ال طحين  :فالغايننة األساسننية مننن العمننم ىنني التطبيننق ,بمعنننى أن
العمم نناء يدرس ننون ظ نناىرات الك ننون ويح نناولون التوص ننل إل ننى القن نوانين الت ننى تحكمي ننا م ننن أج ننل
اسننتخدام نتننائج د ارسنناتيم فننى التعامننل مننع الطبيعننة والسننيطرة عمييننا .والنظريننة العمميننة بمننا أنيننا
تمخ ننيص لك ننل الحق ننائق الت ننى اكتش ننفيا العمم نناء ,فإني ننا تق ننوم بميم ننة ترش ننيد وتوجي ننو التطبيق ننات

العمميننة فننى مجنناالت الحينناة المختمفننة .فقنوانين الطفننو مننثالً سنناعدت عمننى بننناء السننفن ونظريننة
الجاذبية ساعدت عمى بناء الطائرات ,وىكذا (.)55

