
 ثالثًا:اميل دور كايم

في كثير من كتاباتو إلى أن عمم االجتماع ال يستطيع أن يصبح عممًا  "دور كايم"لقد أشار       
اال اذا تخمى عن دعواه االولى في الدراسة الشاممة لمواقع االجتماعي برمتو، واال ميز بين مزيد 
من االجزاء والعناصر، والجوانب التي يمكن أن تتخذه موضوعات لمشكالت محددة. وقبل فكرة 

 ع يجب أن تختص بطائفة واسعة من النظم والعمميات االجتماعية.أن دراسة عمم االجتما

في مجال دراسة الظواىر االجتماعية الالمادية، وما يسميو عمماء  دور كايموتقع معظم أعمال 
االجتماع اليوم المعايير والقيم تعد أمثمة جيدة لما كان يقصده دور كايم بالظاىر الالمادية، 

بو )رواد عمم االجتماع( أن أفضل طريقة لتصور الظواىر " في كتاجورج ريترزويحدد "
االجتماعية الالمادية عمى أنيا خارجية وتمارس قيرًا كالظواىر السيكولوجية، وبيذه الطريقة يمكن 
القول أن كاًل من الظواىر السيكولوجية وبعض الظواىر االجتماعية توجد داخل الوعي وبين 

ذلك تشكل العقول الفردية لمجماعات من خالل االنصيار مبينًا  دور كايموعي ووعي، ويقول 
لدرجة أنو قام بتقسيميا إلى  دوركايمويتولد دورًا اساسيًا في عمم االجتماع عند واالمتزاج معًا، 

 مستويات من الواقع االجتماعي عمى النحو التالي:

 الظواهر االجتماعية المادية:  -أ

 المجتمع       -1

 البنائية لممجتمع "مثل الكنيسة والدولة".المكونات  -2

  العناصر المورفولوجية لممجتمع "مثل توزيع السكان ووسائل االتصال" -3

 الظواهر االجتماعية الال مادية: -ب

 المبادئ االخالقية. -1 

 الضمير الجمعي -2

 التصورات الجمعية -3

 التيارات االجتماعية -4

 ماعي:القوى الجمعية وتقسيم العمل االجت



إلى أن التضامن كان يتخذ طابعًا آليًا أو  دوركايمفي كتابو "تقسيم العمل االجتماعي" أشار     
ميكانيكيًا إذ أن األفراد الذين يشكمون الجماعة ما يزالون يفتقدون الروح الفردية، بالتالي يخضعون 

يز بدرجة عالية من التباين أنفسيم لمقواعد االخالقية العامة، أما في المجتمعات الحديثة التي تتم
فكل شخص مضطر إلى االعتماد عمى –فإن ىذا التضامن يتخذ طابعًا عضويًا إلى حد كبير 

اآلخرين، وبالتالي فيو مضطر إلى توظيف قدراتو من أجل مصمحة الجميع، فاالفراد رغم تمتعيم 
اية الفرد وصيانة ىذا بالحرية الفردية اال أنيم مرتبطين بعقد اجتماعي، وتسيم القوانين في حم

ومع ذلك فإن ىناك شيئًا خارجيًا يمارس سيطرة عمى األفراد يمكن أن يطمق  -العقد في آن واحد
 عميو التصور الجمعي. 

حينما قارن بين المجتمعات القديمة والمجتمعات الحديثة أن األولى  دور كايموقد الحظ     
وأما الثانية فيسود فييا تضامن عضوي  ،Mechanicalتتميز بوجود نوع من التضامن اآللي 

Orgaic ويعتمد التضامن اآللي عمى التماثل بين أعضاء المجتمع، بينما يستمد التضامن ،
العضوي أسسو من التباين، وحين يسود في المجتمع تضامن آلي يتميز الضمير الجمعي بقوة 

واطف العامة بين معظم ممحوظة، ويشير الضمير الجمعي إلى المجموع الكمي لممعتقدات والع
أعضاء المجتمع والتي تشكل نسقًا لو طابع متميز ويكتسب واقعًا ممموسًا، فيو يدوم خالل الزمن 
ويدعم الروابط بين االجيال ويعيش بين االفراد ويتخمل حياتيم، اال أنو يكتسب مزيدًا من القوة 

 والتأثير واالستقالل حيث يعد نتاجًا لمتماثل االنساني.

التضامن العضوي بما يترتب عمى ظيور حيث يصاحب نمو تقسيم العمل في المجتمع و     
تقسيم العمل من تباين بين االفراد يعمل عمى أي نوع من التساند المتبادل في المجتمع، وينعكس 
عمى العقمية االنسانية واالخالقيات، ويزداد التضامن العضوي رسوخًا بازدياد تقدم المجتماعت 

واالخاء والعدالة، وىذه التعاقدات ال  والحرسةمتقدم االخالقي الذي يؤكد القيم العميا وتدعيميا ل
تؤدي إلى الغاء القير االجتماعي ألنيا تنطوي عمى عناصر محددة ومعروفة مقدمًا مثمما يحدد 
القانون بعض االعتبارات مثل "طول اليوم في العمل واآلخر والظروف الفيزيقة" و ال يتركيا 

تمد عمى التضامن العضوي يظل لمقير لممتعاقدين، ومعنى ذلك أنو حتى في المجتمعات التي تع
 االجتماعي دور أساسي.

 االنتحار والتيارت االجتماعية:

يعتقد أنو إذا استطاع أن يثبت أن لعمم االجتماع دورًا يمعبو في دراسة مثل ىذا  دوركايموكان     
ديد السموك الفردي "االنتحار" فسوف يكون من السيل أن يتسع نطاق عمم االجتماع لدراسة الع

خضاعيا لمتحميل السوسيولوجي، والن المجتمع إذا اقتنع بو في دراسة ىذه  من جوانب السموك وا 



الظاىرة فإن عمم االجتماع سوف تتاح لو فرصة جيدة ليحظى باعتراف المجتمع العممي بو، 
مؤداه أن التباين أو التغير في الضمير الجمعي  يؤدي إلى  دور كايمومنطق التحميل الذي قدمو 

 تغير في الظواىر االجتماعية في مقدمتيا التيارات االجتماعية.

عمى أىمية الدور الحاسم الذي تمعبو التيارات االجتماعية كسبب لالنتحار  دوركايموقد اكد    
فيقول "يوجد داخل كل جماعة ميل جمعي إلى السموك التوافقي وىذا الميل يخص الجماعة ككل 

نو نتيجة لو ويتشكل الميل الجمعي من تيارات االنانية أو ومصدره ميل كل فرد أكثر من كو 
الغيرية أو االنومي التي تنتشر في المجتمع، وىذه االتجاىات تؤثر في االفراد وتدفعيم إلى 

 االنتحار". 

 وقد حدد لالنتحار أنماط أربعة ىي:

 االنتحار االناني -1

 االنتحار االيثاري -2

 االنتحار االنومي -3

 القدري االنتحار -4

بين كل نمط من ىذه االنماط ودرجة التكامل السائدة في المجتمع ومقدار  دوركايمويربط      
النظام فيشير مفيوم التكامل السائدة في المجتمع ومقدار النظام فيشير مفيوم التكامل إلى درجة 

مل، ويرتبط المشاركة في المشاعر الجمعية، ويرتبط االنتحار االيثاري بدرجة عالية من التكا
االنتحار االنومي بدرجة منخفضة من التكامل، ويرتبط االنتحار القدري بدرجة عالية من النظام. 

أن تفكك المجتمع يؤدي إلى وجود تيارات من االحباط وخيبة االمل فيكون الفرد  دوركايمويرى 
 أكثر مياًل إلى االنتحار.

جمعي فيتسبب االرىاق المرضي، والحزن  وميما بمغت فردية االنسان فإنو يظل بداخمو شئ    
في ارتفاع معدالت االنتحار االناني فإن االقدام عمى االنتحار االيثاري يستند إلى أمل في حياة 
أفضل بعد الموت ويؤدي النجاح المفاجئ إلى ابتعاد الفرد أو أنفصالو عن االبنية االجتماعية 

انييار قوة ضبط االبنية االجتماعية التقميدية التقميدية التي ينتمي الييا ويؤدي كل ذلك إلى 
ويصبح الفرد عرضة لمتيارات االجتماعية االنومية، وكذلك فإن زيادة النظام عن حد المألوف 
تحول إلى قير يطمق تيارات سوداوية تؤدي بدورىا إلى ارتفاع معدالت االنتحار القدري. وىذا 

االنتحار ال ترجع إلى التكوين السيكولوجي لمفرد  يدل في النياية عمى ان العوامل التي تدفع إلى



بقدر ما ىي نتيجة لالختالالت في البناء االجتماعي وفي درجة التضامن االجتماعي واالمتثال 
 لقواعد المجتمع. 

 الدين عند دوركايم:

يعتبر كتابو الصور االولية لمحياة الدينية آخر أعمالو، وقد تعرض فيو ألكثر الديانات     
التعريف العام لمدين عمى أنو  دوركايمعروفة بدائية وبساطة في المجتمعات البسيطة. وقد انتقد الم

االعتقاد في اهلل في القوى فوق الطبيعية ولكنو يرى أن الدين يضم مجموعة من المعتقدات أو 
 الممارسات في نسق شامل يحقق القداسة لالشياء المحرمة، وتوجد ىذه المعتقدات بين األفراد
والجماعات حيث يمكن أن تخمق مجتمعًا أخالقيًا تنقسم فيو االشياء إلى مجموعتين مختمفتين ىما 

أن الوظيفة االساسية لمدين ىي خمق  دوركايم، ويرى Sacredوالمقدس  Profaneالعمماني 
وتدعيم التضامن االجتماعي، وينتيي إلى أن التصورات الدينية تعد ضرورات جمعية تعبر عن 

 ق الجمعية، والطقوس ىي طريقة لمسموك.الحقائ

 رابعًا:ماكس فيرب

من أكثر ممثمي الكتابات االلمانية في العموم االجتماعية وقد قدم تعريفًا  ماكس فيبركان      
عامًا لعمم االجتماع بأنو "العمم الذي يحاول الوصول إلى فيم تفسيري لمفعل االجتماعي من أجل 

 الوصول إلى تفسير عممي لمجراه ونتائجو".

مم الروحي وانتيى إلى أن العموم ولقد بذل جيدًا عظيمًا لكي يتغمب التعارض القائم بين الع    
االجتماعية تختمف عن العموم الطبيعة اختالفًا شديدًا، وأن االىتمامات االنسانية في العموم 

 Valuationبينما تتجو في العموم االجتماعية نحو التقويم  Controlالطبيعية تتجو نحو الضبط 
صبح الوقائع االمبيريقة بالنسبة لنا ثقافة ومن ذلك يصبح مفيوم الثقافة ذاتو مفيومًا قيمًا، كما ت

 ألننا نربطيا دائمًا بالقيم.

إذن فصدق القيم يعتبر من قبيل االيمان واالعتقاد وليس من قبيل المعرفة، ومن ىنا فقد       
إلى أنو يتعين عمى العموم االجتماعية أن تدرس القيم بشرط اال تفصل عنيا المعايير  فيبرذىب 

تي تشتق منيا الموجيات التي تضبط السموك الواقعي، ومعنى ذلك أنو يجب أن والمثاليات ال
 .Value Freeتكون العموم االجتماعية بما في ذلك عمم االجتماع متحررة من القيم 

يؤكد أن عمى عمم االجتماع بالرغم من أن موضوعو يجب أن يكون مقصورًا عمى  فيبروكان     
صورىا المجردة اال ان طبيعة ىذه الدراسة تقتضي أن يسمم دراسة العالقات االجتماعية في 



حين درس العالقات المتبادلة بين الظاىر  فيبرالباحث بالعموم االجتماعية االخرى. وىذا ما فعمو 
 الدينية والظواىر االقتصادية في فترات تاريخية معينة.

 يمي: في عمم االجتماع فيما  ماكس فيبرويمكننا أن نتعرض ألىم إسيامات 

 )كأداة منهجية لتفسير السموك(:Verstehenمقولة الفهم  -1

 إلى أن الفيم عمى المستوى الذاتي لمفاعل يمكن التحقق منو في صورتين: فيبرويذىب 

 األولى تتمثل في الفيم الذي يرتكز عمى المالحظة المباشرة لممعنى الذاتي. -أ

الثانية وتتمثل في فيم الدافع أو التبرير الذي يقدمو الفاعل لسموكو عن طريق ما يسميو  -ب
أي أننا عمينا أن نتخيل الدافع الذي يكمن وراء  Sympathyعممية المشاركة الوجدانية  فيبر

الفعل التي سوف تكشف بدورىا  اياتالفعل الصادر عن الشخص أو الجماعة ثم نكشف ونحدد 
 الشعور التي تفترض ظيورىا بظيور موقف معين.عن حالة 

ما إذا كان يعتقد أنو من المناسب  ىملمصطمح الفيم  فيبروالمسألة االساسية في تفسير    
تطبيقو عمى الحاالت الذاتية لألفراد الفاعمين أم أنو يمكن تطبيقو عمى الجوانب الذاتية لموحدات 

م يتضمن الجانبين "فيم االشخاص الفاعمين وفيم الكبرى عند تحميميا، وىناك من يرى أن الفي
 عمى سبيل المثال: Munchمونش الثقافة العامة التي يوجد داخميا ىؤالء االشخاص" وقد ذكر 

 أنو كي نفيم األفعال فيمًا كاماًل يجب أن نحدد مدلول الفعل كما يقصده الفاعل. -أ

 و معناه.أن نتعرف عمى اإلطار الذي يتم فيو الفعل ويستمد من -ب

وأكثر المعمومات التي يمكن االعتماد عمييا في تحديد عممية الفيم وبغيره من االدوات      
االساسية وليس في عباراتو العارضة من المنيج. وتركيز  فيبرالمنيجية اليامة نجدىا في اعمال 

قائمة بأن الفيم عنده فيبر عمى األطر البنائية االجتماعية والثقافية لمفعل يقودنا إلى وجية النظر ال
 ىو أداة لمتحميل عمى المستوى الكبير وليس عمى المستوى الفردي.

 :Ideal Typeالنموذج المثالي  -2

إلى أن ىناك أنواع أخرى من األفعال والعالقات االجتماعية يقتضي دراستيا  فيبريذىب     
 وجود أداة منيجية أطمق عمييا فيبر النموذج المثالي أو الخالص.



يتشكل من خالل الظيور أو وضوح سمة أو أكثر من  عقلويعرف المنموذج المثالي بأنو تصور 
صفات وخصائص االشياء أو الظواىر موضع المالحظة في الحياة الواقعية. وقدم لنا مجموعة 

 النماذج المثالية أىميا: تعريفاتمن 

فاعمين بما تنطوي عميو افعال العالقة االجتماعية التي تمثل سموكًا يصدر عن مجموعة من ال -أ
 اآلخرين.

الجماعة المنظمة وىي تمثل عالقة اجتماعية من خالليا يقوم أفراد معينون بميمة تدعيم  -ب
 النظام في الجماعة يطمق عمييا طبقًا لحدودىا االقميمية اصطالح الجماعة االقميمية المنظمة.

ذا خضع أفرادىا إلى ممارسات شرعية تقوم عمى ضبط م مزم يطمق عمييا الجماعة التي تستند وا 
 إلى ضبط ممزم وىكذا.

أن األنماط المثالية تتكون من خالل ظواىر متوسطة الحجم والنطاق مثل  فيبرويرى     
والتعميدية  Methodismوالمنيجية أو النظامية  Pietisimوالتقوية  Calvinismالكالفينية 
Baptism. 

لى األبد، ذلك ألن المجتمعات تتغير وال يمكن أن تصاغ األنماط الم     ثالية مرة واحدة وا 
باستمرار كما تتغير أيضًا اىتمامات عمماء االجتماع، ذلك فمن الضروري تكوين أنماط جديدة 

القائمة بأنو ال توجد تصورات أو  فيبرلتالئم ىذه الحقيقة المتغيرة، وىذا يتمشى مع وجية نظر 
 .أنماط مطمقة في العموم االجتماعية

وأىم شئ فيما يتعمق باألنماط المثالية أنيا أدوات أو وسائل موجية ومساعدة وبالتالي مفيدة     
 وىامة في البحوث االمبيريقية وفي مساعدتنا عمى فيم العالم االجتماعي.

 العمية كأداة منهجية: -3

حب وقوعو وقوع يقصد بالعمية ببساطة إمكانية أن يتبع فعل معين ما أو يصا فيبرلقد كان       
في العمية ىو اعتقاده بأن المعارف  فيبرفعل آخر. والشئ اليام الذي يجب أن نتذكره عن تفكير 

عن  فيبرالعمية في العموم االجتماعية نظرًا ألننا نستطيع فيم الحياة فيمًا خاصًا. وكانت أفكار 
دية والمعرفة الموضوعية العمية وثيقة الصمة بمجيوداتو لحل الصراع بين المعرفة الذاتية الفر 

موقفًا  فيبرالتعميمية بين ىذه الكيانات أو الظواىر باعتبارىا عالقات عشوائية وحسب، وقد اتخذ 
 وسطًا عبر عنو بمفيوم االحتمال الموضوعي.



وذىب إلى أن التفسير السببي ىو احتمال أن اشياء ستحدث أو تتكرر بطريقة معينة،      
يفاتو لمعالقة االجتماعية والجماعة المنظمة والضبط الممزم وتعريفو وظير ىذا المفيوم في تعر 

 لمقانون والعرف.

فتعريف القانون ىو احتمال أن يواجو االنحراف عن القاعدية القانونية بعقاب بدني أو     
 سيكولوجي توقعو الجماعة التي تتولى المحافظة عمى ىذه القاعدة.

والعرف عنده ىو احتمال أن يظير انحراف عن المعايير االجتماعية كتعبير عام نسبيًا       
 وعمميًا عند عدم الموافقة عمييا، وىذه كميا تعريفات إجرائية تالئم البحوث االمبيريقية الحديثة.

 :Authorityابواب السمطة  -4

 ويذىب فيبر إلى وجود ثالثة أنماط من السمطة الشرعية ىي:  

وتعتمد عمى قواعد معينة بيا األفراد وقد تتمثل ىذه القواعد بنصوص  السمطة العقالنية: -أ
 دستور أو قواعد معينة غير شرعية يؤمن بيا االفراد.

تقد بيا وىي تقوم عمى اساس وجود شخص يمتمك صفات معينة يع السمطة الكارزمية: -ب
االفراد المحكومين وىم يخضعون لو عمى اساس اعتقادىم بصفاتو الخارقة وقدراتو الشخصية 
ومن امثمة ذلك االنبياء والقادة المشيوين والزعماء السياسين الناجحين وشرعية ىذه السمطة 

ال انيار النظام.  متوقفة عمى استمرارية ىذه الصفات وا 

اعتقاد االفراد بوجود قواعد معينة ليا قدسية أو قوة سحرية  : وتستند عمىالسمطة التقميدية -ج
معينة بحيث يتعرض المخالف ليا لعقاب دنيوي أو روحي، وتتمثل في السمطة االبوية أو سمطة 

 رئيس القبيمة أو سمطة األمير أو الممك عمى أفراد شعبو.

يا بعض النماذج أن يصوغ ب فيبروىذه النماذج الثالثة ما ىي اال بناءات عقمية أراد 
 السوسيولوجية اليامة.
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أدرك أن لمقيم دورًا في بعض جوانب عممية البحث العممي إال انو  فيبرعمى الرغم من أن      
ىذا أن نستخدم كل  فيبر يجب إبعاد التأثير بالقيم خالل جمع البيانات الواقعية في البحث، ويعني

لمعروفة في البحث العممي كالمالحظة الدقيقة والمقارنة المنظمة. وترتبط وجية نظر االجراءات ا
 في أىمية الداللة القيمية بوجية نظره في التفرقة بين العموم الطبيعية والعموم االجتماعية.  فيبر



ففي العموم الطبيعية تستمد االفكار البحثية من النظرية المجردة، اما بالنسبة لعمماء      
أن عمييم أن يرجعوا إلى نسق القيم في المجتمع الذي يعيشون فيو. وينظر  فيبراالجتماع فيقول 

باعتباره من أنصار عمم االجتماع متحررًا من القيم  فيبرأغمب عمماء االجتماع االمريكيين إلى 
ظرىم لتدعيم وجية ن فيبروىم أنفسيم يميمون إلى ذلك ويجدون أنو من المفيد أن يستخدموا اسم 

 مميئة بالقيم من بدايتيا إلى نيايتيا. فيبروتأكيد موقفيم، مع أن أعمال 
 


