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مستخمص البحث 
’’ أكجيست ككمت‘‘ك’’ ااف  مدكف ‘‘تبحث ىذه الدارسة في الفمسفة االجتماعيَّة عند 

كقد أشارت ىذه الدراسة قال ذلؾ إلى جذكر الفكر االجتماعّي منذ 
 إلى –الحضارات الشرقيَّة القديمة، كالحضارة اليكنانيَّة، كالفكر االجتاعي اإلسبلمي 

. أف كصمت إلى الفكر االجتماعي في أكربا القركف الكسطى
كيكتسب ىذا البحث أىميتو في إاراز المجيكدات التي اذلت في ىذا الجانب عار ىذا 

’’ ااف  مدكف ‘‘كالكقكؼ عمى اآلراء االجتماعيَّة عند كّل مف . الزمف الممتد
ًسا ليذا ’’ أكجيست ككمت‘‘ك لما ليما مف أىمية في ىذا المجاؿ، فكبلىما يعد ُمَؤسِّ

. العمـ
كقد است دـ البحث في سايل ذلؾ المنيج التاري ي لتتبع األفكار االجتماعية عار 

مراحل تطكر الفكر اإلنساني كالمنيج النقدؼ الذؼ يتجاكز الحمكؿ التي كضعت إلى 
ر . اياف أكجو الصكاب كال طأ فييا ’’ ااف  مدكف ‘‘كالمنيج المقارف لمقارنة تصكُّ

. لممشكمة’’ ككمت‘‘ك
: كقد قسمت ىذه الدراسة إلى أربعة فصكؿ عمى النحك التالي

. الجذكر التاري ية لمتفكير االجتماعي: تناكؿ الباب األكؿ
. ’’ااف  مدكف ‘‘الفكر االجتماعي عند  : تناكؿ الباب الثاني
’’ أكجست ككمت‘‘الفكر االجتماعي عند : تناكؿ الباب الثالث
’’ ااف  مدكف ‘‘مقارنة لآلراء التي جاء ايا كل مف: تناكؿ الباب الرابع

مف حيث ظركؼ النشأة، كمكضكع عمـ االجتماع ’’ أكجست ككمت‘‘ك
.  كمنيجو، كالنظرية االجتماعية

. كأ يًرا  اتمة عبارة عف أىـ النتائج التي أفضْت إلييا ىذه الدراسة
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Abstract 
 This study looks into scio- philosophy as seen by Ibn khuldoon 

and August Conte. it traces back the origins of social thought 

since the earlier Eastern civilizations , Greek civilization and 

Islamic social thought up to social thought in medieval Europe .  

 The significance of the study resides in accentuating the efforts 

expended in this part over the time, and in knowing social 

attitudes of Ibn khuldoon and Conte since they are the 

originators   of this discipline.  

 For that matter , the study adopts the historical approach for 

tracing social thoughts through the phases of the development of 

human thought , and the critical approach which ranges from the 

solutions posed to the statement  of  what is wrong and right 

there in , and the comparative approach for comparing Ibn 

khuldoon and Conte’s perspective of the problem .  

This study comes in four chapters, the first of which deals with 

the historical origins of social thought .chapter two deals with 

Ibn khuldoon’s social thought whereas chapter three deals with 

Conte’s social thought. Chapter four compares Ibn khuldoon’s 

and Conte’s opinions as to the origins, subject, sociological 

approach, and sociological theory together with theoretical 

contributions of each. At the end comes a conclusion of the most 

important results reached by the study. 
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الُمقّدمـة 
اىتمت الفمسفة عمى مّر العصكر بكافة أشكاؿ القضايا كالمكضكعات كالتي تفاكتت 
اتفاكت العصكر كاالزماف،ػ كال سيما ما لو عبلقة منيا باإلنساف كما يحيط بو في 

كتجدر اإلشارة ىنا إلى ضركرة عدـ . كىذا ىك مجاؿ الفمسفة االجتماعية. مجتمعو
ال مط ايف الفمسفة االجتماعية كالنظريَّة في عمـ االجتماع؛ فمكضكع الفمسفة 

فالفمسفة االجتماعية تسعى إلى فيـ . االجتماعية أقدـ بكثير مف عمـ االجتماع
ر  قامة بعض المبادغ العامَّة كالنيائية التي تحاكؿ ايا أف ُتَفسِّ الحقيقة في ُكمِّيَّتيا كا 

فعمى سايل المثاؿ تتناكؿ الفمسفة االجتماعية مسمَّمات ت ّص طايعة . الحقيقة ككل
العبلقة ايف الفرد كالمجتمع، مستيدفة اذلؾ تحقيق مجتمعات مثالّية، كالكشف عف ما 

ينبغي أف يككف عميو المجتمع، مع عدـ االىتماـ اكصف الكقائع االجتماعّية 
: كمف الّسمات اّلتي تميز الفمسفة االجتماعية. كدراستيا دراسة عممّية تحميمّية

. أؼ التفكير الذؼ يعرض كجية نظر الفيمسكؼ كآرائو الذاتيو: الذاتّية .1
أؼ اف االعتبار الكحيد يتمثل في الكصكؿ الي المثل االعمي الذؼ : الغائّية .2

 .ينبغي تحقيقو

:   كمف القضايا األساسية التي تناكلتيا الفمسفة االجتماعّية
 .قضيَّة أصل المجتمع كنشأتو .1

 .قضيَّة طايعة المجتمع .2

 .قضيَّة عبلقة الفرد بالمجتمع .3

 قضايا ذات صمة بالقضايا –في شكميا الحديث - كممَّا عالجتو الفمسفة االجتماعية 
: سالفة الذكر، مجمميا

". قضيَّة العقكبة/د. قضيَّة المساكاة/ج.  قضيَّة العدالة/ب.  قضية الحرية/أ
كعمي  بلؼ ذلؾ نجد أّف عمـ االجتماع ييدؼ الي الحصكؿ عمي 

المعمكمات كالكقائع االجتماعيو كدراستيا دراسة تحميميو كضعيو عمميو بقصد 
اكتشاؼ القكاعد كالقكانيف التي يمكف االعتماد عمييا في الكشف عف الظكاىر 

االجتماعيو كالتناؤ بما سيحدث في المستقال كعالـ االجتماع ال يشغمو ما 
نَّما ينظر  ينبفي اف يككف عميو المجتمع كما فعل الفبلسفو االجتماعيكف، كا 
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إلى مكضكع الدراسو البحث في كاقعو لمكشف عف جكىره مست دما في ذلؾ 
يعني ىذا . مناىج العمـك بمعني انو يدرس ما ىك كائف بالفعل، اك قائـ االف

اف عمـ االجتماع يعني ادراسة الظكاىر االجتماعيو ،أؼ دراسة المجتمع 
. كالحياة االجتماعيو كالعبلقات االجتماعيو كالتفاعل االجتماعي

كسيككف مكضكعنا .     الذؼ ييمنا في ىذا البحث ىك الفمسفة االجتماعية
في ىذا البحث تناكؿ الفمسفة االجتماعيَّة عند كّل مف الفيمسكؼ 

. ’’أكجست ككمت‘‘كالفيمسكؼ ’’ عادالرحمف ااف َ ْمُدكف ‘‘
. ييدؼ البحث إلى معرفة اآلراء االجتماعيَّة عند كل مف ااف  مدكف كاكجست ككمت

االجتماعيَّة مف ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘فالدراسة تشمل في ىذا البحث المقارنة ايف فمسفة 
كبيف فمسفة ككمت ’’ عمـ الُعْمراف البشِرؼّ ‘‘ بلؿ نظريتو االجتماعيَّة التي سمَّاىا 

. االجتماعيَّة مف  بلؿ نظريتو االجتماعيَّة
’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘مشكمة البحث مقارنة األفكار االجتماعيَّة الَّتي طرحت لدػ كّل مف 

. ككمت كىنا تعرض لممشكمة في صيغة السؤاليف التالييف‘‘ك
ر  (1 لمعمراف البشِرّؼ  ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘ما ىك تصكُّ
ر ككمت لممجتمع  (2 (.  الكائف االعظـ)ماىك تصكُّ

ؤاليف الرَّئيسييف أعبله أسئمة محكرّية تتفرع إلى أسئمة فرعّية عمى النَّحك  يناثق عف  السُّ
: التَّالي
؟ ’’ااف َ ْمُدكف ‘‘َما ِىي العكامل التي أسيمت في تككيف نظرّية  .1
،  ’’عمـ الُعْمراف البشِرؼّ ‘‘مف ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘ماىي الغاية التي ييدؼ إلييا  .2

 كما ىي فائدتو؟

عند ’’ الُعْمراف البشِرؼّ ‘‘ما ىك المحكر األساسّي الذؼ تدكر حكلو نظرية  .3
 ؟ ’’ااف َ ْمُدكف ‘‘

كيف تطكر الفكر البشِرّؼ عار مراحل التاريخ، كما ىي المراحل التي مر ايا  .4
 عند ككمت؟

 .ماىي رؤية ككمت لمدنميكا االجتماعيَّة .5

 . ما ىك اليدؼ الكاجب امكغو في عمـ االجتماع عند ككمت .6
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االجتماعيَّة، كفمسفة ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘ما ىي العبلقة أك كجو الشايو ايف فمسفة  .7
عمى ككمت ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘االجتماعيَّة، كىل ىناؾ تأثير لفكر ’’ ككمت‘‘

 . باعتبار سبقو الزمني لو

تناكؿ البحث مكضكع الفمسفة االجتماعيَّة في الفمسفة اليكنانية، : نطاؽ البحث
كبالتالي يندرج تحت إطار الفمسفة اليكنانية . كالفمسفة اإلسبلميَّة، كالفمسفة الغربية
.  كالفمسفة اإلسبلميَّة كالفمسفة الغربية

: اقتضت طايعة البحث است داـ المناىج التالية:  المناىج المست دمة في البحث
 : المنيج التاري ي-أ 

   كيتمثل في تتبعنا لمراحل المشكمة االجتماعيَّة عار مراحل تطكر الفكر 
 كيف تطكَّرت المشكمة في مضمكنيا كمفيكميا؟: اإلنساني لاياف

 :المنيج النقدؼ-ب 

   كيتمثل في عدـ االكتفاء بعرض الحمكؿ التي كضعت لممشكمة، ال يتجاكز 
’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘ذلؾ إلى اياف أكجو الصكاب كال طأ في رأؼ كل مف 

: كككمت، كينقسـ ذلؾ إلى قسميف
: النقد مف الدا ل كيقـك عمى تقديـ الحمكؿ الم تمفة لممشكمة مف حيث

أؼ مدؼ انضباطيا بقكانيف المنطق التي ىي ذات : االتساؽ المنطقي .1
القكانيف التي تحكـ حركة الفكر، كبالتالي  مّكىا مف التناقض؛ أؼ 

 . كككمت’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘مدؼ اّتساؽ نظريتي 

أؼ اياف مدؼ اتفاقيا أك ا تبلفيا مع الحل الصحيح : النقد مف ال ارج .2
ر المستند إلى الكحي)لممشكمة   .(ما يراه الباحث كىك التصكُّ

 
 
 

 

: المنيج المقارف -ج 
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   كيأ ذ ىذا المنيج في البحث شكل المقارنة ايف الحمكؿ التي طرحت أك 
ر  ر ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘نماذجيا الرئيسية، كنست دمو في المقارنة ايف تصكُّ كتصكُّ

. ككمت لممشكمة
:  تنقسـ ىذه الدراسة إلى أربعة  فصكؿ، ك اتمة عمى النحك التالي: ىيكل البحث

تناكؿ فيو الباحث الجذكر التاري ية لمفكر االجتماعي في ثبلثة  الفصل األكؿ ػ
: مباحث، عمى النحك التالي

الفكر االجتماعي في حضارات الشرؽ القديمة - المبحث األكؿ 
.  كالحضارة اليكنانية
. الفكر االجتماعي اإلسبلمي- المبحث الثاني 
.  الفكر االجتماعي في أكربا القركف الكسطي- المبحث الثالث 

االجتماعيَّة في ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘ تناكؿ فيو الباحث فمسفة  الفصل الثاني ػ
:  ثبلثة مباحث عمى النحك التالي

.  كعصره’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘جكانب مف حياة - المبحث األكؿ 
مف  بلؿ ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘الغاية التي ىدؼ إلييا - المبحث الثاني 

.  نظريتو االجتماعيَّة
.  االجتماعيَّة’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘محكر نظرية - المبحث الثالث 

تناكؿ فيو الباحث فمسفة أكجست ككمت االجتماعيَّة في ثبلثة  الفصل الثالث ػ
:  مباحث، عمى النحك التالي

سيامو الفكرؼ كعصره: المبحث األكؿ . أكجست ككمت حياتو كا 
. محكر نظرية ككمت االجتماعيَّة: المبحث الثاني
الغاية التي ىدؼ إلييا ككمت مف  بلؿ نظريتو : المبحث الثالث

. االجتماعيَّة
أكجست ‘‘ك’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘كقد تناكؿ فيو الباحث المقارنة ايف  الفصل الرابع ػ

: في ثبلثة مباحث عمى النحك التالي’’ ككمت
.  ظركؼ النشأة كمكضكع عمـ االجتماع كمنيجو- المبحث األكؿ 
.  النظرية االجتماعيَّة لكل منيما- المبحث الثاني 
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. األثر الذؼ تركو كل منيما- المبحث الثالث 
. كأ يًرا  اتمة البحث ُمضمَّنة أىـّ النتائج اّلتي أفضت إلييا ىذه الدراسة
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 الصل  ألول 
اُلذور  اِلك   االجتماعِّ 
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ل  رق القديم- المبحث األوَّ  الِفكر االجتماعيِّ في حضارات الشَّ


رقيَّة القديمة كحضارة كادؼ الرافديف، ككادؼ النيل،     - ظيرت في الحضارات الشَّ
طكائف مف الحكماء، كالفبلسفة، كالُمشرِّعيف، كالُمصمحيف االجتماعيِّيف، كالُمفكِّريف 

اّلذيف عالجكا مكضكعات الفمسفة كالفكر االجتماعي معالجًة ال تقلُّ أىمية عّما عالجة 
. 1فبلسفة اليكناف

: الِفكر االجتماعّي في العراق القديم
يز ُر الِفكر االجتماعّي العراقّي القديـ بفمسفات كشرائع كحكـ اجتماعيَّة عمى جانب 

ـ . ’’حمكرااي‘‘قانكف - كمف تمؾ الشرائع كاإلرشادات . كاير مف الرقي كالتقدُّ

: ’’حمورابي‘‘قانون 
التي استمرت في الحضارة -    كاف النظاـ االجتماعّي في الحضارة السكمرّية 

ككاف . يقـك عمى االقتصاد اإلقطاعّي الُمستقل ألسرػ الحرب المسترقِّيف- الباامية 
الممؾ يحكـ الدكلة اكاسطة قكاده الَّذيف قطع ليـ مساحات كايرة مف األرض، حكمًا 

مركزيًا ايركقراطّيًا يستند إلى قانكف صاـر ُمحّدد؛ كلذلؾ كاف أىـ ما أنجزه 
كيعتار ىذا القانكف أقدـ قانكف كامل في . ىك القانكف الشيير باسمو’’ حمكرااي‘‘

كأمر  (ـ. ؽ1940)كقد كضع ىذا القانكف في عاـ . ’’ما ايف النيريف‘‘ببلد 
. 2بكتابة نسخ مف قانكنو عمى أعمدة ُتقاـ في أسكاؽ م تمف الُمُدف’’ حمكرااي‘‘

 مادة رّتات كل منيا عقكبة ُمحّددة لكل 285’’ حمكرااي‘‘   كلقد امغت مكاد قانكف 
نَّما كانت ’’ حمكرااي‘‘جريمة كلـ تكف العقكبات ُماتدعة أك مف ااتكار  أك ُمشرِِّعيو، كا 

مستقاة ِمّما تكاضع عميو الُعْرؼ كالتقاليد كاأل بلؽ االجتماعيَّة كثقافة المجتمع 
. 3كأكضاعو

نت فييا الّشرائع كالقكانيف كالحكـ كالكصايا   فيي اذلؾ أّكؿ مسّمة َعَرفيا التاريخ، ُدكِّ
الَّتي نّظمت شئكف المجتمع الم تمفة، كحّددت الُمُثل الفمسفيَّة اّلتي يجب أف يسير 

                                                 
1
.11،ص94-93ػذَبٌأحًذيطهى،يحبضرادفٙػهىاالعزًبع،انطجؼّانضبَٛخ،يُشٕرادعبيؼخديشك، 

2
.62-61ص200غرٚتضٛذأحًذ،ربرٚخانفكراالعزًبػٙ،عبيؼخاالضكُذرٚخ،دارانًؼرفخانغبيؼٛخ، 

3
.62انًرعغانطَّبثك،ص 
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كذلؾ ارسـ كاجبات الممؾ كحقكقو تجاه الّشعب، . عمييا كّل مف الممؾ كأفراد الشعب
كحقكؽ الّشعب ككاجباتو تجاه الممؾ كالدكلة؛ كتكّممت عف العدالة كالُمساكاة، كاإل اء 
فاىيَّة، بعد  االجتماعّي الَّذؼ يجب أف يسكد في المجتمع كي يعـّ ال ير كالسعادة كالرَّ

ذلؾ قّسمت المجتمع إلى طبقات اجتماعيَّة م تمفة كل طبقة ت ّصصت اكاجبات 
كأ يرًا . كأعماؿ ُمعيَّنة، ثـ تكّممت بشيء مف اإليجاز عف العبلقة ايف ىذه الطبقات

احتكْت ىذه المسّمة عمى سمسمة مف التعميمات الدقيقة اّلتي تتعّمق بالميراث كالكصايا 
كشؤكف الّزكاج كالّطبلؽ، كعمميات المقايضة كالايع كالشراء، كالمؤسسات الثَّقافّية، 

. 1كطرؽ التربية الَّتي يجب أف تطّاق فييا كىكذا
 
 
 
 

 












 
 
 
 
 

: الفكر االجتماعي في مصر القديمة

                                                 
1
.11ػذَبٌأحًذيطهى،يرعغضبثك،ص 
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ادأت معالـ التاريخ الحضارّؼ المصرّؼ القديـ منذ ادأ النشاط البشِرّؼ عمى أرض 
؛ حيث مارس المصريكف القدماء الصيد كالرعي لفترة قصيرة، كسرعاف ما ’’مصر‘‘

انتقمكا إلى الزراعة التي أّدت إلى استقرارىـ كتككيف القرػ كنشأة المدف حكؿ أماكف 
.  انعقاد األسكاؽ

مة الدينّية؛ حيث تامكرت  كُيبلحع أّنو يغمب عمى التفكير االجتماعّي المصرّؼ السِّ
كلعلَّ . ’’إ ناتكف ‘‘فكرة كحدانّية اإللو مف  بلؿ الثكرة الدينّية التي قاـ ايا الممؾ 

ر المعركؼ في عمـ االجتماع الدينّي مف االتِّجاه  الفكر الديني المصرّؼ يمثل التطكُّ
د إلى الكحدة . 1نحك عبادة الركحانيات انتقااًل مف عبادة الماديات ثـ مف التعدُّ

كلقد شمل الفكر االجتماعّي المصرّؼ القديـ عددًا مف المكضكعات لعل أىميا 
كما يرتبط بو مف إدارة كحرب كاالىتماـ بالجانب الدينّي . االىتماـ بالجانب السياسي

ففي الجانب السياسّي نجد أفَّ الفكر االجتماعي كالسياسي ارتبطا . كالجانب األسرؼّ 
بفكرة مؤداىا أفَّ الحاكـ يحكـ بمشئية اإلليو، كلقد نبعت ىذه النظرية مف طايعة 

الحياة االجتماعيَّة العممية في مصر القديمة حيث تجاكر الحياة لممصرييف القدامي 
في كادؼ النيل كاعتمادىـ عمى الزراعة كاالستقرار جعميـ  في حاجة إلى حككمة 
مركزية ُتنظـ شئكنيـ مع بعضيـ بعًضا، كفي الكقت نفسو ُتدافع عنيـ كشعب في 

.  2مكاجية غارات الغزاة 
  ككذلؾ ارع المصريكف القدامى في التنظيـ اإلدارّؼ؛ فقسمكا المجتمع المصرّؼ إلى 

كما حّددكا كظائف الحككمة بالنسبة إلى . ُمقاطعات، كالمقاطعات إلى محميَّات
الشعب؛ فكانت الكظيفة األكلى جمع الضرائب ، إذ تمتـز كل قرية اتقديـ جزء مف 

مو إلى الحككمة المركزية لتقّدمو إلى اإلدارييف لينفقكا منو عمى  ناتج محاصيميا كتقدِّ
المكظفيف كعمى إعداد الجيكش، أمَّا الكظيفة الثانية لمحككمة فتمثمت في حّل 

المنازعات القائمة ايف األفراد بعضيـ بعًضا، يضاؼ إلى ذلؾ رعاية الدكلة لمكينة 
ـ  كىـ الُمفكِّركف فيما كراء الككف كمظاىره كأثره عمى سمكؾ األفراد؛ مّما أدػ إلى تقدُّ

.    3العمـك الدينية كالعمـك الطايعية، ك اصة عمـ الفمؾ كالعمـك اليندسية كالرياضية
                                                 

1
.7انًرعغانطَّبثك،ص 
2

.9ص-1980زكٙثذر،انًٕضٕعٔانًُٓظفٙػهىاالعزًبع،يكزجخضؼٛذرأفذ،
3

.9انًرعغانطَّبثك،ص



ـ10

 

    أّما في مجاؿ الّمغة فقد تكّصل المصريُّكف الُقدامى إلى أىمية المُّغة في الحياة 
االجتماعيَّة كعممكا عمى تطكيرىا مف ُمَجّرد لغة الحديث إلى لغة مكتكبة تعتمد عمى 

رة؛ فارعكا في ىذا المجاؿ ككانت المغة مف عناصر تقدـّ الحضارة . قكاعد ُمتطكِّ
.  1المصرية القديمة كاستمرارىا لعديد مف القركف 

مكا معمكماتيـ بالقدر الكافي، كلـ يرتِّاكىا عمى   غير أفَّ المصرييف القدامى لـ ُينظِّ
أسس منيجية كعممية، كبذلؾ لـ يقّدر ليـ الكصكؿ إلى فكرة العمـ المنظـ الذؼ كصل 

. 2إليو مفكرك اليكناف فيما بعد

 

 

 


 

 

 

 

 

 


                                                 
1

.10صانًرعغانطَّبثك
2

.2-ص-يصطفٙانخشبة،ػهىاإلعزًبعٔيذارضخ،انمبْرِ،يطجؼخنغُخانجٛبٌانؼرثٙ
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 : الفكر االجتماعي في حضارة اليونان
 كاف شعب اليكناف صغيرًا لـ تتسع أطراؼ سمطتو السياسية اتساعًا كايرًا في أكج 
حضارتو كقكتو، كلـ يكف لو شأف  طير في التاريخ السياسي القديـ عدا الحركب 
التي نشأت اينو كبيف الفرس، كالتي استطاع فييا أف ُيكقف زحف ىؤالء في القرف 

كمع ذلؾ تمكَّف ىذا  الشعب اليكناني مع ِصغر ببلده كضآلة . ال امس قال الميبلد
مكانتو السياسية مف أف ُيقيـ حضارًة جميمًة متألقًة؛ أ صَّ ما تمتاز بو قكة عناصرىا 

كقد نشأْت ىذه الحضارة في ظبلؿ المستعمرات اليكنانية . الفكرية، كال سيما الفمسفة
المنتشرة عمى الشاطئ الغربّي مف آسيا الصغرػ في جزيرة صقمية، ثـ انبعثت في 

شبو جزيرة اليكناف، ثـ انتقمت في آ ر عيكدىا إلى األسكندرية بمصر كمدينة ارغاـ 
. 1بآسيا الصغرؼ 

  كقد كانت الفمسفة اليكنانية تدكر حكؿ تحديد مبادغ التنظيـ االجتماعّي كأصكلو 
كلكف كثيرًا ما يد ل في ىذه الفمسفة االجتماعيَّة االعتبارات . كما يجب أف تككف 

كنزكع ظاىر إلى تحميل شركط الحياة االجتماعيَّة تحميبًل مكضكعّيًا، ’’ اإلماريِّة‘‘
كفمسفتيـ السياسّية كاالجتماعيَّة ىذه يمكف أف ُيعتاركا ايا كمبشريف سابقيف 

. 2لمسكسيكلكجيا التي ظيرت بعدىـ بقركف عديدة
البحَث عف معالـ الفكر االجتماعّي اّلتي يمكف - قدر اإلمكاف -    كسُنحاكؿ 

.  ’’السكفسطائييف‘‘استنتاجيا عار ىذه المرحمة الزمنّية كلنقف في الاداية عند 

 ’’:السفسساننون ‘‘أكَّاًل 

(Sophistical( )600-400م. ق): بعد ظفرىا في ’’ أثينا‘‘ امغْت
قّي جعميا في طميعة المدف اليكنانية، 3’’الميدّية‘‘الحركب   درجة مف الرُّ

قد جعمت الناس ينظركف - ككانت الحركب التي نشات كالقكانيف التي تغّيرت 
إلى النُُّظـ السياسّية كاالجتماعيَّة عمى أّنيا أشياء اصطبلحية مكضكعة؛ فيي 

                                                 
1

راَٙ،عبيؼخحهت،يذٚرٚخانكزتٔانًطجٕػبدانغبيؼٛخ، ًْ 6،ص1981يصطفٙٔرٙ،ػهىاالعزًبعانؼُ
2

.10انًرعغانطَّبثك،ص
3
اَذنؼذَٓبٚخانمرٌانخبيصلجمانًٛالدثٍٛانفرشيٍعٓخٔانًذٌاإلغرٚمٛخيٍعٓخ:Ta Medicaانحرٔةانًٛذٚخأٔانفبرضٛخ

مانًؤرخٌٕفٛٓبارصبرادانٓٛهٍُٛٛٛفٙدفبػٓىػٍثالدْىضذعٕٛظاإليجراطٕرٚخانفبرضّٛخ.أخرٖ .ٔضغَّ
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. زائمة ماتذلة، كىي متعمقة أيضًا اإدارة الشعب، كاشتّد النَّشاط الفكرّؼ إذ ذاؾ
كأدرؾ الّناس فضل العمـ كالثقافة، كعرفكا مزاياىا، كشرعكا يعنكف  اصًة بفف 

الكبلـ؛ ألّنو كاف ذا مكانة كايرة في تمؾ المدف اليكنانية التي غدت 
إذ أصبح كل شيء تابًعا لمّشعب، كغدا الّشعب . في ذلؾ العيد’’ ديمقراطية‘‘

لذلؾ أقال الناس عمى دراسة ما لو صمة . تابًعا لم طابة يعنك ليا كينساؽ ايا
بفّف الكبلـ كالجدؿ، كأقامكا عمى دراسة طباع اإلنساف كعمى االىتماـ بالحياة 

اليدؼ األكؿ - االجتماعيَّة التي كاف التاريز فييا كالظيكر في مجاليا 
أارع مف ارز في ذلؾ كمِّو، ككانكا ’’ الّسفسطانيُّكف ‘‘ككاف . كالمقصد الرِئيس

سبَّاقيَف إلى انتقاد المؤسسات االجتماعيَّة البلتينية الَّتي ظمت ادائيَّة كمف 
عمى الرُّغـ مف األىميَّة التجارّية كالسياسّية كالفكرّية  (أصناـ القايمة)ُم مَّفات 

’’ اركتاغكراس‘‘كمف ىؤالء . في ذلؾ الحيف’’ أثينا‘‘الَّتي كانت تتمتَّع ايا 
الَّذؼ اعتار أفَّ اإلنساف مقياس األشياء جميعًا؛ فقد بحث  (ـ. ؽ480-410)
عف قانكف طايعّي ُيقاـ كُيؤسس عمى الطايعة البشِرّية كعمى ’’ الّسفسطائيكف ‘‘

القائمة عمى ’’ نظرّية السمطة‘‘الدراسة المكضكعّية لممجتمعات، ككذلؾ قالكا اػ
 .’’العقد االجتماعي‘‘

 كت مط ىذه األبحاث االعتبارات األ بلقّية كاالصبلحّية؛ فقد اعتاركا أفَّ  
المؤسسات البلتينيَّة غير عادلة، كطالاكا اإلغاء الرِّؽ، كناذ اإلقميميَّة الضيِّقة 
المحصكرة  في حدكد المدف اإلغريقيَّة، كالحّث عمى كجكب تأميف العدالة 

. كالُمساَكاة لجميع الناس
يتيـ نحك الظَّكاىر االجتماعيَّة،    لذا أيقظت انتقاداتيـ انتباه المفكريف ككجَّ

ُدكا الطريق، كجعمكا ظيكر األبحاث كاألفكار المذىاية ايف مف تبلىـ  كليذا َميَّ
 .1’’أرسطك‘‘ك’’ أفبلطكف ‘‘ك’’ سقراط‘‘مف المفكريف كػ

                                                 
1

.11انًرعغانطَّبثك،ص
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 :(م . ق347- 427)’’ ففسون  ‘‘-ثانًيا 

ُيعدُّ  مف أىـّ أعبلـ الفكر الفمسفّي اإلغريقّي الَّذؼ ينطكؼ فكرة عمى تحميبلت 
قَّة كلقد كصل األمر ابعض المؤرِّ يف . اجتماعيَّة كسياسّية بالغة العمق كالدِّ

رات ’’ أفبلطكف ‘‘إلى اعتبار  مف أكائل الفبلسفة الذيف طرحكا تصكُّ
كقد عاَّر عف ذلؾ . لممجتمع بالمعني الدقيق ليذه الكممة’’ سكسيكلكجّية‘‘

لقد حاكؿ : " حيف قاؿ (Popper)’’ كارؿ اكبر‘‘فيمسكؼ معاصر كىك 
فيـ كتفسير عالـ اجتماعي ُمتغيِّر، ككانت نتيجة ذلؾ تأسيس ’’ أفبلطكف ‘‘

’’ أفبلطكف ‘‘كعمى الّرغـ مف أفَّ .. 1"عمـ اجتماعّي تاري ّي كاضح المعالـ
بالغ في إمكانية المجتمع تحقيق كحدتو كتماسكو، إالَّ أنَّو يظّل صحيحًا اعتباره 

مف أكائل الذيف تناكلكا المجتمع اإلنسانّي اكصفو حقيقة سياسّية ذات طابع 
، كأفَّ فيميا يتطمب اإلحاطة  . 2بم تمف جكانايا كميٍّ

: مؤلفاتو الثبلثة’’ أفبلطكف ‘‘كلعّل مف أىـّ المؤلفات التي كضعيا    
َياِسيّ . 2.    الجميكريَّة. 1           .القكانيف. 3.     السِّ

ُؿ   كتدكر كمُّيا حكؿ الدراسات االجتماعيَّة، ايد أفَّ  ُمؤلَُّفُو األكَّ
أكثر عمقًا كأغزر عممًا؛ ذلؾ الُمؤلَّف الذؼ كاف اليدؼ ’’ الجميكريَّة‘‘

مف تأليفو إنشاء مدينة فاضمة  الية مف كّل الُمكبقات التي كانت 
ُيعاِّر اكضكح عف فمسفة ’’ الجميكريَّة‘‘ككتاب . سائدًة في ذلؾ الحيف

َـّ ُيمكف دراسة ىذا الكتاب أك ’’  أفبلطكف ‘‘ االجتماعيَّة، كمف ث
كيبلحع أفَّ ىذا الكتاب . ’’المدينة الفاضمة‘‘باألحرػ دراسة مبلمح 

ف مف عشرة أاكاب يتكمـ في سبعة منيا عف العدالة باعتبارىا  يتككَّ
فقد اقتضى بحثو . فضيمة النَّفس الفرديَّة كما ىي نظاـ يتعمَّق بالدكلة 

تفسيرًا لطايعة اإلنساف كتككيف الّدكلة عمى حد سكاء؛ حتَّى يمكف 
. 3تحديد الظركؼ الكاجب تكافرىا كي تتحقق العدالة في كلٍّ منيا

:    يقكؿ افبلطكف 
                                                 

1
38زٚذاٌػجذانجبلٙ،انًرعغانطَّبثكص
2

.16/17نهُشرٔانزٕزٚغ،ص،ربرٚخانفكراالعزًبػٙ،دارلطر٘ثٍانفغبءح:ٔأخرٌٔ٘انطٛذانحطٍٛ

 
3

.29يٕضٙػجذانرحٛىحهص،يرعغضزجك،ص
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ـّ يككف االجتماع ضركرة تحتميا الحياة اإلنسانية ) .  إفَّ الفرد كحده ضعيف، كمف َث
كينشأ عف اجتماع األفراد الحاجة إلى تقسيـ العمل فيما اينيـ مف أجل تكفير كاّفة 
حاجاتيـ الضركرية، كتككف حياتيـ في بادغ األمر بسيطة طايعية ألّنيا تتجنب 

. المشاكل التي تنجـ عف ازدياد عدد السكاف كالتي تؤدؼ إلى قياـ المنازعات كالحرب
ّنما ينبغي ألىل المجتمع  كحاجات اإلنساف ال تقتصر عمى متطمبات الحياة المادّية كا 
أف يتذكقكا الفنكف كاآلداب بارتقائيـ في أساليب الحياة يطماكف الّترؼ كتزيد حاجاتيـ 

إلى الكماليات فتشتبؾ المصالح كتنشأ الحركب، كمف ىنا ينبغي تككيف طبقة مف 
المحاربيف المحترفيف يتكلكف حراسة المدينة كالدفاع عنيا عند االعتداء عمييا كما 

تحتاج المدينة إلى طبقة مف الحكاـ يكجيكف الرعية إلى العمل كيرشدكف المدينة إلى 
. 1(طريق ال ير كيحققكف ليا العدالة

 كتعريف العدالة اناء عمى ذلؾ يتم ص في تأدية كل فرد في الدكلة لمكظيفة التي 
ىيأتو ليا الطايعة كالتزامة بالفضيمة المناسبة لطبقتو كعمى العكس يككف الظمـ كالشّر 
حيف يتعدؼ أحد األفراد أك الطبقات عمى عمل غيره بعبارة أ رػ تضيع العدالة في 

رأؼ أفبلطكف إذا شارؾ األسكافي أك النجار في عمل الفيمسكؼ الحكيـ الذؼ لو كحده 
أفَّ الُمجتمع يضـ ثبلثة طبقات، ’’ أفبلطكف ‘‘كليذا فقد رأػ . 2حق تكجيو الحكـ

: ىي
كأفرادىا .  كىذه الطبقة ىي أرقي طبقات المجتمع:سبقة الحكماء -أ 

فضبلء ال يسعكف لتاكء المناصب ألجل الشرؼ، أك الماؿ؛ لذا عمييـ 
كأاثقل مصائب الناس أف يحكميـ . أف يقامكا منصب الحاكـ م تاريف

كأفراد ىذه الطبقة ىـ الفبلسفة الذيف ُكِلد . أسافميـ إذا رفض فضبلؤىـ
كا بحيث يتكلُّكف حكـ المدينة كاحًدا بعد  معيـ االستعداد لمحكـ، كقد أُِعدُّ

كيتميَُّز أفراد ىذه الطبقة بامتبلؾ . كذلؾ بعد امكغ سف الستيف. األ ر
النفس العاقمة كالحكمة التي يمكف ليـ ايا أْف ُيفاضمكا ايف األمكر 

 .3كي تاركا أفضميا

                                                 
1
 22أيٛرححهًٙيطر،ص.أفالطٌٕانغًٕٓرٚخ،شرػٔرحهٛمد
2
 .25انطبثكص
3

30انًرعغانطَّبثك،ص
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كيتمّيز أفراد ىذه الطبقة بامتبلؾ نفس مندفعة،   :سبقة الُجند -ب 
كعمل . كىـ يمتمككف نفًسا غاضبة. متدفِّقة الحماس، ذات جمد كصار

ساتو، كحمايتو  ىذه الطبقة يتمثَّل في الدفاع عف مجتمع المدينة كمؤسَّ
 .1مف العدك ال ارجي

راع؛ الطبقة العمالية كالفبلحية : سبقة المنتجنن -ج   كىـ الحرفيكف كالزَّ
.  كمركز ثقميـ الغرائز كالرغبات. الذيف ُيعيد إلييـ اإلنتاج

ليسكا مكاطنيف أك ’’ أفبلطكف ‘‘كما ينظر إلييـ  (العايد) كنشير ىنا إلى أفَّ 
كىذا يتعارض مع الفكر الديمقراطّي في . بشًرا بما تعني ىذه الكممة مف معني

كالذؼ مفاده أفَّ جميع المكاطنيف متساككف، . المجتمع اليكنانّي حينذاؾ
.  2كالمكاطنكف األحراُر، كال غير ذلؾ

يطمب مف طبقة اإلنتاج أف تككف ’’ أفبلطكف ‘‘   يست َّمص مف ىذا أف 
فضيمتيا التعفف كاالعتداؿ كاف تككف فضيمة طبقة المحاربيف ىي الشجاعة 

.  كالم اطره كطبقة الحكاـ ىي فضيمتيا الحكمة كالحـز 
حتي إذا تكافرت تمؾ الفضائل تكافرت في الدكلة حالة النظاـ كالتناسب التي 

كما تتحقق الفضيمة في النفس االنسانية ، بمعني اف  (العدالة)تتحقق فييا 
العدالة كاف كانت ليست فضيمة رابعة عمى اعتبار أنَّيا تنشأ في جكٍّ المجتمع، 

مات النفس البشِرّية، كال يكتفي  فإنَّيا تنشأ كما تنشأ الفضيمة مف مقكِّ
ّنما يؤكد اف ىذا التقسيـ ، الطبقي ىك تقسيـ طايعي ’’ أفبلطكف ‘‘ اذلؾ كا 

أقامتو الطايعية كحدَّدت كظائفو كعيَّنت عناصره، بمعني اف طبقة الحكاـ مف 
الذىب ال الص ، كطبقة المحاربيف مف الفضة، كطبقة العامميف مف الحديد 

.  3كبقية المعادف المماثمة




 

                                                 
1

17ػذَبٌأحًذيطهى،يرعغضبثكص
2

40زٚذاٌػجذانجبلٙ،يرعغضبثكص
3
40زٚذاٌػجذانجبلٙ،انًرعغانطَّبثكص 
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الِفْكر االجتماعّي اإلسفمّي - المبحث الثاني  
ر االجتماعي -لـ ي ُل مجتمع بشرؼ   مف - ميما كانت درجتو في مراحل التطكُّ

. تفكير يتعمق باإلنساف كبحياتو في الجماعة، كبنظاـ ىذه الجماعة في حياتيا
كلقد كاف العرب في جزيرتيـ ُأمَّة مف حيث الجنس كالنسب، كلكنيـ لـ يككنكا 

جماعًة كاحدًة منتظمًة، ت ضع - ُيؤلِّفكف في الرقعة الّشاسعة التي عاشكا عمييا 
يعيشكف - بحكـ طايعة ظركؼ حياتيـ - لرياسة كاحدة كلقكانيف كاحدة؛ ال كانكا 

في قبائل منفصمة، لكل منيا رياستيا الطايعية التي تستند في العادة إلى كثرة 
لى ال صاؿ  العدد في أفراد األسرة التي تككف فييا الّرياسة إلى الثركة التي ليا، كا 
. التي الاّد منيا في الرئيس، كال سيما الشجاعة كالكـر كصفات المركءة بشكل عاـ

كانكا جميعًا مف الّشعراء الَّذيف - كبطايعة ىذه القبائل فإّف ُمفكرييا أك حكاّميا 
كبالتالي . ينطقكف بمآثر قبائميـ كُيضفكف الّصِفات غير الكريمة عمى غير قبائميـ

فإفَّ ش صية الفرد كانت تذكب في ش صية القايمة، كمف ثـ فإّف آماؿ القايمة 
كلذلؾ فإّنو مف النَّادر كجكد تفكير اجتماعي يتناكؿ . كغاياتيا ىي آمالو كغاياتو

أصكاًل ككسائل عامة مف الناحية النظرية، أك يفصح عف آراء اجتماعيَّة؛ ذلؾ أفَّ 
.  1تمؾ القبائل كانت في حركب متكاصمة مع بعضيا بعًضا

 كلما انتشر اإلسبلـ حققَّ في فترة كجيزة الكحدة القكمية في ببلد العرب، كىي 
مف حيث )الكحدة التي لـ يستطع العرب قامو أف ُيحّققكىا بالرغـ مف تكفر ركائزىا 
. 2(كحدة العادات كالتقاليد كاألعياد القكمية، ككحدة المغة كالتاريخ المشترؾ

تمؾ .   كبإنتشار اإلسبلـ اشتّد معو ما جاء بو مف آراء كمبادغ اجتماعيَّة جديدة
اآلراء كالمبادغ التي أسيمت انصيب كاير في الفكر االجتماعي بم تمف 

مجاالتو التي كردت في القرآف الكريـ كفي األحاديث الناكية، إذ لـ يترؾ ىذاف 
ح  المصدراف مجااًل اجتماعّيًا إال ككاف ليما نصيب كاير فيو، كيمكف أف ُنكضِّ

:  أارز ما جاء فييما كاالتي

                                                 
1
78زٚذٌػجذانجبلٙ،يرعغضبثك،ص 

2
.112يصطفٙانخشبة،يرعغضبثكص 
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كاف لمقراف أراؤه التي تتعمق بكثير مف النظـ االجتماعيَّة كاألسرة 1 .1
كالزكاج كاالقتصاد كالديف كالسياسة كاال بلؽ كالممكية كالزكاة، كلـ 

يقف األمر عند ىذا الحّد، ال إف ىذه اآلراء قد  مقت ادكرىا نشاطًا 
كما صاحب ذلؾ مف دراسات كمناقشات  بلؿ . فكرّيًا كايرًا حكليا

العصكر اإلسبلميَّة الم تمفة حكؿ الديف كاالجتماع كالفمسفة، كدراسات 
حكؿ ال ير كالشر، كالعدؿ اإلليي كعبلقة اإلنساف ارّبو 

 .                                                   كعبلقتيباإلنساناآل ر

ـّ القراف الكريـ باألدب القصصّي كما صاحب ىذا القصص مف  .2 اىت
كصف لمجتمعات ُمعّينة في أزمنة ُمعيّنة، كقد نبو األذىاف اذلؾ إلى 
ما تتميز بو المجتمعات اإلنسانية مف ا تبلؼ في العادات كالتقاليد 

 . كالّمغات

، 1كاف لمقرآف نصيبو مف التركيز عمى الناحية العممّية في المبلحظة.  3
ُقْل َهاتُ اْ بُ ْرَهاَنُكْم }: كتادك ىذه الناحية في كثير مف اآليات القرآنية كقكلو تعالي 

ْن ِعْلٍم فَ ُنْخرُِج ُه  ََ ا ِ   تَ نَِّ ُع َ  ِ  َّ ا ظَّنَّ َ ِ ْ   َ ُقْل  }: ، كقكلو2{ِ   ُك ُنْم َ اِاِق َ  ْل ِع دَُكم مِّ
 .3{أَنُنْم  َ َّ َ ُْرُ   َ 

   كقد ظير بعد ذلؾ عدد كاير مف المفكريف المسمميف في ىذا المجاؿ، ككاف 
كسأتكّمـ فيما يمي عف . ’’ااف َ ْمُدكف ’‘ك’’  الفاراايّ ‘‘مف أكثرىـ ظيكرًا ااكنصر

فسنتناكلو في الفصل التالي بشكل ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘، أمَّا ’’ الفاراايّ ‘‘ااكنصر
.  اص

 

:  نصر الفارابيأاك
فقد ذكر . ال نعرؼ مكلده إال بالتقريب؛ استنتاجًا مما ذكره المؤر كف في كفاتو

كقد ناىز الثمانيف، . (ـ951-950)ىػ339أنَّو ُتكفِّي في عاـ ’’ ااف ِ مِّكاف‘‘
فيك ايذا . ( ـ873- 872)ىػ259كيككف إذف مكلده عمى كجو التقريب عاـ 

                                                 
1
.228–227ص-1982ػجذانحًٛذنطفٙ،ػهىاالعزًبع،دارانًؼبرف 

2
.111انجمرح 

3
..148األَؼبو 
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كىك فيمسكؼ المسمميف . التقريب مف فبلسفة القرنيف التاسع كالعاشر الميبلدييف
. .  غير ُمداِفع كأحد الحكماء المشيكريف في التاريخ الكسبط

عالج ُشؤكف الّسياسة كاالجتماع كما عالج أجزاء ’’ الفاراايّ ‘‘  كاّلذؼ ييّمنا أفَّ 
كقد استأثرت ىذه الناحية بقسط كاير مف نشاطو، كأكقف عمييا . الفمسفة األ رػ 

ككصل إلينا مّما كتبو في ىذا الّصدد ُمؤلَّفاِف قيِّماِف، . قدًرا غير يسير مف مؤلَّفاتو
ياسات المدنيَّة‘‘: أحدىما ’’ آراء أىل المدينة الفاضمة‘‘كاآل ر ’’ كتاب السِّ

كالكتاب األ ير ىك أشير مؤلَّفاتو في ىذه الناحية كأصدقيا تعايًرا عف مذىبو 
.  1الفمسفّي كما يذىب إليو في شؤكف السياسة كاالجتماع

د  لمدينتو الفاضمة بفصٍل كتبو عف حاجة اإلنسانية إلى ’’ الفاراايّ ‘‘كلقد ميَّ
االجتماع كالتعاُكف، كأثر ىذه الحاجة في نشأة المجتمعات اإلنسانّية، كىك ُيرِجع 

كيقكؿ . نشأة ىذه المجتمعات اإلنسانية إلى االجتماع كالتعاُكف كيدؼ في حدِّ ذاتو
ككل كاحد مف الناس مفطكر عمى أنَّو محتاج، في قكامة، كفي أف : "في ذلؾ’’ الفارااي‘‘

يامغ أفضل كماالتو إلى أشياء كثيرة ال يمكنو أف يقـك ايا كميا ىك كحده، ال يحتاج إلى قـك 
فمذلؾ ال . ككل كاحد مف كل كاحد ايذه الحاؿ. يقـك لو كل كاحد منيـ بشيء مما يحتاج إليو

يمكف أف يككف اإلنساف يناؿ الكماؿ الذؼ ألجمو جعمت الفطرة الطايعية، إاّل باجتماعات 
جماعة كثيرة متعاكنيف، يقـك كل كاحد لكل كاحد ابعض ما يحتاج إليو في قكامو كفي أف يامغ 

فحصمكا في المعمكرة مف األرض، فحدثت منيا . كليذا كثرت أش اص اإلنساف. الكماؿ
 .2االجتماعات اإلنسانية

.  فمنيا الكاممة كمنيا غير الكاممة؛ كالكاممة ثبلثة عظمى ككسطى كصغرػ 
فالعظمى اجتماعات الجماعة كّميا في المعمكرة، كالكسطى اجتماع أمة في جزء مف المعمكرة، 

.  كالصغرػ اجتماع أىل مدينة في جزء مف مسكف أمة
كغير الكاممة اجتماع أىل القرية كاجتماع أىل المحّمة، ثـ اجتماع في سكة، ثـ اجتماع في  منزؿ 

كالمحّمة كالقرية ىما جميعا ألىل المدينة، إاّل أّف القرية لممدينة عمى أّنيا حادثة . كأصغرىا المنزؿ
كالسكة جزء المحّمة، كالمنزؿ جزء السكة، كالمدينة جزء . لممدينة، كالمحّمة لممدينة عمى أنَّيا جزؤىا

. 3مسكف أمة، كاألمة جزء جممة أىل المعمكرة

                                                 
1
.115انًرعغانطَّبثكص
2
.112و،ص1995آراءأْمانًذُٚخانفبضهخٔيضبدارٓبدارٔيكزجخانٓالل:أثَٕصرانفبراثٙ
3
.113انطبثكص
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كلما . فال ير األفضل كالكماؿ األقصى إّنما يناؿ أّكاًل بالمدينة، ال باالجتماع الذؼ ىك أنقص منيا
كاف شأف ال ير في الحقيقة أف يككف يناؿ باال تيار كاإلرادة، ككذلؾ الشركر إنَّما تككف باإلرادة 

فمذلؾ كل .  كاال تيار، أمكف أف تجعل المدينة لمتعاكف عمى امكغ بعض الغايات التي ىي شركر
فالمدينة اّلتي يقصد باالجتماع فييا التعاكف عمى األشياء التي . مدينة يمكف أف يناؿ ايا لسعادة

االجتماع الذؼ بو يتعاكف عمي نيل السعادة . تناؿ ايا السعادة في الحقيقة ، ىي الدينة الفاضمة 
كاالمة التي تتعاكف مدنيا كميا عمي ما تناؿ بو السعادة ىي االمة . ىك االجتماع الفاضل 

ككذلؾ المعمكرة الفاضمة ، انما تككف اذا كانت االمـ التي فييا تتعاكف عمي امكغ . الفاضمة 
. 1السعادة

:  صاؿ الرئيس
ىك رئيس األمة الفاضمة، كرئيس المعمكرة مف األرض كميا كال يمكف أف تصير ىذه الحاؿ إالَّ 

: لمف اجتمعت فيو بالطبع اثنتا عشر  صمة قد فطر عمييا، كىي
أحدىا أف يككف تاـ األعضاء، قكاىا مكاتية أعضاءىا عمى األعماؿ التي شأنيا أف تككف  -1

. ايا، كمتى ىـّ بعضك ما مف أعضائو عمبًل يككف بو، فأتي عميو بسيكلة
ـّ أف يككف بالطبع جيد الفيـ كالتصكر لكل ما يقاؿ لو -2  .ث

ـّ أف يككف جيد الحفع لما يفيمو كلما يراه كلما يسمعو كلما يدركو، كفي الجممة ال يكاد  -3 ث
 .ينساه

ـّ أف يككف جيد الفطنة، ذكيِّا -4  .ث

ـّ أف يككف حسف العبارة ، يكاتيو لسانو عمى إبانة كل ما يضمره إبانة تاّمة -5  .ث

 .ثـ أف يككف ُمحبِّا لمتعميـ كاالستفادة -6

ـّ أف يككف غير شره عمى المأككؿ كالمشركب كالمنككح، متجّنًبا بالطبع لمعبء، مبغًضا  -7 ث
 . لمّذات الكائنة عف ىذه

ـّ أف يككف محبِّا لمصدؽ كأىمو، مبغًضا لمكذب كأىمو -8  .ُث

ـّ أف يككف كاير النفس، ُمحبِّا لمكرامة -9  . ث

ـّ أف يككف بالطبع ُمحبِّا لمعدؿ كأىمو كمبغًضا لمجكر كالظمـ كأىميما -10  . ث

ـّ أف يككف عداًل غير صعب القياد، كال جمكًحا كال لجكًجا إذا ُدعي إلى العدؿ، ال  -11 ُث
لى القايح  .صعب القياد إذا دعي إلى الجكر كا 

ـّ أف يككف قكؼ العزيمة عمى الشيء الذؼ يرػ أّنو ينبغي أف يفعل، جسكًرا عميو مقّدًما  -12 ث
. 2غير  ائف كال ضعيف الّنفس

                                                 
1
 .َفطّ
2

.122،123،124،صانًرعغانطبثك:ثَٕصرانفبراثٙ
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ادراسة المدينة مف ناحية ككنيا أبسط أشكاؿ ’’  الفاراايّ ‘‘   كلقد اىتـّ 
المجتمعات الكاممة كالتي إذا استقاـ أمرىا أصبحت فاضمة، فاذا استقاـ أمر المدف 

بالمثل تستقيـ المعمكرة إذا استقامت األمـ كميا، كيقكؿ . األ رػ استقاـ أمر األمة
فال ير األفضل كالكماؿ األقصى إنَّما ُيناالف أكَّاًل بالمدينة، ال : "في ذلؾ

كلما كاف شأف ال ير في الحقيقة أْف يككَف ِممَّا . باالجتماع الذؼ ىك انقضى منيا
ككذلؾ الشركر إنَّما تككف باإلرادة كاال تيار أمكَف أف . ُيناؿ باال تيار كاإلدارة

تجعل المدينة لمتعاُكف عمى امكغ بعض الغايات التي ىي شركر؛ فمذلؾ كل مدينة 
فالمدينة التي ُيقصد باالجتماع فييا بالتعاكف عمى . يمكف أف يناؿ ايا السعادة

األشياء التي تناؿ ايا السعادة في الحقيقة ىي المدينة الفاضمة، كاالجتماع الذؼ 
بو يتعاكف عمى نيل السعادة ىك االجتماع  

الفاضل، كاألمة التي تتعاكف مدنيا كميا عمى ما ُيناؿ بو السعادة ىي األمة الفاضمة، 
ككذلؾ المعمكرة الفاضمة إنما تككف إذا كانت األمة التي فييا يتعاكف عمى امكغ 

. 1السعادة
: الُمُدن الفاضمة والمدن الفاسدة

 المدينة الفاضمة ىي المدينة التي تجرؼ فييا الحياة  يِّرة سعيدة، كتنتشر 
كيذكر . كبالمقاال ىنالؾ المدف الفاسدة. فييا الفضائل عمى أنكاعيا

كىي المدينة الجاىمة، كالمدينة الفاسقة، : أربعة أنماط منيا’’  الفارااي‘‘
لة، كالمدينة  الضاّلة كالجاىمة ىي التي لـ َيعرؼ أىميا السعادَة . كالمدينة الُمَادِّ

الحقيقية، كلـ ينشدكىا، لكنيـ ُشِغمكا عنيا بالّسعادات الزَّاِئفة في الحياة، مثل 
سبلمة األاداف أك ُحّب البقاء كما في مدينة الضركرة، كجمع الثركة كما في 

، أك إحراز المجد  (الّنذالة)مدينة ’’  الفارااي‘‘مدينة األغنياء أك كما يدعكىا 
، (كما في حككمة التقمُّب كالقير)أك الظفر كالغمبة  (كما في مدينة الكرامة)

. (كما في الحككمة الجماعّية أك حاؿ الفكضى)كأ يرًا اّتباع اليكػ 
  كت تمف المدينة الفاسقة عف المدينة الفاضمة بصفة بارزة ىي أّف أىميا مع 
أنَّيـ عَرفكا الحقيقة عف هللا كالحياة األ رػ، كأدرككا طايعة الّسعادة الحقيقية 
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كأّما المدينة المادلة فيي التي . إال أّنيـ ا فقكا في العيش بحسب ىذه الحقيقة
التزمت أكاًل بالعقائد الصحيحة، لكّنيا ما لاثت أف تحّكلت عنيا مع مركر 

عمى أفَّ المدينة الضالَّة لـ تحصل ليا في كقت مف األكقات مف . الزمف
َـّ لناي كاذب . معرفة هللا كالسعادة الحقيقية إال ما ىك زائف ف ضعت مف ث

 1لجَأ إلى ال داع كاالحتياؿ في الكصكؿ إلى أغراضو

  

 

 

 

  

 




 



: الفكر االجتماعيِّ في ُ وربا القرون الوسسى- المبخث الثالث
؛  رؽ عبارة عف ديف ُحرٍّ  كاف الفكر االجتماعي في العصكر القديمة في الشَّ

اينما كاف في اليكناف فمسفة حرة؛ أؼ . أؼ عقائد ال تتقّيد بقيكد العقل كالمنطق
أمَّا في العصكر الُكسطى، فيمكف القكؿ . أفكار ال تتقّيد بقيكد العقيدة الدينية

إّف الفكر فييا عبارة عف فمسفة ُمقّيدة بالعقائد الدينية، أك عقائد : اكجو عاـ
دينية ُمقيَّدة بقيكد المنطق كالتفكير الفمسفّي؛ فكأنَّما كانت اإلنسانية تيُدؼ في 
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ة مف تاري يا ايف القديـ كالحديث  إلى الجمع ايف ما - ىذه المرحمة المتكسطِّ
تعمَّمتو مف اليكناف مف كجكب إ ضاع كل األحكاـ لممنطق كما كرثتو عف 
اأُلمـ الشرقّية القديمة مف ُمعتقدات ُتقّر بعجز العقل، كتمجأ إلى استعطاؼ 

. 1القكػ اإلليّية لمسيطرة عمى الككف عف طريق االستسبلـ كالتقكػ كالعبادة
فيي تادأ مف القرف . كيمتدُّ ِفكر العصر الكسيط عار فترة طكيمة مف الزمف
، كتمتد حتى ال امس عشر الميبلدؼ .  الرَّابع الميبلدؼَّ

.  كال شؾَّ أفَّ ىذا الّتحديد التاري ّي ُيعتار تحديدًا فكرّيًا، كليس تحديدًا سياسياً 
فالباحثكف في السياسة كالّتاريخ ُيحّددكف العصكر الكسطّي بالفترة التاري ّية 
اّلتي تمتد مف القرف الّتاسع الميبلدّؼ كحتي ال امس عشر الميبلدّؼ؛ عمى 

حيث كاف )اعتبار أفَّ ىذه الفترة تميَّزت بمبلمح سياسّية كاقتصادّية ُمتميِّزة 
اإلقطاع ىك النظاـ االقتصادّؼ األغمب، ككانت الممالؾ المرتبطة بالتنظيـ 

كلكف عند الّتأريخ . (االقتصادّؼ اإلقطاعّي ىي الّنظـ السياسية األكثر شيكعاً 
لمفكر يصبح األمر م تمفًا؛ حيث نجد أفَّ الفكر االجتماعي كالفمسفي المذيف 
سادا فيما بعد القرف التاسع الميبلدّؼ لـ يككنا مقطكعي الصمة بالفكر الذؼ 

ضافة إلى لاناتو األكلى لذلؾ فإّف الّتأريخ . سبقيما، ال إنَّيما كانا تكممة لو كا 
ّف ىذا  لفكر القركف الكسطي يرجع دائمًا إلى القرف الرابع الميبلدؼ،  اصة كا 

قد - الفكر، سكاء ذلؾ اّلذؼ ظير فيما قال القرف التاسع أك الذؼ ظير بعده 
اتسـ بطابع كاحد، يرتبط بالّدمج ايف الفكر الديني كالفكر االجتماعّي 

. الفمسفّي، كما أشرنا إلى ذلؾ
 كمّما ىك جدير بالذكر أفَّ الِفكر االجتماعّي األكربّي في العصكر الكسطى 

َأدَ َل إلى الكاقع العممي مسألة تحديد الّرؽ عمى مراحل؛ عمى  (المسيحي)
أساس أفَّ الفكرة الحقَّة الَّتي جاءت ايا المسيحّية ىي المساكاة ايف األفراد، 

عمى اعتبار أنَّو ليس ىناؾ أغنياء كفقراء، سادة كعايد، أحرار كأرّقاء، 
كىذا . باالضافة إلى بعض الحكافز التي ُت فف مف النظاـ الطبقّي كالطائفيّ 
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لذا فإّف النظـ . عمى أساس أّف هللا عندما  مق الناس أرادىـ متساكيف
كانت تتارجح في أّكؿ أمرىا ايف - االجتماعيَّة في المجتمعات المسيحّية 

المقتضيات األرستقراطّية لمنظاـ اإلقطاعّي كالمقتضيات المسيحية التي 
.  حاكلت أف تُحكؿ دكف أف يحقق ىذا النظاـ أىداَفو البعيدة

 كفي ظلَّ تمؾ النظرية أصبح القانكف إليّيًا، كاأل بلؽ إليّية إنسانّية بعد أف 
كما أصبحت مبادغ التسامح كالعدالة كالمساكاة . كانت مجتمعات كضعّية

رة لذاتيا، تحكـ . كاإل اء - أك مف الضركرػ أف تحكـ - مطالب متصكُّ
. 1المعامبلت اإلنسانية كالعبلقات االجتماعيَّة

يس :   لاياف تمؾ األفكار سنعرض آلراء فيمسكفيِف، ىما ’’ أكغسطيف‘‘القدِّ
يس  كتب األكؿ في القرف الرابع الميبلدؼ، . ’’ساف تكماس األككيني‘‘كالقدِّ

.  ككتب الثاني في القرف الثالث عشر الميبلدؼ
 
 
 
 
 
 
 

 ’’: وغسسنن‘‘

في  (ـ350) عاـ  (Aurelius Augustin)’’ أكريميكس أكغسطيف‘‘ ُكِلَد 
 كأتَـّ  (Algeria).’’الجزائر‘‘المعركفة اآلف باسـ ’’ تاجيست‘‘ُمقاطعة 

عاصمة أفريقيا ’’ قرطاج‘‘تعميَمو في شماؿ أفريقيا، كأكمل دراستو العميا في 
.  الركمانّية

قد أمضى شبابو قارئًا كباحثًا عف ’’ أكغسطيف‘‘ كعمي الّرغـ مف أف القديس 
كعكست كتاباتو . الحقيقة غير أنَّو لـ يكتب شيئًا إالَّ بعد اعتناقو المسيحية
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عمميَّة بحثو عف اليقيف، ككذلؾ - كالتي جاءت في شكل محاكرات - األكلى 
الرَّد "كمف ىذه المحاكرات . دفاعو عف المسيحية ضد الِاَدع كالنزاعات الكثنية

". اإلرادة الحرة"، "المعمـ"، " مكد النفس"، "الحياة السعيدة"، "عمى األكاديميف
ماكيِّة" أمَّا أىـ كتبو جميعًا فيك كتاب  الذؼ - كيحكؼ ىذا الكتاب " المدينة السَّ
 بلصة  ارتو كرؤيتو لمعالـ، كما يحكؼ - استغرؽ حكالي ثبلثة عشر عاما 

. 1فمسفتو االجتماعيَّة
ر  :  لمُمجتمع’’  وغسسنن‘‘تصوُّ

ر  لممجتمع بالثنائّية اّلتي أقاميا ايف عالـ السماء ’’ أكغسطيف‘‘ يرتبط تصكُّ
كىي ثنائّية تقـك عمى الّصراع ايف ال ير كالّشّر إذا ُأ ذت . كعالـ األرض

بمفيـك دينّي، كتقـك عمى الّتفرقة ايف المثاؿ كالكاقع؛ أك ايف عالـ الُمُثل 
فالعالـ الذؼ نعيش فيو . ىذا إذا ُأ ِذت بمفيـك فمسفيّ . كالصكرة، كعالـ المادة

األكلى ىي مدينة الّسػماء أك مدينة هللا، : ينقسـ إلى عالميف أك إلى مدينتيف
إنَّنا : " ... ’’أكغسطيف‘‘يقكؿ . كالثانية المدينة األرضّية أك المدينة السفميَّة

ـُ ىذا الجنس البشِرّؼ إلى قسميف؛ يتككف القسـ األكؿ مف أكلئؾ الذيف  ُنقسِّ
يعيشكف كفقًا لمقتضيات هللا، كُنطمق عمى ىذيف القسميف بشكل مجازؼ 

المدينتيف أك المجتمعيف البشِرّييف، يربط أحدىما مصيره بالمصير األادؼ هللا؛ 
كلذلؾ فإفَّ لكل غايتو؛ . اينما يعاني المجتمع الثاني مف العقاب مع الشيطاف

 أننا ذكرنا 2كمف ىذه الغاية يجب أف ينطمق حديثنا عنيـ فيما بعد، كطالما
حتي اآلف ما فيو الكفاية مف أصل كل جماعة منيما سكاء أكاف ىذا األصل 
يرجع إلى المبلئكة كالذيف ال نعرؼ ليـ عددًا أك كاف يرجع إلى أّكؿ فرديف 
ُ مِقا في األرض، فإنَّو يادك مبلئمًا أف نتبع مسار ىاتيف الجماعتيف منذ أف 

فتاريخ ىذا الزمف . ادأ األاكاف األكالف في تكليد الجنس البشِرّؼ كحتي نيايتو
يعتار - الطكيل الذؼ ىك عمر العالـ كالذؼ يحّل فيو األحياء محل األمكات 

. 3تاريخ ىذا الزمف الطكيل ىك تاريخ ىاتيف المدينيتيف
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كعدـ تقدير ’’ ااف آدـ‘‘أفَّ األ طاء التي كقع فييا ’’ أكغسطيف‘‘  كيرؼ 
يتطمَّب مف كجية نظره اعتبار قياـ القانكف - الكثيريف أصكؿ العقل كاأل بلؽ 

الكضعّي ضركرة اجتماعيَّة حتي ُيجازػ فاعل الشّر كُيكافأ فاعُل ال يِر، كمف 
. ثـّ يقضي عمى عاث العااثيف، كيتجيكف في سمككياتيـ نحك  ير المجتمع

كبذلؾ . كمف أسس القانكف الكضعّي استمدَّت السمطة الزمنّية دعاِئَميا
رات لمّرّؽ كلمممكّية الفردّية كالسياسّية كغير ذلؾ مف النُّظـ  تكّصمت إلى ُمارِّ
اّلتي ُتعتار مف ُمستمزمات الّدكلة، كنظاـ اجتماعي كباقي النظـ االجتماعيَّة 

. 1في المجتمع
كذلؾ مكضكع الممكّية الفردّية كتساَءؿ عف األساس ’’ أكغسطيف‘‘كناقش 

اّلذؼ يستند عميو اإلنساف فيما يممؾ؟  
 كأجاب عف تساؤلو بأفَّ حق الممكيَّة مف حقكؽ الذات اإلليية باعتباره ال الق 

كقد منح هللا حقَّ الممكيَّة لمممكؾ . لجميع األشياء، كمف ثـ فيك المالؾ ليا
يستمد حقَّو في الممكيَّة مف - كعميو فإفَّ الفرَد الَّذؼ يممؾ شيئًا . كاألباطرة

ُحقكؽ الممكؾ كاألباطرة في التممُّؾ، كمعنى ذلؾ أفَّ الممكيَّة حق إنسانّي 
.  ينحدر مف أصل ُقُدسيّ 

كناقش .  كناقش كذلؾ نظاـ الّرّؽ كأقرَّه كاعتاره مف النُُّظـ الطايعيَّة
كذلؾ كثيرًا مف الظَّكاىر االجتماعيَّة في السياسة؛ فقد ناقش ’’ أكغسطيف‘‘

ظاىرة الحرب كأقرَّ مشركعيتيا كاعتارىا ضركرَة ال غنًى عنيا في الحياة 
االجتماعيَّة بشرط أف ُتغمَّف بالرحمة كتاتعد عف التنكيل كاالستعباد باعتبار 

أفَّ الدكؿ مثل األفراد ينبغي أف تككف ايا سمات المشاركات الكجدانّية، حتَّي 
. كلك كانت تكجد عداكة ايف بعضيا بعًضا
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( 1274- ـ1225’’)توماس األكويني‘‘
ـ في مدينة 1225 عاـ (St. Thomas Aquinas ) كلد تكما األككيني

ألسرة إيطاليَّة أرستقراطيَّة ذات ’’ نااكلي‘‘ك’’ ركما‘‘الكاقعة ايف ’’ أككينك‘‘
’’ انديكتي‘‘كُمنُذ صباه أكفدتو أسرتو لدير الراىب . نفكذ سياسيٍّ في إيطاليا

(Benedictine)  لمدة تسع سنكات ُمتتالية ُتعمَّـ فييا ’’ مكنت كاسينك‘‘في
حيث كاصل ’’ نااكلي‘‘ـ التحق اجامعة 1239كفي عاـ . العمـك المدرسية

. دراستو الجامعيَّة 
ـ ُم مًِّفا 1274عاـ ’’ تكما األككيني‘‘كالتحق بطريقة الدَّكمنيكاف، كقد ُتكفَِّي 

: كراَءه بعض المؤلفات الميمة، ىي
كىك ما ": Summa contra Gentites"الُ بلصة ضد الكثنيف  .1

.  ُيطمق عميو الُ بلصة األكلى
 ". Summa Theologica"الُ بلصة البلَّىكتية  .2
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’’  أرسطك‘‘كضع شركطًا ألعماؿ ’’ تكما األككيني‘‘   أضف إلى ذلؾ أفَّ 
 .1ظمَّت مكضكع االعتبار طكؿ فترة العصكر الكسطي

؛ ادأ اتقرير "ُحككمة اأُلمراء"كلعلَّ أىَـّ بحكثو في مجاؿ االجتماع كتابو 
. ’’ أرسطك‘‘ضركرة الكجكد االجتماعّي ُمعتمدًا في ذلؾ عمى نظريات 

شيء طايعّي تنزع إليو الجماعات مف - مف حيث ىك - فاعتار االجتماع 
فيناؾ اجتماعات حيكانية كأ رػ إنسانية، غير أفَّ االجتماع . الكائنات الحية

الحيكاني يصدر عف الغريزة، اينما يصدر االجتماع البشِرّؼ عف الطايعة 
العاقمة كاإلرادة اإلنسانيَّة، كال ُيفَيـ مف تد ُّل العقل كاإلرادة أفَّ المجتمع شيء 

ثـ مف . صناعّي قصد إليو األفراد عف تفكير كرؤية، كلكنو نشأ تمقائياً 
أؼ ال اّد . الضركرؼ تد ُّل العقل كاإلرادة لتنظيمو كالعمل عمى دكاـ استقراره

مف كضع طائفة مف القكانيف كالتشريعات التي ُتنّظـ االجتماع كُتحّدد العبلقات 
المجتمع بأنَّو عدد مف األفراد ’’ ساف تكماس‘‘ككذلؾ ُيعرِّؼ . ايف األفراد

يعيشكف منتظميف  اضعيف لمجمكعة مف القكانيف العادلة، كيسعكف نحك 
كالمجتمع ايذه الصفة ال اّد لو مف قكة ُمداِّرة . ىدؼ كاحد كغايات مشتركة

. ُمسّيرة تدفع بو في الطُّرؽ المرسكمة نحك تحقيق األىداؼ المنشكدة
 ىذه القكة ىي الحككمة؛ فالحككمة إذا ضركرة اجتماعيَّة، كتعتار نمكِّا طايعيًا 

تاري يِّا إذ إنَّيا تنشأ مف طايعة االجتماع اإلنسانّي كتنمك كتتطّكر طبقًا 
ككظيفة الحككمة في الدكلة ككظيفة الّنفس . لظركؼ المجتمع كمراحل تطّكره

ير عمى حسف  في جسـ اإلنساف؛ فكما أفَّ النَّفس اإلنسانية مف كظيفتيا السَّ
سير األعضاء جميعًا كحفع قكاـ الجسـ ككيانو، فكذلؾ الحككمة مف أ صَّ 
كظائفيا الحرص عمى سبلمة المجتمع كالعمل عمى دكاـ استقراره، كمعاكنة 

األفراد عمى تحقيق غاياتيـ مف االجتماع اإلنساني، فالنَّفس ُتدير أعماؿ 
. 2الجسد كالحككمة تدير أعماؿ الدكلة
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ـ  ثبلثة أنكاع : أنكاع الحككمات إلى ستٍّ ’’ تكماس األككيني‘‘  كقد قسَّ
: فالحككمات الفاضمة ىي. فاضمة، كثبلثة فاسدة

 "كيجب أف تقـك عمى الفضيمة فضبًل عف . كىي حككمة الفرد الفاضل: الَمَمكيَّة
 .االنت اب

 كىي حككمة القمَّة الفاضمة: األرستقراطية. 

 عب العادؿ: الدَّستكريَّة  . كىي حككمة الشَّ

فبل ُيكجد نظاـ .     كلكنو يرػ أفَّ كلَّ نظاـ يتضّمف اذكر فناِئو أك ُجرثكمة فساده
ؿ إلى استادادية. كامل أك دائـ ؿ إلى نقيضو؛ فالممكية تتحكَّ . ككل نظاـ يتحكَّ

ؿ إلى  ، كالدستكرية تتحكؿ إلى (حككمة األغنياء)" أكليجاركية"كاألرستقراطية تتحكَّ
كمف الكجيو العمميَّة فإفَّ . ’’غكغائيَّة’’ ‘‘ديماجكجية‘‘كيعرِّفيا بأنَّيا ". ديمقراطية

حو بأنَّو ممكيَّة : أفضل أنكاع ُنُظـ الحكـ كأكثرىا استقرارًا ىك النظاـ الكسط، كُيكضِّ
كلكف اجانايا مجمس أرستقراطّي ُينتجو . معدلة بارستقراطيَّة كديمقراطيَّة؛ أؼ ممكيَّة

عب . 1"الشَّ
في ثنايا حديثة عف التنظيـ السياسّي إلى بعض الظكاىر ’’ تكماس‘‘   كعرض 
.  كأ تّص ظاىرتي الممكية كالّرّؽ بمزيد مف اىتمامو. االجتماعيَّة

كطريقتو في الدراسة ’’ ساف تكماس‘‘ ىذه ىي أارز المكضكعات التي عالجيا 
استقى منو دعائـ فمسفتو ’’  أرسطك‘‘كالبحث تدّؿ عمى أنَّو تمميذ غير مباشر لػ

.  االجتماعيَّة كزاد عمييا قدرًا مف تعاليمو الدينية
ؼ إليو الفمسفة يف كبيف ما تؤدِّ  .2  ككاف في كثير مف األحياف يكّفق ايف ما ُيقّدره الدِّ
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 الصل  اثَّيمين 
’’  بن َخْفُدون‘‘

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ل   ابن خمدون حياُتو وعصُره –المْبحث األوَّ

: اسمو وكننتو وشيرتو
    ىك عاد الرحمف اف دمحم اف دمحم اف دمحم الحسف اف دمحم اف جاار اف عثماف اف 

.  1ىاني اف ال طاب كريب اف معد اف يكرب اف الحارث اف كائل اف حجر
كلقبو كليُّ الديف، كالذؼ أطمق عميو ىذا المَّقب . (اانو األكار)أما كنيتو فأاك زيد 

مف سبلطيف المماليؾ في مصر عندما سمَّمو قضاء ’’ الظاىر ارقكؽ ‘‘السمطاف 
.  المالكية
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ه  الد اف عثماف، كقد كاف أىل األندلس إذا ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘أما شيرتو فػ نسبًة إلى جدِّ
ـَ ُيضيفكف إلى اسمو كاكًا كنكنًا فيقكلكف في نحك  : ’’ الد‘‘أرادكا تعظيـ العال

. 1’’حمدكف ‘‘: ’’حمد‘‘، ك’’ مدكف ‘‘

: مولده ونشأتو
، (ـ1332 مايك 27)ىػ 732سنة ’’ رمضاف‘‘في ُغرَّة ’’ تكنس‘‘  ُكِلد ااف َ ْمُدكف اػ

يعرفكف الّدار اّلتي ُكِلد فييا، كىي دار تقع في إحدػ الشكارع ’’ تكنس‘‘كال يزاؿ أىل 
.  ’’تربة الباؼ‘‘كُيعرؼ ىذا الشارع بشارع . الّرئيسية مف المدنية القديمة

 كلما امغ سفَّ التعمُّـ ادأ بحفع القراف كتجكيده حسب المنيج الذؼ كاف متبعًا حينئذ 
ككانت المساجد حينئذ أىـ مكاطف التعميـ؛ ففييا كاف . في كثير مف الببلد اإلسبلميَّة

ديو كفييا كاف يتمقَّى العمـ عمى . يحفع القراف كيجكد بالقراءات عمى حفظتو كُمجكِّ
.  المشي ة بمسجد القبة

حينئذ مركز العمماء كاألدباء في ببلد ’’ تكنس‘‘ككانت .   ككاف أاكه ُمعمِّمو األكؿ
. المغرب، كمنزؿ رىط مف عمماء األندلس الذيف رحمكا إلييا بعد أف شتَّتيـ الحكادث

.   كمعمِّمكه مع كالده’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘فكاف مف ىؤالء كأكلئؾ أساتذة 
ده بالقراءات السبع كدرس عمييـ العمـك الشرعيَّة مف   كمف بعده قرأ عمييـ القرأف كجكَّ

تفسير كديف كفقو عمى المذىب المالكّي، كأصكؿ كتكحيد، كدرس عمييـ العمـك 
ثـ درس المنطق كالفمسفة كالعمـك . المِّسانيَّة مف لغة كنحك كصرؼ كببلغة كأدب

كحظي في جميع دراساتو اإعجاب أساتذتو كناؿ . الطايعّية كالرياضّية فيما بعد
كيظير مف حديثو أفَّ اثنيف مف أساتذتو كاف ليما أكار األثر في ثقافتو . إجازتيـ

، : الشرعّية كالمُّغكّية كالحكميَّة أحدىما دمحم اف عادالمييمف اف عاد المييمف الحضرميِّ
ثيف كالنُّحاة بالمغرب، كقد أ ذ عنو الحديث كمصطمح الحديث كالسيرة  إماـ الُمحدِّ

 (الُعمـك العقميَّة)كعمـك المغة؛ كاآل ر أاك عاد هللا اف دمحم اف إاراىيـ األامّي شيخ 
، ككانت تشمل المنطق (العمـك الحكمّية)ك (العمـك الفمسفيَّة )ككانت تسمي كذلؾ 
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كقد . كماكراء الطايعة كالعمـك الرياضّية كالعمـك الطايعيَّة كالعمـك الفمكيَّة كالمكسيقي
.  1أ ذ عنو األصميف، كالمنطق، كسائر الفنكف الَحَكِميَّة كالتعميمية

اذكر أساتذتو الَّذيف تمقَّى عمييـ عمكمو في صباه، ُعِنَي ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘ ككما ُعِنَي 
: كمف أظير ما ُعِنَي اذكره مف ىذه الكتب. "كذلؾ اذكر أىـّ الكتب التي درسيا عمييـ

، كالتسييل ’’الشاطايّ ‘‘البلَّميَّة في القراءات كالرَّائية في رسـ المصحف ككمتاىما لػ
، كالمعمقات، ’’أاي الفرج األصفياني‘‘، ككتاب األغاني لػ’’ااف مالؾ‘‘في النحك لػ

، كمعظـ ’’المتناي‘‘ك’’ أاي تمَّاـ‘‘كطائفة مف شعر ’’ اأَلْعَمـ‘‘ككتاب الحماسة لػ
، كالتقّصي ألحاديث المكطأ ’’مالؾ‘‘كُمكطَّأ ’’ مسمـ‘‘كتب الحديث ك اصة صحيح 

بلح‘‘، كعمـك الحديث لػ’’ااف عاد الار‘‘لػ ، ’’ارادعيّ ‘‘، ككتاب التيذيب لمػ’’ااف الصَّ
نة لػ في ’’ ااف الحاجب‘‘في الفقو المالكي، كم تصرا ’’ سحنكف ‘‘كم تصر الُمدكَّ

. 2"’’ااف إسحاؽ‘‘الفقو كاألصكؿ، كالسيرة لػ

: مراحل حياتو
:    بعد استقراء سيرتو يمكف تقسيـ حياتو إلى أربعة مراحل

اىا كميا في : المرحمة األكلى .1 في كنػف سبلطيػف ’’ تكنػس‘‘مرحمة النشأة قضَّ
كفي رعايتيـ، كامتدَّت عشريف سنة مميئة بالسعادة إال في ’’ آؿ حفص‘‘

أباه ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘كانتزَع مف أسرة ’’ تكنس‘‘آ رىا حيف داىـ الطاعكف 
كفي ىذه المرحمة أكمل . كأمو كما انتزع عددًا كايرًا مف أساتذتو كشيك و

تعميمو الذؼ كاف تعميمًا نمكذجّيًا تضافرت عكامل كثيرة عمى ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘
قاً  . 3جعمو تعميمًا متقنًا كُمتفكِّ

كتستغرؽ ىذه المرحمة : مرحمة الكظائف الديكانيَّة كالسياسيَّة: المرحمة الثانية .2
حكالي  مسة كعشريف عامًا قضاىا متنقِّبًل في ببلد المغرب األدني كاألكسط 

في ىذه ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘، كقد شغل ’’األندلس‘‘كاألقصي كبعض ببلد 
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كتعتار ىذه المرحمة أىـ . المرحمة عددًا مف الكظائف الديكانّية كالسياسّية
 .  1مرحمة في حياة ااف َ ْمُدكف 

كقد تكلَّى  (كاتب العبلمة)ككانت أّكؿ كظيفة شغميا ااف َ ْمُدكف ىي كظيفة 
’’ ااف تاكفرايف‘‘في عصر الكزير ’’ اني حفص‘‘ىذه الكظيفة في دكلة 
كما عيَّنو ’’ أاي إسحاؽ اف أاي يحيى الحفصيّ ‘‘الكصّي عمى عرش 

كترقَّى في ديكانو حتي . ’’فاس‘‘السمطاف أاك عّناف في مجمسو العممّي اػ
ياسيَّة ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘كاشترؾ . أصبح ضمف كتابو كمكّقعيو في الدَّسائس السِّ

بلطيف كالممكؾ فكاف يؤلِّب ُسمطانًا عمى ا ر كال . التي كانت تحدث ايف السَّ
يتكرع مف اف ينقمب عمى مف أكرمكه ككّلكه المناصب السياسّية كلذلؾ فقد كاف 

 . يتعرض لمسجف كيتقمد أرقى المناصب تارة أ رػ 

كترتبط معظـ .   حينما تتيّيأ ألنصاره الفرصة لبلنقضاض عمى الحكـ 
الكظائف التي تكالىا بعد الكظيفتيف السابقتيف بما كاف ياذلو مف جيد في 

 (كتابة السر )فقد كاله ااك سالـ ااف ااي الحسف كظيفة . مناصرة السبلطيف 
كىي كظيفة أقرب لقاضي القضاة ككاف أكار  ( طة المظالـ)كما كالَّه عمى 

منصب تكالَّه ىك منصب الِحجابة؛ كىك منصب أقرب إلى المنصب الكزارّؼ 
.  2ككالَّه إّياه أاك عاد هللا دمحم الحفصيّ 

كامتّدت ىذه الفترة لثماني سنكات : مرحمة التأليف كالكتابة: المرحمة الثالثة  .3
ى شطرًا " الِعَار"أّلف فييا كتاب  كالمشيكر بمقدمتو، كىي المرحمة التي قضَّ

منيا ُمعتِكفًا في قمعة أاي سبلمة بالجزائر، كشطرًا منيا اتكنس، إلى أف 
.  3’’مصر‘‘غادرىا إلى 

ىي مرحمة التَّدريس باألزىر كتكلي الُفتيا كالقضاء المالكي : المرحمة الرَّابعة .4
؛ ككانت فترة طكيمة استغرقت زىاء  مسة كعشريف عامًا، ’’مصر‘‘اػ

، كلقاؤه ’’دمشق‘‘ك’’ ايت المقدس‘‘ك’’ مكة‘‘كت مَّمتيا رحبلتو إلى 
كىذه المرحمة ىي التي شيدت ميمو . قائد جيكش التَّتار’’ تيمكر لنؾ‘‘اػ
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لمتَّصكؼ كربما كانت نزعة التصكؼ كليدة لمايئة المصريَّة، كىي ائية ُمشبَّعة 
ار اآل رة ىذا الميل الذؼ استقرَّ في الائية . بالنزعة الركحيَّة كالميِل نحك الدَّ

َمة البارزة في الحضارة المصريَّة  المصريَّة مف قديـ الزماف، حيث كاف السِّ
 .1القديمة

: عصره
لفيـ ااف َ مُدكف فيمًا دقيقًا مف ناحية تقميده االجتماعّي كالفمسفّي؛ يجُدر انا أف 
.  نستعرض العصر الَّذؼ عاش فيو مف النَّكاحي السياسيَّة كاالجتماعيَّة كالفكريَّة

ُيشير إلى أفَّ  (الرابع عشر الميبلدؼ) كاف كل شيء  بلؿ القرف الثامف اليجرؼ 
فمـ يكف النَّاظر أينما تكجو ابصره، سكاء . شمس الحضارة اإلسبلميَّة آ ذة في األُفكؿ

يستطيع أف يستشفَّ أؼَّ اريق مف - إلى الحياة السياسيَّة أك االجتماعيَّة أك الفكريَّة 
ال إنَّو كاف يصطدـ في كل المجاالت بحقيقة ُمرَّة تفرض . نكر أك بصيص مف األمل

. 2نفسيا فرضًا؛ حقيقة التقيُقر كالتراُجع كاالنحطاط
 

: النَّاحية السياسّية واالجتماعيَّة
كاف عصر تفكُّؾ كرككد ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘إفَّ العصر الذؼ عاش كعمل كفكَّر  بللو 

تاـّ في المجتمع اإلسبلمّي في المغرب، كما كاف مف الّضعف كالكىف بحيث ال يمكف 
مًا كُمفتَّتًا لدرجة أفَّ مصيره ’’ااف َ ْمُدكف ‘‘رأب صدعو كما يرؼ  ؛ ذلؾ ألنَّو كاف ُمقسَّ

كاف ألعكبة في يد بعض األمراء الذيف لـ يككنكا يجّدكف في البحث إالَّ عمَّا ُيرضي 
ًما إلى قسميف . مطامعيـ كُيشبع نزكاتيـ كقد كاف العالـ العربّي في ذلؾ الكقت ُمقسَّ

فقد كانت الببلد الُممتده مف مصر إلى البحر المحيط . المشرؽ كالمغرب: رئيسيف
غربًا ُتعرؼ باسـ المغرب، اينما كانت الببلد الممتدة مف مصر شرقًا كمايمييا مف 

أمَّا األندلس في ذلؾ الكقت فكانت مف المغرب تبعًا . الببلد العربية ُتسمَّى المشرؽ 
.  لكضعيا الجغرافي
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   ففي المغرب، كانت أفريقيا الشماليَّة أك ببلد المغرب منذ أكا ر القرف السابع 
مسرحًا لمثكرات السياسيَّة العنيفة، كقد تجزَّأت ىذه الببلد منذ انقراض دكلة -  اليجرؼَّ 

ديف إلى ثبلث دكؿ، تحكميا ثبلثة أسر حاكمة في فاس كالمغرب ’’ انكُمرَّيف‘‘: الُمكحِّ
.  ’’تكنس‘‘في ’’ انكحفص‘‘في المغرب األكسط، ك’’ انكعاد الكاد‘‘األقصي، ك
أضعف ىذه الثبلثة كأكثرىا استيدافًا لمفتف كاالنقبلبات ’’ اني عاد الكاد‘‘ككانت دكلة 

كالثكرات النحصارىا ايف الدكلتيف األ رتيف، ممَّا اضّطرىا أف تكزع قكاتيا عمى 
، إف تكسعت تارة تقمصت أ رػ، كقد . الجانايف ككانت ىذه الدكلة ايف جزر كمدٍّ

عمى عاصمتيا؛ األمر الذؼ اضطر أمراءىا ’’ انكُمرَّيفِ ‘‘تتبلشي أحيانًا إذا استكلى 
إلى االنتباذ في الغفار كاألقطار العربية األ رػ، حتي تسنح الفرص الَّتي ُتساىـ في 

استرداد عاصمتيـ ممَّف استكلكا عمييا، ممَّا ال يدع مجااًل ليذه الدكلة لبلستقرار 
ا بة ... كالطمأنينة بأؼ حاؿ مف األحكاؿ - كفي أتكف ىذه الحياة المضطربة الصَّ

ياسة ُمدة ُربع قرف في ىذا العصر المضطَّرب الَّذؼ كاف   اض ااُف َ ْمُدكف ِغمار السِّ
كجدير بالذكر أفَّ مفكرَّنا قضى ُمعظـ ِسنيَّ حياتو . يفكر بشتَّي أنكاع الفتف كالثكرات

.  السياسّية في ببلد المغرب األكسط التي كانت ُتعتار اؤرة ىذه التقمُّبات
اميَّة ’’ مصر‘‘أمَّا في المشرؽ العربي كالذؼ يضـ " كما جاكرىا مف الديار الشَّ

ككانت األكضاع السياسية في ىذه . كالحجازيَّة، فقد كانت يكمئذ تحت حكـ المماليؾ
الببلد أكثر استقرارًا كأكفر طمأنينة مف أكضاع ببلد المغرب إالَّ أنَّو كانت تت مَّل ىذه 
الفترة َأَزمات سياسيَّة، كقد قضي ااف َ ْمُدكف في ىذه الببلد أربعة كعشريف عامًا مف 
سنيِّ حياتو األ يرة إال أفَّ انشغالو فييا انحصَر بالّتدريس كالقضاء، كلـ يشمل سائر 

.  1"األمكر السياسّية
ـْ عمى أساس فكرّؼ مذىاّي، ال  كيضاؼ إلى ذلؾ أفَّ الحكـ في ىذا العصر لـ يُق

فقد . كاف يعتمد عمى الغمبة كالشككة، كحدث ذلؾ في غرب العالـ اإلسبلميَّ كشرقو
يف فكاف كل حاكـ يعمل . انتيى زمف ال بلفة كأصبح السمطاف يقـك عمى الغمبة كالسَّ

بعادىـ عف الحكـ ليستقلَّ ىك بال بلفة كمف ىنا . عمى إزاحة  صكمو كمنافسيو كا 
.  أصبحت العبلقة ايف الحكاـ عبلقة حذر كتربص، إف لـ تكف عبلقو حرب

                                                 
1
.2،3،4صح،ػجذانرازقانًكٙ،انفكرانفهطفٙػُذثٍخهذٌٔ،يطجؼخرٔٚبلاالضكُذر٘



ـ36

 

كفي كجكد ىذه الحالة مف الفكضى كالتربص كالتآمر كفقد الثِّقة ايف الحاكـ 
كاف العالـ - كالمحككميف مف ناحيو كبيف الحكاـ كبعضيـ مف الناحية األ رػ 

فقد سقطت بغداد في أيدؼ التَّتار . اإلسبلمي يتعرَّض ليجمات مف الشرؽ كالغرب
مكا دكلة في شرؽ العالـ اإلسبلميَّ  كأصبحت األندلس َمقّرًا لنفس الصراعات  الذيف شكَّ

إفَّ الحالة السياسيَّة كانت مضطربة : ك بلصة القكؿ. 1التي شيدتيا ببلد المغرب
كة . تمامًا في عصره كالكحدة االجتماعيَّة ُمفتَّتة مفكَّ

: النَّاحية الفكريَّة
 ىذه األكضاع السياسيَّة كاالجتماعيَّة القمقة كالمضطَّربة ما كاف ليا أف تساعد عمى 

ذ كاف النشاط الفكرؼ الكاسع الذؼ شيػده العالـ اإلسبلمّي . قياـ حػركة فكريَّة نشيطة كا 
راجعًا في الدرجة األكلى إلى تشجيع - قال ىذا القرف - في المشػرؽ أك المغرب 

ال مفاء كالممكؾ كالحكاـ، فإفَّ األكضاع التي عاشيا ىؤالء  بلؿ ىذا القرف لـ تكف 
كما - لقد كانكا مشغكليف . مف االستقرار بحيث تسمح ليـ بالتفكير في العمـ كأىمو

، ثـ إفَّ تحركات الادك كتيديدىـ المدف كاألمصار في .بعركشيـ المتداعية- رأينا 
أقطار المغرب العربي لـ تكف تسمح بطايعة الحاؿ أليَّة حركة فكريَّة أف تنشط 

. كتنمك
تقيُقرًا كتراجعًا  طرييف في - لقد شيد المغرب العربّي، كالعالـ اإلسبلميَّ عامَّة  " 

كلقد ترؾ لنا ااف َ ْمُدكف كصفًا دقيقًا . الناحية العمميَّة كالثقافيَّة  بلؿ ىذا القرف 
ـ لنا صكره حيَّة يكشف فييا عف كقكؼ  كشامبًل لحاؿ العمـ كأىمو في عصره، كقدَّ
مف في ميداف العمـك  ره السَّ العالـ اإلسبلميَّ كجمكده كاقتصاره عمى اجترار ما قرَّ

الَّتي نفقت )الدينية كانصرافو كمية عف العمـك العقميَّة كىكذا فالعمـك النَّقميَّة الشرعيَّة 
أسكاقيا في ىذه الممَّة بما ال يزيد عميو كانتيت فييا مدارات النَّاظريف إلى الغاية الَّتي 

كسدت ايذا العيد أسكاؽ العمـ بالمغرب لتناقص )فقد . قد تكقَّف البحث فييا (ال فكقيا
.  (الُعْمراف فيو، كانقطاع سند العمـ كالتعميـ
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فعمـك القراف مف تفسير كقراءات قد انتيى البحث فييا، كاقتصر النَّاس عمى تم يصيا 
اشتيرت  )الَّذؼ نظـ أرجكزة  (مف المتأ ريف بالمغرب)’’ الَ رَّاز‘‘كنظميا مثمما فعل 

، كمثل ذلؾ فعل أاك دمحم اف عطيَّة في (بالمغرب كاقتصر  الناس عمى حفظيا
ابقة ككضع ذلؾ في كتاب متداكؿ ايف أىل المغرب  التَّفسير إذ ل َّص التفاسير  السَّ

كفي الفقو أُْغِمَق باب االجتياد، . ككذلؾ الشأف فيما يتعمَّق بعمـ الحديث.  كاالندلس
كاقتصر النَّاس عمى اتِّباع األئمة األربعة مالؾ كأاي حنيفة كالشافعيَّ كااف حنال، 
ككقف التَّقميد في األمصار  عند ىؤالء األربعة، كدرس الُمقمُِّدكَف لمف سكاىـ، كسد 
كا النَّاس إلى تقميد ىؤالء، كقد  الناس باب ال بلؼ فصرَّحكا بالعجز كاإلعكاذ كردُّ

كىجر ".  ُم تصر ااف الحاجب"انتيي العمل في أصكؿ الفقو إلى الم تصرات مثل 
أىل المغرب بال صكص ال بلفيَّات، أؼ المناظرات ايف الفقياء ألنَّيـ عمى مذىب 

لنقص العمـ )كما ىجر الناس أيضًا الجدؿ كىك معرفة آداب المناظرة . المالكيَّة
إذ )، أمَّا عمـ الكبلـ فيك غير ضركرؼ ليذا العصر (كالتعميـ في األمصار اإلسبلميَّة

نكا . (الممحدة كالماتدعة قد انقرضكا، كاألئمة مف أىل السنة كفكنا شأنيـ فيما كتاكا كدكَّ
ذا كانت ىذه حاؿ العمـك النَّقميَّة، فإفَّ حع العمـك العقميَّة كاف أسكأ بكثير؛ فإفَّ  كا 

- المغرب كاألندلس لما ركدت  ريح الُعْمراف ايما، كتناقصت العمـك اتناقصو 
في " ُم تصر الجمل"فا صكص المنطق اقتصر الناس عمى . اضمحلَّ ذلؾ منيما

ميف ككتايـ كأف لـ تكف َأمَّا الفمسفة كفركعيا . (قدر أربع أكراؽ، كىجرت طرؽ الُمتقدِّ
.  فبل تسأؿ عف مدػ عنايو الناس ايا، ال عف مدػ ناذىـ ليا، كتكفيرىـ المشتغل ايا

قد انحصر  (عصر ااف َ ْمُدكف ) كعمى العمـك فإفَّ النشاط الفكرؼ في ىذا العصر 
الدراسات الفقييَّة الجامدة التي اقتصر العمل فييا عمى الُمم َّصات : في جانايف اثنيف

إلى - كالتصكؼ الذؼ انقمب مف تجربة كذكؽ كمشاىدة . كشركحيا، كشركح الشركح
. 1شعكذة كتضميل

كاء، لكنو كاف يممؾ عكامل اإلثارة الَّتي تدفع  إفَّ ىذا الكاقع المريض لـ يكف يممؾ الدَّ
.  الطايب لمبحث عف الدكاء
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كاف ِثَقل الكاقع السياسّي كالمعاشّي، كما يكتنفو مف أمراض كعكارض قدريَّة مف هللا 
أك ال بلفات السياسيَّة القاميَّة الَّتي أفرزىا  ركج قطار المجتمع  (كالطاعكف األسكد)

حيحة حف الكايرة، لػ. عف قضبانو الصَّ ااف ‘‘كاف ىذا الكاقع بأكزاره يقـك بعممية الشَّ
. ، كب اصو أنَّو عاش ىذا الكاقع في أسكأ مستكياتو في المستكػ السياسي’’َ ْمُدكف 

المكسكعّي، كرصيده في الفقو الحضارّؼ اإلسبلمّي ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘ككاف تراث 
انو إلى العككؼ عمى تقعيد كسائل ال ركج مف ىذا الكاقع- كالكعي التاري ّي  ... يشدَّ

كىذا يقتضي استيعابو الكاير لممعطيات القرانيَّة، التي قدَّمت رصيدًا . إنَّو فقيو كُمفتٍ 
اِبقة، صعكدًا كانكساراً  . 1كايرًا ألحكاؿ األمـ السَّ
 
 
 
 
 
 

ْمُدون ‘‘النظريَّة االجتماعيَّة لـ- المبحث الثاني  ’’ ابن خَخ

: تمينـــد

ْمُدون  مَخة ابن خَخ دِّ : محتويات ُمقَخ
َمة ااف َ ْمُدكف )    تطمق  ؿ مف سبعة المجمدات التي يتألَّف  (ُمَقدِّ عمى المجمد األكَّ

كتاب الِعَار  كديكاف الماتدأ كال ار في أياـ العرب كالعجـ كالاربر كمف ‘‘منيا 
، كيشتمل ىذا (1868حسب طبعة اكالؽ سنة )، ’’عاصرىـ مف ذكؼ السمطاف األكار

:  المجمد عمى ما يمي
. كتقع في نحك سبع صفحات: ُ طبة الكتاب أك ديباجتو أك افتتاحيتو-  واًل 

- بعد حمده هللا كالصبلة كالسبلـ عمى رسكؿ هللا - كقد عرض فييا الُمؤلِّف 
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لبحكث المؤر يف مف قامو، كذكر طكائفيـ ، ككجكه النقص في بحكثيـ، كأشار 
كبيف طريقتو  (كتاب الِعَار)إلى األسباب التي دعتو إلى تأليف الكتاب كمو 

كأقسامو، ك تـ ىذه االفتتاحيو اإىداء ُنس ة مف الكتاب إلى أمير المؤمنيف 
سمطاف المغرب األقصى مف )أاي فارس عاد العزيز اف أاي الحسف المريني 

. ، كىي النس ة التي أتـ تحريرىا بمصر(ىػ799 إلى سنة 796سنة 
مة في فضل التاريخ كتحقيق مذاىبو كاإللماع لما يعرض - ثانيًا  الُمقدِّ

كتقع في نحك ثبلثيف : لممؤر يف مف المغالط كاألكىاـ كذكر شيء مف أسباايا
. صفحة، كعنكانيا نفسو ُمكّضح لما تشتمل عميو

الكتاب األكؿ في طايعة الُعْمراف في ال ميقة، كما يعرض فييا مف - ثالثًا 
كيقع في نحك ستمائة ك مسيف صفحة، : الادك كالحضر مف العمل كاألسباب
يو اآلف َمة ااف َ مُدكف : "كىك القسـ الرئيسي فيما ُنسمِّ كيشتمل  عمى ما ". ُمَقدِّ

: يأتي
تمييد يقع في نحك سبعة صفحات تكمَّـ  فييا كذلؾ عف التاريخ  .1

كمكضكعو كأسباب ال طأ في ركاية حكادثو، كاألسباب التي دعتو إلى 
البحث الذؼ يتضمنو ىذا الكتاب األكؿ مف مؤلفو، كبيف البحكث 
. الستة الرئيسية التي يشتمل عمييا ىذا الكتاب كمكضكع كل بحث

ستة بحكث رئيسية تدرس ظكاىر االجتماع اإلنساني سمَّاىا ااف  .2
 :َ مُدكف فصكاًل، كىي

  ؿ كيشتمل : في الُعْمراف البشِرّؼ عمى الجممة- "الباب األكَّ
مات َمة االكلي :عمى ست ُمقدِّ في أفَّ االجتماع : الُمقدِّ
مات الثانية إلى ال امسة. اإلنسانّي ضركرؼ  في : كالُمقدِّ

بحكث جغرافية كأثر الائية الجغرافية في ألكاف البشر 
مة السادسة في الكحي . كأ بلقيـ كطرؽ معاشيـ كالُمقدِّ

كالرؤيا كفي أصناؼ المدركيف لمغيب مف البشر بالفطرة أك 
. الرياضة كفي حقيقة الناكءة كالرؤية كالكيانة كالعراقييف

 .كيقع ىذا الباب في نحك تسعيف صفحة
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  في الُعْمراف الادكؼ كاألمـ الكحشيَّة كالقبائل- الباب الثاني :
كتعرض . كيشتمل عمى تسعة كعشريف فصبًل فرعّياً 

الفصكؿ العشره األكلى مف ىذا الباب لمشعكب الادكيَّة 
. كنشأتيا كبعض شئكنيا االجتماعيَّة كأصكؿ المدنيات

كتعرضت الفصكؿ التسعة عشر األ يرة لطائفة مف ُنُظـ 
كيقع ىذا . الحكـ كالسياسة المتعمقة بالشعكب الادكيَّة كغيرىا

 .الباب الثاني كمَّو في نحك أربعيف صفحة

  في الدكؿ العامَّة كالممؾ كال بلفة كالمراتب - الباب الثالث
كيشتمل عمى أربعة كثبلثنيف فصبًل تعرض : السمطانية

كيقع ىذا الباب كمو . جميعيا لنظـ الحكـ كشئكف السياسة
 .في نحك مائتي صفحة

  في الامداف كاألمصار كسائر الُعْمراف - الباب الرابع
كيشتمل عمى اثنيف كعشريف فصبًل فرعيًا تعرض لنشأة 

المدف كاألمصار  كمكاطف التجمُّع اإلنساني كما تمتاز بو 
المدف عف غيرىا مف م تمف الكجكه الُعْمرانيَّة كاالجتماعيَّة 

كيقع ىذا الباب في نحك أربعيف . كاالقتصادّية كالمغكّية
 .صفحة

  في المعاش ككجكىو مف الكسب - الباب ال امس
كيشتمل : كالصنائع كمايعرض في ذلؾ كّمو مف األحكاؿ

عمى ثبلثة كثبلثيف فصبًل فرعيًا، كيقع في نحك  مسيف 
 .صفحة

  في العمـك كأصنافيا، كالتعميـ كطرقو - الباب السادس
: كسائر كجكىو كما يعرض في ذلؾ كمو مف األحكاؿ

كيشتمل  عمى كاحد كستيف فصبًل فرعّيًا تعرض لم تمف 
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كما ... فركع العمـك كالفنكف كاآلداب كنظـ التربية كالتعميـ 
 .1إلى ذلؾ كيقع ىذا الباب في نحك مائتيف كعشريف صفحة

: (عمم االجتماع )’’ عمم الُعْمران البشِر ّ ‘‘األسباب التي دعتو لمتبشنر بقيام 
:  عف شكل الدراسات السابقو عميو كأسمكبيا’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘عدـ رضاء  -  والً 

- في دراستيـ لمظكاىر االجتماعيَّة ’’ ااف َ مُدكف ‘‘سمؾ الباحثكف مف قال 
طرقًا ت تمف ا تبلفًا جكىرّيًا عف الطرؽ التي سمكيا عمماء الطايعة كالرياضة 
في دراستيـ لظكاىر عمكميـ، كاتجيكا في عبلجيا إلى طرؽ غير عممّية كال 

. ت ضع لقكانيف، كال تؤدؼ إلى الكشف عف طايعتيا
: كترجع الطرؽ التي سمككىا في دراسة ىذه الظكاىر إلى ثبلث طرؽ 

اّلتي يقتصر أصحاايا عمى كصف الظكاىر : الطريقة التاري ية ال الصة .1
االجتماعيَّة كبياف ما كانت عميو كما ىي عميو ادكف أف يحاكلكا 

است بلص شيء مف ىذا الكصف فيما يتعمق بطايعة الظكاىر كقكانينيا، 
كقد اتبع ىذا األسمكب جميع المؤر يف قال ااف َ ْمُدكف؛ ففي ثنايا 

دراستيـ لمسائل التاريخ العاـ يتعرضكف لمحديث عف الظكاىر االجتماعيَّة 
كُنُظـ األسرة كالتربية كالّمغة كما إلى ذلؾ، فيصفكف ما كانت عميو في 

.  المجتمع الذؼ يدرسكف تاري و
كىي التي تقّررىا الظكاىر االجتماعيَّة، كبياف : طريقة الدعكه إلى المبادغ .2

محاسنيا كترغيب الناس فييا، كحثيـ عمى التمسؾ ايا، كتحذيرىـ مف 
 .كىذه ىي الطريقة التي سمكيا عمماء الديف كال طابة. تعّدؼ حدكدىا

الطريقة التي سمكيا بعض الباحثيف مف قال ااف َ ْمُدكف في دراسة  .3
الظكاىر االجتماعيَّة ىي التي يكّجو أصحاايا كل عنايتيـ إلى ما ينبغي 

أف تككف عميو الظكاىر االجتماعيَّة بحسب المبادغ المثالّية التي يرتضييا 
فقد  (آراء أىل المدينة الفاضمة)في كتابو ’’ الفارااي‘‘كل منيـ كما فعل 
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عمل ىؤالء في بحكثيـ عمى اياف ما ينبغي أْف يككَف عميو المجتمع في 
 .م تمف ظكاىره االجتماعيَّة حتي يككف مجتمعًا فاضبلً 

رغبة ااف َ مُدكف في معالجة الظكاىر االجتماعيَّة بصكرة جديدة كالنظر - ثانيًا 
. إلييا مف  بلؿ منظكر فكرؼ مغاير لما كاف سائدًا في عصره

  يقرر ااف َ مُدكف اف كثيرًا مف المسائل التي يعالجيا عمـ الُعْمراف قد تعرضت 
ليا طائفة مف العمـك كالدراسات اال رػ كلكنيا لـ تدرس انفس الطريقة التي 
يعنييا، كال لنفس الغرض الذؼ يقصد اليو؛ فإذا كانت أصكؿ الفقو مثبًل قد 
كلكف . تعرَّضت لممسائل التشريعية فإّنما كانت غايتيا أف تشرح األصكؿ الفقييَّة
لـ يذىب أحد مف السابقيف إلى شرح المسائل التشريعية عمى أنَّيا ظاىره 

ذا كانت المباحث السياسيَّة كالكبلميَّة قد عرضت مسائل تتعمق . اجتماعيَّة كا 
بال بلفة كضركرة كجكد الحككمة مف حيث ككنيا نظامًا دينيًا، كلكف لـ يذىب 

أحد مف ىؤالء الباحثيف إلى تفسير ال بلفة أك الحككمة اكصفيا ظاىرة اجتماعيَّة 
.  ليا أسباايا العميقة في طايعة االجتماع اإلنساني

ىذا مف ناحية كمف ناحية أ رػ رفض ااف َ مُدكف أف تدرس الظكاىر االجتماعيَّة 
كلكف الَّذؼ يؤدؼ إلى الكشف . لمجرد كصفيا أك لاياف ما ينبغي أف تككف عميو 

عف طايعتيا كاألسس التي تقـك عمييا كالقكانيف التي ت ضع ليا؛ أؼ تدرس كما 
.  1يدرس العمماء ظكاىر الفمؾ كالطايعة كالكيمياء، كما إلى ذلؾ مف مسائل العمـك

مُدون من إنشاء عمم االجتماع : غاية ابن خَخ
أمَّا فيما يتعمق باألغراض التي كاف ااف َ مُدكف يرمي إلييا مف إنشاء عمـ 

.  أغراض مباشرة، كأغراض غير مباشرة: االجتماع، فيي نكعاف
كاالغراض المباشرة ىي أغراض نظرية تتم َّص في ضركرة الكشف عف طايعة 

ذا . الظكاىر االجتماعيَّة ككظائفيا، كالكقكؼ عمى القكانيف التي ت ضع ليا كا 
كانت الحقائق االجتماعيَّة ُتست دـ احيانًا المتحاف حقائق عمـك أ رػ كالتاريخ 

كال ُيقمل ذلؾ مف شأنيا في أّنيا . مثبًل، غير أنَّيا في ذاتيا غايو أصيمة شريفة
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أؼ أنَّيا مكضكع عمـ . تطمب لذاتيا بعيدًا عف غايات الحياة العممية كمطالايا
.  نظرؼ ُمستقل في ذاتو كلذاتو

 أما األغراض غير المباشرة، فتتم ص في االنتفاع بحقائق االجتماع كقكانينو في 
أؼ أفَّ ثمرة عمـ االجتماع ىي تصحيح . تصحيح حقائق التاريخ كتعميل حكادثو

عمى ت ميص البحكث التاري ية ’’ ااف َ مُدكف ‘‘كألف حرص . األ بار التاري ية
دعاه إلى إنشاء أداة يستطيع بفضميا الباحثكف - مف األ بار الكاذبة كال اطئة 

أف يمتحنكا الحقائق التاري ية كُيميزكا ايف ما يحتمل الصدؽ أك الكذب كبيف 
كلذلؾ قاـ اإنشاء . الممكف كالمستحيل مف الحكادث المتعمقة بشئكف الُعْمراف

غير . الدراسة االجتماعيَّة كحاكؿ ىك نفسو الكشف عف قكانيف االجتماع اإلنساني
كفي ىذا . أفَّ ىذه الغاية ُتعتار غايًة ُمضافة بالنسبة لمغايات التي اشرنا إلييا

ف كانت مسائمو في ذاتيا كفي ا تصاصيا : "... الصدد يقكؿ ااف َ مُدكف  كا 
.  1شريفة كلكف ثمرتو تصحيح األ بار كىي ضعيفة

’’: عمم الُعْمران البشِر ّ ‘‘
ىك الُعْمراف؛ أؼ الحياة االجتماعيَّة لمبشر ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘لػ (العمـ الجديد)مكضكع 

" ، أك " المدنية"كفي األدب تترجـ كممة الُعْمراف بكممة . في جميع ظكاىرىا
الذؼ " الَمَدِنيَّة"، كالمعنى  التاري ي االجتماعي المعاصر الصطبلح  "الحضارة

 ال –يعني المقكمات االجتماعيَّة كالسياسية كالثقافية لممجتمع في طكر ُمحدد 
لمُعمراف، كال يكافق مفيـك ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘يطااق ذلؾ المحتكؼ الذؼ كضعو 

؛ ألفَّ الُعْمراف ليس نتيجة، كلكنو نفس العممية ال اصة "الحضارة" اصطبلح 
. بالنشاط الحيكؼ لممجتمع

، كىي في رأينا أكثر مطابقة "الحياة االجتماعيَّة"كالترجمة الحرفّية لبلصطبلح ىي 
. ’’ااف َ ْمُدكف ‘‘لمفيـك الُعْمراف عند 
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مة" إلى تحديد كممة الُعْمراف في ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘ كيصل  بالشرح المباشر " المقدِّ
لمعني االصطبلح، فالُعْمراف ىك الّتساُكف كالتناُزؿ في ِمصٍر أك حمَّة لؤلنس 

.  1بالعشير، كاقتضاء الحاجات، لما في طباعيـ مف التعاكف عمى المعاش
مات" الُعْمراف البشِرؼّ " أبحاثو في ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘استيل  .  بست ُمقدِّ

تحدث في األكلى منيا عف ضركرة االجتماع كقياـ السمطة، كتحدَّث في الثانية 
تأثير اليكاء في ألكاف البشر " ، كفي الثالثة عف "قسط  الُعْمراف في األرض"عف 

، "، كتحدث في الرابعة عف أثر اليكاء في أ بلؽ البشر..."كالكثير مف أحكاليـ 
ا تبلؼ احكاؿ الُعْمراف في ال صب كالجكع كما ينشأ مف "كشرح في ال امسة 

مة السادسة فقد  ّصصيا "ذلؾ مف اآلثار في أاداف البشر كأ بلقيـ ، أما الُمقدِّ
.  2لمحديث عف أصناؼ المدركيف لمغيب مف البشر بالفطرة أك الرياضة

في االجتماع البشِرّؼ؛ الادَّ أف نتعرض ليذه ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘كحتَّي نفيـ نظرية 
مات بالتفصيل    الُمقدِّ

َمة األولى  : الُمقدِّ


:  ضركرة االجتماع كقياـ السمطة- المادأ األكؿ 
االنساف مدني :اف االجتماع االنساني ضركرؼ كيعار الحكماء عف ىذا بقكليـ 

بالطبع، أؼ الاد لو مف االجتماع الذؼ ىك المدينو في اصطبلحيـ، كىك معني 
كبيانو اف هللا سبحانو  مق االنساف كركبو عمي صكرة اليصح حياتيا . العمراف

كبقاؤىا اال بالغذاء كىداه الي التماسو بفطرتو كبما ركب فيو مف القدره عمي 
تحصيمو اال اف قدرة الكاحد مف البشر قاصرة عف تحصيل حاجتو مف ذلؾ الغذاء 

كلك فرضنا منو اقل ما يمكف فرضو كىك قكت . غير مكفية لو بمادة حياتو منو
يـك مف الحنطو مثبل، فبل يحصل اال بعبلج كثير مف الطحف كالعجف كالطاخ، 

ككل كاحد مف ىذه االعماؿ الثبلثو يحتاج الي مكاعيف كاالت ال تتـ اال بصناعات 
كيستحيل اف تفي اذلؾ كمو اك ابعضو قدرة ....متعدده مف حداد كنجار كفا كرؼ 

                                                 
1
راٌانجشر٘فٙيمذيّثٍخهذٌٔ،انٓٛئخانًصرّٚانؼبيّنهكزبة، ًْ ضُؼزٛالَبثبرطٛمب،ررعًّػٍانرٔضّٛرضٕاٌاثراْٛى،انؼُ

156،ص1986
2
113دمحمػبثذانغبثر٘،يرعغضبثكص 



ـ45

 

الكاحد، فبل اد مف اجتماع القدر الكثير مف ااناء جنسو ليحصل القكت لو كليـ، 
ككذلؾ يحتاج كل .فيحصل بالتعاكف قدر الكفايو مف الحاجو الكثر منيـ باضعاؼ

كاحد ايضا في الدفاع عف نفسو الي االستعانو بااناء جنسو الف هللا سبحانو لما 
ركب الطباع في الحيكانات كميا كقسـ القدر اينيا جعل حظكظ كثير مف 

الحيكانات العجـ مف القدرة اكمل مف حع االنساف، فقدرة الفرس مثبل اعظـ بكثير 
مف قدرة االنساف، ككذا قدرة الحمار كالثكر كقدرة االسد كالفيل اضعاؼ مف 

. 1قدرتو
ر  ىنا أفَّ االجتماع البشِرّؼ ضركرؼ؛ فحاجة اإلنساف إلى ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘  ُيقرِّ

الطعاـ كما يستمـز إعداده مف عمميات شاقة كمتعددة، كحاجتو إلى الدفاع عف 
كلكف . قد عمماه التعاكف في سايل اناء المجتمع- النفس ضد الحيكانات األ رػ 

الحياة االجتماعيَّة كجدت  طرًا آ ر مف اإلنساف نفسو، كىك يصدر عما تنطكؼ 
كمف ثـ ىداه ما ُركِّب فيو مف فكر . عميو فطرتو مف العدكاف عمى ا يو اإلنساف

كسياسة إلى أف ي ترع الدكلة ليكبح ايا جماح عدكانو مف حيث ىك حيكاف، كمف 
ُيارىف عمى أفَّ االجتماع اإلنساني ضركرّؼ ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘ىنا يتاّيف لنا أفَّ 
: بالدليميف اآلتييف

ؿ .1 إفَّ اإلنساف مضطر إلى التعاكف مع اني جنسو لمحصكؿ عمى : الدليل األكَّ
قدرة الكاحد مف  البشر قاصره عف : "الغذاء الذؼ يحتاج اليو كفي ىذا يقكؿ

فبل ادَّ مف اجتماع الفرد الكاير مف أاناء ..... تحصيل حاجتو مف الغذاء
".  جنسو ليحصل القكت لو كليـ

ؼ : الدليل الثاني .2 إفَّ اإلنساف مضطر إلى االستعانة بأاناء جنسو لدفع تعدِّ
كما أفَّ الكاحد مف البشر ال : "كيقكؿ في ىذا الصدد. الحيكانات األ رػ عميو

تقاـك قدرتو قدرة الكاحد مف الحيكانات العجـ سيما المفترسة، فيك عاجز عف 
ىا بالجممة؛ فبلاّد في ذلؾ كمو مف تعاكف عميو بأاناء جنسو .  2"مدافعتيا كصدِّ

:  ضركرة كجكد كازع في كل اجتماع- المادأ الثاني 
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ثـ اف ىذا االجتماع اذا حصل لمبشر كما قررناه كتـ عمراف العالـ ايـ، فبل اد مف )
كليست .كازع  يدفع بعضيـ عف بعض لما في طباعيـ الحيكانيو مف العدكاف كالظمـ

الة السبلح التي جعمت دافعة لعدكاف الحيكانات العجـ عنيـ كافية في دفع العدكاف 
فبل اد مف شئ ا ر يدفع عدكاف بعضيمـ عف . عنيـ، النيا مكجكدة لجميعيـ

بعض، كال يككف مف غيرىـ لقصكر جميع الحيكانات عف مداركيـ كالياماتيـ، فيككف 
ذلؾ الكازع كاحد منيـ يككف لو عمييـ الغمبو كالسمطاف كاليد القاىره حتي اليصل احد 

. 1(.....الي غيره يعدكاف، كىذا ىك معني الممؾ
أفَّ االجتماع اإلنساني ضركرؼ لئلنساف يضيف  إلى ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘ بعد أف يرػ 

ذلؾ أنَّو الاّد مف كجكد كازع ايف البشر لكي يستقيـ ىذا االجتماع كيمتنع عدكاف 
يعتار ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘بعض الناس عمى بعضيـ؛   مف ىذا المادأ يتضح لنا أفَّ 

. الكازع الٌمتمثِّل في الحاكـ القكؼ الظاىر ىكاألساس الذؼ يقـك عميو الممؾ كالدكلة
في االجتماع كمنشأ الحكـ يمكف أف ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘   كاآلف بعد عرضنا لرأؼ 

: ، ىمامبد ننُنم ِّصو في 
. ضرور   (الُعْمران)االجتماع اإلنساني  .1
. ال بّد من وجود وازع؛ ألن العدوان من سبيعة البشر .2

مات فيي تبحث في طايعة العكامل - الثانية، كالثالثة، كالرابعة، كال امسة : أمَّا الُمقدِّ
ر ا تبلؼ أقاليـ . الماديَّة التي تؤثر في حياة الناس أفرادًا كجماعات فيي تفسِّ

المعمكرة في درجة ُعمرانيا، كا تبلؼ المظاىر الُعْمرانية في االقميـ الكاحد، ثـ 
. 2ا تبلؼ األحكاؿ الجسمية كالنفسية كالعقمية لؤلفراد كالجماعات

مزيد عنايتو إلى دراسة مظاىر التفاعل ايف اإلنساف ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘   فقد كجو 
كالايئة كالطايعة، كىي ما يطمقكف عميو في الكقت الحاضر اسـ االيككلكجيا اإلنسانية 
كىي إحدػ فركع الدراسات االجتماعيَّة المتصمو بالائية االجتماعيَّة كالتي ُيطمق عمييا 

، كالتي ُتعنى ادراسة أشكاؿ التجمعات كعدد الكحدات (المكرفكلكجيا)عادة مصطمح 
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كتكزيعات السكاف، كتيتـّ ادراسة تبايف ىذه األشكاؿ كالكحدات، كتتبع أثر العكامل 
. 1الطايعية في النظـ االجتماعيَّة

كمف ذلؾ نراه يؤكد أفَّ الايئة الجغرافيَّة ذات أثر كاير عمى الحياة االجتماعيَّة؛ فيي "
زراعة أك صناعة أك صيد أك : ُتشكِّل نكع المجتمع ادكيِّا أك حضريِّا، كنكع الحرفة

فالشرؽ العربي أحسف مناطق . تجارة، ال كأ بلؽ الناس، كطباعيـ كبيكتيـ كأزيائيـ
ديد في الشماؿ كمف .  2"العالـ؛ ألنو معتدؿ ايف الحرارة الزائدة في الجنكب، كالارد الشَّ

متو عف أثر المناخ في أمزجة الناس كطرؽ ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘ذلؾ يحدثنا  في مقدِّ
معيشتيـ كطريقة سمككيـ، فيك يرػ أفَّ درجة الحرارة في األقاليـ ُتؤّثر في كثافة 

فراط الحّر يفعل في اليكاء تجفيفًا كيبسًا يمنع مف التككيف : "السكاف فيقكؿ إذ ... كا 
... ثـ إذا ماؿ رأس السرطاف عف سمت الرؤس ... التككيف ال يككف إال بالرطكبة 

كيتزايد ... فيككف التككيف... نزلت الشمس عف المسامتة، فيصير الحّر إلى االعتداؿ 
كلذلؾ كاف ... فينقص التككيف كيفسد ... عمى التدرج إلى أف يفرط الارد في شدتو 

الُعْمراف في اإلقميـ األكؿ قميبًل، كفي الثاني متكسطًا العتداؿ الحر، كفي الثالث كايرًا 
.  3"انقصاف الحرّ 

مة تحت عنكاف ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘كما يقكؿ  : " (أثر اليكاء في أ بلؽ البشر)في الُمقدِّ
إذا كاف اليكاء سا نًا فإنَّو يبعث عمى الّنُشكء، كيككف السكاف أسرع استجابة لدكاعي 

أما سكاف التمكؿ الباردة فترػ أىميا مطرقيف إطراؽ ... الفرح كالسركر كأكثر انبساطاً 
ح ىذه العبارة أثر المناخ في مزاج . 4..."الحزف، كيفرطكف في نظر العكاقب فُتكضِّ

الناس أكاًل كفي سمككيـ ثانيًا؛ فسكاف المناطق الحاّرة أك األكثر ميبًل إلى الحرارة 
يميمكف إلى الدعابة كالمرح، يست ّفيـ الطرب، كتفيض مشاعرىـ في حديثيـ كفي 

أمَّا سكاف المناطق الباردة فإنيـ ُمتحّفظكف ال ُيظيركف مشاعرىـ . طريقة تعايرىـ
يتميَّزكف بالتداَّر كالتداير في - نظرًا لقسكة ظركفيـ المنا ية - كما أنَّيـ . بسيكلة

.  5األمكر المعيشيَّة
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إلى ىذه المؤثرات الطايعية مؤثرات أ رػ، كىي ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘     ُيضيف 
ااف ‘‘كقد عالج . الظكاىر االجتماعيَّة، كىي ظكاىر ينتجيا المجتمع كُينِشئيا

ف كاف لـ يطمق عمييا ىذه التسمية، ’’ َ ْمُدكف  كثيرًا مف ىذه الظكاىر االجتماعيَّة كا 
 ظكاىر الُعْمراف ىي ما ّ  َإف: "فقد اكتفي بضرب أمثمة ليا في الُمقّدمة عندما قاؿ

يتعمق بالتكحش كالتآنس كالعصايات، كالصراع ايف الشعكب، كما ينشأ عف ذلؾ مف 
قياـ المدف كالممؾ كالدكؿ كمراتايا، كالطرؽ التي يسير عمييا األفراد في كسب أرزاقيـ 

كفي تربية أكالدىـ كفي تحصيل عمكميـ، كسائر ما يحدث مف ظكاىر كأحكاؿ في 
.  1"ذلؾ الُعْمراف البشِرّؼ بطايعة الحاؿ

أفَّ الظكاىر االجتماعيَّة ال تكجد ُمنفصمة اذاتيا، ال ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘   كقد الحع 
ىي كل متماسؾ األجزاء ككحدة حّية تتفاعل عناصرىا، كتتشابؾ آثارىا؛ فينتج عف 

بأف ىاتيف الطائفتيف : "كيضيف قائبلً . ذلؾ ما يسمي بالدكافع كالتيارات االجتماعيَّة
مف الظكاىر ال تعمل إحداىما مستقمة عف األ رػ، كلكنيما تتحداف اتحادًا كثيقًا، 

. 2"كيرتبطاف في النتائج ارتباطًا شديدًا كمعقداً 
أفَّ مف أىـ ال كاص التي تمتاز ايا الظكاىر االجتماعيَّة ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘   كيرؼ 

ككنيا ال تجمد عمى حاؿ كاحدة، ال ت تمف أكضاعيا با تبلؼ المجتمعات كاألمـ 
كتصدؽ ىذه الحقيقة عمى . كالشعكب، كت تمف في المجتمع الكاحد با تبلؼ العصكر

شئكف السياسة كاالقتصاد كاألسرة كالقضاء كسائر أنكاع الظكاىر االجتماعيَّة، حتي 
في ما يتعمق منيا بشئكف األ بلؽ كمقياس ال ير كالشر كالفضيمة كالرزيمة؛ فما يككف 

ككثيرًا ما ي تمف الحكـ  مف الكجية .  يرًا في مجتمع قد يككف شرًا في مجتمع آ ر
. ال مقيو عمى الشيء الكاحد في ُأمَّة ما با تبلؼ عصكرىا

ره  في ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘  كىذا ىك ما فطف إليو  كجعمو أساس بحكثو في االجتماع كقرَّ
إفَّ أحكاؿ العالـ كاألمـ كعكائدىـ كنحميـ ال تدـك عمى كتيره : "أكضح عباره، إذ يقكؿ

كاحده كمنياج مستقر، إنَّما ىك ا تبلؼ عمى األيَّاـ كاألزمنة كانتقاؿ مف حاؿ إلى 
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 فكذلؾ يقع في اآلفاؽ ،ككما يككف ذلؾ في األش اص كاألكقات كاألمصار. حاؿ
.  1" كاألقطار كاألزمنة كالدكؿ

رىا كعدـ ثباتيا ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘كيرػ  أفَّ الغفمة عف طايعة الظكاىر االجتماعيَّة كتطكُّ
عمى حاؿ كاحدة كل ذلؾ  ميق أف يكقع الباحث في الّذلل كُيحيد بو عف قصد 

كالقياس كالمحاكاة : "أيَّما عناية إذ يقكؿ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘كىذا ىك ما ُعِني . السايل
لئلنساف طايعة معركفة، كمف الغمط غير مأمكنة ت رجو مع الذىكؿ كالغفمة عف 

فربما سمع السامع كثيرًا مف أ بار الماضيف كال يفطف . قصده كتعكج بو عف مرامو
لما كقع مف تغير األحكاؿ كانقبلايا، فيجرييا ألكؿ كىمة عمى ما عرؼ كيقيسيا بما 

’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘كضرب . 2"كقد يككف الفرؽ اينيما كايرًا فيقع في ميكاة الغمط. شيد
فمف ىذا الباب ما ينقمو المؤرِّ كف مف : "مثااًل ليذه األ طاء مف جراء ذلؾ فقاؿ

اج‘‘أحكاؿ  ، كأفَّ أباه كاف مف المعمميف مع أفَّ التعميـ ليذا العيد مف جممة ’’الحجَّ
كال يعممكف أفَّ التعميـ صدر .. الصنائع المعاشية البعيدة عف اعتذاز أىل العصاية

نَّما كاف نقبًل  لما سمع . اإلسبلـ كالدكلتيف لـ يكف كذلؾ كلـ يكف بالجممة صناعة، كا 
فكاف أىل األنساب كالعصاية . مف الشارع كتعميًما لما جيل الديف عمى جية الببلغ

 (صمي هللا عميو كسمـ)ىـ الذيف يعممكف كتاب هللا كسّنة نايو - الذيف قامكا بالممة 
عمى معني التاميغ الجارّؼ ال عمى كجو التعميـ الصناعّي؛ إذ ىك كتاايـ المنّزؿ عمى 
رسكلو منيـ كبو ىدايتيـ، كاإلسبلـ دينيـ، قاتمكا عميو كقتمكا، كا تصكا بو مف ايف 
األمـ كشرفكا، فيحرصكف عمى تاميغ ذلؾ كتفييمو لؤلمَّة، ال تصدىـ عنو الئمة 

كبار أصحابو مع كفكد  (ص)كيشيد لذلؾ بعث الناي . الكار، كال يزعيـ عاذؿ اآلنفة
فما استقر اإلسبلـ ... العرب يعممكنيـ حدكد اإلسبلـ كما جاء بو مف شرائع الديف

كاستحالت بمركر األّياـ . ككشجت عركؽ الممة، تتناكليا األمـ البعيدة مف يد أىميا
أحكاليا، ككثر استنباط األحكاـ الشرعية مف النصكص لتعدد الكقائع كتبلحقيا، 
فاحتاج ذلؾ إلى قانكف يحفظو مف ال طأ، كصار العمـ َمَمكة يحتاج إلى التعميـ، 

كانشغل أىل العصايَّة بالممؾ كالسمطاف، فدفع . فأصبح مف جممة الصنائع كالحرؼ
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لمعمـ مف قاـ بو سكاىـ، كأصبح حرفو لممعاش، كشم ت أنكؼ المترفيف كأىل 
السمطاف عف التصدؼ لمتعميـ، كا تص انتحالو بالمستضعفيف، كصار ُمنتحمو محتقرًا 

.  عند أىل العصايَّة كالممؾ
كمكانيـ مف عصاية العرب . كالحجاج اف يكسف كاف أاكه مف سادة ثقيف كأشرافيـ

كلـ يكف تعممو لمقراف عمى ما عميو األمر . كمناىضة قريش في الشرؼ ما عممت
ّنما كاف عمى ما كصفناه مف األمر األكؿ في  ليذا العيد مف أّنو حرفة  لممعاش، كا 

.  1اإلسبلـ
أمَّا الُمقّدمة السادسة فتبحث في إمكانية تأثير العكامل الركحّية في األفراد "

كلما كاف تأثير العامل الركحي يرجع في . كالجماعات كبياف كيفية ىذا التأثير كمداه
- الغالب إلى الكحي أك الناكة باعتباره إدراكًا فكؽ اإلدراؾ البشِرّؼ، كاف مف البلـز 

اياف حقيقة الناكءة، كتفصيل القكؿ في أصناؼ المدركيف - ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘في نظر 
تمامًا كما كاف مف البلـز ... لمغيب، كالنظر في صحو أك بطبلف ما يديعية ىؤالء 

.    2"في أحكاؿ البشر.... شرح تأثير المناخ كاليكاء كال صب 

: الُعْمران البدو  والحضر  
في ىذا الجانب أف أجياؿ الادك كالحضر طايعية، كأف الذؼ ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘   ُيقّرر 

يقرر طايعة المجتمع إنَّما ىك نكع المعاش كىك ي تمف في حالة الادك عنو في حالو 
اعمـ أفَّ ا تبلؼ األجياؿ في أحكاليـ إنَّما ىك با تبلؼ ِنحمتيـ مف : "الحضر، قاؿ

المعاش، فإفَّ اجتماعيـ إنَّما ىك لمتعاكف عمى تحصيمو كاالاتداء بما ىك ضركرؼ منو 
كنشيط قال الحاجي كالكمالي؛ فمنيـ مف يستعمل الفمح مف القراسة كالزراعة، كمنيـ 

مف ينتحل القياـ عمى الحيكاف مف الغنـ كالبقر كالمعز كالّنْحل كالدكد لنتاجيا 
كىؤالء القائمكف عمى الفمح كالحيكاف تدعكىـ الضركرة كالاد إلى . كاست راج فضبلتيا

الادك؛ ألنَّو متسع لما ال يسع لو الحكاضر مف المزارع كالفدف كالمسارح لمحيكاف كغير 
ككاف حيئنذ اجتماعيـ . فكاف ا تصاص ىؤالء بالادك أمًرا ضركريًا ليـ . ذلؾ

 إنَّما ىك بالمقدار –كتعاكنيـ في حاجاتيـ كمعاشيـ كعمرانيـ مف القكت كالكل كالدؼ 
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ثـ . الذؼ يحفع الحياة كيحصل امغة العيش مف غير مزيد عميو لمعجز عما كراء ذلؾ
إذا اتسعت أحكاؿ ىؤالء الممنتحميف لممعاش كحصل ليـ ما فكؽ الحاجة مف الغنى 

كالرَّفو، دعاىـ ذلؾ إلى السككف كالدعة، كتعاكنكا في الزائد عمى الضركرة، كاستكثركا 
مف األقكات كالمبلبس كالتأنق فييا، كتكسعة الايكت كا تطاط المدف كاألمصار 

ثـ تزيد أحكاؿ الرَّفو كالدعة، فتجيء عكائد الترَّؼ البالغة مبالغيا في التأنُّق . لمتحضر
في عبلج القكت كاستيجادة المطااخ كانتقاء المبلبس الفا رة في أنكاعيا مف الحرير 
حكاـ كضعيا في تنجيدىا كاالنتياء  كالديباج كغير ذلؾ كمعاالة الايكت كالصركح كا 
في الصنائع في ال ركج مف القكة إلى الفعل في غاياتيا، فيت ذكف القصكر كالمنازؿ 

كيجركف فييا المياه كيعالكف في صرحيا كيبالغكف في تنجيدىا، كي تمفكف في 
كىؤالء ىـ . استجادة ما يت ذكنو لمعاشيـ مف مماكس كفراش أك آنية أك ماعكف 

كمف ىؤالء مف ينتحل في . الحضر، كمعناه الحاضركف أىل األمصار كالامداف
معاشة الصنائع، كمنيـ مف ينتحل التجارة كتككف مكاسايـ أغنى كأرفو مف أىل الادك 
ألفَّ أحكاليـ زائدة عمى الضركرؼ، كمعاشيـ عمى نسبة كجدىـ، فقد تايَّف أّف أجياؿ 

.    1"الادك كالحضر طايعية الادَّ منيا كما قمنا
أفَّ المجتمع الادكّؼ كالحضرّؼ ضركريًا؛ ألنَّو مجتمع ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘  ليذا يرػ 

فيقكؿ في .  طايعي، كلكف المجتمع الادكؼ أقدـ مف المجتمع الحضرؼ كأصل لو
قد ذكرنا أفَّ الادك ىـ المقتصركف عمى الضركرؼ في أحكاليـ العاجزكف عما : " ذلؾ

كال شؾ . فكقو، كأف الحضر المقتنكف بحاجات الترؼ كالكماؿ في أحكاليـ كعكائدىـ
أّف الضركرؼ أقدـ مف الحاجي كالكمالي كسااق عمييما؛ ألفَّ أّكؿ مطالب اإلنساف 

ف شكنة . الضركرؼ، كال ينتيي إلى الكماؿ كالترؼ إال إذا كاف الضركرؼ حاصبلً 
.      2" الاداكة قال رقة الحضارة

: الخنر والشّر بنن البدو والحضر
أفَّ الادك أقرب إلى ال ير مف الحضر؛ كساب ذلؾ أفَّ النفس ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘ يرؼ 

 ، إذا كانت عمى الفطرة األكلى فيي مييَّئة لما يرد عمييا كينطبع فييا مف  ير أك شرٍّ
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راِنِو أك : "(ص)قاؿ رسكؿ  داِنِو أك ُينصِّ كل مكلكد ُيكلد عمى الفطرة، فأاكاه ُييكِّ
سانوِ  كبقدر ما ساق إلييما مف أحد ال مقيف تبعد عف اآل ر كيصعب عمييا ". ُيمجِّ
.  اكتسابو

فصاحب ال ير إذا سبقْت إلى نفسو عكائد ال ير كحصمت ليا ممكيتو بعد الشر 
. كصعب عميو طريقو، ككذا صاحب الشر إذا سبقت اليو ايضًا عكائده

 كأىل الحضر لكثرة ما يعانكف مف فنكف المبلذ كعكائد الترَّؼ كاإلقباؿ عمى الدنيا 
كالعككؼ عمى شيكاتيـ منيا، كقد تمكثت أنفسيـ بكثير مف مذمكمات ال مق كالشر، 
كبعدت عمييـ طرؽ ال ير كمسالكو بقدر ما حصل ليـ مف ذلؾ؛ حتي لقد ذىات 

عنيـ مذاىب الحشمة في أحكاليـ؛ فنجد الكثيػَر منيـ يقذعكف في أقكاؿ الفحشػاء في 
مجالسػيـ كبيف كارائيـ كأىل محارميـ، ال يصدُّىـ عنو كاذع الحشمة؛ لما أ ذتيـ بو 

ف كانكا مقاميف عمى . عكائد السكء في التظاىر بالفكاحش قكاًل كعمبلً  كأىل الادك كا 
الدنيا مثميـ؛ إاّل أّنو في المقدار الضركرّؼ ال في الترؼ كال في شيء مف أسباب 

الشيكات كالمَّذات كدكاعييا، فعكائُدُىـ في معامبلتيـ عمى ناتيا كما يحصل فيو مف 
أقل بكثير؛ فيـ أقرب - مذاىب السكء كمذمكمات ال مق بالنسبة إلى أىل الحضر 

إلى الفطرة األكلى، كأبعد عمَّا ينطبع في النفس مف سكء الممكات بكثرة العكائد 
. 1المذمكمة كقبحيا، فيسيل عبلجيـ عف عبلج الحضر كىك ظاىر

    كيشير كذلؾ إلى أفَّ أىل الادك أقرب إلى الشجاعة مف أىل الحضر؛ كالساب في 
ذلؾ أفَّ أىل الحضر ألقكا جنكبيـ عمى مياد الرَّاحة كالدعة، كانقمسكا في النعيـ 
كالترؼ كأككمكا  أمرىـ في المدافعة عف أمكاليـ كأنفسيـ إلى كالييـ كالحاكـ الذؼ 

كاستنامكا إلى األسكار التي تحكطيـ كالحرز . يسكسيـ، كالحامية التي تكلت حراستيـ
فيـ نمَّاركف آمنكف قد ألقكا . الذؼ يحكؿ دكنيـ فبل تييجيـ ىيعة كال ينفد  ليـ صيد

السبلح، كتكالت عمى ذلؾ منيـ األجياؿ كتنزلكا منزلة النِّساء كالكلداف؛ حتي صار 
كأىل الادك لتفرُّدىـ عف المجتمع كتكحُّشيـ في . ذلؾ  مقًا ينزؿ منزلة الطايعة

قائمكف بالمدافعة - الضكاحي كبعدىـ عف الحامية كانتبازىـ عف األسكار كاألاكاب 
فيـ دائمًا يحممكف . عف أنفسيـ، ال يكمكنيا إلى سكاىـ، كال يثقكف فييا بغيرىـ
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السبلح، كيتمفتكف في كل جانب في الطرؽ، كيتجافكف عف اليجكع إال غرارًا في 
المجالس كعمى الرحاؿ كفكؽ االقتاب، كيتكجسكف لمنبات كلييعات كيتفرَّدكف في القفر 

كالايداء، ُمدليف ابأسيـ، كاثقيف بأنفسيـ، قد صار ليـ البأس  مقًا كالشجاعة سجيَّة 
كساب  ذلؾ ما شرحناه؛ كأصمو أفَّ . يرجعكف إلييا متي دعاىـ داع كاستفدىـ صارخ

اإلنساف ااف عكائده كمألكفو ال ااف طايعتو كمزاجو الذؼ ألفو في األحكاؿ حتي صار 
كاعتار ذلؾ في اآلدمييف تجده كثيرًا .  مقًا كممكة كعادة تنزؿ منزلة الطايعة كالجامة

. 1صحيحًا، كهللا ي مق ما يشاء

 (الدولة)محور النظرية االجتماعيَّة - المبحث الثالث 
َـّ في ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘ىذه النظرة  الكميَّة إلى الُعْمراف البشِرّؼ قد مكَّنت      مف أف ُيم

دراساتو الُعْمرانية بكثير مف الظكاىر االجتماعيَّة؛ فقد حاكؿ استقصاءىا ااتداء مف 
كىك في كل ذلؾ يحاكؿ أف يبحث لكل ظاىرة مف .  شكنة الاداكة إلى رقَّة الحضػارة

الظكاىػر عف طاػعيا أك طايعتيا ال اصة، في نفس الكقت الذؼ يجتيد فيو في ربط 
.  األجزاء بالكل

’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘عند " كميَّة الُعْمراف"   كلكف يجب أف ال نذىب بعيدًا في تفسير 
ذا . فُنحمِّل آراءه ما ال تتحممو إفَّ الرجل كاف يصدر في مقاالتو عف المنطق القديـ كا 

كاف يتجاكز أحيانًا مادأ اليكيَّة كعدـ التنقاض، كينظر إلى الحكادث االجتماعيَّة مف 
ؾ بقكة بمادأ   بلؿ تناقضيا كانتقاليا مف حاؿ إلى حاؿ، فإنَّو مف جية أ رػ يتمسَّ

 حسب المنطق القديـ –كىكذا فكما أفَّ كل شيء في الكجكد .... (المادة كالصكرة)
تو االجتماع البشِرّؼ، كصكرتو الدكلة كلمَّا كانت . مادة كصكرة، فكذلؾ الُعْمراف مادَّ

كلة بالنسبة إلى الُعْمراف ىي  الصكرة ىي المقكمة لمشيء كبيا يتعيف كجكده، فكذلؾ الدَّ
مة لو، كالحافظة لكجكده ـّ فإفَّ كمية الُعْمراف عند . المقكِّ د ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘كمف َث تتجسَّ

. في الدكلة
كالدكلة كالسمطاف سكؽ لمعالـ ، "ىي السكؽ االعظـ اـ االسكاؽ كميا " إفَّ الدكلة 

كالُعْمراف انما يكثر " تجمب اليو بضائع العمـك كالصنائع كتمتمس فيو ضكاؿ الحكـ 
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كيذدىر حيث تككف الدكلة كالماء ي ضّر ما قرب منو، فما قرب مف األرض إلى أف 
ينتيي إلى الجفكؼ عمى البعد، كأيضًا أفَّ الحضارة في األمصار مف قايل الدكلة، 

َنيا ترسخ التصاؿ الدكلة كرسك يا ". كا 
ر  كلة ىي المحكر ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘لقد تصكُّ إذف الُعْمراف البشِرّؼ عمى أساس أفَّ الدَّ

الذؼ تدكر حكلو شئكف االجتماع كالييكل الذؼ يقـك عميو نسيج الحياة االجتماعيَّة؛ 
كلذلؾ كانت المسألو األساسية التي شغمت بالو كالتي تدكر عمييا أبحاثو  كدراساتو 

.    1كيف تنشأ الدكلة، ما ىي عكامل ازدىارىا كأسباب ىرميا؟: ىي
   فقياـ الدكلة ثمرة طايعية لُنُشكء االجتماع البشِرّؼ، كتطكر مكضكعي لمعمراف 

البشِرّؼ، كىك مف بعد ذلؾ نتاج ضركرؼ، كنتيجة حتمية لنشكء المجتمعات 
. 2اإلنسانية

ْمُدون ‘‘مفيوم الدولة عند  :  ’’ابن خَخ
انظريتو في العصايَّة ارتباًطا عضكيِّا؛ كلذلؾ ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘يرتبط مفيـك الدكلة عند 

كاف معنى الدكلة عنده ي تمف با تبلؼ الزاكية التي ينظر منيا إلى العصاّية 
ائدة اينيـ مف جية أك اينيـ كبيف العصايات  الحاكمة كرجاالتيا، كالعبلقات السَّ

ىي االمتداد المكانّي ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘فالّدكلة عند . ال اضعة ليـ مف جية ثانية
كمف ىنا يمكف تضيف آرائو فييا إلى قسميف ما يتناكؿ . كالزمانّي لحكـ عصاّية ما

امتداد الدكلة في المكاف، أؼ مدؼ نفكذىا كاتساع رقعتيا، كما يتناكؿ استمراىا في 
الزماف أؼ م تمف المراحل التي يجتازىا حكـ العصاية الحاكمة مف يـك استبلميا 

. 3السمطة إلى يـك  ركجيا مف يدىا
أفَّ ىنالؾ دعائـ تقـك عمييا الدكلة، كىذه الدعائـ ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘كبناء عمى ذلؾ يرػ 
العصاية، الفضيمة، كجكد دعكه دينية أك مادأ سياسي، ثـ : في نظره أربعة، كىي

صنف دكلة سابقو حّتى يتاح قياـ دكلة أ رػ عمى انقاضيا، كشرح كل عامل مف 
.   4ىذه العكامل بالتفصيل
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: العصبّية وقيام الدولة
األصل في معني العصاّية ىك الرابطة المعنكّية الَّتي تربط ذكؼ القربى كاألرحاـ 

كىذه الكممة  (الَعَصبة)بعضيـ ابعض؛ ادليل المُّغة العربيَّة ُتسمَّي ذكؼ الُقْربى باسـ 
بمعني  (العصابة)تّمت بصمة االشتقاؽ إلى كممة العصبة بمعنى الشد كالربط ككممة 

العصايَّة نزعة في اإلنساف كالبشر تؤّدؼ إلى ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘ىذا كقد اعتار . الرابطة
.    1االلتحاـ كاالتحاد ايف أفراد النسب الكاحد ألنَّيا تحمميـ عمى التعاضد كالتناصر

كمف . حـ طايعي في البشر إالَّ في األقل َكذلؾ أفَّ ِصمة الرّ : "’’ااف َ ْمُدكف ‘‘فيقكؿ 
فإفَّ , صمتيا النفرة عمى ذكؼ القربي كأىل األرحاـ أف يناليـ ضيـ أك تعيايـ ىمكة

القريب يجد فى نفسو غضاضة مف  ظمـ قريبو أك العداء عميو، كيكد لك يُحكؿ اينو 
كبيف ما يصمو مف المعاطب كالميالؾ، كىي نزعة طايعيَّة في البشر مذ كانكا فإذا 
كاف النسب المتكاصل ايف المتناصريف قريبًا جدًا بحيث جعل بو االتحاد كااللتحاـ 

ذا بعد النَّسب بعض . كانت الكصمة ظاىرة، فاستدعت ذلؾ بمجردىا ككضكحيا كا 
الشيء فربَّما ُتُنكِسَي بعضيا كيبقي منيا شيرة فتحمل عمى النصرة لذكؼ نسبو 

"......2 .
كليذا تمعب العصايَّة دكرًا كايرًا في الحياه االجتماعيَّة، ال تكاد تككف ىي حجر 

االجتماعيَّة كالسياسّية، كتتَّضح لنا أىميَّة نظرّية ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘الزاكية لكّل فمسفة 
مف حيث دكرىا في الحياه االجتماعيَّة مف ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘العصاّية في نظر 

: العبارات الكثيرة التي كردت عنيا في مقدمتو كمف أمثمتيا ما يمي
. العصايَّة تحمل األفراد عمى التعاُضد كالتناُصر كالمدافعة كالحماية كالمقاتمة .1
ِمْف ُاُنكَّة أك إقامة ممؾ أك "العصايَّة ضركرية في كل أمر يحمل الناس عميو  .2

َـّ بالقتاؿ عميو لما في طباع  دعكػ؛  إذ امكغ الغرض مف ذلؾ كمو إنَّما يت
 . البشر مف االستعصاء كال اد في القتاؿ مف العصاية

نَّما يككف بالعصاية .3  . الممؾ إنَّما يحصل بالتغمُّب كا 

ِئاسة ال تككف إال بالقمب، كالقمب إنَّما يككف بالعصاية .4  . الرَّ
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. ككل أمر يتجمع عميو. إفَّ العصاية ايا تككف الحماية كالمدافعة كالمطالبة .5
مف ىذه العبارات يتضح لنا أفَّ العصايَّة ليا دكر كاير في الممؾ كالرئاسة 

 .1إلى غير ذلؾ مف كظائف المجتمع... كالدفاع كالحماية كالمقاامة 

: كسنكتفي ىنا ااياف دكر العصايَّة بالنسبة لمدكلة
إفَّ الغاية الحقيقة التي تجرؼ الييا العصاية ىي الممؾ، كما إفَّ قكة العصايَّة تنزع 

يادة يرػ أفَّ الدكلة بالحقيقة الفاعمة في ’’ ااف َ ْمُدكف ’‘فػ. بطبعيا إلى الحكـ كالسِّ
الدكلة عمى ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘كياني . مدة الُعْمراف إنَّما ىي بالعصاية كالشككة

أساس مف الجماعة المتبلحمة المتماسكة التي تستشعر فيما اينيا التعاطف 
الُممانعة كالمدافعة عمى حّد " كالحميَّة المتبادلة كالمبادرة إلى مناصرة أعضائيا في 

كمف ثَـّ فإفَّ ... تعايره، كأفَّ ىذه الركح الجماعية ىي اساس القكة في العصاية
العصايَّة اّلتي تمتاز مف ايف العصايات العديدة بالتَّبلحـ سكاًء أكاف عف حقيقة أك 

ر تغمب سكاىا مف العصايات الَّتي ال تدانييا في ىذا المضمار، ال إفَّ  تصكُّ
ىنالؾ ايتًا دا ل العصاية نفسيا ىك الَّذؼ يقكد أعضاءىا في ميداف التسااق 

.  كالغزك كالحرب
 كىكذا الاد في تككيف الدكلة مف ظيكر الّزعامة المستندة إلى قكة العصاية؛ تمؾ 
الزَّعامة التي ينفرد ا صائصيا ايف العصاية التي تسكد غيرىا مف العصايات، 

كيتـ اناء الدكلة عمى ىذا النحك مف ذلؾ المزاج في . كتتكلَّى الّزعامة اينيا جميعاً 
العصايات التي تندمج بقكة عناصرىا غير المتكافئة في كياف ُمتماسؾ كفي شكل 

. 2اجتماعي كسياسي متنكع في السمطة مف الرأس حتي القاعدة
ح ’’  أفبلطكف ‘‘كلئف كاف الفيمسكؼ ىك مرشح  لرئاسة الجميكريَّة فإفَّ ُمرشَّ

كانت ش صية النَّاي الَّذؼ يضعو عمى رأس المدينة الفاضمة التي ’’ الفاراايّ ‘‘
. تحقق السعادة لسّكانيا

و اىتمامو إلى ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘ أمَّا  القايمة كالعشيرة عمى أنَّو ىك  (شيخ)فمقد تكجَّ
ح لمسيادة أّكاًل، كلمغمبة كالممؾ ثانياً  كلكفَّ ميما يكف مف أمر في مكضكع . المرشَّ
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كااف سينا في االىتماـ باالجتماع اإلنسانيَّ ’’ الفاراايّ ‘‘ك’’  أفبلطكف ‘‘ساق 
اكتشافو لمفكرة الجكىريَّة الَّتي ُيقيـ ’’ ااف َ ْمُدكف ’‘كُأسسو كدكاعيو، فإنَّنا نحفع لػ

كتمؾ ىي فكرة العصايَّة كركيزة أساسيَّة لمبقاء . عمييا اناَءه السياسي كاالجتماعيّ 
السياسيَّ كلمتفاعبلت السياسيَّة التي تنتيي بقياـ الدكلة بعد تفاعل طكيل ايف 

. 1عناصر اجتماعيَّة كحضريَّة كسياسية شتى
ىذا الّتفاعل ايف العصايات الُمفضي إلى قياـ الدكلة ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘كيعرض 

. إفَّ العصايَّة ايا تككف الحماية كالمدافعة كالمطالبة ككل أمر تجمع عميو: "فيقكؿ
منا أفَّ اآلدميف بالطايعة اإلنسانيَّة يحتاجكف في كل اجتماع إلى كازع كحاكـ  كقدَّ
َـّ  ال لـ َتِت يزع بعضيـ عف بعض، فبلادَّ أْف يككَف متغمبًا عمييـ اتمؾ العصايَّة كا 

كىذا التغّمب ىك الممؾ كىك أمٌر زائد عمى الرئاسة؛ ألفَّ الرئاسة . قدرتو عمى ذلؾ
كأمَّا الحكـ فيك . إنَّما ىي ُسؤدد كصاحايا متاكع كليس لو عمييـ قير في أحكامو

التغمُّب كالحكـ بالقير، كصاحب العصاّية إذا امغ إلى رتبة طمب ما فكقيا، فإذا 
ؤدد كاإلتباع ككجد السايل إلى التغّمب كالقيػر، ال يتركو ألّنو مطمكب  امغ رتبة السُّ

ـّ اقتدارىا عميو بالعصاّية اّلتي يككف ايا متاكعاً . بالنفس فالتقّمب الممكي . كال يت
. غاية العصاّية كما رأيت

دة، فبل اّد  ف كانت فيو ايكتات متفرقة كعصايات متعدِّ    ثـ إفَّ القايل الكاحد كا 
مف عصاية تككف أقكػ مف جميعيا تغمايا كتستتبعيا كتمتحـ جميع العصايات 

اّل كقع االفتراؽ المفضي إلى  فييا، كتصير كأّنيا عصاية كاحدة كارػ كا 
ـّ إذا حصل .2" َ َ ْ  َ َاْفُ  ااِّ ا  َّاَا بَ ْعَ ُ ْم بِ َ ْعٍ   ََّ َ َدِت اَاْ  ُ "اال تبلؼ كالتنازع   ُث

التغمُّب اتمؾ العصاية عمى قكميا طمات بطبعيا التغّمب عمى أىل عصاية أ رػ 
 كلكل كاحدة منيا التغمب .بعيدة عنيا، فإف كافأتيا أك مانعتيا كانكا أقتااًل كأقطاراً 

ف غماتيا كاستبقتيا . عمى حكذتيا كقكميا شأف القبائل كاألمـ الُمتفرِّقة في العالـ كا 
التحمت ايا أيًضا كزادت قكة في التغمب إلى قكتيا كطمات غاية مف التغمب 

كىكذا دائمًا حّتى تكافَئ بقّكتيا قكة الّدكلة . كالتحكـ أعمي مف الغاية األكلي كأبعد
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فإذا أدركت الدكلة في ىرميا كلـ يكف ليا ممانع مف أكلياء الدكلة أىل العصايات 
ف انتيت قّكتيا . استكلت عمييا كانتزعت األمر مف يدىا كصار الممؾ أجمع ليا كا 

ّنما قارف حاجتيا االستظاىر بأىل العصاّيات  كلـ يقارف ذلؾ ىـر الدكلة، كا 
انتظمتيا الّدكلة في أكليائيا تستظير ايا عمى مف يعف مف مقاصدىا، كذلؾ ممؾ 

كىك كما كقع لمترؾ في دكلة اني العباس كلصنياجة . آ ر دكف الممؾ المستاد
ككزناقة مع كتامة كلاني حمداف مع ممكؾ الّشيعة مف العمكّية كالعباسّية، فقد ظير 
أفَّ الممؾ ىك غاية العصاّية كأّنيا إذا امغت إلى غايتيا حصل لمقايمة الممؾ إّما 

ف عاقيا عف  باالستاداد أك بالمظاىرة عمى حسب ما يسعو الكقت المقارف لذلؾ، كا 
.  1امكغ الغاية عكائق كما تاّينو، كقفت في مقاميا إلى أف يقضي هللا بأمره

: الفضنمة
اف الفضيمو ك بلؿ ال ير دعائـ تاني عمييما الدكلة ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘ككذلؾ يرػ 

كما كاف الممؾ طايعًا لئلنساف لما فيو مف طايعة  االجتماع  ): فيقكؿ في ذلؾ 
كما قمناه ، ككاف اإلنساف اقرب إلى  بلؿ ال ير مف  بلؿ الشر باصل فطرتو 
كقكتو العاقمو الناطقة ، ألف الشر انما جاءه مف قايل القكؼ الحيكانية التي فيو ، 
كاما مف حيث ىك إنساف فيك إلى ال ير ك بللو اقرب كالممؾ كالسياسة كانا لو 

مف حيث ىك إنساف النيا لئلنساف  اصة ال لمحيكاف ، فاذا  بلؿ ال ير فيو ىي 
.  التي تناسب السياسة كالممؾ ، إذا ال ير ىك المناسب لمسياسة 

 كقد ذكرنا أفَّ المجد لو أصل يناني عميو كتتحقق بو حقيقتو كىك العصايَّة 
ذا كاف الممؾ غاية لمعصاّية فيك  كالعشير، كفرع يكمل كجكده كىك ال بلؿ، كا 

غاية لفركعيا متمماتيا، كىي ال بلؿ؛ ألّف كجكده دكف متمماتو ككجكد ش ص 
ذا كاف كجكد العصايَّة فقط مف . مقطكع األعضاء أك ظيكره عربانًا ايف الناس كا 

غير انتحاؿ ال بلؿ ألفَّ كجكد العصايَّة فقط مف غير انتحاؿ ال بلؿ الحميدة 
نقصًا في أىل الاكت كاألحساب فما ظنؾ بأىل الممؾ الذؼ ىك غاية لكل مجد 

كأيًضا فالسياسة كالممؾ ىي كفالة ل مق ك بلفة هللا في العباد . كنياية لكل حيٍّ 
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لتنفيذ أحكامو فييـ، كأحكاـ هللا في  مقو كعباده إنَّما ىي بال ير كمراعاة 
. المصالح

     فمف حصمت لو العصاية الكفيمة بالقدرة كآنست مف  بللو  بلؿ ال ير 
المناسبة لتنفيذ أحكاـ هللا في  مقو، فقد أسس في ال ير ك بللو مف الكـر كالعفك 

عف الزالت كاالحتماؿ مف غير القادر، كالقرػ لمضيف، كحمل الكل، ككسب 
المعدـ، كالصار عمى المكاره، كالكفاء بالعيد، كبذؿ األمكاؿ في صكف األعراض، 
دكنو ليـ مف  جبلؿ العمماء الحامميف ليا، كالكقكؼ عندما يحدِّ كتعظيـ الشريعة، كا 

فعل أك ترؾ كحسف الظف ايـ، كاعتقاد أىل الديف كالتارؾ ايـ، كرغبة الدعاء 
جبلليـ كاالنقياد إلى الحق مع  منيـ، كالحياء مف األكاار كالمشائخ، كتكقيرىـ كا 
الداعي إليو، كانصاؼ المستضعفيف مف أنفسيـ كالتاذؿ في أحكاليـ، كاالنقياد 

لمستغيثيف كالتديف بالشرائع كالعبادات، المحق، كالتكاضع لممسكيف كاستماع شككػ 
كالتجافي عف الغدر كالمكر  كال ديعة، كنقض العيد، . كالقياـ عمييا كعمى أسباايا

كأمثاؿ ذلؾ عممنا أفَّ ىذه  مق السياسة قد حصمت لدييـ كاستحقكا ايا أف يككنكا 
كبالعكس مف ذلؾ إذا تأذف هللا ... ساسة لمف تحت أيدييـ أك عمى العمـك 

بانقراض الممؾ مف ُأمَّة حمميـ عمى ارتكاب المذمكمات كانتحاؿ الرذائل كسمكؾ 
طرقيا فتفقد السياسة فييـ جممة كال تزاؿ في انتقاص إلى أف ي رج الممؾ مف 
أيدييـ كيتادؿ بو سكاىـ ليككف نعيًا عمييـ في سمب ما كاف هللا قد آتاىـ مف 

َرِفيَ ا فَ َ َ ُق اْ ِفيَ ا َفَحقَّ "الممؾ كجعل في أيدييـ مف ال ير  َ ِ َذا أََ ْاََن أَ  ن ُّْ ِلَك قَ ْريًَة أََمْرََن ُمن ْ
َ ا اْ َقْ ُل َفَدمَّْرََنَها َتْدِمْياً  استقرغ ذلؾ كتتبعو في األمـ السابقة تجد كثيرًا مّما . 1"َعَلي ْ

. 2قمناه كرسمناه، كهللا ي مق ما يشاء
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: وجود دعوة دننية
أفَّ الّديف كالعصايَّة يتشااياف مف حيث تأثيرىما في الحياة ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘   يرػ 

كيذىب بالتنافس . فالّديف يؤلف القمكب، كيكجييا إلى كجية كاحدة. االجتماعيَّة
ؼ إلى اتِّفاؽ األىكاء، كيحمل عمى التعاكف كالتعاضد . 1كالتحاُسد، كيؤدِّ

كذلؾ ألفَّ الممؾ يحصل بالتغمب، كالتغمب إنَّما : "في ذلؾ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘فيقكؿ 
يككف بالعصايَّة، كاتفاؽ األىكاء عمى المطالبة، كجمع القمكب كتأليفيا إنَّما يككف 

يعاً مَّا أَ ََّ ْت بَ ْ َ : "بمعكنة مف هللا في إقامة دينو، قاؿ تعالى َ ْ  أَنَ ْقَت َما ِف اَاْ ِ  َجَِ
كسّره أفَّ القمكب إذا تداعت إلى أىكاء الباطل كالميل إلى الّدنيا حصل . 2"قُ ُل ِِبِْم 

ذا انصرفت إلى الحق كرفضت الّدنيا كالباطل كأقامت  التنافس كفّش ال بلؼ، كا 
إلى هللا، اّتحدت كجيتيا، فذىب التنافس كقّل ال بلؼ كحسف التعاضد كالتعاكف، 

كيرػ أفَّ الدَّعكة الدينيَّة تزيد الدكلة ... " كاّتسع نطاؽ الكممة؛ لذلؾ فعظمت الّدكلة
في أصميا قكة عمى قكة العصاية الَّتي كانت ليا مف عددىا، كالّساب في ذلؾ أفَّ 

الصيغة الدينية بالتنافس كالتحاسد الذؼ في أىل العصايَّة كتفرد الكجيو إلى 
فإذا حصل ليـ االستبصار في أمكاليـ لـ يقف ليـ شيء ألفَّ الكجية . الحق

كأىل الدكلة التي ىـ . كاحدة، كالمطمكب متساٍك عندىـ كىـ مستميتكف عميو
ف كانكا أضعافيـ فأغراضيـ متباينة بالباطل كت اذليـ لتقّية المكت . طالاكىا كا 

. 3حاصل
يف ُيؤثِّر تأثيرًا مباشرًا في جمع القبائل كفي تأليف  كيتَّضح لنا مف ذلؾ أفَّ الدِّ

. قمكبيـ كحمميـ عمى التعاُضد الَّذؼ يضمف قياـ الدكلة
: وجود دولة سابقة تقوم دولة  خرى عمى  نقاضيا-  د

فيي كجكد دكلة سابقة ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘  أمَّا الدَّعامة الرابعة لقياـ الدكلة كما يرػ 
اعمـ أفَّ نشأة : "في ذلؾ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘تقـك الدكلة الجديدة عمى أنقاضيا كيقكؿ 

تككف عمى - الدكؿ كبدأتيا إذا أ ذت الدكؿ المستقرة في اليـر كاالنتقاص 
إّما أف يستاد كالة األعماؿ في الدكلة بالقاصية عندما يتقمص ظميا عنيـ، : نكعيف
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فيككف لكل كاحد منيـ دكلة يستجدىا لقكمو كما يستقر في نصابو يرثو عنو أانائو 
أك أمكالو كيستفحل ليـ الممؾ بالتدّرج، كربما يزدحمكف عمى ذلؾ الممؾ كيتفارعكف 

عميو، كيتنازعكف في االستئثار بو، كيغمب منيـ مف يككف لو فضل قكة عمى 
صاحبو كينتزع ما في يده، كما كقع في دكلة اني العباس؛ حيث أ ذت دكلتيـ 
في اليـر كتقّمصٍ ظميا عف القاصية كاستاّد انك ساساف بما كراء النير، كبنك 

حمداف بالمكصل كالشاـ، كبنك طكلكف بمصر، ككما كقع بالدكلة األمكيَّة 
باألندلس، كافترؽ ممكيا في الطكائف التي كانكا كالتيا في األعماؿ، كانقسمت دكاًل 

كىذا النكع ال يككف اينيـ كبيف , كممككًا أكرثكىا مف بعدىـ مف  قكاتيـ أك مكالييـ
الدكلة المستقرة حربًا؛ ألنَّيـ مستقركف في رئاستيـ كال يطمعكف في االستيبلء عمى 

، كتقمَّص ظميا عمى القاصية . الدكلة المستقرة بحرب نَّما الدكلة أدركيا اليـر كا 
.  كعجزت عف الكصكؿ إلييا

  كالنكع الثاني بأف ي رج عمى الدكلة  ارج مف يجاكرىا مف األمـ كالقبائل إمَّا 
ادعكة يحمل النَّاس عمييا كما أشرنا إليو، أك يككف صاحب شككة كعصاّية كايرًا 

ثكا بو أنفسيـ بما . في قكمو قد استفحل أمره، فيسمك ايـ إلى الممؾ، كقد حدَّ
، فيتعيف لو  يحصل ليـ مف االعتزاز عمى الدكلة المستقرة كما نزؿ ايا مف اليـر

كلقكمو االستيبلء عمييا كيمارسكنيا بالمطالبة إلى أف يظفركا ايا كيزنكف كما 
. 1"تايَّف

:  عمار الّدول
كاألفراد تمامًا ككالكائنات الحيَّة . أفَّ لمدكؿ إعمارًا طايعية’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘   يرؼ 

ف كانت ت تمف بحسب القرانات : "سكاء بسكاء كيقكؿ في ذلؾ كأمَّا إعمار الدكؿ كا 
كالجيل ىك عمر ش ص . إال أفَّ الدكلة في الغالب ال تعدك إعمار ثبلثة أجياؿ

كاحد مف العمر الكسط، فيككف أربعيف الذؼ ىك انتياء النمك كالنشك إلى غايتو، 
ُه َ بَ َلَغ أَْ بَِعَ  َسَ ًة : " كقاؿ تعالى كليذا قمنا إفَّ عمر الش ص . 2"َحَّتَّ ِ َذا بَ َلَغ َأُشدَّ

. الكاحد ىك عمر الجيل
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كيؤيد ما ذكرناه في حكمة التِّيو الذؼ كقع في اني إسرائيل، كأّف المقصكد 
باألربعيف فيو فناء الجيل األحياء كنشأة جيل آ ر لـ يعيدكا الذّؿ كال عرفكه، فزؿ 

. عمى اعتبار األربعيف في عمر الجيل الذؼ ىك عمر الش ص الكاحد
:  كيرػ أّف عمر الدكلة ال يعدك في الغالب ثبلثة أجياؿ

ؿ  جيل  مق الاداكة ك شكنتيا كتكحشيا مف شظف - الجيل األكَّ
العيش كالبسالة كاالفتراس كاالشتراؾ في المجد؛ فبل تزاؿ اذلؾ صكرة 
العصاية محفكظة فييـ، فحّدىـ مرىف، كجانايـ مرىكب، كالناس ليـ 

.  مغمكبكف 
كىك الجيل الذؼ انتقل مف الاداكة إلى الحضارة، كمف -  الجيل الثاني 

َظف إلى التََّرؼ كال صب، كمف االشتراؾ في المجد إلى انفراد  الشَّ
الكاحد بو ككسل الباقيف عف السعي فيو، كمف عّز االستطاؿ إلى ذّؿ 
االستكانة فننكّس صكرة العصاّية بعض الشيء، كتؤنس منيـ الميانة 

.  كال ضكع، كيبقي ليـ الكثير مف ذلؾ بما أدرككا الجيل األكؿ
أّما ىؤالء فينسكف عيد الاداكة كال شكنة كأف لـ تكف، - الجيل الثالث 

كيفقدكف حبلكة العّز كالعصاّية بما فييـ مف ممكة القير، كيامغ فييـ 
الترؼ غايتو بما تانَّككه مف النعيـ كغضارة العيش، فيصيركف عيااًل 

. كمف جممة النساء كالكلداف المحتاجيف لممدافعة عنيـ. عمى الدكؿ
. 1....كتسقط العصاية بالجممة، كينسكف الحماية كالمدافعة كالمطالبة

:  تسّور الدولة
أّف الدكلة كحقيقة اجتماعيَّة ت ضع لمتطّكر كال تبقي عمى ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘يرػ 

حاؿ كاحده، ال إنَّيا تتطّكر تطّكرًا مستمرًا منذ نشأتيا إلى انقراضيا كيقكؿ في 
اعمـ أّف الدكلة تنتقل في أطكار م تمفة كحاالت متجددة، كيكتسب القائمكف : "ذلؾ

ايا في كل طكر  مقًا مف أحكاؿ ذلؾ الطكر ال يككف مثمو في الطكر اآل ر؛ ألفَّ 
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ال مق تابع بالطبع لمزاج الحاؿ الَّذؼ ىك فيو كحاالت الدكلة كأطكارىا ال تعدك في 
: الغالب  مسو أطكار

ؿ  طكر الظفر بالبقية، كغمب المدافع كالممانع كاالستيبلء عمى - الطكر األكَّ
فيككف صاحب الدكلة في ىذا . الممؾ كانتزاعو مف أيدؼ الدكلة السالفة قاميا

الدكر أسكة قكمو في اكتساب المجد كجباية الماؿ كالمدافعة عف الحكذة 
كالحماية ال ينفرد دكنيـ بشيء؛ ألفَّ ذلؾ ىك مقتضى العصاّية التي كقع ايا 

. القمب
طكر االستاداد عمى قكمو كاالنفراد دكنيـ بالممؾ ككبحيـ عف - الطكر الثاني 

كيككف صاحب الدكلة في ىذا الطكر معنيًا . التطاكؿ لممساىمة كالمشاركة
باصطناع الرجاؿ كات اذ المكالي كالصنائع كاالستكثار مف ذلؾ لجدع أنكؼ 

. عصايتو كعشيرتو المقاسميف لو في نسبة الضاربيف بمثل سيمو
طكر الفراغ كالدعة لتحصيل ثمرات الممؾ بما تنزع طباع - الطكر الثالث 

البشر إليو مف تحصيل الماؿ كت ميد اآلثار كبعد الصيت، فيستفرغ كسعة في 
حصاء النفقات كالقصد فييا، كتشيد المباني  الجباية، كضبط الد ل كال رج، كا 
جازة الكفكد  الحافمة كالمصانع العظيمة كاألمصار المتسعا كاليياكل المرتفعة كا 

كىذا الطكر ..... مف أشراؼ األمـ ككجكه القبائل ، كبث المعركؼ في أىمو 
آ ر أطكار االستاداد مف أصحاب الدكلة ألنيـ في ىذه األطكار كميا 

. مستقمكف بآرائيـ بانكف لعزىـ، مكضحكف الطرؽ لمف بعدىـ
طكر القنكع كالمسالمة، كيككف صاحب الدكلة في ىذا قانعًا - الطكر الرابع 

بما انى  أكلكه سممًا ألنظارة مف الممكؾ كأقتالو، مقمدًا لمماضيف مف سمفو؛ 
كيرػ . فيتبع آثارىـ حزك الّنعل بالّنعل، كيقتفي طرقيـ بأحسف مناىج االقتداء
. أف في ال ركج عف تقميدىـ فساد أمره كأنَّيـ أبصر بما انكا مف مجده

كيككف صاحب الدكلة في ىذا : طكر اإلسراؼ كالتاذير- الطكر ال امس 
لكه في سايل الشيكات كالممّذات كالكـر عمى بطانتو  الطكر متمفًا لما جمع أكَّ
كفي مجالسو كاصطناع أ داف السكء ك ضراء الدمف، كتقميدىـ عظيمات 
األمكر التي ال يستقمكف بحمميا كال يعرفكف ما يأتكف كيدركف منيا مستفسد 
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الكبار األكلياء مف قكمو كصنائع سمفو حتي يضغنكا عميو، كيت اذلكا عف 
بًا لما كاف سمفو يؤسسكف كىادمًا لما كانكا يانكف ... نصرتو كفي . فيككف ُم رِّ

ىذا الطكر تحصل في الدكلة طايعة اليـر كيستكلي عمييا المرض المزمف 
. 1الذؼ ال تكاد ت مص منو كال يككف معو ارء إلى أف تنقرض

ذا تأمَّمنا ىذه األطكار كما يصاحايا مف تغيرات، أمكننا أف ُنقّسميا إلى ثبلثة    كا 
:  أدكار، ىي
ؿ كالثاني: دكر التزيد كالنمك .1 .   كيشمل الطَّكريف األكَّ
 . كيشمل الطَّكر الثَّالث: دكر الكقكؼ .2

 .2كيشمل الطكريف الرَّابع كال امس: دكر الرجكع .3

استفاد مف دراسة التَّاريخ اإلسبلمّي كدراسة الشعكب ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘كىكذا نرػ أفَّ 
ر االجتماعّي، سابقًا في  الشرقّية كتكصل إلى إرىاصات نظرّية ُميمَّة في مجاؿ التطكُّ

ل  : في ىذا المجاؿ إلى’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘ذلؾ المفكركف الغربيكف؛ حيث تكصَّ
قانكف األطكار الثبلثة لمتجمع اإلنساني كىك قانكف يحكـ حركة المجتمعات  .1

.  اإلنسانية
 .3ما يمكف أف يطمق عميو مراحل تطكر الدكلة أك نظرية التطكر التدريجي .2

: عظم واتساع الدولة في المكان
، ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘ يؤكد  فالدكلة  )مرارًا كتكرارًا أفَّ قكة الدكلة مف قكة العصايَّ

كمعني ذلؾ اف  (بالحقيقة الفاعمة في مادة الُعْمراف انما ىي العصايَّة كالشككو 
العنصر الذؼ يمنح الدكلة قكة التأثير في الُعْمراف ىك العصاية بكل ما تحممو ىذه 

. الكممة مف معاني االلتحاـ كالكثرة في العدد
 فمف حيث االمتداد في المكاف، يتكقف مدؼ نفكذ الدكلة كاتساع رقعتيا عمى 

حاؿ عصايتيا مف جية، كحاؿ العصايَّة في المناطق التي تحكميا، أك التي تريد 
. 4بسط نفكذىا عمييا مف جيو ثانية
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كالساب في ذلؾ أفَّ الممؾ إنَّما يككف بالعصايَّة؛ كأىل العصايَّة ىـ الحامية الذيف 
فما كاف مف الدكلة العامَّة قاميا . ينزلكف بممالؾ الدكلة كأقطارىا كينقسمكف عمييا

.  1كأىل عصااتيا أكثر كانت أقكؼ كأكثر ممالؾ كأكطانًا ، ككاف ممكيا أكسع لذلؾ
أمَّا إذا حصل العكس بأف كانت عصاية الدكلة ضعيفة، أكالعصايات األ رػ 
المناكبة ليا قكيَّة، فإفَّ رقعة الدكلة حينئذ ستبقي ضيقة، كنفكذىا سينحصر في 

كفي كمتا . الغالب في مركزىا أؼ في المدينة التي أت ذت منيا عاصمة ليا
ألفَّ الدكلة بالعصايَّة ، . الحالتيف الادَّ أف تقف رقعة الدكلة عند حد تنتيي إليو

. 2كأىل العصايَّة ميما كثركا محدكدك العدد
عندما ينفرد الممؾ ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘  كتزدىر الدكلة كتصل قمة االزدىار في رأؼ 

ىنا تعظـ الثركات . بالمجد كيمنع اآل ريف مف عصااتو األكلى مف المشاركة
كيرسخ الممؾ كيرسخ عقيدة إيمانية لدػ العامَّة كتستحكـ طايعة الرئاسة كالممؾ 

كلك  رج عمى الممؾ . آلؿ الايت الحاكـ  كيرسخ االنقياد ليـ كالتسميـ بممكيـ
’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘يقكؿ .  ارج يقاتل الّناس دكنو كما يقاتمكف عمى عقائدىـ االيمانية

مًا ىذه المبلحظة .   ُمدعِّ
إذا استقرت الرئاسة في أىل النصاب الم صكص بالممؾ في الدكلة كتكارثكه "

كاحدًا بعد اآل ر في أعقاب كثيريف كدكؿ متعاقبة نسيت النفكس شأف األكلّية 
كاستحكمت ألىل النصاب طايعة الرئاسة، كرسخ في العقائد ديف االنقياد ليـ 

كالتسميـ، كقاتل الناس معيـ عمى أمرىـ قتاليـ عمى العقائد اإليمانّية، فمـ يحتاجكا 
حينئذ في أمرىـ إلى كاير عصابة، ال كأف طاعتيا كتاب مف هللا ال ياّدؿ كال 

يعمـ  بلفو كألمر ما يكضع الكبلـ في اإلقامة آ ر الكبلـ عمى العقائد اإليمانّية 
. 3..."كأنَّو مف جممة عقكدىا 

: انييار الدول وزواليا
:  طكر اليـر كاالضمحبلؿ
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  لقد اّينا مف قال أّف القكة األساسية التي ايا تتأسس الدكلة ىي العصايَّة كمف 
 بلؿ دراستنا لمطكرييف األّكؿ كالّثاني مف أطكار الدكلة تاّيف أفَّ العنصر اّلذؼ بو 

ذف فإفَّ العصايَّة كالماؿ ىما الدعامتاف . تاّني الدكلة مجدىا كعظمتيا ىك الماؿ كا 
فبالعصايَّة كالشككة تستطيع العصبة . الرئيسيتاف المَّتاف عمييما يقـك كياف الدكلة

الثائرة المطالبة إحراز النصر كتأسيس الممؾ كبالماؿ تستيطع ىذه العصبة أف 
تاني مجدىا، فتنتقل مف  شكنة الاداكة إلى رّقة الحضارة كاليـر إنَّما يصيب 

. 1الدكلة إذا أصاب إحػدػ ىاتيف الدعامتيف، أك كمتاىما ضعف أك  مل
األسباب كالطرؽ التي تؤدؼ إلى ال مل في الدكلة في ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘  كيكضح 

: يقكؿ فيو (كيفية طركؽ ال مل لمدكلة )فصل بعنكاف 
اعمـ أفَّ مانى الممؾ عمى أساِسيَِّف الاّد منيما، فاألكؿ الشككة كالعصايَّة، كىك  " 

قامة ما يحتاج إليو . المعار عنو بالجند كالثاني الماؿ الذؼ ىك قكاـ أكلئؾ ال ير كا 
فمنذكر . الممؾ مف األحكاؿ كال مل إذا طرؽ الدكلة  طرقيا في ىذيف األساسيف

. أكاًل طركؽ ال مل في الشككة كالعصبة ثـ نرجع إلى طركقو في الماؿ كالجباية
كاعمـ أفَّ تمييد الدكلة كتأسيسيا كما قمناه إنَّما يككف بالعصايَّة، كأنَّو الاّد مف 

عصايَّة كارػ جامعة لمعصائب مستبقو ليا، كىي عصاية صاحب الدكلة 
ة مف عشيرة كقايمة فإذا جاءت الدكلة طايعة الممؾ مف الترؼ كجدع . ال اصَّ

أنكؼ أىل العصبة كاف أّكؿ ما يجدع أنكؼ عشيرتو كذكؼ قرباه المقاسميف لو في 
اسـ الممؾ، فيستاد في جدع أنكفيـ بما يامغ في سكائيـ كيأ ذىـ الترؼ أيضًا 

فيحيط ايما ىادماف كىما . أكثر مف سكاىـ لمكانتيـ مف الممؾ كالعّز كالغمب
الترؼ كالقير، ثـ يصير القير أ يرًا إلى القتل لما يحصل مف مرض قمكبيـ عند 

فيأ ذىـ . رسكخ الممؾ لصاحب األمر، فيقمب غيرتو منيـ إلى ال كؼ عمى ممكو
دكا الكثير منو فييمككف كيقمُّكف  بالقتل كاإلىانة كسمب النعمة كالترؼ الذؼ تعكَّ
كتفسد عصايَّة أىل الدكلة منيـ، كىي العصايَّة الكارػ اّلتي كانت تجمع ايا 

العصائب كتستتبعيا فتنحل عركتيا كتضعف شكيمتيا كتستادؿ عنيا بالبطانة مف 
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مكالي النعمة كصنائع اإلحساف، كتت ذ منيـ عصايَّة إال أّنيا ليست مثل تمؾ 
. الشّدة الشكيمة لفقداف الرحـ كالغرابة منيا

منا أفَّ شأف العصايَّة كقكتيا إنَّما ىي بالقرابة كالرحـ لما جعل هللا في   كقد كنا قدَّ
فينفرد صاحب الدكلة عف العشير كاألنصار الطايعية، كيحس اذلؾ أىل . ذلؾ

العصائب األ رػ، فيتجاسركف عميو كعمي بطانتو تجاسرًا طايعّيًا فييمكيـ 
صاحب الدكلة كيتبعيـ بالقتل كاحًدا بعد كاحد، كيقمد اآل ر مف أىل الدكلة في 

فيستكلي عمييـ . ذلؾ األكؿ مع ما يككف قد نزؿ ايـ مف ميمكة الترؼ الذؼ قدمنا
اليبلؾ بالترؼ كالقتل حتى ي رجكا عف صيغة تمؾ العصاية كينشئ بعزتيا 
كثكرتيا، كيصيركا أكجز عمى الحماية كيقمكف لذلؾ، فتقل الحماية التي تندؿ 
باألطراؼ كالثغكر فتتجاسر الّرعاية عمى بعض الدعكة في األطراؼ كيبادر 

كربما انقسمت الدكلة عند ذلؾ . ال كارج في أقرب األماكف إلى مركز الدكلة
ادكلتيف أك ثبلث عمى قدر قكتيا في األصل، كما قمناه كيقـك بأمرىا غير أىل 

. 1عصايتيا، لكف إذعانًا ألىل عصايتيا كلغمايـ المعيكد
كأمَّا ال مل الذؼ يتطّرؽ مف جية الماؿ، فاعمـ أفَّ الدكلة في أكّليا تككف ادكية 
كما مّر، فيككف ُ مق الرِّفق بالّرعايا كالقصد في النفقات، كالتعفُّف عف األمكاؿ، 
فتتجافى عف اإلمعاف في الجباية كالّتحزلق كالكيس في جمع األمكاؿ كحسباف 

كال داعية حيئنذ إلى اإلسراؼ في النفقة، فبل تحتاج الدكلة إلى كثرة . العماؿ
، ال يتعّدػ ذلؾ  االتفاؽ بسابو كيعظـ نفقات السمطاف كأىل الدكلة عمى العمـك
إلى أىل المصر، كيدعك ذلؾ إلى الزيادة في أعطيات الجند كأرزاؽ أىل الدكلة، 
ثـ يعظـ الّترؼ فيكثر األسراؼ في النفقات كينتشر ذلؾ في الرَّعيو؛ ألّف الناس 
عمى ديف ممككيا كعكائدىا كيحتاج السمطاف إلى ضرب المككس عمى أثماف 

الايعات في األسكاؽ إلدرار الجباية لما يراه مف ترؼ المدينة الشاىد عمييـ بالرَّفو، 
كلما يحتاج ىك إليو مف نفقات سمطانو كأرزاؽ جنده، ثـ تزيد عكائد الترؼ فبل 

تفي ايا المككس كتككف الدكلة قد استفحمت في االستطالة كالقير لمف تحت يدىا 
مف الرعايا، فتمتد أيدييـ إلى جمع الماؿ مف أمكاؿ الّرعايا مف مكس أك تجارة أك 
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نقد في بعض األحكاؿ بشايو أك بغير شايو، كيككف الجند في ذلؾ الطكر قد 
كال تجد عف ذلؾ كليجة كيككف . تجاسر عمى سكينة العطايا ككثرة اإلنفاؽ فييـ

جباة األمكاؿ في الدكلة قد عظمت ثركتيـ في ىذا الطكر بكثرة الجباية كككنيا 
. كبما اّتسع لذلؾ مف جاىيـ، فيتكجو إلييـ باحتجاف األمكاؿ مف الجباية.  بأيدييـ

كتفشك الّسعاية فييـ بعضيـ مف بعض لممنافسة كالحقد، فتغّميـ الّنكبات 
كالمصادرات كاحدًا كاحدًا إلى أف تذىب ثركتيـ كتتبلشى أحكاليـ كيفقد ما كاف 

ذا اصطممت نعميتـ تجاكزتيـ الدكلة إلى أىل . لمدكلة مف األاية كالجماؿ ايـ كا 
الثركة مف الرعايا سكاىـ، كيككف الكىف في ىذا الطكر قد لحق الشككة كضعفت 
عف االستطالو كالقير، فتنصرؼ سياسة صاحب الدكلة حئينٍذ إلى مداراة األمكر 
اازؿ الماؿ كيراه أرفع مف السيف نقمو غنائو، فتعظـ حاجتو إلى األمكاؿ زيادة 

كيعظـ اليـر بالدكلة كيتجاسر . عمى النفقات كأرزاؽ الجند، كال يغني فيما يريد
عمييا أىل النكاحي، كالدكلة تنحل عراىا في كل طكر مف ىذه إلى أف تقتضي 
إلى اليبلؾ، كتتعرض مف االستيبلء الطبلب، فإف قصدىا طالب انتزعيا مف 

ال بقيت كىي تتبلشى إلى أف تضمحل كالّذّباؿ في السراج  أيدؼ القائميف ايا، كا 
. 1"إذا فنَي زيتو كطِفئ، كهللا مالؾ األمكر كُمداِّر األككاف

مف نكاحييا الم تمفة ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘ كاآلف بعد أف عرضنا لنظرية الدكلة عند 
عالج الدكلة في كاقعيا كفي ما ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘نستطيع أف تقكؿ دكف تردد أفَّ 

ينبغي أف تككف عميو، مفصبًل أسباب قياميا كأطكارىا ككيفية طركؽ ال مل إلييا، 
كالقكانيف التي تحكـ عمميا كراسمًا المقايس التي يحكـ ايا  عمييا في الكقت 

.  نفسو
ل  ر الدكلة باعتبارىا ش صًا يممؾ، ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘لقد فصَّ كما رأينا ايف تطكُّ

كربط تطكر الدكلة في المستكػ . كعصايَّة تحكـ، كعصايَّة غالبة، كأ رػ مغمكبة
األكؿ اتطكر الحسب نازاًل مف القكة إلى الضعف، كفي المستكػ الثاني ربط 

أّما . تطكر الدكلة اتحّكؿ العصايَّة مف التعاكف كالتعاضد إلى التنافس كالت اذؿ
تطكر كمية الدكلة باعتبارىا أسرة حاكمة كعصايات مغمكبة محكمكة، فيعني أساسًا 
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االنفراد )إلى  (الرفق بالرعية)أك  (المساىمة كالمشاركة)تطكر الحكـ كمو مف 
بالمرة ( فساد العصايَّة)كالنتيجة الحتمّية لكل ذلؾ . كاالستاداد بالحكـ (بالمجد

كانقبلب الرئاسة إلى ممؾ مستاد يعتمد عمى المكالي كالمصطنعيف كمرتزقة الجند 
مع ما يتبع ذلؾ مف حاجة متعاظمة إلى األمكاؿ لتغطية نفقات عكائد الترؼ التي 
استحكمت، كأعطيات الجند التي تكثرت كارتفعت، كلكاـز الحركب األىمية التي 
انتشرت كاّتسعت، باإلضافة إلى ما تدعك الحاجة إليو مف استمالة بعض كاراء 

القـك باليدايا كاألعطيات، فيعمد صاحب الدكلة إلى اإلكثار مف الضرائب 
، ثـ إلى مصادرة أمكاؿ األسر التي أثرت ا دمة سمفو أك ا دمتو ىك،  كالمغاـر
 (فيتُؤّمر الجميع  اصتو كعامو، كيفسد كالء الرعية يقبضكف أيدييـ عف العمل

كاإلنتاج كتد ل الفكضى م تمف مناحي الحياه العامة، مّما يككف نتيجتو د كؿ 
، ذلؾ المرض المزمف الذؼ ال تكاد ت مص منو، كال يككف  الدكلة في طكر اليـر

ذف فالفساد يصيب الرئيس أكاًل، ثـ أىل  (...ليا منو ارُء إلى أف تنقرض  كا 
 .1"عصايتو ثانيًا، ثـ مجمكع الدكلة حاكميف كمحككميف
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 الصل  اثَّيماث 
 ’’أواللت كومت‘‘
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كومت عصره وحياتو - المبحث األول 

: تمينـد
أكليا الثكرة األمريكية التي كانت ثكرة : ادأ القرف التاسع عشر في أعقاب ثبلث ثكرات

ككاف نتيجة ذلؾ تككيف أّكؿ حككمة جميكرية في . في صكرة عصياف شعب مستعمر
األزمنة الحديثة، كالتي مف  بلليا تمثل أفكار المساكاة كالسعادة البشِرّية حجر الزاكية 

كثانييا الثكرة الفرنسية التي تعتار أكثر عنفًا . في النسق  السياسي كاالجتماعي
 الذؼ انعكس عمى األنساؽ – السماي كااليجااي –كصراحة؛ ألثرىا السريع كالكاضح 

السياسية ألكربا كأمريكا، كأصبح نمكذجًا لكل الثكرات البلحقة، أما الثكرة الثالثة فيي 
االقتصادؼ كاالجتماعي - الثكرة الصناعية التي اتجيت نحك تحكؿ الاناء األساسي 

لقد كاف نمّكىا بطئيًا، كاحيانًا بطرؽ  فّية، إال أّف .  في أكربا كبقيو أنحاء العالـ–
عمل عمى تعجيل عممية ا تراع اآللة لتحّل محل العمل - تقدـ العمل كالرياضيات 

كبيذا حدثت تأثرات لقكػ اإلنتاج الجديده في النسق . اإلنسانّي لكي تزيد مف اإلنتاج
. 1االجتماعي

: فرنسا في بداية القرن التاسع عشر
متأثرة ايذه األحداث، كال سيما الثكرة الفرنسّية التي ’’ ككمت‘‘كانت فرنسا حيف ُكِلد 

فكرة عظيمة، فقد كانت بالنسبة ليـ ذكرػ أشياء - كما بالنسبة إلينا - لـ تكف كقتيا  
الحركب األىمّية كال ارجية، كاليجرات، كالغزكات، كالمصادرات، كاإلرىاب : رىيبة

. الدائـ، كأ يرًا اليزيمة كالفكضى
" كانت فرنسا إذف مث نة بالجراح، منيككة القكػ، تريد كضع حّد لممغامرات، تريد 

؛ لذلؾ فاجميع رؤكسيا المفكرة استنكرت اآلراء التي استكحى "إنياء المرحمة الثكرية
اإلرادة : كاف الجميع متفاىميف عمى ذلؾ، ثمة شيء يجب أف يزكؿ. منيا الثكريكف 

ذا كاف فكر البحث الحر . اليدامة التي راكدت فكر القرف الثامف عشر دكف انقطاع كا 
.  ىك الذؼ ييدـ كل شيء، فبل اد مف إعاده تكايمو باألغبلؿ
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لئف كاف الفبلسفة متفقيف آنذاؾ حكؿ ىذه النقطة، فقد كانكا م تمفيف حكؿ النقاط 
دًا مع . األ رػ  فبعضيـ كاف يرػ لبعث فرنسا ال اّد لمفرنسييف  مف عقد الصمة ُمجدَّ

معتقداتيـ التقميدّية، كال اّد ليـ مف العكدة إلى التفكير كالكبلـ كالتصرؼ عمى غرار 
لذلؾ نرػ إحدػ المدارس تفتش في جعبة الفسمفة عف كل ما مف شأنو ! آباءىـ

تشكيو النظرة العممية إلى العالـ كالتقّدـ، كنرػ ممثمييا يجعمكف مف المصمحة 
األ بلقية كاالجتماعيَّة مركز اراىينيـ، كنراىـ يعكدكف إلى المكضكعات التي طرحيا 

كلئف كانت المحاكمة ىي ىي، فإفَّ . ’’باسكاؿ‘‘ك’’ مكنتاني‘‘سابقًا مفكركف أمثاؿ 
.  الغاية المتك اة كانت أبعد عف التجرُّد كأقرب إلى السياسة

كثمة آ ركف لـ يقامكا بمثل ىذه . ىكذا أرسيت دعائـ النظرة البلىكتية المكالية لركما
كبالتالي ال أحد يستطيع أف يعيد األذىاف التي . الحمكؿ الجذرية فما حصل قد حصل

كلكف ميما يكف رأؼ فبلسفة القرف الثامف . عاشت الثكرة، إلى ما كانت عميو قاميا
: عشر في المعتقدات التي حاربكىا، فإفَّ ىذه المعتقدات تشتمل عمى قضايا لـ تنيدـ

ىذه الحقائق . أفَّ لئلنساف عقبًل فطريًا كطايعيًا يكتنو بالحدس بعض الحقائق ال الدة
فإذا ما است مصنا قكانينيا . مبادغ الحق، كمبادغ الجماؿ، كمبادغ ال ير: ىي

حصمنا عمى فمسفة قائمة عمى اديييات تفرض ذاتيا عمى الجميع كتكفِّق األذىاف، 
إنَّيا .. كحصمنا أيضًا عمى مبادغ سياسية تقـك عمى أسس أ بلقية ال جداؿ فييا 
كثمة . نظرة أساسية لدػ المدرسة الركحانية، كقد أصبحت نظرة السياسة العقائدية

عارضكا نظرة المكاليف لركما كنظرة ’’ – أكغست ككمت‘‘آ ركف أيضًا كأارزىـ 
فإذا طمانا إلى الناس اليـك أف ينشدكا ال بلص اكاسطة المعتقدات . الركحانييف

. السالفة، فمعنى ذلؾ أف نقترح عمييـ اإليماف بقصص الجنيات إلعادة تنظيـ شئكنيـ
أمَّا التحدُّث إلييـ عف الحقائق ال الدة فمعناه التفّكه بكممات جكفاء، كعدـ قكؿ أؼ 

الطريقة العممية . ثمة طريقة كاحدة أثاتت قيمتيا في العالـ اإلنساني. شيء في الّنياية
فميدرؾ المفكركف  قكة ىذه الطريقة كليطبقكىا . ينبغي لئلنسانية أالَّ تعكؿ إال عمييا
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عمى العمل الكاجب إيجاده، عمى عمـ المجتمعات، اذلؾ يصنعكف األداه التي ال غنى 
.  1عنيا لمنيكض بالعالـ اإلنساني المتزعزع

  أمَّا فيما يتصل بالشئكف اإلنسانية، فإفَّ ىذا المناخ كاف ينطكؼ عمى االعتقاد اكجكد 
أمَّا القانكف الذؼ . قكانيف اجتماعيَّة مشااية لتمؾ القكانيف المستقرة في العمـك الطايعية

ـ الذؼ يعني ضركة تطكر  سيطر عمى ىذه القكانيف فكاف يتمثل في قانكف التقدُّ
.  المجتمعات اإلنسانية نحك مراحل أرقي كأفضل

  Blaise Bascal’’ اميز باسكاؿ‘‘كيمكف تتبع أصكؿ ىذه الطائفة مف األفكار عند 
الذؼ ألمح إلى أنو يمكف تشايو اتصاؿ األجياؿ اإلنسانية كاستمرارىا  (1623-62) 
’’ شارؿ منتيسكيك‘‘ككذلؾ عند . بفرد يحيا إلى األاد كيجمع المعرفة باستمرار- 

Cherles Montesquicu ( 1689-1755)  اّلذؼ كضع في الجممة األكلى مف
. تعريفًا لقكانيف الطايعة القي قاكاًل عاماً " ركح القكانيف "مؤلفو األشير 

ـ في محاضرة  Turgot  (1727-81)’’ جاؾ تيرجك‘‘ ككاف  ر فكرة التقدُّ قد طكَّ
ـ . ـ، كفي دركس مكجزة عف تاريخ العالـ1750ألقاىا عاـ  ح أفَّ تقدُّ فحاكؿ أف ُيكضِّ

رات  معرفة اإلنساف بالطايعة كانت مصحكبة اتحّرر عقمو تدريجيًا مف التصكُّ
: كقد مرَّت ىذه العمميَّة في رايو بمراحل ثبلث عمى النحك التالي. كالمفيكمات الغيايَّة

افترض فييا الناس أفَّ ىنالؾ كائنات عاقمة تحدَّث الظاىرات الطايعية كىي - األكلى 
.  غير مرئيَّة، كلكنيا تتجمي

.  ادأ فييا الناس يفسركف ىذه الظكاىر اكاسطة تعايرات محددة مثل الجكىر- كالثانية 
قاـ الناس فييا بصياغة فركض يمكف تسميتيا بالرياضيات كتحقيقيا - كالثالثة 

.  بالتجربة، كذلؾ مف  بلؿ مبلحظاتيـ لبلفعاؿ الميكانيكية المضاده 
رائدًا آ ر مف ركاد فكرة  Condrrcer ( 1734-94)’’المركيز دؼ ككندريسو‘‘كُيعّد 
مقاؿ تاري ي في تقّدـ العقل "كقد عاَّر عف كجية نظره في مؤلف بعنكاف . التقّدـ

، كقد تتبع ككندريسو التقّدـ بشكل شامل عار العصكر الم تمفة، كأدرؾ " البشِرؼّ 
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ره، كبالتَّالي ُيعّجل بو كيكّجيو،  إمكاف قياـ عمـ يستشف التقّدـ في المستقال كيتصكُّ
. 1حتَّى يمكف إقامة قكانيف تسمح بالتناؤ بالمستقال

  تمؾ ىي التيارات الفكريَّة الكارػ التي ظيرت في ىاتيؾ اآلكنة الحرجة مف تاريخ 
كل . فرنسا، كعمى المذىب الفمسفي أف ُيقّدـ الكسيمة لم ركج مف الفكضى الثكريَّة

الفيمسكؼ الذؼ ينطمق مف ىذا . مذىب يعجز عف ذلؾ يعتار بالتالي غير مقاكؿ
فالمنطق الفمسفي قد ُصِقل . المادأ يمكنو أْف يككَف مستريح الباؿ مطمئف ال اطر

بالكثير كالكثير مف األسمحة، بحيث أنَّو كاجد اينيا دائمًا أسمحة كافية لبلستعماؿ 
. 2الذؼ يريد

سيامو الفكر ّ  : حياة كومت واإ
، مف أسرة ممكّية ككاثكليكّية، تعّمـ (جنكبي فرنسا)ـ في مكنايميو 1798كلد في سنة 

. 1816ـ إلى سنو 1814في كميَّة اليندسة الشييرة في باريس في الفترة مف سنة 
كلكّنو قاد حركة احتجاج قاـ ايا الطبلب ضد أحد الُمدّرسيف، فُفِصل مف المدرسة، 
كذىب لئلقامو مع أىمو فترة مف الكقت عاد بعدىا إلى باريس؛ حيث عاش معيشة 

. ضنًكا مف إعطاء دركس في الرياضيات، كامتؤلت نفسو بالنزعة إلى اإلصبلح
، كصار تمميًذا م مًصا لو طكاؿ ستَّة أعكاـ ’’ساف سيمكف ‘‘ـ اػ1818كالتقى في سنة 

شئًيا فشئًيا أفَّ اينيما  بلفًا في المنيج كاليدؼ، فحدثت ’’ ككمت‘‘في  بلليا أحّس 
.  3اينيما قطيعة عنيفة

باالشتراؾ مع آ ريف عديًدا مف المقاالت عف ’’ ككمت‘‘ كفي أثناء ىذه الفترة نشر 
الجزء ’’ ككمت‘‘ـ نشر 1824في عاـ . ’’ساف سيمكف ‘‘فمسفة التصنيع كتعاليـ 

جزًءا ثالًثا ’’ ساف سيمكف ‘‘األكؿ مف كتابو عف الفمسفة الكضعّية كاّلذؼ اعتاره 
بأفَّ ىذه العمل ىك الاذكر األكلى ألفكاره عف ’’ ككمت‘‘لتعاليمو، اينما نادػ 

عف مذىب أستاذه، كانفصل كّل منيا ’’ ككمت‘‘كشئًيا فشئًيا ا تمفت آراء . الكضعيَّة
. 4عف اآل ر
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بعد ذلؾ بالظركؼ العصريَّة الَّتي شاىدىا كعاصرىا ’’ ككمت‘‘كقد تأثَّرت أفكار 
 (كنظاـ سياسي كاجتماعي)بالفعل، كال سيما بعد أف لمس في حكـ النظاـ الجميكرّؼ 

نكًعا ُمميًَّزا مف النظـ االجتماعيَّة كالسياسيَّة كاالقتصادية الَّتي تيدؼ إلى تنظيـ أك 
كىذا ما جعل . إعادة تشكيل الاناءات كالنظـ السياسيَّة كاالجتماعيَّة مف جديد

يأ ذ طابًعا تحرريِّا مف النزعات المحافظة التقميدّية االشتراكيَّة، كليرّكز ’’ ككمت‘‘
، ليعالج عمكًما عممّية تنظيـ (الفيزياء االجتماعيَّة)عمى أىميَّة قياـ عمـ اجتماعّي 

. الحياة االجتماعيَّة، كيدرسيا بصكرة مكضكعّية عمى غرار العمـك الطايعّية األ رػ 
إلى  - (السسيكلكجيا)الذؼ أسماه فيما بعد بعمـ االجتماع - كييدؼ ىذا العمـ الجديد 

اكتشاؼ القكانيف االجتماعيَّة الَّتي يمكف است داميا في دراسة كمعالجة كمناقشو 
كظير . بعد ذلؾ’’ ككمت‘‘كىذا ما اىتَـّ بو . الظكاىر كالمشكبلت كالقضايا الكاقعية

. في عدد مف مؤلَّفاتو العامَّة
(:  (Courses of Positve philosophyفي دركس الفمسفة الكضعّية - أكاًل 

كثانًيا  (1842-1830)كالَّذؼ ظير في ستَّة مجمدات كاممة، نشرت في الفترة مف 
، كالَّذؼ ظير في ((system Positve philosophyمذىب السياسة الكضعّية 

كيعّد أىـ ما كتبو . (ـ1854 – 1851)أربعة مجمدات نشرت في الفترة مف 
ف النظريَّة ’’ ككمت‘‘ أساسًا في عمـ االجتماع النظرّؼ، كمحاكاًل أف يكظِّ

السكسيكلكجيَّة في حّل المشكبلت الكاقعّية اّلتي تكجد في العصر الحديث ككيفّية 
لتتّكج ’’ ككمت‘‘عبلكة عمى ذلؾ جاءت بعض كتابات . إصبلحو بصكرة عاّمة

إسياماتو النظرّية في عمـ االجتماع، ك اّصة ما اىتـّ بو في تحميبلتو عف الكضعّية، 
ـ كاّلذؼ اقترحو أساًسا لعمـ االجتماع، كليككف مناظًرا لممنيج 1855كاّلذؼ نشر عاـ 

.  1العممّي في العمـك الطايعّية
ـ سّيدًة في 1844أنَّو التقى في عاـ ’’ ككمت‘‘  كيذكر اّلذيف كتاكا عف حياة 

، ككانت عمى مستكػ عاٍؿ مف الجماؿ ’’ككتيمد دؼ فك‘‘الّثبلثيف مف عمرىا ُتسمَّى 
كالفكر، كلقد أثَّرت أثًرا عميًقا في حياتو، كصبغت آراءه بصبغة جديدة جعمتيا أشبو 

إالَّ أْف يككَف صديًقا ’’ ككمت‘‘كنظًرا لمرضيا لـ يستطع . ما تككف ارسالة دينيَّة
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لت العبلقة إلى نكع مف االمتزاج الفكرّؼ كنكع مف التَّقديس. ُم ِمًصا كقد . كتحكَّ
. ـ1846ظيرت ىذه العاطفة في شكل كاضح بعد كفاتيا في عاـ 

حياتو ’’ ككمت‘‘حيث احتلَّ الّرثاء في كتاباتو مكاًنا لـ يكف يقّرره مف قال، ككىب 
كلقد أدػ تأثُّره بمعاكدتو إلى أف يكتب إحدػ عشرة رسالة فمسفيَّة في . بأسرىا لعممو

. ديانة اإلنسانية، جعميا عمى ىيئة حكار ايف امراة كبيف راىب ُيمثِّل اإلنسانيَّة
ة ’’ ككمت‘‘كعاش  ف إلى أف انتااتو أزمة حادَّ بعد ىذه المأساة حياًة ُكّميا زىد كتقشُّ

. 1ـ أدَّت إلى كفاتو كىك ايف الكثير مف اتباعو1857في ال امس مف ساتمار 
:  ’’ككمت‘‘ىل ىناؾ مرحمتاف في تفكير 

أفَّ تطكر تفكيره جرػ عمى -فيما يادك - ’’ اكجست ككمت‘‘ظف بعض شراح 
: مرحمتيف م تمفتيف، منفصمتيف انفصااًل عميقاً 

 منطيقًا ككاضع نظريات كعالمًا اكجو ’’ ككمت‘‘ بلليا كاف : المرحمة األكلى
 . اص

 عالمًا اجتماعيًا ثـ رسكاًل كطايبًا ( اصة) بلليا كاف : المرحمة الثانية 
 .اجتماعياً 

’’ ككمت‘‘  ىذا التفسير يستيكؼ النفكس ألسباب عده أكاًل اف بعض الفقرات عند 
لك أمكف ألحد كاضعي النظريات أْف يككَف مثااًل كافيًا ىنا، : "تكحي اذلؾ كتب يقكؿ

فثمة فعاليتاف متباينتاف رغـ ما اينيما مف . لكجدنا أفَّ عمى االستشياد بحياتي العامَّة
إحداىما فمسفيَّة كاأل رػ دينيَّة، قدتتالتا فٌي تتاليًا طايعيًا دكف أف تستدعيا : ترابط

د تاريخ اىتدائو، اعتبارًا مف لقائو مع ". كجكد مفكريف م تمفيف كمك تيمد دؼ ‘‘كقد حدَّ
ثـ إفَّ األجزاء الثبلثة األكلى . إذا جعمو حبو يحس بأفضمّية العاطفة عمى الفكر’’ فك

تدفعنا إلى - إذا ما نظرنا إألييا في ذاتيا - مف محاضرات في الفمسفة الكضعّية 
مجّرد ِمنطيق انصرؼ اىتمامو فيما يادك إلى تعييف ىدؼ العمـك ’’ ككمت‘‘اعتبار 

أ يًرا، إفَّ مكقف تبلمذتو بالذات يؤّكد .  طرائقياصالم تمفة كتحديد عبلقتيا كاست بل
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كيقامكف بعض آرائو النَّظريَّة . ىذه النظرة؛ فكثير منيـ ُيميِّزكف ايف اقتراحات الُمعمِّـ
.  1قاكاًل تامِّا، كيرفضكف إّتباعو في مؤلَّفاتو األ بلقّيو كالسياسّية كالدينّية

أثَّرت كثيًرا في الطابع - يتَّضح لنا مما ساق أفَّ النَّشأة الفكريَّة كالعمميَّة كالمينيَّة 
، منذ أف ادأ تأسيس عمـ االجتماع كتركيزه عمى ’’ككمت‘‘األيدكلكجّي الَّذؼ انتيجو 

أىميَّة المنيج الكضعي العممي في دراسة الظكاىر كالمشكبلت كالقضايا االجتماعيَّة 
. بصكرة عاّمة
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’’ كومت‘‘موضوع عمم االجتماع وغانتة عند - المبحث الثَّاني 
يو ظاىرات االجتماع، كىك شامل لما عدا   مكضكع عمـ االجتماع ىك ما ُنسمِّ

مكضكعات العمـك الرياضية كالطايعية، فكل ما كراء ذلؾ مف األمكر اإلنسانية يد ل 
.  في مكضكع عمـ االجتماع

أفَّ عمـ النفس ليس ذا مكضكع مستقل؛ ألفَّ مسائمو كظكاىره ’’ ككمت‘‘ كلذلؾ رأػ 
يتصل ابعضيا كيتكقف عمى شئكف الجسـ كأجيزتو ككظائف االعضاء كأعماؿ 

الجياز العصاي، كىذا القسـ ممحق بالعمـك الطايعية، كيتصل معظميا كيتكقف عمى 
.  1الحياة االجتماعيَّة كشئكف االجتماع، كىذا القسـ يجب أف ُيمحق بقسـ االجتماع

مف  بلؿ مكقعو الدقيق في نسق ’’ ككمت‘‘كيظير معنى عمـ االجتماع عند 
، فعمـ االجتماع ىك العمـ النظرؼ المجرد لمظكاىر االجتماعيَّة، فيما أدرؾ  العمـك

لدينا اآلف : "أىميَّة ىذا العمـ كضركرتو، كتب يقكؿ’’ ساف سيمكف ‘‘مع ’’ ككمت‘‘
فيزياء سماكية، كفيزيا أرضية ميكانيكية أك كيميائية، كفيزياء نباتية، كفيزياء حيكانية، 

كما زلنا بحاجة إلى نكع آ ر كأ ير مف الفيزياء؛ كىي الفيزياء االجتماعيَّة حتى 
كأعني بالفيزياء االجتماعيَّة ذلؾ العمـ الذؼ يت ذ . يكتمل نسقنا المعرفي عف الطايعة

مف الظكاىر االجتماعيَّة مكضكعًا لدراستو باعتبار ىذه الظكاىر مف نفس ركح 
الظكاىر الفمكية كالطايعية كالكيميائية كالفسيكلكجية مف حيث ككنيا مكضكًعا لمقكانيف 

اكتشاؼ سمسمة " في –لقد كاف اليدؼ متمثبًل اتعاير أكثر دّقة " الطايعية الثااتة
التحّكالت الثااتة المتتابعة لمعنصر اإلنساني الذؼ ادأ مف مستكػ اليرقى عف 

، كتحكؿ تدريجيًا إلى حيث يجد األكربيكف المتحضركف (القردة الُعميا)مجتمعات 
بمركنةه فائقة اسـ العمـ الجديد مف الفيزياء ’’ ككمت‘‘كقد غيَّر ". أنفسيـ اليـك

.     االجتماعيَّة إلى االجتماع
أف يدعـ مف جديد تعريفو  (السياسة الكضعية)في كتابة ’’ ككمت‘‘كقد حاكؿ 

؛ حيث ي صص عمـ (الفمسفة الكضعية )الشكمي لعمـ االجتماع الذؼ أكرده في 
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االجتماع في أحد مكاضع ىذا المؤلف لدراسة كمية لظكاىر الفعل اإلنساني كاألفعاؿ 
.  1اإلنسانية الناتجة

كىك . كبناًء عمى ذلؾ فمعمـ االجتماع مكضكعو األساسّي الُمتمثِّل في المجتمع
يتصف بقااميتو لمتغير، كبذلؾ ييتـ عمـ االجتماع بالجانب الديناميكي لممجتمع أؼ 

دراسة قكانيف الحركة االجتماعيَّة التي تحكـ عممية تطكر االجتماع اإلنساني كانتقالو 
كما أفَّ عمـ االجتماع يتناكؿ أيضًا نظـ المجتمع ككظائفيا، كىي . مف حالة أل رػ 
كذلؾ لتحديد القكانيف التي تحكـ ما ايف تمؾ النظـ مف ترابط كتساند . في حالة ثبات

اتقديـ تعريف لمظاىره االجتماعيَّة العتقاده ’’ ككمت‘‘كظيفي، كيرجع عدـ اىتماـ 
.  بأفَّ عمـ االجتماع ييتـ ادراسة جميع الظكاىر التي لـ تقع في نطاؽ العمـك األ رػ 

َـّ يرػ أّف جميع الظكاىر البشِرّية، بما في ذلؾ ظكاىر عمـ النفس ما ىي إال    كمف َث
كىك اذلؾ يشير إلى أفَّ اإلنسانية تمثل المكضكع األساسي لعمـ . ظكاىر اجتماعيَّة

.  2االجتماع
 

:  ىداف عمم االجتماع
بالمناخ الفكرؼ السائد في فرنسا  اصة كفي أكربا عامة  بلؿ ’’ ككمت‘‘ تأثر 

أيضًا مجمكعة ’’ ككمت‘‘الادايات األكلى مف القرف التاسع عشر، كما قد عاصر 
مف القكػ السياسية كاالجتماعيَّة الميمَّة كالتي شكمت بعد ذلؾ ظركؼ العصر 

كمف أىـّ ىذه الظركؼ ظيكر الثكرة الفرنسية كالنتائج المرتبطة ايا بعد . الحديث ككل
كما صحب ىذه الثكرة مف إيجاايات كسمايات . إعبلف الجميكرّية كحقكؽ اإلنساف

جعمتو يؤيد ىذه اإليجاايات أحيانًأ، كينتقد مساكييا  أحيانا أ رػ  اصة أنَّيا عممت 
.  3عمى انييار النظاـ االجتماعي األ بلقي

   كمف ىنا ادأ المفكركف في كضع أسس اإلصبلح االجتماعي المنشكد لممجتمع 
’’ ككمت‘‘كمف ىنا اتَّ ذ . مع إعادة تنظيـ ذلؾ المجتمع بالصكرة المثمى. الفرنسي

عمـ الطايعة )مف دكره في اإلصبلح االجتماعي كسيمة لتأسيس عمـ جديد ىك 
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كجد أفَّ ‘‘ ككمت’’، ثـ عاد كأطمق عميو عمـ االجتماع عمى اعتبار أفَّ (االجتماعيَّة
المجتمع الفرنسي يعاني اضطرابًا شديدًا في التفكير، كىذا االضطراب ناشئ عف 

كجكد أسمكبيف متناقضيف لمتفكير كفيـ الظكاىر؛ أحدىما ىك األسمكب العممي 
الكضعّي الذؼ يتَّجو إليو الناس في عصره أثناء التفكير في الظكاىر الككنية كالطايعة 

كثانييما التفكير الديني الميتافيزيقّي اّلذؼ يمجؤكف إليو عند التفكير في . كالايكلكجية
كبمقتضى استمرار ىذيف األسمكبيف سكؼ . الظكاىر التي تتعمق باإلنساف كالمجتمع

أفَّ ’’ ككمت‘‘كقد كجد . تستمر الفكضي العقمية، كبالتالي تزداد األ بلؽ فساداً 
.  بلص المجتمع مف تمؾ الفكضى العقميَّة يحتاج إلى فمسفة إصبلحّية جديدة

نَّما ىي كسيمة لمكصكؿ إلى  فالفمسفة مف كجية نظره ليست ليا غاية في ذاتيا كا 
كأفَّ الفمسفة ايذا . غايات عممية في شئكف االجتماع كاأل بلؽ كالسياسة كالديف

. 1المفيـك ىي عمـ االجتماع
كفي سعيو لمقضاء عمى ىذه الفكضى كاالضطراب في المنيج، كجد أفَّ ىناؾ ثبلث 

: كسائل تؤّدؼ ىذه الغاية
أْف نعمل عمى التكفيق ايف ىاتيف الطريقتيف مف الفيـ، بحيث : الكسيمة األكلى .1

.  ال يحدث كجكدىما معًا في ذىف الناس اضطرابًا في تفكيرىـ
أف نتقضي عمى الطريقة الكضعية في فيـ األشياء، كنجعل : الكسيمة الثانية .2

 . الناس يفيمكف جميع الظاىرات عمى الطريقة الدينية الميتافيزّية

أف نقضي عمى الطريقة الدينية الميتافيزيقية في عمـ األشياء، : الكسيمة الثالثة .3
 .  2كنجعل الناس يفيمكف جميع الظكاىر عمى الطريقو الكضعّية

 غير أنَّو تايَّف لو أفَّ الحلَّ األكؿ يستمـز التكفيق ايف منياجيف متناقضيف في 
ذلؾ أفَّ المنياج . أساسيما، كأفَّ بقاء أحدىما يستمـز القضاء عمى اآل ر

الميتافيزيقي يقـك عمى التأّمل النظرؼ كالبحث المطمق ايدؼ الكصكؿ إلى مبادغ 
رىا بعكس الحاؿ في المنياج الكضعي الذؼ يقـك عمى . فمسفية ال سايل إلى تصكُّ

                                                 
1
240زٚذاٌػجذانجبلٙ،يرعغضبثك،ص
2
103،104يرعغضبثك،ص:،ػهىاالعزًبع،ػهٗػجذانٕاحذٔافٙ



ـ81

 

مبلحظة الظكاىر لتحديد عناصرىا الجزئّية، كتقدير طبائعيا تمييدًا لمكصكؿ إلى 
.  أسباايا المباشرة، كتحديد القكانيف التي ت ضع ليا مثل ىذه الظكاىر

  عمى حيف أّف الحل الثاني يستمـز تعميـ أسمكب التفكير بالطريقة الدينية 
الميتافيزيقة كناذ الطريقة الكضعية في التفكير، فقد يعيد ذلؾ إلى المجتمع الكحدة 

العقمية، لكنو يقضي عمى كثير مف االنتصارات العممية التي حققتيا الطرؽ 
الكضعية، مثل ا تراع الكتابة كالطباعة ككل ما حققَّو ركاد الفكر العممي 

..... جاليمك، كديكارت: الكضعي، مثل
َر أّف االتجاىيف السابقيف ليس فييما الحل المنشكد، كمف ثـ فإفَّ   كمف ىنا قرَّ
الحل األسمى ىك األ ذ بطريقة التفكير الكضعي، كاعتبارىا منياجًا كمّيًا عاّمًا، 
كلكف ىذا الحّل يستحيل األ ذ بو ادكف فيـ الناس لظكاىر االجتماع بالطريقة 

. 1الكضعّية، كما تفيـ الظكاىر الككنية دكف االجتماعيَّة
ر ما ينبغي –’’ ككمت‘‘كالكضعّية عند   تعني أّنيا ال تقـك عمى ال ياؿ كال تتصكُّ

أْف يككَف، كال تستند إلى التحميل التجريدّؼ بما يحتكيو قمب اإلنساف مف مشاعر 
 اّصة، ال تستند إلى العمـ كتقـك عمى المبلحظة كالكاقع كتنظر إلى اإلنساف كما 

ر أْف يككفَ  كما تقـك عمى التجارب التي أحرزتيا . ىك كائف بالفعل، ال كما نتصكُّ
. اإلنسانية، كالدكافع التي دفعتيا ألنكاع النشاط

أنَّيا تؤمف بالسااّية، كتستيدؼ دراستيا الكصكؿ ’’ ككمت‘‘كتعني الكضعية عند 
إلى قكاعد كقكانيف أ بلقّية ثااتة كنيائية تحكـ الظكاىر، كتحقق الَمحّبة كالعيش 

. 2مع اآل ريف كسعادة اإلنسانيَّة
‘‘ ككمت’’   كىذا الحلُّ الكضعي ىك الذؼ تمّثمو الفمسفة الكضعية التي دعا إلييا 

د  صائصيا عمى النحك التالي :  كقد حدَّ
إفَّ ال اصية األساسية لمفمسفة الكضعية ىي النظر إلى كل الظكاىر عمى أنَّيا " 

ىا إلى أقّل عدد ممكف ىك اليدؼ   اضعة لقكانيف طايعية ثااتة، اكتشافيا الدقيق كردَّ
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مف كل جيكدنا، في الكقت اّلذؼ نعتار أّف البحث عما ُيسّمى العمل األكلى أك 
.  ىك أمر غير مقاكؿ ك اٍؿ مف كّل معنى- النيائية 

يطمح إلى تطايق منيج الفمسفة عمى عمـك الجماعات بعامة، كما ’’ ككمت‘‘  ك
ا اّصة إذ رأؼ أف العمـك االجتماعيَّة كانت ال تزاؿ في أيامو  (عمـ االجتماع)يسمى اػ

في عيد الطفكلة، أك فيما يناظر الطكريف البلىكتّي كالميتافيزيقي بالنسبة إلى تطّكر 
كحاؿ عمـ التنجيـ بالنسبة إلى عمـ  (في أّيامو)كذلؾ أفَّ حاليا اليـك . الفكر اإلنساني

كالفعل في ىذه المرحمة السابقة عمى . الفمؾ أك عمـ الصنعة بالنسبة إلى عمـ الكيمياء
ر، اعتباطيًا  في التطايق)الطكر العممي يككف   (مثاليًا في السير مطمقًا في التصكُّ

أف يقاـك ىذه -كعمى عمـ االجتماع، كي يككف عممًا بالمعنى الحقيقي أؼ الكضعي 
الصفات الثبلثة المثالية، اإلطبلؽ، االعتباطية، أفَّ عميو أف يناذ األفكار المطمقة كأف 

. يحصر ىمَّو في التنسيق ايف الكقائع االجتماعيَّة المشاىدة كتكميل أدكات البحث
كعميو أف يقصر نفسو عمى ما ىك نساي دكف أف يطمح ابصره إلى معرفة الحقيقة 

كذلؾ عمى عمـ االجتماع أف يعيف حدكد العمل . الكاقعية الدقيقة لمكشف عنيا
ك ماداـ عمـ االجتماع سيبحث في تقرير القكانيف التي تسير . السياسي كطايعتو

عمييا الجماعات في مجتمعاتيا ، فإنَّو سيككف في كسعو التناؤ شأنو شأف كل العمـك 
إفَّ مف الممكف التناؤ بالظكاىر االجتماعيَّة، شأنو شأف :  "’’ككمت‘‘يقكؿ . الكضعيَّة

كال يمكف أف نجعل الناس يفيمكف ظاىرات االجتماع عمى . 1"الظكاىر األ رػ 
: الطريقة الكضعيَّة إال إذا تكفر شرطاف

 أف تككف ىذه الظاىرات تسير في الكاقع كفق قكانيف ال كفق : الشرط األكؿ
األىكاء كالمصادفات؛ ألفَّ فيـ األشياء بطريقة كضعيَّة ىك عبارة عف فيـ 

غير  اضع - بحسب طايعتو - فإذا كاف الشيء . القانكف الذؼ ي ضع لو
. لقانكف فإنَّو مف المستحيل أف يفيـ فيمًا كضعياً 

أف تككف ىذه القكانيف معركفة لمناس؛  حتي يستطيعكا أف يفيمكا :  كالشرط الثاني
. 2الظكاىر االجتماعيَّة كفق ما تصنعو ىذه القكانيف مف حدكد كترسمو مف معالـ
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: منيج الفمسفة الوضعّية
يرػ أّف ىنالؾ ’’ ككمت‘‘أمَّا فيما يتعمق بمنيج البحث في عمـ االجتماع، فإّف 

مجمكعتيف مف األساليب التي تؤّدؼ انا إلى كشف الحقائق في ميداف الظكاىر 
: االجتماعيَّة، ىما

كىي التي يقصد ايا ال طكات المنيجّية التي يست دميا : األسالنب المباشرة ( )
الباحث في الكشف عف القكانيف التي ت ضع ليا الظكاىر االجتماعيَّة في نشأتيا 

ىي التي تككف قكاعد المنيج ’’ ككمت‘‘كىذه ال طكات في نظر . كتتطكرىا ككظائفيا
.  في البحث االجتماعي

كىي التي تنتج عف العبلقات الضركرية التي تربط : األسالنب غنر المباشرة (ب)
عمـ االجتماع بما عداه مف العمـك الكضعّية األ رػ؛ ألفَّ ىذه العمـك تمّده بصفة 

.  دائمة انتائج كقضايا ليا أىميتيا في ميداف البحث االجتماعي
  كبالرغـ مف أفَّ ىذه الكسائل غير المباشرة ال تقل ضركرة كأىمية عف الكسائل 

ُيعطي ليا اىتمامًا  اّصًا، كىي التي تككف لو قكاعد ’’ ككمت‘‘المباشرة إال أفَّ 
. 1المنيج كىي ُمتمّثمة في األساليب اآلتية

عمى ضركرة اصطناع عمـ االجتماع المنيج الكضعي كالذؼ يشير ’’ ككمت‘‘  أّكد 
 المفيكمات لمكقائع، كجعل الظكاىر االجتماعيَّة مكضكعًا –بو إلى ضركرة تبعية 

: كىك يؤكد اذلؾ عمى إجراءات منيجّية أساسّية تتمّثل في. لمقكانيف العاّمة
 المبلحظة. 

 التجربة. 

 المقارنة. 

 المنيج التاري ي .
:  المفحظة/ أ

:  أفَّ المبلحظة االجتماعيَّة مف أصعب األمكر؛ كذلؾ لساايف’’ ككمت‘‘ يرػ 
. االعتقاد بأّف ىذه الظكاىر مألكفة لدينا: األكؿ
.  أفَّ مف يبلحظيا يشترؾ فييا إلى حدٍّ ما: كالثاني
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:  أّف الباحث إذا اراد أف يبلحع جيدًا عميو’’ ككمت‘‘  كيؤّكد 
أف يضع نفسو  ارج الشيء الذؼ يبلحظو، كبيذا فقط تظير لنا  .1

الظكاىر االجتماعيَّة عمى أّنيا مكضكعّية كمنفصمة عّنا، كمستقمة عف 
كىذا األمر مف أصعب األمكر كما يبلحع . حاالت شعكرنا الفردّية

.  ’’ككمت‘‘
’’ ككمت‘‘كيشرح . يجب أف يتدّ ل العقل إلعداد ما يريد مبلحظتو .2

ذلؾ بأّنو إذا كاف العالـ غير مزكد في أثناء مبلحظة لمظكاىر انظرية 
عف معرفة الشيء - في األغمب- سابقة ُتمّيد لو السايل، فإّنو يعجز 

 . الذؼ يجب عميو أف يبلحظو في الظكاىر التي تمّر أماـ عينو

ال يستطيع الباحث أف يفيـ الظكاىر البلَّحقة إاّل اربطيا بالظكاىر  .3
في عمـ  (مكطف الصعكبة الكارػ )إفَّ ىذا ’’ ككمت‘‘السابقة، كيقكؿ 

االجتماع؛ حيث تضطر دائمًأ عمى نحك ما لتحديد الظكاىر كقكانينيا 
إذ إّف الظكاىر تظل عقيمة ال غير ممحكظة، عمى . في آف كاحد

 إذا لـ تكف لدينا مف قال المبادغ –الرُّغـ مف أنَّنا نسبح في كسطيا 
 .العقمّية الضركرّية التي ُتمّكننا مف فيميا

ال يمكف أْف يككَف لمظكاىر االجتماعيَّة معنى عممي، إالَّ إذا ماثمنا  .4
 كما يرػ –اينيا كبيف الظكاىر األ رػ؛ فالظاىرة المنعزلة 

تظل شايية بمجرد أقصكصة يمكف أف تككف مكضكعًا - ’’ ككمت‘‘
 . لدراسة عقمية

أّف ىنالؾ العديد مف الظكاىر التي تصمح ألف تككف ’’ ككمت‘‘يرػ  .5
: ماّدة لعمـ االجتماع مثل العادات كاآلثار اجميع أنكاعيا كالمغة

 . تحميميا كمقارنتيا

يجب أف تييمف في نياية األمر كجيات نظر عاّمة عف مبلحظة  .6
كبيذا الشرط كحدة يستطيع الباحث الذؼ أعّد إعداًدا . جميع الظكاىر
 أْف يحكؿ الظكاىر التي تمر أماـ عينو إلى معمكمات –عقمًيا، كافًيا 

 .اجتماعيَّة
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 كنظرًا ألفَّ الباحث قد ُي طئ في تأكيل ما يبلحظو أك في إدراؾ ما 
أك قد ي طئ في االستنتاجات التي ينتيي إلييا مف مشاىداتو، . يشاىده

كذلؾ قد ي تمف الباحثيف في الشيء المبلحع، تبعًا ال تبلؼ عقكليـ أك 
أنَّو مف ’’ ككمت‘‘كليذا ينصح .  ارتيـ أك ميميـ األيديمكجّي أك النظرؼّ 

اإلسراؼ البالغ االعتماد عمى المبلحظة كاّت اذىا أسمكًبا مف أساليب 
فالمبلحظة عند . الكشف العممي بصدد قكانيف الظكاىر االجتماعيَّة

.  1ىي عامل مساعد فقط’’ ككمت‘‘
: التجربة/  ب

كليست التجربة العممية  (التجربة االجتماعيَّة)بالتجربة ’’ ككمت‘‘    يقصد 
التي نمجأ إلى إجرائيا بصدد ظكاىر الطايعة كالكيمياء كالايكلكجيا؛ كذلؾ ألّف 

كالتجربة . مثل ىذه التجارب الصناعية ال يمكف إجراؤىا عمى ظكاىر المجتمع
إنَّما تقـك في مقارنة ظاىرتيف ’’ ككمت‘‘االجتماعيَّة الصحيحة في نظر 

كا تبلفيما إنَّما يرجع . متشاايتيف في كل شيء كم تمفتيف في حالة كاحدة
إلى ىذه الحالة فقط؛ فكجكد مثل ىذه الحالة الطايعية إنَّما ىك بمثابة تجربة 
مباشرة ألنَّنا نستطيع أف نستنتج بسيكلة أثر ىذا العمل الذؼ كاف سابًا في 

كلكف ليس . ا تبلؼ الظاىرتيف كمدػ تأثيره في غيرىا مف الظكاىر األ رػ 
عندنا مف الكسائل ما نستطيع بفضمو أف ُنحَدد كجكد حالتيف مف ىذا القايل 

.  في عمـ مثل عمـ االجتماع
ذا كانت الطايعة قد قصرت في أف تمدنا اتجارب مباشرة مف ىذا النكع فإّنيا  كا 

قد أمدتنا اتجارب غير مباشرة، كىذه التجارب إنَّما تكجد في الحاالت 
.  أؼ الحاالت المرضية التي تصيب جسـ المجتمع (الباثكلكجّية)

  ألفَّ المجتمع شأنو في ذلؾ شأف جسـ اإلنساف ُعرضة لؤلمراض التي 
كىذه األمراض تتمثَّل في الفتف كالثكرات كاالنقبلبات . ُتصيبو مف حيف آل ر

التي ترجع في غالب األمر إلى تأّثر القكانيف االستاتيكية كالديناميكية بعكامل 
ضّية في جسـ اإلنساف المرككما أفَّ دراسة الحاالت . طارئة كتيارات كقتية
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تؤدؼ انا إلى الكقكؼ عمى أفضل السال لشفائو كا عادتو إلى الحالة الطايعية، 
ؼ انا إلى الكقكؼ عمى طائفة مف  كذلؾ دراسة الحاالت الباثكلكجّية تؤدِّ
التجارب التي ينبغي االلتجاء الييا إلعادة المركب الجمعي إلى حالتو 

.  1الطايعية كسيره المعتاد
 :يست دـ المنيج المقارف في: المنيج المقارن / ج

الُمماثمة ايف الحاالت الم تمفة لممجتمع اإلنساني، تمؾ الحاالت التي تكجد  .1
.  في آف كاحد في م تمف أجزاء الكرة األرضّية

أؼ المقارنة ايف مراحل )الُمماثمة ايف شعكب تنفصل بعضيا عف بعض  .2
 . (التطكر المتعاقبة التي تمّر ايا الّشعكب التي يعقد اينيا المقارنة

ُمقارنة ما ىك مكجكد بالفعل في نطاؽ مجتمع كاحد، فالظركؼ االجتماعيَّة  .3
لمطبقات الم تمفة تمّثل حاالت م تمفة مف الحضارة، كتتفاكت فيما اينيا 

 . تفاكتًا كايراً 

إلى أفَّ المنيج المقارف قيمتو في عمـ االجتماع مف ناحية ’’ ككمت‘‘كيذىب 
االستقرار كالتطكر كفي عمـ االجتماع ال اص باالستقرار تككف المقارنة ممكنة 

كبالرغـ مف ىذا فإفَّ ىذا المنيج . ايف المجتمعات الحيكانية كالمجتمعات اإلنسانية
: ال ي مك مف مساكؼ في عمـ االجتماع، ىي

إذ إّنو ال يراعي التعاقب الضركرؼ لممراحل الم تمفة في التطكر  .1
االجتماعي، كىك يميل عمى العكس مف ذلؾ إلى النظر إلى ىذه 
المراحل كما لك كانت حدثت في آف كاحد فيك يحكؿ إذف دكف 

 . مبلحظة تسمسل األشكاؿ االجتماعيَّة

 .قد ُيكشؾ أف يفسر تحميل الظكاىر التي سبقت مبلحظتيا .2

يدعكنا إلى ال مط ايف ُمجرد العكامل الثانكّية كبيف األسباب  .3
 .الرئيسّية

أفَّ منيج المقارنة في عمـ االجتماع ال يمكف أْف يككَف ’’ ككمت‘‘ليذا يرؼ 
أكثر مف كسيمة مساعدة كيجب أف ي ضع مثل المبلحظة كالتجربة لفكرة 
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 يتكقف –’’ ككمت‘‘ كما يرػ –كىذا التطّكر . عقمية عف تطكر اإلنسانية
ادكره عمى است داـ طريقة ماتكرة لممبلحظة تتبلءـ مع طايعة الظكاىر 
. االجتماعيَّة، كت مك مف اال طاء التي كانت تظير مف األساليب األ رػ 

أسمى ’’ ككمت‘‘أّما المنيج ذؼ الصيغة االجتماعيَّة الصرفة كالذؼ يعتاره 
مراتب األساليب العممية في عمـ االجتماع، كالذؼ يكمل المنيج الكضعي ىك 

.  1"اسـ المنيج التاري ي’’ ككمت‘‘ما أطمق عميو 
 

: المنيج التاريخي/ د
 إنَّو المنيج ال اص بعمـ االجتماع، كغايتو تعييف األحكاؿ المتعاقبة التي مرت 
ايا اإلنسانية، كمقارنة ىذه األحكاؿ الم تمفة فيما اينيا أفَّ ىذا العمل مف شأنو 

أف يايف لنا كيف يرسي الحاضر جذكره في الماضي، كيجعل التعاكف الذؼ يربط 
البشر الحالييف بالقدامى أمًرا ُممكنًا، كينمي العاطفة االجتماعيَّة التي ينتظر فييا 

احتراـ الجدكد الذؼ )تجديد اإلنسانية النيائي كا عادة حسف النظاـ إلييا ’’ ككمت‘‘
 الفمسفة قال غنى عنو لحالة المجتمع االعتبارية، كىذا االحتراـ الذؼ زعزعت

إفَّ عمـ االجتماع باستعمالو المنيج التاري ي يستكمل . (زعزعة شديدة" الماكرائيَّة"
كبكاسطتو يعرؼ العمـ أ يًرا ما في حكزتو لمسير بأبحاثو . كسائل التنقيب الكضعي

.  2إلى نياية الشكط
أساًسا ’’ ككمت‘‘ كىكذا نرػ أّف المنيج التاري ي يقـك عمى المادأ الذؼ جعمو 

لنظريتو في عمـ االجتماع، كيمكف تم يص ىذا المادأ في القكؿ بأفَّ الطايعة 
اإلنسانيَّة تتطكر دكف تغير؛ فالقكػ الم تمفة طايعية كانت أـ  مقّية أك عقمّية ال 
اد أف تظّل كما ىي في جميع مراحل التطكر التاري ي، كأف تظل دائمًا مرتبطة 

فيما اينيا عمى نمط كاحد، كال يمكف لمنمك الذؼ يطرأ عمى ىذه القكػ عند انتقاليا 
إلى الحالة االجتماعيَّة أف ُيغّير قط مف طايعتيا، كالاد أف يقضي عمى بعضيا أك 

. ال ال يستطيع أف ُيغيِّر النظاـ الذؼ ترّتب فيو. ي مق قكػ جديدة
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أنَّو ليس لمظكاىر معنى اجتماعيِّا إال إذا كاف العالـ الذؼ ’’ ككمت‘‘كيرػ 
. كالتاريخ ال يستنبط بطريقة قياسية. يبلحظيا مزكدًا قال ذلؾ انظرية عاّمة

إذا كانت لدينا معرفة كضعّية سامية بالطايعة اإلنسانية ’’ ككمت‘‘كيذىب 
. كبالكسط الذؼ تتطكر فيو، فبل نستطيع أف نتكيف بكيفية تطكرىا في المستقال

فكاجب التاريخ إذف أف ي ارنا كيف ساىمت الحياة االجتماعيَّة بالفعل في تقّدـ 
ـّ لنا تحقيق ذلؾ عف طريق المبلحظة أصبحنا في مراحل مف  اإلنسانية، فإذا ت

كلّما كاف االجتماع عممًا كجب عميو أف يستعيض . العكدة إلى الطريقة القياسية
. 1بالتكيُّف العقمي عف المبلحظة التجرياّية لمظكاىر

كىنالؾ نقطتاف عمى جانب كاير مف الداللة كاألىمية المنيجية، ينبغي اإلشارة 
مف أفَّ المجتمع يشبو الكائف ’’ ككمت‘‘إلييما، تتمّثل أكليما فيما ذىب إليو 

الحي في  اصية كاحدة، كىي أّف فيـ الكّل يمكف الّتكّصل إليو بطريقة مف 
مة نتيجة غير ُمتَّسقة إلى حدٍّ ما، مؤداىا أفَّ  األجزاء، كقد اشتّق مف ىذه الُمقدِّ

تقكد إلى ال طأ؛ ألنَّو ال ينبغي أف تد ل - الدراسات المت صصة كعمـ االقتصاد 
.  كاقعة اجتماعيَّة تحدث كظاىرة منعزلة في نطاؽ العمـ عمى اإلطبلؽ

 ال إنَّو قد ىاجـ االقتصادّييف في عصره لرغاتيـ عف االعتراؼ اإمكاف كجكد أؼ 
لقد كاف . نظاـ في المجتمع فيما عدا النظاـ الذؼ يقيـ نفسو بطريقو آليَّة

يعتقد أنو باإلضافة إلى ىذا النظاـ التمقائّي، يمكف أف يقـك نظاـ ’’ ككمت‘‘
ٌم طط عمى قاعدة مف معرفة بالقكانيف االجتماعيَّة كتطايقيا بطريقو إرادية كاعية 

.  عمى المكاقف كالمشاكل المحددة
عمبًل مف أارز إسيامات ’’ ككمت‘‘أما ثانييما فإنَّيا تتمثل في إلماع ساق بو 

ر ’’ ماكس قيار باكثر‘‘ الّنماذج ’’ ككمت‘‘مف  مسيف عاًما فقد تصكُّ
 اكصفيا حدكدًا يقترب منيا الكاقع االجتماعّي  SOCIAL TYPESاالجتماعيَّة 

شئيًا فشيًئا، دكف أف يتمّكف مف الكصكؿ إلييا عمى اإلطبلؽ كيدرؾ المرء مف ىذا 
كما أنَّو يدرؾ بصكرة أكلّية أك مادئّية . ’’ ككمت’‘القكؿ أثر التدريب الرياضي لػ
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تمؾ اآلراء المنطقية الممتازة لمتحميل . المثالي’’ ماكس فيار‘‘نمكذج 
.  السكسيكلكجيّ 

يشير فيو إلى كيفية ’’ ككمت’‘  كتتأيد ىذه الصمة الغريبة إذا ما تمعنَّا قكاًل لػ
است داـ ىذه النماذج في دراسة الظكاىر االجتماعيَّة؛ فيك يرػ أّف الحاالت 

 ينبغػي أف ُتدّرس في ضػكء – أؼ التي ال تتطااػق مػع أؼ نمكذج –الكسيطة 
كىذا يعني أنَّو مف الُممكف . التحميل المضاكط لمحالتيػف أك النمكذجيف المتطرقيف

ل إلى فيـ أفضل لمحالة الكسيطة عف طريق معرفة ما تشتمل عميو مف  التكصُّ
.  1النمكذج األّكؿ كالنمكذج اآل ر أك العكس

 
ح لنا مف ذلؾ أفَّ فمسفة  : ىدفنن  ساسننترمي إلى تحقيق ’’ ككمت‘‘    كيتضَّ

األّكؿ اكتشاؼ الحقائق االساسية لتحقيق الكحدة ايف العقكؿ، كالثاني كضع "
القراءة العممية لعمـ االجتماع عمى ضكء ىذه الحقائق عمى أْف يككَف الغرض مف 

ىذا العمـ الكصكؿ إلى قكاعد  مقية كسياسية ثااتة كنيائية تحقق سعادة 
. 2اإلنسانية

 
 
 

محور نظرية كومت االجتماعيَّة - المبحث الثالث 
الفيزياء، : في تقسيمو لعمـ االجتماع بالعمـك األ رػ، مثل’’ ككمت‘‘  تأثََّر 

كالكيمياء؛ حيث ذىب إلى أنو عمى نحك ما يتـ في دراسة الطاقات في تمؾ العمـك 
فإفَّ ذلؾ ينسجـ مع تقسيـ الدراسة في عمـ - مف حيث تكازنيا، ثـ مف حيث فاعميتيا

االجتماع؛ حيث تقتضي أف تتكزع ايف الدراسات االستاتيكية لمظكاىر، كالدراسات 
كقد صنفت ىذه الدراسات تحت عنكاف االستاتيكا االجتماعيَّة أك . الديناميكية لمظكاىر

االجتماع االستاتيكي، كىك الذؼ ييتـ ادراسة األحكاؿ الثااتة لمحياة االجتماعيَّة 
                                                 

1
52،53َٛمٕالرًٛبشٛك،يرعغضبثك،ص
2
 .110وص1994انطٛذدمحمثذٔ٘،يجبد٘ػهىاالعزًبع،دارانًؼرفخانغبيؼٛخعبيؼخاالضكُذرٚخ



ـ90

 

كشركط كجكد المجتمع، في حيف أفَّ الديناميكا االجتماعيَّة أك االجتماع الديناميكي 
تيتـ ادراسة حركة المجتمع المستمرة كتتابع مراحل تطكره كتقدمو، كبذلؾ ُيؤّكد 

 يمثل الحقيقة التي يعنى ايا االجتماع  orderعمى أفَّ النظاـ ’’ ككمت‘‘
ـ يمثل الحقيقة التي يعني ايا االجتماع الديناميكي .  1االستاتيكي، في حيف أفَّ التقدُّ

:  االجتماعيَّة (السكونيَّة)االستاتيكية  .  
ما ىي أّكاًل السككنيَّة االجتماعيَّة ؟ إفَّ العكامل الُمكّكنة لممجتمعات ىي عناصر 
اجتماعيَّة، أنسجة اجتماعيَّة، أعضاء اجتماعيَّة بالنسبة ليذه العكامل، تنمك في 

كفي كل مجتمع  يحصل تقسيـ ُمعّيف لمعمل . كل فترة مف الزمف منظمات متعددة
كفي الكقت نفسو تتشكَّل كتتطكر مؤسسات . ي مق تضامنًا ايف م تمف األجزاء

كىذا كمو يشكل في كل فتره . سياسيَّة، اقتصادية، دينية، قضائية، عسكرية
إفَّ السككنية . تاري ّية كفي كل زمرة نظامًا معينًا، تكازنًا معينًا مستمر تقريباً 

فَّ ُم تمف المنظمات التي  (عمـ النظاـ)االجتماعيَّة ىي  ايذا المعني لمكممة، كا 
تظير في كل مجمع تككف في حالو تفاعل متبادؿ، كينشأ عف ذلؾ تكافق يحافع 

. عمى الحياة االجتماعيَّة
. 2إفَّ دراسة ىذا التكافق ىي التي ينبغي ليا أف تككف مكضكع السككنيَّة

إلى أفَّ المجتمع يتككف  (السككنيّ )في تحميمو االستاتيكي ’’ ككمت‘‘كلقد كصل 
.  الفرد، األسرة، كالدكلة: مف ثبلث كحدات أك عناصر أساسية ىي

: الفرد
 أفَّ الفرد البشِرّؼ أنانّي فقط، كأفَّ –’’ ىكبز‘‘ رغـ تأكيدات – ليس صحيحًا 

إفَّ كلَّ فرد يممؾ . أنانيَّتو كحَدىا ىي الَّتي دفعتو إلى أف ُيصبح اجتماعّياً 
إالَّ أنَّو . استعدادات فطريَّة لمحياة في المجتمع، كميكاًل طايعيَّة نحك التعاطف

ـ الممكات  ة قميل الزاد لمحياة االجتماعيَّة، ألفَّ ىذه الحياة تفترض تقدَّ ضعيف العدَّ
العقميَّة، كلكف أكثر البشر ييممكف الجيد الفكرؼ، ليس ذلؾ فحسب، ال ىـ 

كتفترض ىذه الحياة أيضًا غمبة االستعدادات التعاطفيَّة . عاجزكف عنو كل العجز
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عمى االستعدادات األنانيَّة، كلكف الميكؿ الغيريَّة لدػ أكثر األفراد نامية إال انسبة 
.  ضعيفة جداً 

إف دراسة الفرد مف الناحية االجتماعيَّة ُتثات ذلؾ، كعمى األ بلقي كالسياسّي 
.  1إيجاد كسيمة لجعمو اكثر اجتماعيَّة

: (الخميَّة األساسية)األسرة 
ىي العنصر االجتماعي األساسي كىي أّكؿ  ميَّة في جسـ - ال الفرد -   األسرة 

ر . التركيب الجمعي، كىي ثمرة مف ثمرات الحياة االجتماعيَّة مادأ ’’ ككمت‘‘كقرَّ
 ضكع المرأة لمرجل مع االعتراؼ بسمكىا مف الناحية العاطفّية كالكجدانّية 

الضركرّية لبلستقرار في حياة األسرة، كتكمَّـ عف  الزكاج، كجعمو كاعتاره استعدادًا 
ككل عامل مف شأنو أف يضعف . كىك األساس األّكؿ لكّل مجتمع. طايعيًَّا تماماً 

مف الزكاج أك يقمِّل مف أىميتو، فإّنو بمثابة عامل ىدـ لنظاـ األسرة الطايعّي 
كلنظاـ المجتمع؛ كلذلؾ فيك ال يقال فكرة الطبلؽ كيعتارىا مف عكامل اإل بلؿ 

ة كحياة المجتمع باإلجماؿ كُيعّرؼ األسرة بأنَّيا . انظاـ الحياة األسريَّة بصفة  اصَّ
ألفَّ المادأ األساسيَّ في تككينيا يرجع إلى نظره إلى " اتحاد لو طايعة أ بلقيَّة"

كال شؾَّ أف الميل المتبادؿ ايف الزكجيف، كالعطف . (الجنسيَّة كالعاطفيَّة)كظيفتيا 
المتبادؿ اينيما مف جيو كاألاناء مف جيو أ رػ، كالمشاركة الكجدانية المكجكدة 
بة لكل عضك في  ِِ ايف أفراد ىذا المجتمع الصغير، ثـ الحقكؽ كالكاجبات الُمترتَّ
األسرة قال العضك اآل ر، فكل ىذه األمكر ترجع في طايعتيا إلى كظيفة األسرة 

. 2األ بلقيَّة
.  كميمتيا مزدكجة:(الحكومة)الدولة 

بو اينيا كبيف .     لنعتار اآلف المجتمعات كمجمكعات مف األسر ىنا يرتسـ الشَّ
:   فيياوالحقيقة  نَّنا نرى المجمكعات العضكيَّة، 

.  ت صص الكظائف الم تمفة التي تنشأ عنيا حياة المجمكعة  .1
 . تميز سمسمة مف األعضاء المتكيفة مع الكظائف البلَّزمة .2
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سياميا مف أجل غاية مشتركة .3  . تضامف األعضاء فيما اينيا كا 

إفَّ أمثاؿ ىذه الظاىرات تسمح لنا بأف نفيـ لماذا يممؾ كل مجتمع حككمة، كلماذا 
يجدر بو أف يممؾ إحداىا؟ ذلؾ أفَّ تقسيـ االعماؿ ي مق ال محالة في كل زمرة 

تجاذبات متنافرة، كينمي النظرات الجزئية، كيجنح إلى إبطاؿ النظريات اإلجماليَّة، 
كيعزز األنانيات الضيِّقة، فبل يرؼ كل كاحد إالَّ مجاؿ ا تصاصو، كينزع إلى 

.  االنفراد بالنظر إليو
. ىذه القكه ىي الحككمة.  لذلؾ الادَّ مف كجكد قكَّة اجتماعيَّة تتبلفى ىذه المحاذير

صيانة االنضباط االجتماعي، كالمحافظة عمى الركح : أمَّا ميمتيا فمزدكجة
مف ىذه القاعدة يجب أف تنطمق النظريات األ بلقية كالسياسيَّة فيما . الجماعيَّة

.  1يتعمق بالحككمة
أفَّ مادأ التضامف االجتماعي ال يمكف أف يتحقق بصكرة كاممة ’’ ككمت‘‘ كيرػ 

و المسؤكلكف عنايتيـ إلى إصبلح ثبلثة نظـ اجتماعيَّة أساسيَّة كىي : إالَّ إذا كجَّ
فنظاـ التعميـ . نظاـ التربية كالتعميـ، كنظاـ األسرة، كالنظاـ السياسي في الدكلة

مف شأنو أف يحارب الغرائز الفطريَّة كييذب المشاعر اإلنسانّية؛ أما النظاـ 
السياسي فمف شأنو أف يقاـك ما عسى أف ينشأ في جك المجتمع مف تصادـ ايف 
مصالح اليئيات االجتماعيَّة، كمف نزاع ايف الطبقات حكؿ مشاكل اإلنتاج ككيفيَّة 

. تكزيعو
أفَّ المجتمع يحتاج إلى ’’ ككمت‘‘كبصدد إصبلح نظاـ التربية كالتعميـ يرػ 

كىذا . نظاـ مف التربية العصريَّة يحّل محّل دراسة اآلداب كالنظرّيات المجّردة
النظاـ الاّد كأْف يقـك أّكأًل عمى معرفة حقائق العمـك الكظيفّية الجزئّية، كيقـك ثانيًا 
عمى أسس عممّية تنحك بالشيء بعيدًا عف الجيكد كالعقـ النظرّؼ كيؤىل األفراد 

كيجب أْف . لممشاركة بصكرة إيجااّية فيما يتطّمبو المجتمع مف كظائف جديدة
ـ مراحل التعميـ إلى ثبلثة  يككَف لئلعداد المينّي معاىد جديده  اّصة، كما قسَّ
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مرحمة ااتدائّية، كمرحمة إعداديَّة، كمرحمة عالية كظيفتيا إعداد الشباب : مراحل
. 1لمكاجية حياتيـ العممّية

 كبصدد إصبلح النظاـ األسرّػ فكّل ما ذكره مستمد مف نظاـ األسرة المسيحّية 
ة عمى كظيفتيا . كعمى األ ص األنظمة الكاثكليكّية كضغط بصفو  اصَّ

فاألسرة الصالحة ىي الَّتي ُتشيع  ايف أفرادىا عكاطف حب . األ بلقّية كالتربكّية
الغير كالتكادد كالتراحـ اينيـ، ككل ما مف شأنو أف ُييّذب إنسانية األفراد 

. كيرّكضيـ عمى استساغة مادأ التضامف االجتماعيّ 
. األـ ىي المسؤكلة عف إعداد األطفاؿ في المرحمة األّكلى’’ ككمت‘‘  كاعتار 

فيي الَّتي تتكلَّى إثارة إمكانيات الطفل، كتعمل عمى تكافر التكازف ايف م تمف 
كىي الَّتي ُتقّكـ مف لساف الطفل كتمقِّنو بعض المفردات المَّغكيَّة . ممكاتو الناشئة

الذؼ  (كىك عبادة اإلنسانية)كالعمميَّة، كتغرس فيو مبادغ اّلديف الكضعي الجديد 
أفَّ األميات البلَّتي تمّقيف تربية كضعيَّة ’’ ككمت‘‘كيأمل . ’’ككمت‘‘دعي إليو 

صحيحة يتمكَّفَّ مف تعميـ أكالدىف كاإلشراؼ عمى تربيتيـ في المرحمة اإلعداديَّة 
. 2األّكلي اداًل مف ذىاايـ إلى المدارس

، اّتضح لو أفَّ السياسة كحدىا ال تككف   كفيما يتعمق اكسائل اإلصبلح السياسيَّ
ل  فرعًا اذاتو، ال ىي جزء ال يتجزأ مف العمـك اإلنسانيَّة، كال يمكف فيميا كالتكصُّ

.   إلى تنظيميا  إالَّ إذا درسنا النظـ االجتماعيَّة األ رػ الَّتي تتعمَّق ايا
كمف ىنا فميست ىي بمفردىا األساس في الفكضي السياسيَّة، ال إفَّ أساس ذلؾ 

نكع مف االضطرابات العقميَّة، أدَّػ إلى عدـ كجكد مبادغ مشتركة ايف جميع 
األزمات السياسيَّة في عصره إلى ما أسماه ’’ ككمت‘‘كمف ثَـّ ردَّ . العقكؿ

. 3بالفكضي العقميَّة
ضافة إلى ذلؾ تناكؿ  رات ’’ ككمت‘‘كا  النظاـ االقتصادّؼ؛ حيث عرض لمتطكُّ

ائدة كنقدىا جميعًا، حيث نقد آراء مدرسة  كما تذىب إليو مف ’ "الفزيكقراط"السَّ
ـَ  إشاعة الحريَّة االقتصاديَّة كنادػ بضركرة التد ُّل مف جانب الحككمة لكي ُتقي
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تكازنًا معقكاًل ايف األىداؼ الفرديَّة كبيف ما ينبغي أف تككف عميو المعامبلت 
االجتماعيَّة، كما نقد االشتراكّييف كالشيكعّييف كاعترؼ بأنَّيـ كفقكا في الكصكؿ إلى 

بعض الحقائق كلـ يككنكا م طئيف في كل ما قالكه، كاتَّفق معيـ في ضركرة 
الناحية اال بلقيَّة ’’ ككمت‘‘كما درس . تد ل الحككمة في العبلقات االقتصاديَّة

كرأػ أفَّ ىذا العمـ ال يمكف . كرأػ كجكب قياـ عمـ كضعي ىك عمـ األ بلؽ
. تأسيسو إالَّ بعد قياـ عمـ االجتماع

أْف يدرَس النَّاحية الدينيَّة في المجتمع؛ ألفَّ األفراد في ’’ ككمت‘‘ كلـ يفت 
كىذا . مسيس الحاجة إلى مجمكعة منظَّمة مف العقائد، يتفق عمييا األفراد جميعاً 

كىذا ما حدا بو . ال يتأتَّي إالَّ إذا الغينا الديانات القائمة كصيرناىا في ديف جديد
كيدكر . (الديف الكضعي)أف يضع لنا اجانب النظـ السابقو نظامًا دينيًا جديدًا ىك 

أؼ أفَّ فكرة اإلنسانية تحّل في نظره محّل . ىذا الديف حكؿ عبارة اإلنسانية كفكرة
ككظيفة ىذه الديانات كما يراىا . في الديانات الراقية المعركفة (هللا)فكرة 
ىي تحقيق كحدة دينيَّة في العالـ بأسره، ألفَّ جميع األفراد سيتَّجيكف ’’ ككمت‘‘

بعقكليـ كقمكبيـ نحك فكره كاحدة كمركز كاحد، فتبطل الشركر كاآلثاـ، كتنتيي 
الجنس األايض -  المنازعات كالحركب، كتعيش األجناس البشِرّية الثَّبلثة 

الَّتي تمثل في اإلنسانيَّة الذَّكاء كالعمل كالعاطفة  في عصر - كاألصفر كاألسكد 
. ذىايّ 

 إفَّ الكضعيَّة في تحطيميا لؤلدياف القديمة القائمة عمى المعتقدات البلىكتيَّة أك 
فيك الرَّابطة . الدينيَّة لـ ُتحطـ الّديف نفسو ألنَّو عنصر دائـ في الاناء االجتماعيَّ 

الضركريَّة الَّتي تجعل ىذا الاناء ُمتماسًكا، كتحّل اإلنسانية محّل تمؾ االلية 
البلىكتيَّة ، فيي تعمك عمى الفرد ألنَّيا تتككف مف كل األفراد، األحياء منيـ 

. 1كاألمكات، كالَّذيف لـ ُيكلدكا بعد
أنَّيا . نظرة غريبة فيما يتعمق بالمُّغة’’ أكجست ككمت‘‘إلى ىذه اآلراء ُيضيف 

كلكّف . ليست ىبة  فيَّة مف أصل  ارؽ، كال ثمرة إاداع ُمكّفق، فممحيكانات ُلغتيا
كعميو فإفَّ . البشر قامكا اتحسيف لغتيـ، كأفَّ كجكد المجتمع بالذات تطمَّب ذلؾ

                                                 
1
.126–125،ص1988انزفطٛرفٙانؼهٕواالعزًبػّٛ،دراضخفٙفهطفخانؼهى،دارانضمبفّنهُشرٔانزٕزٚغ،ػاليصطفٙإَر، 
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الّمغة ايكلكجّية بأصميا، كاجتماعيَّة انمّكىا؛ في الادء كانت إيماء يتكجو إلى 
مع و إلى السَّ كما أف اقتضت الحاجة . البصر، ثـ تحّكلت إلى مكسيقي تتكجَّ

. الّتعاير عف شيء كاضح مف العكاطف، حتَّي رافق ىذه المكسيق شعر شفاىي
 كبما أفَّ األفكار ازدادت دقًَّة ككضكًحا مع الّزمف، لذلؾ أفسح الشعر مكانًا لمنَّثر، 

ف . ثـ جاءت الكتابة فثاتت النَّثر كجعمتو أكثر تداكاًل كتناقبلً  ’’ أكجست ككمت‘‘كا 
ليست كال شّؾ - بالنسبة إلى الفرد - فيي . يشّدد عمى ما لمغة مف أىميَّة كاسعة
اكجو عاـ - إفَّ إدراكاتنا األكلى لؤلشياء ىي . الكسيمة الكحيدة لمتفكير الصميمي

 الية مف كّل تعاير شفاىّي، كلكّنيا تكتسب مثل ىذا التعاير ما أف تصبح - 
أمَّا بالنسبة لممجتمع فيي . الفكرة مجردة، نزَّاعة إلى األحكاـ، ميَّالة إلى االنتقاؿ

مف - التي تصكف المكتسب اإلنسانّي كتنقمو كتنشره، إنَّيا في نياية المطاؼ 
أعظـ كسائل التكاصل االجتماعّي؛ اكاسطتيا تنتقل العناصر االجتماعيَّة إلى  مد 

القياـ اتأّمل - في الحقيقة - فالتفكير اكاسطة المَّغة ال يعني . الفرد كتفكيره الذاتيّ 
ميا المجتمع نفسو؟ . 1باطنّي اكسيمة تحميمّية شكَّ

: (الدنناميكا االجتماعيَّة)الحركيَّة االجتماعيَّة  . ب
ىك دراسة ’’ ككمت‘‘مف كجية نظر  (الديناميكا)إفَّ مكضكع الحركيَّة االجتماعيَّة 

قكانيف الحركة االجتماعيَّة كالسير اآللي  لممجتمعات اإلنسانيَّة كالكشف عف مدػ 
رىا ـ الَّذؼ ت طكه اإلنسانّية في تطكُّ . 2التقدُّ

حكؿ نظريتيف  (الديناميكا)في الحركيَّة االجتماعيَّة ’’ ككمت‘‘ كتدكر دراسات 
: أساسيَّتيف، ىما

  (قانون المراحل الثفثة)نظرّية في تسّور المجتمعات. 

 م اإلنسانّية  . نظرّية في تقدُّ

                                                 
1
.351كرٚطٌٕ،يرعغضبثك،صحَذر٘أ 
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.49ٚذاٌػجذانجبلٙ،ركبئسػهىاالعزًبع،عبيؼّاالزْر،صز 



ـ96

 

م .    :نظريَّة التقدُّ

ـ االجتماعّي الاّد كأْف يككَف  اضعًا لقكانيف، كلعلَّ ىذه ’’ ككمت‘‘يرػ  أفَّ التقدُّ
الفكرة كانت غائبة عف أذىاف المفّكريف الّسابقيف اّلذيف درسكا الحركات 

كىك يرػ أّف انتقاؿ اإلنسانية مف . االجتماعيَّة اكصفيا ذاذبات أك اضطرابات
:  مرحمة إلى أ رػ يككف عادة مصحكبًا اتقّدـ أك تحّسف يادك في مظيريف

. التقّدـ المادؼّ  .1
 . التقّدـ في الطايعة اإلنسانّية .2

ـ في الطايعة  كالتقّدـ المادّؼ يككف أكضح كأسرع حركة كأسيل تحقيًقا، أمَّا التقدَّ
.  1اإلنسانية فيككف كاضحًا في الطايعة الايكلكجّية كالعقمّية

أنَّو ينبغي أف ُيصاف التضامف االجتماعّي كيحفع مف  بلؿ ’’ ككمت‘‘كيرػ 
اّل فإّف الحركة سكؼ تؤدؼ إلى انييار كتفكؾ تاّميِف في النسق  الحركات، كا 

االجتماعّي؛ كلذلؾ فإّنو ال يمكف اف يجرؼ تطكر أك تقدـ في جانب كاحد مف 
ر  جكانب الحياه االجتماعيَّة ، كال يمكف اف يدرس في حد ذاتو كينيض ىذا التصكُّ

. عمى كجيات نظر ككمت المنيجيو العامو كفكرتو عف ىذا االتساؽ العاـ
 كالديناميكا االجتماعيَّة تادأ ادراسة النمك في حّد ذاتو، كلكف قد ينشأ تساؤؿ عمَّا 

ـ أك ُمعاِداًل لو  كيادك أف تزايد السكاف كنمك القدرات . إذا كاف النمّك مساكًيا لمتقدُّ
’’ ككمت‘‘كقد شارؾ . العقميَّة يكّضح أفَّ النمّك في ىذه القدرات ىك األمر الميـّ 

اه أفَّ صغار المتكّحشيف ال يمكف أف يتطّكركا  في الرأؼ الذؼ شاع في كقتو كمؤدَّ
كالتطّكر أك النمّك التقّدمي . إلى أكثر مف مجرد أطفاؿ كلدكا في مجتمعات ُمتقّدمة

 في  ط مستقيـ، ذلؾ أنَّو باإلضافة إلى –’’ ككمت‘‘ في رأؼ –ال يسير 
. 2التقّمبات كالتذاذبات يمكف تعديل سرعة التقّدـ اكاسطة التدّ ل اإلنسانيّ 

أفَّ ىنالؾ مظاىر لمتقّدـ أك الجكانب التي يحدث فييا، فقد يككف ’’ ككمت‘‘كيرؼ 
َز عمى ’’ ككمت‘‘التقّدـ فيزيقيًا، أك أ بلقيًا، أك عقميًا ، أك سياسيِّا، كلكف  ركَّ

أىميَّة التقّدـ اّلذؼ حدث في الجكانب العقمية كاعتارىا مف اىـ الجكانب التي تؤثر 
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.85ػذنٙاثٕطبحٌٕ،يرعغضبثك،ص 
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أفَّ ’’ ككمت‘‘عمى الحياه االجتماعيَّة كبقية مظاىر التقدـ األ رػ؛ حيث اعتار 
ـ العقمّي ىك المسئكؿ األكؿ عف التغير في مجريات التاريخ، كما أفَّ التاريخ  التقدُّ
ذاتو ال يتغير إالَّ مف  بلؿ كجكد مجمكعة مف األفكار العقميَّة اّلتي تكّجيو إلى 

عمى أف يارز أىميَّة التقّدـ ’’ ككمت‘‘في نفس الكقت حرص . مسارات ُمعيَّنة
. 1العقمي الذؼ يكجو اإلنساف نحك إشباع حاجاتو األساسيَّة كالماّدّية

أجاز إجراء تغّيرات في شركط القكػ الّدينامّية في ’’ ككمت‘‘ىذا بالرغـ مف أفَّ 
المجتمع، فإنَّو كاف بطايعتو محافظًا، كمف ثـ كاف يصاب بالرعب مف فكرة التغّير 

.  أك فكرة الثكرة
 كالنكع الكحيد مف التغّير اّلذؼ يرّحب بو ىك التغير في األفكار، كليس التغّير 

َناَعة،  بمعناه الدقيق في األفكار اّلتي تؤدؼ إلى تغيرات ىائمة في السياسة، كالصِّ
كبعبارة أ رػ فإفَّ التَّغير الَّذؼ يقصده . ككذلمؾ في تعديل أنظمتيا... كالديف

ىك التغّير في المحتكػ أكثر مف التغّير في الّشكل، مع الفصل ايف ’’ ككمت‘‘
المعنييف بقدر اإلمكاف، كمف  الميسكر أف تتَّضح فكرتو ىذه مف كجية نظره في 

القديمة كبالرغـ مف ذلؾ " ال ذعببلت"الديف، فقد كاف رأيو أفَّ األدياف ُكِلدت مف 
فإفَّ الّديف بالصكرة الَّتي كاف عمييا يكمئذ مف الّنظـ االجتماعيَّة ذات القيمة 

ائمة فاداًل مف التقرَّب إلى .  نغيِّر محتكاه كُنبقي عمى شكمو–كمع ذلؾ دعنا . الدَّ
إلى دكر العبادة، كعبادة الكائنات الكىميَّة نتجو إلى إيجاد ديانة " األاركشات"

عالميَّة محدكدة لشيء ما، كىك أف تككف ديانة لئلنسانيَّة ادكف إلو، عمى أف تبقى 
مة لمعبادة كما ىي ادكف تغيُّر . 2الطقكس الُمنظِّ

لعكامل التقّدـ قاده إلى دراسة العكامل التي يعتمد ’’ ككمت‘‘ كيبلحع أفَّ تحميل 
 ادكف حّل – إلى حدٍّ كاير –عمييا النمك العقمّي، كمع أنَّو قد ترؾ ىذه المشكمة 

أـ  ـ العقمّي تكمف في الممل كالسَّ الَّذؼ )إالَّ أنَّو افترض أفَّ العكامل الرئيسيَّة لمتقدُّ
ُيؤكِّد ’’ ككمت‘‘كال كؼ مف المكت، لكف  (يدفع إلى اذؿ الجيد مف أجل التَّجديد

عمى تزايد كثافة  (التقّدـ العقمي)في مناقشتو لعكامل التقّدـ اكجو عاـ كليس مجرد 
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الّسكاف اّلتي تؤّدؼ إلى كثافة أكار مف الت ّصص كتقسيـ العمل االجتماعي، 
األمر الَّذؼ يترتَّب عميو اندفاع الناس لاذؿ المزيد مف الجيد لتأميف كجكدىـ 

ـَ  - كبطاقة دافعة نشطة - كبقائيـ، كيتعيَّف عمى المجتمع في ىذه الحالة أف ُينظِّ
. 1المكاقَف النابعة مف الفركؽ المتزايدة ايف األفراد

أفَّ التطكر االجتماعي ماىك إال استمرار لمتقّدـ العاـ اّلذؼ يادأ ’’ ككمت‘‘ كيرؼ 
فالسمسمة االجتماعيَّة الكارػ تتطااق مع سمسمة الكائنات . مف مممكة النبات

كيعّد ىذا . كليس مع تتابع المراحل العمريَّة لكائف عضكؼ بسيط. الكارػ 
. 2االفتراض عنصرًا أساسيِّا في نسق فكرّؼ ُيؤّكد التقّدـ المستمر

 

ر  . ب : (قانون المراحل الثفثة)نظريَّة التسوَّ
ىك أساس تنظيـ ’’ ككمت‘يّتضح لنا مّما ساق أّف الّتنظيـ العقمّي كما يرػ 

المجتمع؛ لذلؾ نجده أ ذ يبحث عف مجمكعة مف المبادغ اّلتي تّتفق بصددىا 
ر منيج التفكير اإلنسانّي إلى قانكنو . جميع العقكؿ كتكّصل في تتبعو لتطكُّ

د ككمت صيغة ىذا القانكف في (قانكف الحاالت الثبلث)المشيكر باسـ  ، كقد حدَّ
اناء عمى طايعة العقل اإلنسانّي نفسيا ال اّد لكّل فرع مف فركع )ىذه العبارة 

أك )الحالة البلىكتيَّو : معرفتنا مف المركر في تطّكره اثبلث حاالت متعاقبة
(. الكضعّية أك العممّية)، كالحالة (أك التجريدّية)، كالحالة الميتافيزيقّية (ال رافّية

ىي نقطو الادء لمّذكاء اإلنسانّي، كالثالثة  (البلىكتّية)كطريقة التفكير األكلى أؼ 
فإنَّيا فقط مرحمة  (أؼ الميتافيزيقيَّة)أمَّا الثانية . ىي حالتو النيائية (أؼ الكضعّية)

.  3انتقاؿ اينيما
: الحالة الفَّىوتيَّة. 1

بالحالة البلَّىكتيَّة الطريقة الَّتي ُتفّسر الظكاىر بالرُّجكع إلى إرادة ’’ ككمت‘‘يقصد 
فكممة الىكتي ال ُيقصد ايا . اإللية أك األسباب ال ارقة لمطايعة أك القكػ ال فيَّة
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نَّما ىي مرادفة لنكع مف التَّفكير كتفسير  إذا التَّعرُّض لبللييات أك العقائد، كا 
. 1(أسطكريَّة)أك  ( رافيَّة أك  ياليَّة)الظكاىر بالرجكع إلى أسباب 

  أمَّا الطَّكر ال رافّي فقد ساد فيو االعتقاد بأفَّ بعض األشياء أك الحيكانات أك 
. األجراـ السماكيَّة ليا ركح كليا إرادة تتسمَّط ايا عمى ما يحدث في حياه اإلنساف
ك بلؿ ىذا الطَّكر تنظـ العائمة نفسيا كتستقر مكاف إقامتيا، ممَّا يساعد عمى 

.  إقامة الدَّكلة
  كااتدأ عصر تعدد اآلليو حيف عدؿ اإلنساف عف عبادة األشياء ذاتيا، كاستادليا 

ـ فييا كترتَّب عمى تقيده  بأركاح  ارجة عف األشياء بحيث تستطيع أف تتحكَّ
بعبادة اآللية نشأة الركح الحربيَّة، فقد ز رت الميثكلكجيا اليكنانيَّة بالحركب 

ب  كالمبلحـ ايف اآللية الم تمفة، كانقسـ الناس تبعًا لذلؾ شيعًا كأحزابًا، كلّّ يتعصَّ
كح الفنية رغبًة في تمجيد انتصارات اآللية، ككصف  آلليتو، كما نشأت الرُّ

كفي ذلؾ العيد نشأت طبقو الكينة كرجاؿ . معاركيـ تارة بالشعر كتاره بالنحت
الديف، كأقيمت المعااد، كظيرت دكلة المدينة، كنظاـ ممكية األرض، كنسق 

. الطبقة
كفيو .   كيادأ عصر كحدة اآللية بفصل الّسمطة الّركحيَّة عف السمطة الزمنيَّة

كح الحربيَّة إلى نكع مف االستقرار الَّذؼ نتج عنو ما  مفتو لنا العصكر  لت الرُّ تحكَّ
. 2الكسطى مف آثار فنيَّة تقـك عمى تمجيد الديف كالكنيسة

: النتائج االجتماعيَّة لمحالة الّفىوتيَّة
ميمَّة جدًا فيذا المذىب ُيعّزز الطبقة الكينكتيَّة؛ إذا كاف ’’ ككمت‘‘يعتارىا 

في سايل ذلؾ ال ادَّ مف معرفو رغباتيا . ىنالؾ آلية فبل ادَّ مف التقرُّب منيا
مف ىنا ضركرة كجكد فئة مف رجاؿ الّديف المطمعيف عمى ىذه . كتمييز ميكليا

كفي الكقت نفسو يعزز ىذا المذىب الميكؿ الحزبيَّة أفَّ اآللية متعّددة . األسرار
كل إلو يبسط حمايتو عمى . كالبشر، كىي تتصارع كما يتصارع المؤمنكف ايا

إفَّ : كلنضف أيضًا ىذه الكاقعة األساسية. كل إنساف يحارب مف أجل إليو. رعيَّتو
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رؾ إذ يساعد عمى الفتكحات ُينّمي العاكدّية، كلئف كاف الّرؽ األسكد الحديث  الشَّ
 زيًا ال يغتفر فإفَّ العاكديَّة القديمة قامت ادكر مفيد حقًا في تاريخ اإلنسانية، فقد 

أال يعتار إحبلؿ است داـ المقيكريف محّل البطش ايـ دليبًل . صدرت عف الشفقة
عمى سماحة المنتصر ال الصة؟ إفَّ العاكديَّة أسدت  دمات جميمة لمغالايف، كفي 

ياية لممغمكبيف أنفسيـ، أليس األرّقاء ىـ الذيف قامكا مع النساء باألعماؿ  النِّ
مع - السمميَّة، اينما كاف المحاربكف ُيكّسعكف الفتكحات؟ أليسكا ىـ الذيف أكجدكا 

. 1الفنكف الصناعّية اّلتي يقـك عمييا النشاط الحديث؟- الزمف 
 
 
: الحالة المنتافنزيقيَّة. 2

  ُتعّد مرحمة التفكير الميتافيزيقّي مرحمة انتقاؿ ايف الحالة الدينّية كالحالة 
الكضعّية، كالكاقع أفَّ العقل البشِرّؼ لـ يغير فييا كثيرًا مف طرؽ تفكيره كال مف 

فكل ما كاف يشغمو ىك معرفة . الكسائل الَّتي يبحث ايا عف ما ىيَّة األشياء
الساب أك العمَّة األكلى لمظكاىر التي تقع تحت حّسو، كلكف انتظاـ ىذه الظكاىر 

فبعد أف كاف في المرحمة البلىكتيَّة يرجع . جعمتو يتقّدـ  طكة في سايل المعرفة
كل شيء إلى قّكة  ارجّية تتمثَّل في اآللية كاألركاح ال فيَّة، أصبح في المرحمة 
الميتافيزيقو يت يَّل قكػ ك كاّص أكليَّة كامنة دا ل األشياء نفسيا، كجعل منيا 

ؿ لمظَّكاىر الم تمفة ؿ أك الساب األكَّ . 2الُمحّرؾ األكَّ
 (اركح نامية)فاألجساـ تتَّحد ألفَّ ايا نكعًا مف التآلف، كالنبات ينمك ألنَّو يتمتَّع 

كآ ر ما كصل إليو ىذا النكع مف . (ركحًا حساسة)كالحيكاف يحس ألنَّو كىب 
كلكف . التفكير ىك الكصكؿ إلى قكَّة كحيدة لتفسير األشياء عمى نمط اإللو الكاحد

اداًل مف اسـ اإللو أطمق الفبلسفة عمى ىذه القكػ اسـ الطايعة؛ فالطايعة في 
. نظرىـ ُتفّسر كّل ما في الككف مف ظكاىر
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لـ يقصد بالميتافيزيقيا البحث في الكجكد أك في ’’ ككمت‘‘ مف ذلؾ نرػ أفَّ 
المبادغ األكلى، ال قصد ايا طريقة التفكير التي تمجأ إلى بعض الفركض 

في تفسير الظكاىر  (األثير)مثاؿ ذلؾ فرض . المجرَّدة في تفسير األشياء
في عمـ كظائف االعضاء كفرض " المادأ الحيكؼ "الضكئيَّة أك الكيربائية كفرض 

كىذا النكع مف التفسير ال ي تمف عف سابقو اذ الغرض . في عمـ النفس " الركح" 
منو الكصكؿ إلى العمو االكلي لؤلشياء كلكنو اداًل مف أف يجعل ىذه العمل  ارج 

. 1األشياء جعميا كامنة في األشياء
:  النتائج االجتماعيَّة لمحالة المنتافنزيقيَّة

امة نزعت بصكرة ال شعكريَّة :   تميز العصر الماكرائّي بحركة مزدكجة األكلى ىدَّ
كالثَّانية انَّاءة . إلى ىدـ النظاـ البلَّىكتي كالعسكرؼَّ - أكاًل، كبصكره شعكريَّة بعدئذ 

نزعت إلى أف تست مص مف الحطاـ العناصر األكلى في ىذا التنظيـ الكضعي 
. الَّذؼ سيككف التنظيـ النيائي لئلنسانية

امة فقد جرت عمى مرحمتيف  بلؿ القرنيف الرابع عشر كال امس : أمَّا الحركة اليدَّ
عشر كانت عفكيَّة ال إراديَّة، ثـ أصبحت مرسكمة مقصكدة مف القرف السادس 

.  2عشر حتي القرف الثامف عشر
 بلؿ المرحمة األكلى كانت : أمَّا الحركة الانَّاءة فقد جرت عمى ثبلثة مراحل

ك بلؿ الثانية الحظت الطبقات المييمنة فائدة ىذه الحركة . الحركة عفكيَّة تماماً 
أدركت الحككمات أ يرًا أف مصمحة : ك بلؿ الثالثة. كشجَّعكىا بصفة  صكصيَّة

’’ ككمت‘‘الدكلة تقتضي استغبلؿ النشاطات الُمترددة أعظـ استغبلؿ كقد نكَّه 
باعة  بالتَّطكرات الَّتي سارت بالصناعة مف اكتشاؼ الاكصمة كاألسمحة الناريَّة كالطِّ

.  بصكره عرضيَّة، إلى عصر المعارؼ الكارؼ كالشركات العالميَّة
ف الفنكف التي كانت في الادء مشتَّتة كساذجة .  3كأشار إلى تحسُّ

 كأ يرًا فقد أدَّت الحالة الميتافيزيقيَّة كظيفة كارػ، كىي النقد كاليدـ لمفمسفة 
.  الادائيَّة، كىيَّأت العقكؿ لممرحمة البلَّحقة، كىي المرحمة الكضعيَّة
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  :الحالة الوضعيَّة. 3
  يادأ العصر الكضعّي بالثكرة الفرنسيَّة، كيقـك عمى االتجاه العقبلنّي، كُيفّسر 

. 1الظكاىر تفسيرًا عمميِّا يقـك عمى المبلحظة العمميَّة
كتمّثل ىذه الحالة مرحمة الّنضج كاالكتماؿ في التفكير اإلنسانّي؛ فقد رأػ أفَّ 

كما أنَّو لـ يعد يقنع بالتفسير . انتظاـ الظكاىر ال تفّسره المعجزات كال أىكاء اإللية
ُو رجاؿ الفمسفة الميتافيزيقيَّة . 2الكبلمّي اّلذؼ كاف ُيقدمِّ

إفَّ العقل الكضعيَّ في الطكر الثالث يسأؿ كيف تحدث الظكاىر، كما الطريق الذؼ 
إنَّو يجمع الكقائع كيادأ في دراسة قكانيف الظكاىرأؼ العبلقات ايف الظكاىر . تسير فيو

كال يسمح العقل في ىذه الحالة لمتفكير . الُمتتابعة كالعبلقات ايف الظكاىر الُمتشااية
ائـ لمكقائع  ـ الدَّ نَّما ي ضعو لمتحكُّ إنَّو . (المكضكعيَّة)االستنباطيَّ أف يمضي بعيدًا كا 

. يكف عف است داـ تعايرات ليس ليا مقاال في الكاقع
ذا كاف العقل في المرحمتيف السابقتيف قد حاكؿ التفسير سكاًء بالرجكع إلى    كا 
قكػ ُمتعالَية  عف الطايعية أك إلى قكػ ُمَجرَّدة، فيك في المرحمة الّثالثة يطمح 

إفَّ تفسير الكقائع في : "في ىذا الصدد’’ ككمت‘‘كيقكؿ . أيضًا إلى التفسير
دة كبيف  شكميا الحقيقي ليس أكثر مف الرَّبط القائـ ايف م تمف الظكاىر الُمحدَّ

ـ العممي جاىدًا أف ينقص مف عددىا.... بعض الكقائع العامَّة " التي يحاكؿ التقدُّ
ر جميع الظكاىر طايعيَّة كانت أـ  ل أ يرًا إلى المنيج الذؼ ُيفسِّ إفَّ العقل تكصَّ

. 3اجتماعيَّة تفسيرًا عمميِّا
: النتائج االجتماعيَّة لمحالة الوضعيَّة

إلى تحّسف الفنكف التي أصبحت منظَّمة ُمظفَّرة، تحت ’’ أكجست ككمت‘‘ أشار 
كأشار أيضًا إلى تككف العمـك . رعاية الدكلة التي أضحت تدرؾ أىميَّة الفنكف 

المدىش، كالَّذؼ سار ايا مف عمـ التنجيـ كعمـ الحيل إلى نظرات نياية القرف 
ًما كبقيت . الثامف عشر الكضعيَّة، ليس مف شّؾ في أفَّ الفمسفة كانت أبطأ تقدُّ

ة ذات طابع انتقادّؼ بالنسبة إلى الزَّمف الماضي كلكنيا مع ذلؾ شرعت .  اصَّ
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ابعض القكاعد الَّتي أصبحت بعدئذ قكاعد - تتمتـ حكالي نياية القرف الثامف عشر 
. الكضعانيَّة

كجممة القكؿ، اينما كاف العالـ القديـ آ ًذا في االنييار مع أفكاره البلَّىكتيَّة 
ايد أفَّ . البالية، ثمَّة عالـ جديد كاف آ ذًا في الصعكد مكجيًا باألفكار الكضعانيَّة

كاف ال ادَّ مف إحبلؿ الفكر اإلجمالّي . الحركة حصمت بصكرة  رقاء كمجزئة
محّل الفكر التفصيمّي؛ إفَّ العالـ النيائي يفترض كجكد تنظيـ جديد بصير بالقكؼ 

فالصناعة بحاجة إلى عمل منياجي يجعميا عقبلنية، كالفف بحاجة إلى . البشِرّية
ـّ، كالعمـ يقتل نفسو اتقسيـ مفرط لمعمل كأبحاث صايانيَّة .  تكجيو اجتماعي كعا

 –إننا . كل ذلؾ عمى الفمسفة الكضعيَّة أف تنيض بو. كال اد مف تكجيو جيكده
ر ما يمكف - اكاسطتيا  نعرؼ ما كاف عميو النظاـ في الماضي، كبكاسطتيا نتصكُّ

ـ في المستقال إنَّيا تستيدؼ بالسككنيَّة االجتماعيَّة كبالحركيَّة . أْف يككَف عميو التقدُّ
االجتماعيَّة، كستاّيف لنا ما ىك الـز في سايل تنظيـ المجتمع كالحصكؿ عمى 

ـ تنمية النظاـ . 1منتيي التقدُّ
. إنَّنا نعيش في مجاؿ ىك الايئة الكارػ، كنحف أفراد إنسانيَّة ىي الكائف األعظـ
اإلنسانّية ىي مجمكع األحياء الحالييف، كاألمكات الشرفاء الذيف يحييكف حياة 

ذاتيَّة في ذاكرة األحياء، كاألش اص الذيف سيكلدكف كالذيف يحيكف حياة ذاتية في 
.  ُم ّيمة األحياء

ار ائو المادؼ الّناجـ عف جيكد :   كل فرد مديف ليذه اإلنسانّية بكل شيء
األجياؿ الماضية، بأ ص كأعز مشاعره الجماليَّة كاأل بلقيَّة كالرئيسيَّة، اذكائو 

كمعارفو المتراكمة كطرائفو، ايذه المُّغة نفسيا التي تساعده عمى التفكير بقدر ما 
.  تساعده عمى التعاير

  اإلنسانّية، ما ىي إذف بالنسبة إلى كل كاحد مّنا إف لـ تكف الغاية الحقيقية ؟ 
ـِ البشر إذف كيف يحكلِّكف أذىانيـ عف الغايات األسطكريَّة، كأف َيكفُّكا عف  فمُنعمِّ
طمب الُمعجزات مف اآللية ال ياليَّة، كأف ُيفّكركا دكف انقطاع في ىذه اإلنسانّية 
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دكىا في قمكبيـ اإحياء ذكرػ األمكات العظماء، ايذه  اّلتي ايا يتعّمقكف، كأف ُيمجِّ
ب القمكب كُتكّحد األفعاؿ . 1الصكرة سُنعمِّميـ ديانة قاامة لئلثبات، ُتيذِّ
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 الصل  ا َّي بع 
’’  بن خفدون‘‘ُمقمرنف بني 

’’ أواللت كومت‘‘و
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ظروف النشأة وموضوع ومنيج عمم االجتماع - المبحث األول 
: ظروف النشأة
كىك في السابعة عشر مف عمره بالطاعكف الذؼ انتشر ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘  ىمؾ كالد 

كاف بو نزكع إلى المغامرات . في ذلؾ العيد في أكربا كبعض الببلد اإلسبلميَّة
ككانت افريقيا . السياسية كرثة عف أسرتو؛ ألف كثيًرا مف أفرادىا انشغمكا بالسياسة

ماليَّة كأسبانيا منذ أكا ر القرف السابع اليجرّؼ تتكزعيما الثكرات كالحركب العنيفة،  الشَّ
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أّكؿ األمر في  دمة أمير تكنس، كلـ يتـ العشريف مف عمره، ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘فد ل 
، ثـ انتقل إلى مراكش كاّتصل (أؼ ديكاف الرسائل)تكلَّى عنده كتابو العبّلمة 

بسمطانيا، ثـ انتقل إلى سبلطيف المغرب كأسبانيا يرفعو غمار السياسة ككيد 
المؤمرات تارة حتي يجعبله كزيًرا أك حاجًبا كىك يعادؿ رئيس الكزارء اليـك كي فضانو 
أ رػ حتى يدفعا بو إلى أعماؽ الّسجف، فسئـ السياسة كصركفيا كاعتزليا سبع سنيف 

قضى األربعة األكلى منيا عند صديقو اف  (ـ1382-1375 ) (ىػ776-784)
’’ اتاكغزكت‘‘عريف في قمع ااف سبلمة في جنكب إقميـ قسطنطينة قريًبا مف مدينة 

.  في الجزائر
متو المشيكرة في مدة  مسة ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘كفي ذلؾ المقاـ النَّائي الُمْنَعِزؿ كتب  ُمقدِّ

َـّ نقَّحيا كبدأ  (عمى حسب ركاية المؤلف نفسو)ىػ 779آ رىا منتصف عاـ )أشير  ُث
بكتابة تاري و، ثـ رحل إلى المشرؽ كأقاـ بالقاىرة يعمـ الفقو المالكي كيتكلَّى القضاء 

اصطحبو معو ممؾ مصر . المالكي، كأرسل إلى أسرتو لتمحق بو فغرقت في الطريق
في سكريَّا، ككاف مف ايف الذيف حاكركا ’’ تيمكر لنؾ‘‘لمحاربو ’’ فرج اف ارقكؽ ‘‘
في سكريا عمى الصمح، كلـ ينجح في ذلؾ في ىذا العصر ’’ تيمكر لنؾ‘‘

في عصر كانت الدكلة العربية يتقّمص ظميا ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘المضطرب، عاش 
تدريجيًا كفي أفريقيا الشمالّية كانت الفتف كالمنازعات بالغة الشدة، ثـ لما أف جاء إلى 

كل ىذا دفعو إلى التفكير في .  لو’’ تيمكر لنؾ‘‘المشرؽ شيد اكتساح الطاغية 
صنعو في ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘الحياة االجتماعيَّة، كَتَفيُّـ مجرػ التاريخ كىذا ما حاكؿ 

متو . 1ُمقدِّ
قد عاش في عصر مضطرب، فحيف نقرأ الدرس السادس ’’ ككمت‘‘كذلؾ نجد أفَّ 

  course ofدركس في الفمسفة اإليجاايَّة )’’ ككمت‘‘كاألربعيف مف كتاب 

dephilosopositive)  نجد أفَّ الُمؤلِّف يصف ما  مفتو الثكرة الفرنسّية مف
اضطراب سيئ كفكضي مقمقة، كما أنتجتو مف اضطراب في ذلؾ الكقت، بعضيا 

رجعي يريد أف يرجع بفرنسا القيقرػ إلى ما كانت عميو قال الثكرة، كبعضيا ال تزاؿ 
ُت امرة الركح الثكرية يحاكؿ أف يفرض طرائقو اليدامَّة كنظراتو ال اطئة الساذجة، 
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كيصكغ منيا ميثاقا نيائيَّا لئلنسانية جمعاء، كبعضيا تعااثو األحبلـ في إزالة السكء 
كمسح األذػ عف الببلد، فيرغب في إد اؿ نظاـ غريب، ىجيف، ىك نظاـ انجمترا 

آنذاؾ، كينجـ عف ىذا اال تبلط تنافر في الكضع االجتماعي العاـ، كتفاقـ في سكئو 
ْدع ـّ الشعث كرأب الصَّ كالاد إذف قال كل شيء مف كضع حّد . كتيالكو، اداًل مف ل

لزمف الثكرة كلمعيد الثكرّؼ، لكي يتيسر السايل إلى اإلصبلح المنشكد، ايد أنَّو كيف 
ق المساعي  يمكف ال بلص مف ىذا العيد الثكرّؼ السّيئ إذا لـ تنسجـ األعماؿ كُتَنسَّ

إفَّ الذؼ أدَّػ إلى تنافر األعماؿ ىك تنافر العكاطف، كالذؼ ’’ ككنت‘‘يقكؿ . معا
أدػ إلى تنافر العكاطف ىك تنافر األفكار، فإذا أريد حقِّا ضـ األعماؿ كانتظاميا 
معا، كجب أّكاًل التكفيق ايف العكاطف كسكب االنسجاـ اينيا، كال يمكف ىذا إالَّ إذا 
ر التكفيق ايف م تمف األفكار، فعمي ىذا كحدة تتكقف حياة فرنسا، ال تتكقف  تيسَّ

لصياغة فمسفتو الكضعية التي رأػ أنَّيا ’’ ككمت‘‘كل ىذا ساؽ . 1حياة العالـ
. الم رج الكحيد مف ىذا التنافر كالتضارب

’’ ككمت‘‘ك’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘ إذف دفعت  الفكضى االجتماعيَّة التي عاشيا كل مف 
"  عمـ الُعْمراف البشِرؼّ "اػ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘إلى تفكيرىما في طريقة لممعالجة، ف رج 

".  الفمسفة الكضعيَّة"اػ’’ ككمت‘‘ك رج 

:  سباب دراسة الظواىر االجتماعيَّة
عرضنا في الفصميف الثاني كالثالث األسباب التي دعت كّل منيما إلى إنشاء ىذه 

دعاه إلى ذلؾ حرصو ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘الدراسة الجديدة لظكاىر االجتماع كقمنا إفَّ 
عمى ت ميص البحكث التاري ية مف األ بار الكاذبة، كعمي إنشاء أداة يستطيع ايا 
الباحثكف كالمؤلفكف في عمـ التاريخ أف ُيمّيزكا ايف ما يحتمل الصدؽ، كبيف ما ال 
يككف صادًقا مف األ بار الُمتعمِّقة اكاقعات الُعْمراف، فقد كاف حريًصا عمى النظر 

.  في كبل االحتماليف في ما يحتمل الصدؽ كما ال يككف صادقاً 
فالَّذؼ دعاه إلى إنشاء ىذه الدراسة الجديده لظكاىر ’’ أكجست ككمت‘‘ أمَّا 

االجتماع حرصو عمى إصبلح المجتمع كت ميصو مف عكامل االضطراب 
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كالفساد، كذلؾ عندما رأػ أفَّ المجتمع اإلنسانّي في عصره يشممو الفساد في 
اب الرئيسّي في فساده يرجع إلى فساد األ بلؽ، كأفَّ  م تمف فركع حياتو، كأفَّ السَّ

الساب في فساد األ بلؽ يرجع إلى فساد التفكير كاضطراب طرؽ الفيـ، كقد 
كضح كيف أفَّ النَّاس في عصره كانكا يسمككف منيجيف متناقضيف كل التناقض 
في فيـ األشياء كىما الطريقة الكضعيَّة كىي الطريقة التي يبحث فييا عف طايعة 

كالطريقة الميتافيزيقية أك . الظاىرة كساايا المباشر، كما ت ضع لو مف قكانيف
الدينية عندما يككنكف بصدد ظاىرة مف ظكاىر االجتماع اإلنسانّي فإنيـ يسمككف 

. منيًجا آ ر، كيفيمكنيا عمى طريقة أ رػ 
كقد رأػ أفَّ ىاتيف الطريقتيف متناقضيف تماـ التناقض كأدػ كجكدىما جنًبا إلى 

جنب في أذىاف الناس إلى أحداث  اضطراب كاير في التفكير اإلنساني إذ ليس 
بعد كجكد النقيضيف  مل في التفكير كاضطراب في  الفيـ كليس ىناؾ إصبلح  

اجتماعي إال اإصبلح الفكر، فبصبلح الفكر يصمح ما فسد مف األ بلؽ، 
فالفكر ىك أساس . كبصبلح األ بلؽ يصمح جميع مناحي الحياة االجتماعيَّة

الكسائل التي ’’ ككمت‘‘، كقد كضع ’’ككمت‘‘الجياز االجتماعي كما يقكؿ 
تعيف عمى القضاء عمى ىذا التناقض، فإمَّا أف ُنكفِّق ايف ىاتيف الطريقتيف، أك أف 

نقضي عمى الطريقة الكضعّية في فيـ األشياء، أك أف نقضي عمى الطريقة 
كبعد تدقيق كتمحيص منو تكّصل إلى أفَّ الكسيمة  الكضعيَّة . الدينّية الميتافيزّية

كتجعمو يسير في فيـ األشياء عمى طريقة . ىي الَّتي تحقق االنسجاـ في التفكير
ككضع بعد ذلؾ الشركط التي ُتمكِّف النَّاس مف فيـ الظكاىر االجتماعيَّة . كاحدة

: بطريقة كضعيَّة، كىما شرطاف
. أف تككف ىذه الظكاىر تسير في الكاقع كفق قكانيف، ال كفق ُمصادفات- أكَّاًل 
أف يفيـ الّناس ىذه القكانيف حتَّى يستطيعكا أف يفيمكا الظكاىر - ثانيًا 

ده ىذه القكانيف .  االجتماعيَّة كفق ما تحدِّ
ل إلى ضركرة إنشاء ىذه الدراسة الجديدة  يتضح لنا مف ىنا أف كلَّ منيما تكصَّ
لمظكاىر االجتماعيَّة، كقد سعى كل منيما إلى كشف ما ت ضع لو ىذه الظكاىر 
مف قكانيف، إالَّ أنَّنا ُنبلحع أفَّ ىنالؾ ا تبلًفا في األسباب التي دعَّمتيا إلى ىذه 
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دعاه إلى ىذه الدراسة الت بُّط الَّذؼ كجده لدؼ ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘الدراسة، فػ
المؤر يف مف قامو، كعدـ تميزىـ ايف الصادؽ كالكاذب مف أ بار التاريخ الُمتَّصمة 

.  بشئكف المجتمع، كسعيو إليجاد طريقة تعصميـ مف ىذه األ طاء
فقد ىداه إلى ىذه الدراسة ما رآه مف اضطراب النَّاس في فيـ ىذه ’’ ككمت‘‘أمَّا 

كاألسباب التي . األشياء، كسعيو إلى الكصكؿ إلى االنسجاـ كالكحدة في التفكير
إلى ىذه الدراسة أسباب كاقعية صحيحة، فعمـ التاريخ كاف ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘دعت 

إلى عيده مممكء باأل طاء، كمعظـ ىذه األ طاء كاف منشؤىا الجيل بالقكانيف 
إلى ىذه ’’ ككمت‘‘التي ت ضع ليا ظكاىر االجتماع ، أمَّا األسباب التي دعت 

ىا مف فمسفتو، كمف فيمو ال اص لتطكر  الّدراسة فقد كانت أسبابًا  يالية استمدَّ
ىا مف الكاقع كال مف المبلحظة الكضعيَّة لحقائق  التفكير اإلنساني، كلـ يستمدَّ

أفَّ جميع النَّاس في عيده ’’ أكجست ككمت‘‘األمكر، فميس بصحيح كما زعـ 
كانكا يفيمكف ظكاىر االجتماع اإلنسانّي فيًما غير كضعّي؛ فكثير مف الظكاىر 
ـ فييا تقدمِّا كايًرا ككصل إلى كشف قكانينيا، ككانت  كاف الفيـ العممّي قد تقدَّ

.  نتائج ىذه العمـك قد انتشرت في عيده أيَّما انتشار
كاف صادًقا ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘كاألمر الثَّاني الذؼ ي تمفاف فيو مف ىذه الناحية أفَّ 

ر أنَّو لـ يسبقو أحد إلى ىذه الدراسة فقد ُ ّيل ’’ أكجست ككمت‘‘أما . حينما قرَّ
إليو أنَّو أّكؿ مف قاـ ايذا المشركع عمى كجو كامل، مع أنَّو قد سبقو إلى ذلؾ 

.   1انحك  مسة قركف ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘

: موضوع عمم االجتماع
فإنَّو ذك مكضكع كىك الُعْمراف البشِرّؼ كاالجتماع "’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘ يقكؿ 

اإلنساني، كذك مسائل كىي اياف ما يمحقو مف العكارض كاألحكاؿ لذاتو، كاحدة 
.  2"بعد أ رػ 

ىك دراسة الُعْمراف البشِرّؼ الذؼ ينشأ ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘فمكضكع عمـ االجتماع عند 
عف تجمع األفراد كتفاعميـ مًعا، كما ينشأ عف ذلؾ التفاعل مف ظكاىر كنظـ 
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اجتماعيَّة، كما ينشأ عف ذلؾ كّمو مف الممؾ كالدكؿ كمدائنيا، كما يممكو البشر 
، ككل ما يحدث في ذلؾ الُعْمراف بطايعتو  بأعماليـ مف الكسب كالمعاش كالعمـك

. مف األحكاؿ
فكاف يرػ أّنو ما داـ ىناؾ فيزياء سماكيَّة  كفيزياء ’’ أكجست ككمت‘‘ أمَّا 

أرضيَّة كفيزباء نباتيَّة، فإنَّنا ما زلنا في حاجة إلى فيزياء اجتماعيَّة حتَّى يكتمل لو 
كيعني بالفيزياء االجتماعيَّة ذلؾ العمـ الَّذؼ يتَّ ذ مف الظكاىر االجتماعيَّة . نسقو

كأشار إلى أفَّ الظَّكاىر االجتماعيَّة كدراستيا دراسة نظريَّة . مكضكًعا لدراستو
ة ىي المكضكع الرئيسي لمعمـ الجديد، كأنَّو شامل لما عدا العمـك الرياضيَّة  مجردَّ

. كالطايعيَّة
متفقاف تماـ االتفاؽ في ’’ أكجست ككمت‘‘ك’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘كعمى ذلؾ فإفَّ 

ااف ‘‘مكضكع ىذا العمـ، كالَّتي ىي ما ُيسمَّى بظاىرات االجتماع كُيسميَّو 
.  اكاقعات االجتماع’’ َ ْمُدكف 

:  منيج دراسة الظواىر االجتماعيَّة
في بحكثو عمى مبلحظة ظكاىر االجتماع في الشعكب ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘اعتمد 

التي ُأِتيح لو االحتكاؾ ايا كالحياة ايف أىميا، كعمي تعقب ىذه الظكاىر في تاريخ 
ىذه الشعكب نفسيا في العصكر السابقة لعصره، كتعّقب أشباىيا كنظائرىا في 
تاريخ شعكب أ رػ لـ يتح لو االحتكاؾ ايا، كال الحياة ايف أىميا، كالمكازنة ايف 

ىذه الظكاىر جميعيا كالتأّمل في ُم تمف شؤكنيا لمكقكؼ عمى طبائعيا 
يو مف كظائف في حياة األفراد  كعناصرىا الذاتية كصفاتيا العرضيَّة، كما ُتؤدِّ

كالجماعات، كالعبلقات الَّتي تربطيا بعضيا ابعض، كالعبلقات التي تربطيا بما 
رىا كا تبلفيا با تبلؼ األمـ كالعصكر،  عداىا مف الظكاىر الككنيَّة، كعكامل تطكُّ
ثـ االنتياء مف ىذه األمكر جميًعا إلى است بلص ما ت ضع لو ىذه الظكاىر مف 

.  م تمف شؤكنيا مف قكانيف
:  فيك في بحثو لكاقعات الُعْمراف البشِرّؼ التي كانت مكضكع بحكثو يمثل أمريف

ليا مبلحظات حيَّة كتاري يَّة لكاقعات االجتماع، أك بعبارة أ رػ يتمثَّل في جمع  أكَّ
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المكاد األكليَّة لمكضكع بحثو مف المشاىدات كمف بطكف التاريخ، كثانييما عمميات 
عقميَّة ُيجرييا عمى ىذه المكاد األكليَّة كيصل بفضميا إلى الغرض الذؼ قصد إليو 

َـّ .  1مف ىذا العمـ كىك الكشف عما يحكـ كاقعات الُعْمراف البشِرّؼ مف قكانيف ُث
جمع ىذا الشتات كصياغتو صياغة منيجيَّة ُمتكاممة، ىك المجاؿ الذؼ أادع فيو 
بالفعل كلـ يكف مساكًقا فيو؛ حيث جاء كبلمو فيو ُمستقبلِّ عف كل الفنكف كُمؤيًَّدا 
بالاراىيف كاالستقراء، كُمدّعًما بالشكاىد التاري يَّة كُمفّصبًل بحيث يستكعب جزئيات 

ـّ لمتحكُّالت الَّتي رصدىا كىذا العمل يتطمب . المكضكع كيحاكؿ صياغة قانكف عا
أْف يككَف عالما بقكاعد - ’’ااف َ ْمُدكف ‘‘كما يقكؿ - مف صاحب ىذا الفف 

السياسة كطبائع المكجكدات كا تبلؼ األمـ كالبقاع كاألعصار في السير 
كاأل بلؽ كالعكائد كالنَّحل كالمذاىب كسائر األحكاؿ كاإلحاطة بالحاضر مف ذلؾ 

كتعميل . كمماثمة ما اينو كالغائب مف الكفاؽ أك اكف كما اينيما مف ال بلؼ
الُمتَّفق منيا كالم تمف، كالقياـ عمى أصكؿ الدكؿ كالممؾ، كمبادغ ظيكرىا 

كأسباب حدكثيا، كدكاعي ككنيا، كأحكاؿ القائميف عمييا كأ بارىـ يككف مستكعًبا 
. 2ألسباب كل حادث كاقًفا عمى أصكؿ كل  ار

ااف ‘‘إفَّ ىذه النزعة التجريايَّة الكاقعيَّة، كذلؾ التحميل المنيجي الذؼ سار عميو 
، فالنزعة التجربيَّة طبعت العقميَّة ’’ااف َ ْمُدكف ‘‘مكجكد في اإلسبلـ قال ’’ َ ْمُدكف 

، كنييو  اإلسبلميَّة منذ الاداية لتكجيو القراف العقكؿ إلى المجاؿ الطايعيَّ كالعمميَّ
دت ىذه النَّزعة التجريايَّة بشكل  عف ال كض فيما ليس تحتو عمل، كقد تجسَّ
عميق في المناىج الفقييَّة كاألصكليَّة الرتباطيا اكاقع الناس كاعتمادىا عمى 

استقراء عكائدىـ، حيث يعتمد الحكـ الفقيي عمى المعايشة كالمعاينة كأفَّ المنيج 
الفقيي في جانب مف جكانبة منيج استنباطي ييدؼ إلى است بلص الحكـ 

الشرعي مف مصادره األصكليَّة، كلكنو في جانب آ ر منيج تجرياي كاقعي ال اّد 
سة عمى  كأف ُيعايش الكاقعة الَّتي يريد أف ُيصدر فييا حكمة، فأحكامو ُمؤسَّ

فعممو أساًسا . المعايشةت كالمعرفة العميقة بأمكر الناس الحياتية كأساليب حياتيـ
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ُمرتبط بالكاقع كليس مجرد عمميات ذىنيَّة استنباطيَّة قياسيَّة تقـك عمى مجرد رّد 
.  الفركع إلى األصكؿ

يمكف أف ُنرجعيا بالدَّرجة األكلى ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘إفَّ الكاقعيَّة التي طبعت عقميَّة 
الفقيو، كمف ثَـّ يعتار عممو العممي ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘إلى ىذا الحّس الفقيّي عند 

مة في بحثو الُعْمراف البشِرّؼ كما يعرض لو مف األحكاؿ  ُمكّمبًل - في الُمقدِّ
. 1كمرتبًطا بعممو الفقيّي الميدانيّ 

تقّدـ الفمسفة الكضعية األساس المتيف الكحيد " فيقكؿ ’’ أكجست ككمت‘‘أمَّا 
إلعادة التنظيـ االجتماعيَّ الَّذؼ يجب أف يحّل محّل الجّك النقدّؼ الَّذؼ تعيش فيو 

رة اآلف .  2أغمب الدكؿ الُمتحضِّ
 يعني اإليجاايَّة أك اّت اذ مكقف إيجااّي ِممَّا ىك قائـ  Positivismكلفع الكضعيَّة

في المجتمع كليس مكقفا نقديِّا أك رفًضا ليذه األكضاع القائمة كما يفعل 
يو الفمسفة الكضعّية أك اإليجاايَّة . المفكركف النقديُّكف  قد أقرَّ - فيك مف  بلؿ تانِّ

. مادأ النظر إلى الكاقع االجتماعّي القائـ نظرة إيجاايَّة، كقاكلو عمى ما ىك عميو
كىذا الكاقع ىك التنظيـ الرأسمالي . كاستبعد منذ الاداية أّؼ محاكلة لنقده أك تغيره

د . 3القائـ عمى الممكّية ال اّصة كعمى الحكـ المطمق قكاعد ’’ ككمت‘‘كلقد حدَّ
دة كأساس لتناكؿ ىذا المنيج كتكظيفو كاالستفادة منو في دراسة أيَّة ظاىرة  ُمتعدِّ
اجتماعيَّة مؤكًِّدا عمى أىَـّ ىذه األسس مثل المبلحظة، التَّجربة، المنيج المقارف، 

المنيج التاري ّي، كغيرىا مف األسس الَّتي سيَّمت إ ضاع دراسة الظكاىر 
االجتماعيَّة لممنيج الكضعّي بما أتاح لو التكّصل إلى قكانيف عممّية  ّمصت كّل 

ابقة عميو مف أّؼ تأثيرات ميتافيزيقية أك الىكتية اك تحكمية . 4التحميبلت السَّ
إلى الطائفة األكلى مف البحكث ’’ أكجست ككمت‘‘كلتطايق ىذا المنيج عمد 

أك  (فمسفة التاريخ)اّلتي كانت سابقة لو، كىي الطائفة الَّتي اشتيرت بحكثيا باسـ 
دراسة الحضارة اإلنسانيَّة مف ناحية تطكرىا، فنقَّحيا كأكمل دراستيا، ك مَّصيا مف 
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صيغتيا الفمسفيَّة، كنيج في عبلج حقائقيا نيجًا عممًيا، أك زعـ أنَّو نيج ىذا 
أك عمـ  (الديناميؾ االجتماعي )النيج، كجمع مسائميا تحت فرع كاحد سمَّاه 

. 1، كعمد إلى الطائفة الثانية مف البحكث التي كانت سابقة(التطّكر االجتماعي)
كىي طائفة البحكث ال اصة التي يتناكؿ كل بحث منيا مجمكعة معيَّنو مف 

ظكاىر االجتماع فضمَّيا بعضيا إلى بعض، كأكمل مكضكعاتيا، كمزج حقائقيا 
كأغراضيا، كجرَّدىا ممَّا كاف عالًقا ايا مف اتجاىات فمسفيَّة، كسار في دراسة 

مسائميا عمى المنيج العممي، أك زعـ أنَّو سار عمى ىذا المنيج، كجمع مسائميا 
. (االستقرار االجتماعي)اك عمـ  (االستاتيؾ االجتماعي)تحت فرع كاحد سمَّاىا

عمـ "أك  (كاالستاتيؾ االجتماعي) (الديناميؾ االجتماعي)كعمد إلى ىذيف الفرعيف 
فمزج حقائقيما بعضيما ابعض، " عمـ االستقرار االجتماعي"ك" التطكر االجتماعي

د أغراضيما كأسسيما ككضعيما تحت لكاء عمـ كاحد سمَّاه أكَّاًل  عمـ الطايعة )ككحَّ
ثـ عاد فسمَّاه ( كتميو)ُمستعيًرا ىذا االسـ مف  ( Physique socialeاالجتماعيَّة 

ظانِّا أنَّو أّكؿ مف  (أؼ عمـ االجتماع)باالسـ المشيكر لو اآلف كىك السكسيكلكجيا 
. 2كلـ يدِر أفَّ عالـ عربيِّا قد أنشاه قامو انحك  مسة قركف . إنشاء ىذا العمـ

متفرًدا ارغـ محاكالتو الُمستميتة ’’ أكجست ككمت‘‘كالسؤاؿ اآلف ىل كاف 
ضفاء الطابع  اإظيار تفرد منيجو الكضعي كانفصالو عف األطر الفكريَّة القائمة كا 

العممّي عميو؟  
ليست بعيدة عف االتجاه المحافع، ’’ ككمت‘‘اعتقد أفَّ ذلؾ ليس صحيًحا فآراء 

كقد كضح ذلؾ في حديثة عف الثكرة كالتغيير االجتماعي؛ حيث كشف حديثة عف 
يمكف فقط مف  بلؿ السياسة : " عدائو ليما بما يؤّكد اتجاىو المحافع فيك يقكؿ

الكضعّية كبح الركح الثكرّية، كما يمكف مف  بلليا تقدير كحصر االتجاه 
كيمكف تكجيو كل المسائل الصعبة التي تجعل المجتمع في حالة ىياج ... النقدؼ
كسكؼ تعمـ الفمسفة الكضعّية ... إلى تحقيق قدر مف السبلـ االجتماعي. ُمستمرّ 
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المجتمع أفَّ التغيير السياسي ليس لو أؼ أىميَّة، كأف التغييرات العنيفة غير 
َـّ يميل إلى المحافظة عمى النظاـ العاـ.. ُمجدية  . 1كمف َث

راسة ’’ ككمت‘‘ك’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘كبيذا يمكف أف تقكؿ إفَّ  قد اتَّفقا في منيج الدِّ
’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘كالَّذؼ ىك منيج كضعّي قكامو االستقراء كالمبلحظة، كيبقي تفرُّد 

. انحك  مسو قركف ’’ ككنت‘‘باعتباره سابًقا لػ
 
 

 
 

 
 

 النَّظريَّة االجتماعيَّة –المبحث الثاني 
مة ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘بسط - أكاًل  ااف ‘‘نظريَّتو االجتماعيَّة في كتابو المعركؼ بمقدِّ

.  الَّتي عرضنا لمحتكياتيا في الفصل الثَّاني مف ىذا البحث’’ َ ْمُدكف 
ىذه النظريَّة تحت اسـ الُعْمراف البشِرّؼ عمى النحك ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘كقد ناقش 

:  التالي
ؿ في طايعة الُعْمراف في ال ميقة، كما يعرض فييا مف الادك : الكتاب األكَّ

 ستمائة ك مسيف صفحًة، كىك القسـ كالحضر مف العمل كاألسباب، كيقع في
َمة  : كيشتمل عمى ما يأتي’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘الرئيسّي فيما ُنسّميو اآلف ُمَقدِّ

تمييد تكمـ فيو عف التاريخ كمكضكعو كأسباب ال طأ في ركاية حكادثو،  .1
.  كاألسباب التي دعتو إلى البحث في ىذا الكضكع

 : ستَّة بحكث رئيسّية تدرس ظكاىر االجتماع اإلنسانّي، كىي .2

ؿ  . في الُعْمراف البشِرّؼ عمى الجممة- الباب األكَّ
. في الُعْمراف الادكّؼ كاألمـ الكحشّية كالقبائل- الباب الثاني 

                                                 
1
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في الّدكؿ العاّمة كالممؾ كال بلفة كالمراتب السمطانيَّة، كقد - الباب الثَّالث 
. عرض فيو لنظـ الحكـ كشئكف السياسة

تعّرض فيو لنشأة المدف : في الامداف كاألمصار كسائر الُعْمراف- الباب الرَّابع 
كاألمصار كمكاطف التجمُّع اإلنسانّي، كما تمتاز بو المدف عف غيرىا مف 

. م تمف الكجكه الُعْمرانية كاالجتماعيَّة كاالقتصاديَّة كالمغكّية
في المعاش ككجكىو مف الكسب كالّصنائع، كما يعرض في - الباب ال امس 

. ذلؾ كّمو مف األحكاؿ
في العمـك كأصنافيا، كالتَّعميـ كُطرقو كسائر كجكىو، كما - الباب السادس 

كيشتمل عمى م تمف فركع العمـك كالفنكف . يعرض في ذلؾ كّمو مف األحكاؿ
. كاآلداب، كنظـ التربية كالتعميـ كما إلى ذلؾ

فيك أفَّ االجتماع اإلنسانّي ضركرّؼ، كىك ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘أمَّا مفيـك الُعْمراف عند 
أؼ ال اّد لو مف االجتماع  (اإلنساف مدنّي بالطبع)الَّذؼ ُيعّار عنو الحكماء بقكليـ 

الَّذؼ ىك المدينة في اصطبلحيـ كىك معني الُعْمراف، كىك مرتبط ارتباًطا كثيًقا 
فمتي كاف الُعْمراف . بمفيـك الحضارة، فيي نتيجو حتميَّة لمعمراف، فتتفاكت اتفاكتو

نَّيا مؤذنة . أكثر كانت الحضارة أكمل كيعتارىا غايو الُعْمراف، كنياية عصره كا 
كما دامت الدكلة تسعى دائًما لبلنتقاؿ . بفساده، باعتبارىا تعني التفنُّف في التَّرؼ

مف الاداكة إلى الحضارة، فمف الطايعي أف ُتيـز كتسقط اامكغ الُعْمراف غايو ال 
كىكذا يصبح التاريخ حركة حمزكنّية الشكل كليست . مزيد عمييا كىي الحضارة

. مستقيمة، كما أثاتت ذلؾ النظرة العممّية الصحيحة لحركة التاريخ البشِرؼّ 
ـ  انو عمى . الُعْمراف الادكؼ : الُعْمراف إلى نكعيف’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘ كُيقسِّ كيقتصر سكَّ

تسديد حاجاتيـ الضركريَّة مف األقكات كالمبلبس كالمساكف ػ كسائر األحكاؿ 
كبال صكص تسديد حاجات ذات طابع . كىـ مقصركف عمَّا فكؽ ذلؾ. كالعكائد
صنف يشتغل بالزراعة فيككف ُمقيمًا كساكنك القرػ : كأىل الادك صنفاف. كمالي

كالمدائف كالجباؿ كصنف ثاني يعتمد في معاشو عمى تربية الماشية، كىـ الرُّّحل 
كما داـ التمدُّف غاية لمادكّؼ يجرؼ إلييا فإفَّ البادية . مف أىل الُعْمراف الادكؼ 

أصل الُعْمراف كاألمصار مدد ليا، كلكل مرحمة مف مرحمتي الُعْمراف حاجات 
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معيَّنة تسمتزميا طايعة المرحمة التي يعيشيا مجتمع ُمعّيف، كليس ىنالؾ حّد 
فاصل ايف المرحمتيف أك قطعّية، ال ىنالؾ عبلقة جدلّية اينيما، كىذا أمر طايعي 

.   1ماداـ المرحمة الثانية تكلد في أحضاف األكلى، كىك غاية أىميا
أفَّ ىنالؾ تناقًضا تاًما ُمستديًما ايف  صائص كل مف ’’ ااُف َ ْمُدكف ‘‘كقد أكضح 

ظاىرتي الاداكة كالتحّضر، فإذا كاف الادكؼ شجاًعا فإفَّ الحضرؼ جباف ُيؤثر 
ذا كاف الادكؼ يدافع عف  ًشا فإفَّ الحضرؼَّ ُمتَرؼ، كا  ذا كاف الادكؼ متكحِّ الّدعة، كا 

نفسو بحّد سيفو، فإفَّ الحضرؼ قد أككل أمر الدفاع إلى الدكلة أك يستأجر مف 
ذا كاف الحضرؼ أىل عمـ كصنعة فالادكؼ يكره العمـ . يتكلَّى عنو ىذه الميمَّة كا 

ذا كاف الحضرؼ يحتـر حقكؽ غيره كيشجب النيب كالسمب،  كيبغض الصنعة، كا 
يف كُيمّجد السمب كالنيب كمظير مف مظاىر القكة  فالادكّؼ ال يؤمف إال امغة السَّ

.  كالسمطاف
كانت ىي الصراع حتى ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘كالنتيجو الحتمية لذلؾ التناقض في رأؼ 

صار ذلؾ الصراع ىك السمة الغالبة عمى العبلقة ايف كل مف الادك كالحضر، 
كات ذ ىذا الصراع أشكااًل ُمتعددة لعلَّ مف أارزىا مكجات اليجـك المتتابعة مف 

.  2الادك عمى الحضر 
ر عند  كتعاقب األجياؿ كالدكلة ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘كترد في ىذه العبلقة فكرة التطكُّ

مة عمى منازع الحضارة)في حالة الحضارة كالاداكة   (كالادك)، (فمنازع الاداكة ُمتقدِّ
ثـ يؤكد  (أقدـ مف الحضر كسااق عميو، كالبادية أصل الُعْمراف كاألمصار مدد ليا

إفَّ الادك ىـ المقتصركف عمى : "ىذا التطّكر الحقيقي بعنصره االقتصادّؼ، كىك
فَّ الحضر ىـ المعتنكف بحاجات التضرؼ ... الضركرؼ في أحكاؿ معاشيـ  كا 
كال شؾَّ أفَّ الضركرؼ أقدـ مف الحاجي كالكمالي ..كالكماؿ في أحكاليـ كعكائدىـ 

كسااق عميو ألفَّ أّكؿ مطالب اإلنساف الضركرؼ، كال ينتيي إلى الكمالي إال إذا 
. 3كاف الضركرؼ حاصبلً 
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إلى الحكـ كالسمطاف فيسمـ كأمر كاقع أفَّ النَّاس ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘ ثـ عرض 
محتاجكف إلى سمطة، فالُعْمراف البشِرّؼ ال ادَّ لو مف سياسة ينتظـ ايا أمره كيتعيَّف 

كلة ىي السكؽ األعظـ كأـ . ايا كجكده كالُمِعيف عمى ذلؾ قياـ الدكلة، فالدَّ
األسكاؽ كميا، كالدكلة كالسمطاف سكؽ لمعالـ، تجمب إليو بضائع العمـك كالصنائع 

كتمتمس فيو ضكاؿ الحكـ، أمَّا الُعْمراف فإنَّما يكثر كتزدىر حيث تككف الدكلة 
. كالماء يحضر ما قرب منو، كأيضا إفَّ الحضارة في األمصار مف قايل الدكلة

ااف ‘‘انظريَّتو في العصايَّة فالدكلة عند ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘كيرتبط مفيـك الدكلة عند 
. ىي االمتداد المكانّي كالزمانّي لحكـ عصاية ما’’ َ ْمُدكف 

العصايَّة ثـ الفضيمة، ككجكد .. كلقياـ الدكلة ال اّد مف تكفُّر دعائـ أساسيَّة أىّميا 
دعكة دينيَّة أك مادأ سياسي، ثـ كجكد دكلة سابقة حتَّى يتاح قياـ دكلة أ رػ عمى 

.  أنقاضيا
. كيرػ أّف لمدكؿ أعمارًا طايعيَّة، كاألفراد تمامًا ككالكائنات الحيَّة سكاًء بسكاء

فالدكلة عنده ال تعدك أعمار ثبلثة أجياؿ، كالجيل ىك عمر ش ص كاحد مف 
: كىك عمر النشكء كالنمّك كىذه األجياؿ ىي. العمر الكسيط أؼ أربعيف سنة

. كىك جيل  مق الاداكة ك شكنتيا- الجيل األكؿ 
.  كىك الذؼ انتقل مف الاداكة إلى الحضارة- الجيل الثاني 
كىـ الذيف ترككا عيد الاداكة  كال شكنة كأف لـ تكف، - الجيل الثالث 

.  كىك جيل نياية الدكلة
:  كتمّر عمى الدكلة في في ىذا العمر  مسة أطكار عمى الشكل التالي

ؿ  كىك طكر الاناء كالتأسيس، كفيو تامغ الدكلة الذركة كتؤسس - الطكر األكَّ
في العصايَّة األكلى كيتمّيز بالقيادة الجماعّية كبالترابط كالتعاضد ايف . الممؾ

. أفراد الجيل صاحب السيادة كالممؾ
، كفيو ينفرد ’’ااف َ ْمُدكف ‘‘كىك طكر االستاداد كما سمَّاه - الطكر الّثاني 

الممؾ بالمجد كبالسمطة مف دكف أىمو كعشيرتو كأصحاب عصايَّتو األكلى 
كذلؾ ألنَّيـ شارككا كساىمكا في . فينقمكف عميو كيثكركف لحقكقيـ الميضكمة

قامة الدكلة فيضطر الممؾ إلى كبح جماحيـ ككسر شككتيـ . صناعة المجد كا 
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كىك طكر تحصيل ثمرات الممؾ . كىك طكر الفراغ كالدعة- الطكر الثالث 
قابة كالُمساءلة .  الذؼ صار فرديِّا استاداديِّا تنعدـ فيو الرَّ

كىك طكر القناعة كالمسالمة، كىك طكر ال يفعل فيو - الطكر الرابع كال امس 
كأما في الطكر ال امس فيككف الحاكـ غارًقا . الحاكـ أكثر مف تقميد أسبلفو

في شيكاتو، مسنًدا األمر إلى الكزراء كاألعياف، ُمنقطًعا عف عظيمات األمكر 
حتي ي رب كل ما اناه سمفو، كيتَّ ذ قرناء السكء كبطانة الباطل، ُمسنًدا األمر 

. 1كىذا الطّكر ال امس يشيد االنييار النيائّي لمدكلة... إلى غير أىمو
ر الزَّمانّي تتطّكر الّدكلة كتتسع في المكاف كيرجع  ضافة إلى ىذا التطكُّ ااف ‘‘كا 

فالدكلة بالحقيقة الفاعمة في مادة الُعْمراف )ذلؾ أيًضا إلى العصايَّة كقكتيا ’’ َ ْمُدكف 
كمعني ذلؾ أفَّ العنصر الذؼ يمنح الدكلة قكَّة التأثير  (إنَّما ىي بالعصايَّة كالشككة

في الُعْمراف ىك العصايَّة بكل ما تحممة ىذه الكممة مف معاني االلتحاـ كالكثرة في 
.  العدد

فمف حيث االمتداد في المكاف يتكقَّف مدػ نفكذ الدكلة كاتساع رقعتيا عمى ماؿ 
عصايتيا مف جية، كحاؿ العصاية في المناطق التي تحكميا مف جية، كحاؿ 

. 2العصايَّة في المناطق التي تحكميا أك التي تريد بسط نفكذىا عمييا مف جيو ثانية
.  االجتماعيَّة ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘يظير ىنا أفَّ العصاية ىي مفيـك محكرؼ في نظريَّة 

أفَّ الدكلة بعد أف تصل القمَّة تادأ في االنييار؛ كلذلؾ ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘ككما يرػ 
: أسباب يجمميا في اآلتي

فإذا غمات القايمة بعضيا استكلت عمى النعمة )انغماس القايمة في التَّرؼ  .أ 
فتذىب  شكنة الاداكة، كتنشأ حياتيـ عمى الترّفع عف  دمة أنفسيـ حتَّى 

يصير ذلؾ  مًقا ليـ، فتنقص عصاتيـ عمى مّر األجياؿ التالية إلى أف تنفرط 
ذا ذىب الممؾ مف بعض الشعكب مف ُأمَّة ال اّد مف . العصاية فيترؾ ممكو كا 

. انتقالو إلى شعب آ ر منيا ما دامت ليـ العصايَّة
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سيطرة كالة األعماؿ عمى الدكلة ثـ االنعزاؿ، فيككف لكل كاحد منيـ دكلة  .ب 
ذا أ ذت الدكلة في اليـر كالتناقض  يستاد كالة األعماؿ في الدكلة ... جديدة كا 

 .فيككف لكل كاحد منيـ دكلة كما يستقر في نصابو يرثو أاناؤه... 

تراعي مصمحة السمطاف ككيف يستقيـ لو الممؾ مع )ظيكر طبقة مسيطرة  .ج 
. 1كتككف المصمحة العامَّة في ذلؾ تبعاً . (القير كاالستطالة

فٌيسمَّى المجتمع بالكائف األعظـ، كيعني اذلؾ اإلنسانّية في ’’ ككمت‘‘أّما 
:  مجمكعيا،  أؼ

اإلنسانّية الحاضرة كالمكضكعية، مجمكع البشر األحياء حاليِّا  .1
كالمسيميف حقًا في التقّدـ 

اإلنسانّية الماضية الباقية دائًما انتائج أعماليا الُمنجزة في السااق، .   .2
 .كبما  ّمفت مف ذكريات

.  2اإلنسانّية المقامة كالتي يمكننا امكغيا بالم ّيمة منذ اآلف. .3
إفَّ الكائف األعظـ نكع مف الكائف الكاسع، نكع مف المجمكعة العضكية مكجكدة 
. 3في حالة نمّك مستمر، كىك اّلذؼ ينبغي لعالـ االجتماع أف يدرسو دراسة عمميَّة

د  أك الفيزياء االجتماعيَّة )مكضكع دراستو ليذا الكائف األعظـ ’’ ككمت‘‘كقد حدَّ
مف قال بأنَّو دراسة الظكاىر االجتماعيَّة انفس األسمكب الذؼ  (كما كاف ُيسّميو

تدرس بو الظكاىر الفمكيَّة كالطايعية كالايكلكجيَّة، عمى اعتبار أفَّ ىذه الظكاىر 
لـ ’’ ككمت‘‘ت ضع كميا لقكانيف طايعية ثااتة، كلكف الظكاىر االجتماعيَّة عند 

تكف تعدك الظكاىر الفكرية أك العقمية في المجتمع، كعرَّؼ عمـ االجتماع في 
بأنَّو دراسة ظكاىر العقل اإلنسانّي كاألفعاؿ اإلنسانيَّة " الفمسفة الكضعية " مؤلفو 

.  4الناتجة عنو
ر المفاىيـ العقمّية ال اص’’ ككمت‘‘كيرؼ  . أفَّ تطّكر الحضارة العاـ تابع لتطكُّ

كىذه األحكاؿ الثبلث . كلقد جرػ ىذا التطّكر الّثاني تبًعا لقانكف األحكاؿ الثبلث
العصر البلىكتّي يرتبط بعصر . تقااميا إذف ثبلث مراحل في تقّدـ الكائف األعظـ
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كالعصر . سياسي يتمّيز  بسيطرة عامميف الحككمة البلىكتية، كالركح العسكرية
الحككمة : الكضعي سيرتبط بعصر سياسي يتمّيز اكالدة ظاىرتيف اجتماعيَّتيف

المجتمعة، الركح الصناعّية كبيف ىذيف العصريف كاف تاريخ اإلنسانّية سمسمة مف 
الّتفكُّكات كالت ريبات المّطردة، فتحت تأثير الفمسفة الماكرائية انيار المجتمع 

البلىكتّي العسكرّؼ أك تحت تأثير اآلراء الكضعّية األكلى الَّتي تتحّسس طريقيا، 
يتشّكل في نفس الكقت نظاـ يفسح المجاؿ لمحككمة المجتمعّية كلمتقّدـ الصناعّي 

. 1الُمتزايد
: قانكف الحاالت الثبلث
قانكف المراحل الثبلث كالذؼ مفاده أفَّ الفعل ’’ ككمت‘‘كبناًء عمى ذلؾ كضع 

.  اإلنساني مّر اثبلث مراحل تتمّيز كل كاحدة منيا ا صائص ُمعّينة
كالسؤاؿ ىنا ىل ىذه المراحل تمّثل تطّكر العقل اإلنساني، أـ ُتمثل تطّكر 

المجتمع؟ 
كىي المرحمة البلىكتّية أك الدينّية عف تطكر البشِرّية ااتداًء مف - المرحمة األكلى 

 منتيية بالتَّكحيد  olytheism (تعدد اآللية )عبادة الّصنـ ماّرة بالّشرؾ
monotheism  كتكافق ىذه المرحمة أكثر فترات الحياة اداكًة، كىي الثيكقراطّية 

 كيمّر كل عمـ ايذا الّطكر، فيك ما زاؿ في Theocracyأك الحككمة الدينية 
لماذا تحدث األشياء؟  : مرحمة البحث عف الطايعة الم تمفة لؤلشياء لذلؾ يتساَءؿ

ر الذاتّي لئلنساف،  كتأتي اإلجابة عف طريق اناء كائنات إلييَّة قائمة دا ل التصكُّ
كيادك الطريق اّلذؼ تسمكة الطايعة كسمسمة مف الُمعجزات تقـك ايا قكػ عميا 

.  تحكـ العالـ المرئي
 كال شؾَّ أفَّ العقل في ىذا الّطكر يحاكؿ تفسير الككف إال أنَّو يعجز عف الفكاؾ 
مف قكػ المطمق؛ حيث يقسر كل شيء اكاسطة رّده إلى إرادات متعّسفة مممككة 

فالعقل يفسر الظكاىر انساتيا إلى قكػ ُمشّ صة . لكائنات تتعالى عف الطايعة
فريدة  ارجة عف نطاؽ الظاىره كاإلليو كاألركاح كالشياطيف كما إلييا، كأف ُيفّسر 

. الظكاىر انساتيا إلى هللا عّز كجّل أك إلى أركاح النَّبات
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كىذه ىي الطريقة العقميَّة الادائية في تفسير الككف كالتي يككف التفسير فييا  رافيِّا 
. 1أك أسطكريِّا

لـ يتادؿ الفكر اإلنسانّي كثيًرا في : كىي المرحمة الميتافيزيقّية- المرحمة الثانية 
ىذه الحالة فبقي يفحص عف ُكنو األشياء كأسباب الحكادث كاّتساقيا، كعمـ أنَّيا 

ر عند ذلؾ قكػ ك صائص لؤلشياء  تجرؼ دكف أف تعاث ايا أىكاء اآللية، فتصكُّ
ىي في الحقيقة تجريدات كىي بمثابة األلكىية، فالنار محرقة مثبَل ألفَّ فييا قكػ 

ـّ جّرا ة الت دير، كىم . 2اإلحراؽ، كاألفيكف ُم ّدر ألفَّ لو  اصَّ
كما ُيمّيز ىذه الحالة الكضعّية أنَّيا اَل تحاكؿ : المرحمة الكضعيَّة- المرحمة الثالثة 

اإلجابة عمى أسئمة شايٍو باألسئمة الُمثارة في المرحمتيف السابقتيف، ال كتستبعدىا 
. كتكشف تفاىتيا كطابعيا المَّفظي

إفَّ العقل الكضعّي يكّف عف البحث كراء الطايعة الم تفية لؤلشياء، فيك يرفض 
لي منشأ كىدؼ العمـ . التعّرؼ إلى الُمطمق كا 

إفَّ العقل الكضعي في الطكر الثالث يسأؿ كيف تحدث الظكاىر، كما الطريق 
إنَّو يجمع الكقائع كيادأ في دراسة قكانيف الظكاىر أؼ العبلقات . الذؼ تسير فيو

المتشااية كال يسمح العقل في ىذه الحالة لمتفكير االستنباطي أف يمضي بعيًدا 
نَّما ُي ضُعُو لمحكـ الّدائـ لمكقائع المكضكعّية . 3كا 

كليس بعد ىذه الحالة حالة أ رػ مقامة، ال قصارػ الفكر اإلنساني بعدىا أف 
يرىف األجيزة التي يعتمدىا، كُيدّقق في التفاصيل التي يدرسيا، كيكمل النكاقص، 

.  كيتقف ترتيب المكتسبات العممّية االيجااّية
كالحالو البلىكتّية سف الطفكلة لئلنسانّية، كالحالة الميتافيزيقية سف الشباب، 

فالش ص في نشكئو كتكاممو يعيد عمر اإلنسانية . كالحالة االيجااية سف النضج
.  4فيك في طفكلتو الىكتي كفي شبابو ميتافيزيقي كفي كيكلتو إيجاايّ 

كيعتار ىذا القانكف المشار إليو الّركيزة األكلى لمنظرية السكسيكلكجية عند 
، أمَّا الركيزة الثانية فتتمثل في النظاـ المتسمسل لمعمـك الذؼ كضعو ’’ككمت‘‘
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في نسق مترابط قاعدتو الرياضيات كيشكل عمـ االجتماع قمتو ’’ ككمت‘‘
أكثر العمـك تعقيًدا، كذلؾ شيء طايعي في رأؼ ’’ ككمت‘‘المتطكرة كالذؼ اعتاره 

رة لمعمـك يميد ’’ ككمت‘‘ ألفَّ كلَّ عمـ دا ل ذلؾ النسق التسمسمي الذؼ تصكُّ
. بالضركرة لمعمـ الذؼ يميو في السمسمة كالَّذؼ ال ادَّ أْف يككَف أكثر منو تعقيًدا

فالرَّياضة تأتي أّكاًل كعند قاعدة النسق كبعدىا الميكانيكا، ثـ الفيزياء فالكيمياء 
فالايكلكجيا، حتي يحتّل عرش ذلؾ النسق عمـ كليد ىك الفيزياء االجتماعيَّة أك 

.  1عمـ االجتماع
ـ  االستاتيكا : بعد ذلؾ عمـ االجتماع إلى شعاتيف، ىما’’ ككمت‘‘ثـ قسَّ

كت تص األكلى ادراسة االجتماع اإلنساني . االجتماعيَّة كالديناميكا االجتماعيَّة
في تفاصيمو كمف ناحية استقراره، فيي تمتاز ا اصيتيف اثنيف ال اصية األكلى 

أنَّيا تدرس االجتماع اإلنساني في تفاصيمو، بمعني أنَّيا تعرض لمعناصر 
نات التي يتالَّف منيا المجتمع، كتدرس كل منيا عمى حدة .  2كالُمككِّ

ف منيا المجتمع ىي’’ ككمت‘‘كيرػ  : أفَّ النظـ األساسيَّة الَّتي يتككَّ
 .الفرد البشِرؼّ  .1

 .األسرة ال مّية األساسيَّة .2

. الحككمة .3
يرػ أّف الفرد البشِرّؼ لـ تدفعو أنانيَّتة فقط أف يصبح اجتماعيِّا، : الفرد .1

نَّما كل فرد يممؾ استعدادات فطريَّة لمحياة في المجتمع، كميكاًل طايعيَّة  كا 
ة قميل الزاد لمحياة االجتماعيَّة  .نحك التعاطف إال أنَّو ضعيف العدَّ

العقميَّة، كلكّف أكثر البشر يعممكف إفَّ ىذه الحياة تعترض تقّدـ الممكات
 .الجيد الفكرّؼ ليس ذلؾ فحسب، ال ىـ عاجزكف عنو كّل العجز

إفَّ . كىي العنصر االجتماعي األساسي: -  األسرة، ال مية األساسيَّة .2
ال ميَّة الحية في عمـ االجتماع ليست قاامة لمفصل عف األنسجة، لذلؾ 
يعتار النسيج العنصر الايكلكجي األ ير كالكحدة االجتماعيَّة االاتدائّية 
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إفَّ كلَّ مجمكعة نظاميَّة يجب أف تتشكَّل مف أجزاء . ليست الفرد البشِرؼّ 
متجانسة ليا تماًما فعمى المجتمع إذف أْف يككَف ُمتشّكبًل مف عناصر 

أمَّا األسرة . اجتماعيَّة سابقة أّف الفرد ال يممؾ اذاتو أؼ شيء اجتماعي
إنَّيا إذف الحدَّ النيائي في تحمل األنسجة االجتماعيَّة، . فمجتمع صغير

َـّ فإفَّ عمى األ بلقّيف كالسياسّييف أف يفعمك كّل ما اكسعيـ لمحيمكلة  كمف َث
.  1دكف تمزيق شمميا كالعمل عمى ترسيخ أركانيا

كلة كالحككمة .3 ما ىذه الدكلة، كيف نشأت؟ إفَّ تكزيع العمل االجتماعي : الدَّ
ُيؤّدؼ إلى تمايز عناصر المجتمع كا تصاص كل في ناحية، إالَّ أفَّ ىذه 
العناصر تتنافر كتتعارض في م تمف الجيات عند تمايزىا حتَّى يتمزَّؽ 

. المجمكع، لكال أف تقـك سمطة تراعي النظاـ كتحفع التعاكف كتضمف االلتئاـ
ككما أفَّ الجسـ المتعافي مؤلف مف . كىذه السمطة ىي الّدكلة أيِّا كاف نكعيا

اكجكد ثبلث ’’ ككمت‘‘نسج فكذلؾ المجتمع ُمكّكف مف طبقات، كيقال 
طبقة الّصناع الكادحيف - : إف صح ىذا التعاير -طبقات اجتماعيَّة 

، كطبقة العمماء كالكينكت كالحكماء  كرؤسائيـ، كىذه طبقة ذات عمل مادؼٍّ
كىذه طبقة ذات عمل عقمي، كطبقة ثالثة كىي مف نكع طريف كىي طبقة 
النِّساء أّميات كف أك زكجات أك انات أك أ كات، كىذه طبقة ذات عمل 

.  2عاطفي كتأثير  مقي
كىذه النُُّظـ ينبغي أف ُتدرس باعتبارىا الكحدات األساسّية في التحميل 

يَّة الثانية أنَّيا تدرس ىذه النُّظـ مف ناحية استقرارىا ال مف  السكسيكلكجّي كال اصَّ
ناحية تطكرىا إالَّ أنَّيا ترمي إلى شرح الكظائف التي تقـك ايا النظـ االجتماعيَّة، 

أْف ال فائدة ترتجي مف كراء ’’ ككمت‘‘كُيقّدر . كعبلقة تمؾ النظـ بعضيا ابعض
فظكاىر الحياة . دراسة أّؼ نظاـ اجتماعي في معزؿ عف غيره مف األنظمة

االجتماعيَّة كما يراىا تتضامف ابعضيا مع بعض، كتسير كظائف كل طائفة منيا 
كعمى الرغـ مف أفَّ العناصر الفرديَّة في المجتمع . منسجمة مع كظائف ما عداىا
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تظير أكثر انفصااَل مف أجزاء الجسـ الحي إالَّ أفَّ التَّضامف ايف األجزاء 
. 1االجتماعيَّة يككف أشّد قكة مف تضامف األجزاء الحيكّية

في دراستو االستاتيكا االجتماعيَّة إلى قانكف التضامف ’’ ككمت‘‘كلقد انتيى 
كالذؼ يطمق عميو قانكف التضامف االجتماعي المادؼ كالركحي، كىك أفَّ مظاىر 

الحياة االجتماعيَّة تتضامف بعضيا مع بعض كتسّير أعماؿ كل منيا منسجمة مع 
أعماؿ ما عداىا شأنيا في ذلؾ شأف جسـ اإلنساف الذؼ ي تص كل عضك منو 

.  2بأداء كظيفة معّينة
عبة الثانية فت تص ادراسة االجتماع اإلنساني في جممتو كمف ناحية تطكرة  أمَّا الشَّ

فيي تمتاز ا اصيتيف مقاامتيف لم اصيتيف الّمتيف تمتاز ايما الشعبة السابقة 
ال اصية األكلى أنَّيا تدرس االجتماع اإلنساني في جممتو بمعنى أنَّيا اّل تدرس 
نَّما تنظر إلى الّنظـ في عمكميا، بقطع النظر  كل نظاـ اجتماعي عمى حدة كا 

. 3عف تفاصيل األمكر التي تتألَّف منيا
كال اصية الثانية أنَّيا تدرس االجتماع اإلنسانّي مف ناحية تطّكره أؼ أفَّ غرضيا 

الكشف عف القكانيف الَّتي يسير عمييا ىذا االجتماع في انتقالو مف حاؿ إلى 
.  4حاؿ

أفَّ ىذا االنتقاؿ مف حاؿ إلى حاؿ يككف عادة مصحكبًا اتقّدـ أك ’’ ككمت‘‘كيرػ 
: تحسف يادك في مظيريف

 .التقّدـ المادؼّ  .1

. 5التقّدـ في الطايعة اإلنسانية .2
غاية عمـ االجتماع يتعّمق بما يتغّير في "كبذلؾ فإفَّ عمـ االجتماع الدينامي 

كدراستو تقـك عمى المعطيات العممّية اّلتي يقدميا لو عمـ . المجتمعات كتاري يا
االجتماع السككني كاّلذؼ يشمل النظاـ العفكّؼ لممجتمعات اإلنسانّية، كىك يبقي 

. مستقرًا كمشترًكا اينيما جميًعا
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كالمقصكد ىنا ليس انقطاًعا عمكميِّا اعتباطيِّا، ال فصل منيجي عممي مف أجل 
كعمـ  (السككنيّ )دراسة الكاقعات االجتماعيَّة، مشابو لمتمّيز ايف عمـ التشريح 

. 1(الدينامي)كظائف األعضاء 
’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘يتضح لنا مف ىذا العرض أف ىنالؾ ا تبلَفا كايَرا ايف 

قد قسـ عمـ ’’ ككمت‘‘فػ. مف ناحية أقساـ الدراسة في عمـ اإلجماع’’ ككمت‘‘ك
االجتماع إلى قسميف رئيسيف ُسّمي األّكؿ الديناميكا االجتماعيَّة، كُسّمي الّثاني 

حنا ما يعنيو الّمفظيف. االستاتيكا االجتماعيَّة . كقد كضَّ
ـ مكضكع عمـ االجتماع أك عمـ الُعْمراف كما ُيطمق ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘أمَّا  فقد قسَّ

أقساًما يضـّ كل قسـ منيا طائفة مف الظكاىر االجتماعيَّة المتجانسة في - عميو 
في دراستو لكل طائفة مف ىذه الطكائف اإف ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘طايعتيا، كلقد عني 

’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘ي رج مف الدراسات التطكرّية كالدراسات التشريحّية، بمعنى أف 
اىتـّ ادراسة كل طائفة مف الظكاىر االجتماعيَّة بالمزج ايف الناحية الديناميكية 
كاالستاتيكية، فكاف يدرس الظاىرة محمبًل أجزاءىا كعناصرىا ككظائفيا، كيدرس 

. في نفس الكقت تطّكرىا كالقكانيف التي ت ضع ليا في التطّكر
لـ ُيقّسـ عمى االجتماع إلى قسميف، كما فعل ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘كمعنى ىذا أفَّ 

نَّما ياني تقسيمو لمعمـ عمى أساس تقسيـ الظكاىر االجتماعيَّة ’’ككمت‘‘ كا 
. 2كمحاكلة تصنيفيا أك كضع فئات ليا حسب تجانسيا كاتجاىيا

الكضعيَّة اإلغائيا لمذات المفكرة كدعكتيا المنيجية إلى ’’ ككمت‘‘ككذلؾ فإفَّ فمسفة 
أْف يككَف مكضكع الفمسفة كالعمـ االجتماعي ىك الكاقع القائـ، بحيث ُيصبح مجاؿ 

. المبلحظة الحسيَّة تتنافي في رأينا تماَما مع كل دركس التاريخ كمبادغ العمـ
فالحضارة اإلنسانّية بأسرىا ما كانت لتتقّدـ كتتطّكر لكال اعتماد اإلنساف عمى ذاتو 

ر مستقال أك كضع آٍت ال كجكد لو بعد، كالسعي إلى تغيير  المفكرة القادرة عمى تصكُّ
ر اإلنساف مثبًل أّنو قادر عمى . الكاقع القائـ ليتطااق مع الصكرة المستقامّية لقد تصكُّ

تحدّؼ الجاذاية األرضية كالتحميق في الفضاء كالطيكر في كقت لـ يكف يمكنو فيو 
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ذلؾ، كظّل ىذا الحمـ يراكده كظّل يبحث كيدرس كيجرب حتى استطاع أف يحيمو إلى 
ر اإلنساف أنَّو قادر عمى امكغ القمر حتَّى حّكؿ ىذا الحمـ إلى  كاقع فعمي، كتصكُّ

كاقع، كلك أفَّ اإلنساف قد ظلَّ أسير مبلحظاتو الحسيَّة لمكاقع الطايعي، كلـ يت ّيل 
كاقًعا آ ر مغايػًرا لو، أؼ لك لـ يكف لديػو مقياس آ ػر يقيس عميو كاقعو لمػا حّقػق أؼ 
تقػّدـ عممي أك حضارؼ، ال النقرض الجنس البشِرّؼ مثمما انقرضت حيكانات أ رػ 

ر كالت ّيل كما حدث لمكاقع الطايعي حدث أيًضا . كثيرة ال تممؾ القدرة عمى التصكُّ
.  1بالنسبة لمكاقع االجتماعي

إفَّ الدراسات االجتماعيَّة تقتضي بطايعتيا المشاىدات كالكصف النزيو، كتّتبع 
التطّكرات اّلتي تحدث في الكحدات المجتمعية، كىي مف أجل ىذا دراسات عممّية 
كتجرياّية، لكنيا تبقى ُمجزَّأة ما لـ تصعد إلى التمّكف مف دراسة الحضارات الزمنّية 

الكارػ في صيركرتيا، كما لـ تنظر مف  بلؿ القكانيف االجتماعيَّة إلى شمكليَّة 
الكجكد اإلنساني في عمـ اجمالّي يستكعب الحضارة كما قال الحضارة، كما بعد 
انييارىا، كيستكعب التطّكرات كالصراعات، كيستكعب التفكير كاالقتصاد كأنشطة 

كليس مف الصعب عمى أؼ ُمت ّصص في الفكر ال مدكني أف ُيدرؾ أفَّ ىذا . حيكية
دة  العمـ اإلنسانّي االجمالّي ىك عمـ الُعْمراف كما كرد بمعناه األكسع في نصكص ُمتعدِّ

مة كما داـ يعتار عمًما تركيايِّا يقتضي استقصاء الظكاىر اإلنسانّية في كّل . مف الُمقدِّ
ُشَعب الحياة؛ مف سياسة كثقافة كاقتصاد، فإنَّو يقتضي التحصيل عمى معارؼ 

مكسكعيَّة ادّقة المنيج العممي التجرياي الَّذؼ يذىب إلى جزئيات الحياة االجتماعيَّة 
. 2قال الصعكد ايا إلى مستكػ اإلجبلؿ
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ْمُدون ‘‘اآلثَخار النظرّية لكل من - المبحث الثالث  ’’ كومت‘‘و’’ ابن خَخ
’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘في ضكء ما أسمفنا نستطيع أف ناّيف أىميَّة الطَّْفرة التي قاـ ايا 

ؿ محاكلة جديَّة لمنزكؿ بالفمسفة مف . في تاريخ الفكر االجتماعي إنَّو قاـ بأكَّ
 .عميائيا، كلمّد كؿ ايا ُمعترؾ الحياة الكاقعّية

عف الَّذيف بحثكا في القضايا االجتماعيَّة قامو أنَّيـ كانكا ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘يقكؿ 
يتبعكف منيج الكعع أك ال طابة؛  أؼ أنَّيـ كانكا ُيحاكلكف اإلتياف باألقكاؿ المقنعة 
في استمالة الجميكر إلى رأؼ أك صدَّىـ عنو، أك في حمميـ عمى منياج يككف 

فيو حفع النكع كبقاؤه، أمَّا ىك فمـ ُيؤلف ُمقّدمتو ليذا الغرض أك ذاؾ؛ فميس ىّمو 
أف يعع الجيكر أك يدعكىـ إلى اّتباع الطريق القكيـ كاأل بلؽ المحمكدة، ال كاف 

قصده فييا أف يبحث في طايعة الحياة االجتماعيَّة لكي يكشف القكانيف التي 
. 1سكاء في ذلؾ أكانت تمؾ القكانيف ذميمة أك حميدة. تسيطر عمييا

ااف ‘‘كعمى ىذا ليس مف الغريب أف ُمنشئ عمـ االجتماع ىك عاد الرحمف 
، فإنَّو أّكؿ عالـ عرفناه ايف أصحاب الرَّأؼ يدعك لضركرة قياـ عمـ جديد ’’َ ْمُدكف 
كما يمـز ىذا الُعْمراف مف قكانيف اجتماعيَّة، كلـ يكتِف ’’ الُعْمراف البشِرؼّ ‘‘لدراسة 

اتحديد مكضكعات العمـ، ال أرسى أيضًا طرؽ البحث فيو عمى نحك مكضكعي 
. 2تجريايّ 

: المنيجيَّة’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘كمف إسيامات 
  د كالمشاىدة الَّذؼ محاكلتو أف ُيطّاق عمى دراسة المجتمعات منياج الترصُّ

كاف قد اتَّ ذه أحيانًا أسبلفو مف أعاظـ فبلسفة العرب في مؤلفاتيـ عف 
 .العمـك الطايعية كالطب

  العربي األفريقّي فمسفة االجتماع قال ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘ككذلؾ بسط
مف الفرنسييف األكربييف ا مسة قركف فيك ’’ دكركايـ‘‘ك’’  مكسكيك‘‘

تتمثل أكالىما في : في بحثو لمظكاىر االجتماعيَّة يجتاز مرحمتيف
مبلحظات حسّية كتاري ّية لظكاىر االجتماع أك بعبارة أ رػ تتمثَّل في 
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. جمع المكاد األكليَّة لمجمكع بحثو مف المشاىدات كمف بطكف التاريخ
ليَّة . كتتمثَّل األ رػ في عمميات عقميَّة يجربيا عمى ىذه المكاد األكَّ

كيصل بفضميا إلى الغرض الذؼ قصد إليو مف ىذا العمـ؛ كىك الكشف 
ىذا قكاـ منيجو في بحثو، . عمَّا يحكـ الظكاىر االجتماعيَّة مف قكانيف

كىك قكاـ النَّيج الَّذؼ ال يزاؿ أساسًا في عمـ االجتماع  إلى الكقت 
 .1الحاضر

  لزاميَّة ككذلؾ ساق عمماء االجتماع الُمحدثيف الَّذيف تكمَّمكا عف جاريَّة كا 
الظاىرة االجتماعيَّة، كما يترتَّب عمى م الفتيا أك ال ركج عمى 

كما أنَّو يؤمف بمادأ الحتميَّة بالنسبة . مقتضياتيا، مف عقكبة اجتماعيَّة
لمظاىرة الُعْمرانية، كبالنسبة لمفمسفة التاري يَّة، إذ ُيقّرر أفَّ لممدنيَّة 

ره؛ ’’ الُعْمراف البشِرؼّ ‘‘ك قكانيف ثااتة يسير عمييا كل منيما في تطكُّ
فالحكادث االجتماعيَّة ليست نتيجة الصدفة البحتة أك  اضعة ألىكاء 

نَّما ىي نتيجة اكاعث كقكانيف ثااتة يتعّيف عمى عالـ االجتماع  األفراد، كا 
 . 2أف يكشف عنيا

  ككذلؾ يرػ ضركرة دراسة التغييرات االجتماعيَّة، كىي التغييرات الَّتي
تمحق بالظكاىر االجتماعيَّة، كيقرر ذلؾ في عبارة كاضحة إذ يقكؿ إفَّ 
أحكاؿ العالـ كاألمـ كعكائدىـ كِنحميـ ال تدـك عمى كتيرة كاحدة كمنياج 
. مستقر، إنَّما ىك ا تبلؼ عمى األّياـ كاألزمنة كانتقاؿ مف حاؿ إلى حاؿ

ككما يككف ذلؾ في األش اص كاألكقات كاألمصار، فكذلؾ يقع في 
 .3اآلفاؽ كاألقطار كاألزمنة كالدُّكؿ

  لكثير مف تقسيمات عمـ االجتماع الَّتي ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘ككذلؾ قد تعرَّض
نَّما جاءت عمى  ، كلـ تكف دراستو مجرَّد مبلحظات عاارة كا  ُتدرَّس اليـك

ا لمحديث عف قسط الُعْمراف مف  قدر كاير مف التعميل؛ فمقد عقد باًبا  اصِّ
كعرض تأثير . األرض كاإلشارة إلى األقاليـ األكثر ُعمرانًا مف األرض

                                                 
1

.114حًذ،يرعغضبثك،أضٛذةغر٘
2

.125انًرعغانطَّبثك،ص
3

 .101ػجذانجبضظدمحمحطٍ،يرعغضبثك،ص



ـ129

 

كىذه . المناخ المعتدؿ كالمنحرؼ عمى أحكاؿ الناس الَ مقيَّة كاأل بلقيَّة
المكاضيع أصبحت دراستيا تتـّ ضمف عمـ االجتماع اآليككلكجي كفرع 

 .ُمستقل

  ا سمَّاه بالُعْمراف الادكؼَّ كاألمـ الكحشيَّة كما يعرض في كعقد باًبا  اصِّ
صو لمحديث عف الادك كالحضر كىذه ... ذلؾ مف األحكاؿ؛ ك صَّ

قيق أصبحت اليـك ُتدرَّس ضمف  المكاضيع التي عرض ليا بالتفصيل الدَّ
 .1فرع  اّص ُيعرؼ بعمـ االجتماع الادكّؼ أك الريفيّ 

  ا بالامداف كاألمصار كسائر الُعْمراف كما يعرض في ذلؾ كعقد باًبا  اصِّ
مف األحكاؿ كتعرَّض فيو إلى أسباب إنشاء األمصار كالمدف كقياـ المدف 

العظيمة كاليياكل المرتفعة كالقكاعد التي ينبغي مراعاتيا في أكضاع 
كىك ما ... المدف مف حيث المكقع المناسب منا يِّا كجغرافيِّا كصحيِّا 

ص  أصبح ُيدرَّس تحت فرع  اّص ىك عمـ االجتماع الحضرّؼ، كما  صَّ
باًبا لمحديث عف الماؿ ككجيو مف الكسب كالصنائع كما يعرض في ذلؾ 
كّمو مف األحكاؿ تكمَّـ فيو عمى أىداؼ المعاش كطرؽ اإلنتاج كال دمات 
كأنكاع التجارة كاألسعار كالصناعة كالتَّبلـز المكجكد ايف التقّدـ الصناعّي 

كىذه مجمكعة مكاضيع ... كالتقّدـ العممّي كتفتُّح المعارؼ كالتجارب
 .2أصبحت ُتدرَّس ضمف عمـ االجتماع االقتصادؼ كالصناعي

  كبالمثل عقد باًبا حكؿ الدكؿ العامَّة كالممؾ كال بلفة كالمراتب السمطانية؛
تعرَّض فييا لكيفيَّة قياـ الدكؿ كنشأتيا كاّتساعيا كطكؿ أمدىا كمراحميا 

كا عمارىا كقكَّة اآلثار الَّتي تمحقيا حسب قكتيا السياسيَّة، كأنكاع الكظائف 
السياسّية كمراجعيا، كمصادر تمكيف الحككمات، كالسمكؾ السياسّي الَّذؼ 

كىي مجمكعة .. يربط الحاكـ بالرعيَّة، كتسّرب ال مل إلى الدكؿ كعبلماتو
المكاضيع التي أصبحت ُتدرَّس تحت فرع  اّص ىك عمـ االجتماع 

 .3السياسيّ 
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  ر أفَّ الحياة ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘كأكضح أىميَّة الدكلة بالنسبة لممجتمع، فقرَّ
االجتماعيَّة تستمـز الممؾ كالدكلة، كذلؾ ألفَّ اإلنساف يميل بفطرتو إلى 
العدكاف، ممَّا ُيشّكل  طرًا عمى أفراد المجتمع، كلكي يتجّنب اإلنساف 

ال طر ىداه تفكيره إلى ا تراع الدكلة ليكبح ايا جماح عدكانو مف حيث 
 .1ىك حيكاف

  كأىَـّ ظاىرة تتمّيز ايا الدكلة دكف سائر النُّظـ االجتماعيَّة األ رػ، ىي
كلة عف  القير كالغمب كاإلكراه، كلكّف اإلكراه لتحقيق المصمحة العامة، فالدَّ

 .2طريق ذلؾ تحّقق السيادة الُمتمّثمة في الدا ل كال ارج

: نظرية التعاقب الحضار  
مف دراسة التاريخ اإلسبلمّي، كدراستو ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘ كما استفاد 

لمشعكب الشرقية كالكقكؼ عمى أسباب نشأتيا كازدىارىا ثـ اضمحبلليا، 
مف كّل ىذه ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘كقياـ دكلة عمى أنقاض دكلة أ رػ، استفاد 

األمكر، كاست مص لنا قانكنا أساسيِّا يحكـ حركة المجتمعات اإلنسانّية؛ 
فكّل مجتمػع ال ادَّ أف . كىك قانكف األطكار الثَّبلثة لممجتمع اإلنساني

طكر النشأة كالتككيف، ثـ طكر النضج : يسير في الطريق الطايعي
كاالكتماؿ، كأ يًرا طكر اليـر كالشي ك ة، حيث يقـك عمى أنقاضو مجتمع 

فالحركة ... آ ر يسير في المراحل نفسيا التي سار فييا المجتمع السااق
االجتماعيَّة في نظره ُمستمّرة كتؤّدؼ كظيفتيا بشكل إلى فيي ال تنقطع ، 
كالمجتمعات اإلنسانية ال تقف، كالمػكت االجتماعي أك فناء نظـ المجتمع 

 .3ىك نقطة نياية كبداية

، ’’ااف َ ْمُدكف ‘‘تمؾ ثبلثة مراحل تمّر ايا أّؼ حضارة أك دكلة اتفسير 
.  كىنا نبلحع تأكيده حتميَّة التدىكر في نياية كل حضارة
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 .143ضبيٛخيصطفٙانخشبة،يرعغضبثمّ،ص
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فالحضارة ىي نياية الُعْمراف، ك ركجو لمفساد، كنياية الشّر كالبعد عف 
كقد يكحي ىذا اتشاـؤ نظرة .  ال ير، فكّل حضارة مآليا إلى التدىكر

في تفسيره لتقّدـ الدكؿ كالمجتمعات، لكف الحقيقة غير ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘
ذلؾ، فيك يرػ أّف ىذا التَّدىكر ليس مطمًقا، كال يعني نياية الحضارة 
نَّما يرػ في ذلؾ تداكاًل لمممؾ مف دكلة إلى أ رػ،  البشِرّية اُرّمتيا، كا 

كانتقاؿ مصادر القكة مف عصاّية ضعفت إلى أ رػ أكثر قكة كتماسًكا 
ُ  نَُداِ ُ َا بَ ْ َ ا  َّااِ : "كيستدّؿ عمى ذلؾ بقكلو تعالى  َ تِْلَك ااألَّ

1 "2  .
كفكره العممي تكمف في تحميمو الجدلي لؤلسباب ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘إفَّ أىميَّة 

كلمقكػ الفاعمة لمتقّدـ كالتدىكر مًعا؛ فيناؾ حركة ديناميكّية في االنتقاؿ 
مف مرحمة إلى أ رػ، كالديناميكا تعني أفَّ مصدر الحركة دا ل األشياء، 
كأفَّ الفعل في التاريخ فعل إنساني كليس  ارًجا عف قدرة اإلنساف ككعيو 

. كنشاطو
  أمَّا الميزة األ رػ فيي الربط الجدلي ايف األسباب، كىذا يعني أفَّ الساب

ُتعدُّ أىـ عكامل االنييار كالسقكط، : الكاحد يؤدؼ دكريف متناقضيف، مثبلً 
 .3كىكذا الحاؿ في بقية العكامل

  الظمـ )فى صفحات رائعة لظاىرة ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘ككذلؾ أشار
إفَّ العدكاف عمى الناس فى أمكليـ : "كفى ىذا الشأف يقكؿ (االجتماعى

ذاىب بآماليـ فى تحصيميا كاكتساايا لما يركنو حينئٍذ مف أفَّ غايتيا 
كمصيرىا انتياايا مف أيدييـ، كىك ُمؤّذف ا راب الُعْمراف كيستعجل عمر 

كال تحساف الظمـ إنَّما ىك أ ذ الماؿ أك الممؾ مف يد ... الدكلة قال األكاف
مالكة مف غير عكض كال ساب كما ىك المشيكر، ال الظمـ أعَـّ مف ذلؾ، 

ككل مف أ ذ ممؾ أحد أك غصبو في عممو، أك طالبو بغير حق، أك 
رع، فقد ظممو؛ فجباية األمكاؿ بغير حّقيا  فرض عميو حقِّا لـ يفرضو الشَّ
ظمـ، كالمعتدكف عمييا َظَممة، كالمنتياكف ليا َظَممة، كالمانعكف لحقكؽ 
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ككباؿ ذلؾ  كّمو عائد . الناس َظَممة، ُغّصاب األمبلؾ عمى العمـك َظَممة
 .1"عمى الدكؿ ا راب الُعْمراف

  أَكد في ُمقّدمتو عمى أىمَّيَّة الضبط االجتماعّي، كبأنَّو أساس الحياة
االجتماعيَّة كضماف ألمنيا كاستمرار لبقائيا، كبأفَّ الضبط ضركرّؼ لمناس 

 .أثناء تفاعميـ بعضيـ مع بعض

  بط االجتماعيَّ ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘كلقد ناقش  (عف طريق القانكف )الضَّ
رع، ككذلؾ الضبط اال تيارؼَّ النَّاتج  كالضبط الدا ميَّ الناتج عف الديف كالشَّ

كما تحدَّث عف سمات الحاكـ كما يتميَّز بو، كما يجب أف . عف الضمير
بكّل ما تتمّيز بو  صائص - العصبة القكّية . 2يقـك بو تجاه مف يحكميـ

ما ىي إالَّ إفراز ألسمكب حياة الاداكة، كتككف ليا آثارىا الباقية - تمّيزىا 
كالعصبة في نظرة نتاج لركابط الّدـ كما ... كالفاعمة في نطاؽ الحضارة

كلذا .. كالّسمطة أساسيا العصاّية. يتبعيا مف ركابط أ رػ تتَّسـ بأنَّيا كثيقة
تمعب ىذه الظاىره دكرًا ُميمِّا في رؤيتو لنمك العبلقات السياسّية 

كاالجتماعيَّة، فالحاجة تككف شديدة إلى القكة السياسّية لمحصكؿ عمى 
. 3(كقكة اجتماعيَّة)كتعمل كرابط قكؼ ايف األفراد ... السمطة كاالحتفاظ ايا

كالعصايَّة ىي أساس الاداكة كأنَّيا ال تستقيـ بغير كازع مف سمطاف أك 
نَّما يتَـّ دا ل  ديف، كما أفَّ التَّفاعل ايف الاداكة كالحضارة ال يتَـّ في فراغ، كا 

كالكائف الحي العضكؼ ليا ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘محتكػ الدكلة الَّتي اعتارىا 
ككذلؾ أكضح  صائص ظاىرة الاداكة . عمر محسكس قدَّره باربعة أجياؿ
ر . كالتناقض الدائـ اينيا كالتحضُّ

  د دة لصراع الِقَيـ، كأكضح ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘حدَّ المجاالت كاألسباب الُمتعدِّ
أفَّ مف ىذه الصراعات ما يككف دا ميِّا، أؼ ايف القايل كنفسو، أك اينو 

مَّا أْف يككَف الصراع القيمّي  ارجيِّا أؼ يككف ايف . كبيف غيره مف القبائل كا 
 .4القطاع الادكّؼ كبيف ضده األزلّي كىك القطاع الحضرؼّ 
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  ر ر اإرجاعيا إلى عكامل ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘فسَّ أسباب ظاىرة الاداكة كالتحضُّ
 .1اقتصاديَّة كسياسيَّة كطايعيَّة كدينيَّة

  اذكر طائفة مف الّنظرّيات ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘كجد بعض الباحثيف عند
: كىذه بعض األمثمة. االجتماعيَّة الحديثة

مة تشاييات فيزيائّية لاياف  .1 يعتمد الُمؤّلف في بعض المكاضع مف الُمقدِّ
. 2طايعة الظَّكاىر االجتماعيَّة

إلى االعتبارات النفسّية في بحكثو فيعقد ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘كثيًرا ما يمجأ  .2
في أفَّ المغمكب ُمكَلع أاًدا باالقتداء بالغالب في شعاره "مثبًل فصبًل 

كزّيو كنحمتو كسائر أحكالو كعكائده، كُيعّمل ذلؾ أفَّ النَّفس أاًدا تعتقد 
الكماؿ فيمف غمايا، كتنقاد إليو بما كقر عندىا مف تعظيمو، أك لما 
. تغالط بو مف أفَّ انقيادىا ليس لغالب طايعي إنَّما ىك الكماؿ الغالب
فإذا غالطت اذلؾ كاتَّصل ليا حصل اعتقاد فانتحمت جميع مذاىب 

 .3الغالب كشايت بو، كذلؾ ىك االقتداء

األمكر االجتماعيَّة بأمكر اجتماعيَّة مثميا، فيعقد ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘يعمل  .3
قلَّ أف .. في أفَّ األكطاف الكثيرة القبائل كالعصائب "مثبًل فصبًل 

أفَّ األكطاف ال الية مف العصايَّات " كيعكس ىذا " تستحكـ فييا دكلة 
" يسيل تمييد الدكلة فييا، كيككف سمطانيا كازًعا لقمَّة اليرج كاالنتقاص

كما . كفي ىذا اعتماد عمى التعميل المكرفكلجي كشايو بمدرسة دكركايـ
أنَّو قد ساق دكركايـ أيًضا في اإلشارة إلى القسر االجتماعّي الذَّؼ 

تنصف بو الظكاىر االجتماعيَّة كال سّيما القائمة عمى االقتداء 
 .4كالعادات

  َـّ نجد عند نظرات ثاقبة في القضايا الديمغرافّية، فيك في ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘ُث
مة حيف يذكر بعض مغالط المؤر يف يكرد مثبًل عمى ذلؾ ما نقمو  الُمقدِّ

المسعكدّؼ ككثير مف الُمؤرِّ يف غيره عند الكبلـ عمى جيكش اني إسرائيل 
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أحصاىـ في التيو بعد أف أجاز مف - عميو السبلـ - أفَّ مكسى "مف 
ة مف ااف عشريف فما فكقيا، فكانكا ستمائة ألف  يطيق حمل السبلح  اصَّ

أك يزيدكف، فينقد ىذه الركاية مف كجكه م تمفة، كاحد ىذه الكجكه عدـ 
. االحتماؿ الزدياد اني إسرائيل في الفترة الكاقعة ايف إسرائيل كبيف مكسى

د ل إسرائيل مصر مع كلده األسباط )كالمسعكدّؼ نفسو يركؼ أنَّو قد 
كأكالدىـ حيف أتكا إلى يكسف سبعيف نفسًا، ككاف مقاميـ بمصر إلى أف 

إلى التيو مائتيف كعشريف سنة - عميو السبلـ -  رجكا مع مكسي 
تتداكليـ ممكؾ القبط مف الفراعنة، كيبعد أف يتشّعب الّنسل في أربعة أجياؿ 

 .1"إلى ىذا العدد

  متو، ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘كال يرجع فضل إلى م تمف اآلراء التي كردت في ُمقدِّ
كالَّتي عرضنا بعضيا منثكرًا عمى ىذا الشكل، بقدر ما يرجع إلى مجمكع 
ىذه اآلراء التي أجاد صكغيا كتركيايا، كال سيما إلى الطريقة العممّية الَّتي 

سمكيا في مباحثو كالَّتي أد ميا في مباحث الُعْمراف كقضايا اإلنساف ك 
 .2شؤكف الّسمطاف

 
’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘ بعد عرضنا ليذه الُجزئيَّات مف إسيامات    وال يسعنا

ىك أّكؿ ُمفكِّر أنشأ عمـ االجتماع، ’’ ااف َ ْمُدكف ‘‘االجتماعيَّة إالَّ أف ُنقّرَر أفَّ 
فيك حق . كأقاـ دعائمو، كرسـ منيجو، كعيَّف مكضكعو كأاكابو، كدرس ظكاىره

.  ’’ااف َ ْمُدكف ‘‘ليذا العبلمة العربّي الُمسمـ 
 

فُيعتار أّكؿ مف صاغ مصطمح عمـ  (ـ1857-1798)’’ أكجست ككمت‘‘أمَّا 
منذ الاداية لفصل عمـ االجتماع عف ’’ ككمت‘‘كقد سعي . االجتماع

الميتافيزيقيا، كالتَّأكيد عمى المناىج المكضكعيَّة في بحث الظاىرة االجتماعيَّة الَّتي 
دىا في ستَّة  ييتـّ ايا عمـ االجتماع، كما أنَّو قاـ بحصر العمـك اإلنسانيَّة كالَّتي حدَّ
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الرياضة، الفمؾ، الفيزياء، الكيمياء : عمـك ُمرتَّبة مف حيث تعّقد تركيايا في
كىك اذلؾ ُيتكِّج جميع العمـك ايذا العمـ الَّذؼ يعتاره . الايكلكجيا، كعمـ االجتماع

. 1بمثابة دراسة مكضكعيَّة كاقعيَّة لمُمجتمعات البشِرّية
مف تحقيق سيادة المنيج الكضعي ’’ ككمت‘‘أمَّا مف حيث المنيج فقد تمكَّف 

يتككف : " فيك يقكؿ. 2كشمكليتو كاحتكائو لكافة المظاىر التي يعايشيا المجتمع
كىدؼ العمـ ىك تكسيع الميداف العقمي عمى حساب . العمـ مف قكانيف ال مف كقائع

إفَّ المعرفة ال تصبح ". التجريب، لذلؾ فإفَّ كل عمـ حقيقي ىك عمـ استنتاجي
ىي "عمميَّة إال ادًءا مف المَّحظة التي تنتظـ فييا كتعمـ ككل مبلحظة معزكلة 

إّف أيَّة مبلحظة حقيقية ليست ممكنة ".  ارّية كمياً " ألنيا " جكىرّيا عديمة الفائدة
كيظير لنا . 3إال بقدر ما ىي مكجيو في الادء، كمسؤكلة في النياية انظرية ما

مذىبو ىذا في صكرتو الحقيقية عمى أنَّو مجيكد جبَّار لتقدـ الفكر كتتم ص في 
:  اآلتي

مف العاث أف نصرؼ جيكدنا كنضيع كقتًا لمعرفة ما ال يمكف معرفتو، فيناؾ  .1
.  أشياء قد يحكـ عمى العقل البشِرّؼ بأف يجيميا، فبل داعي لاذؿ الجيد فييا

يجب أف نحكؿ أنظارنا إلى ما حكلنا مف ظكاىر الككف، فيذه يمكف دراستيا  .2
كاالستفادة منيا، عمى أف تتبع في دراستنا النظاـ اّلذؼ تفرضو طايعة 

 . األشياء، فننتقل تدريجيِّا مف دراسة البسيط إلى دراسة الُمرّكب

يجب أف ننزع عف أفكارنا أنَّنا نستطيع الكصكؿ إلى حقيقة ُمطمقة، فجميع  .3
 . الحقائق التي نصل إلييا نسايَّة

يديف الفرد لممجتمع بما يتمتَّع بو مف صفو اإلنسانية، فمكي يسكد النظاـ في  .4
المجتمع يجب أف يعيش الفرد لؤل ريف كيغرس المحبَّة في نفسو، كينشرىا 

إذف المادأ األساسي الذؼ يقـك عميو المجتمع ىك مادأ . حكلو بعدد ما يستطيع
 . 4التعاكف 
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م)النَّظريَّة الخسيَّة الفمتناىية  : (نظريَّة التَّقدُّ
ؤػ في تفسير مسار التاريخ كُقكاه الفاعمة، إذ كانا انظر إلى الزَّماف  تعدَّدت الرُّ

التاري يَّ إمَّا كحركة دائريَّة تكرر فييا كل شيء، أك كحركة  طية تتضمف اتجاىًا 
أّما منذ . كلكنو متناٍه، أك كحركة منعرجة منكسره فييا صعكد كىاكط، تقّدـ كتدىكر

اداية عصر التنكير فقد أصبح لمزماف التاري ي اتجاىًا صاعًدا لؤلماـ ليس دائريًا، 
ثـّ أفَّ التقّدـ مكجكد في المستقال، كليس في . كال منكسًرا، كال يتكقف في مرحمة ما

الماضي الذىاي كما رأػ أنصار فكرة التدىكر، مع ظيكر فكرة الزمف ال طّي 
تادأ نظرّية التقّدـ الفكرة جديدة . البلَّمتناىي، غير القاال لمتراجع أك التقيقير كاالرتداد

متماسكة تشكل أصبًل جديًدا لئلنساف إذ تمنحو الّثقة بعقمو كقدرتو عمى صنع مستقامة 
. 1انفسو، كليس عار أؼ قكػ  ارجة عف إرادتو

العقل اإلنساني إلى ثبلثة مراحل كجاء بقانكنة ’’ ككمت‘‘كتبًعا ليذه النظرّية فقد قّسـ 
: كالتي ىي (لؤلحكاؿ الثبلثة)

حيث يمجأ فييا اإلنساف إلى الغيايَّات، كتككف المعرفة : المرحمة البلَّىكتية .أ 
.  مطمقة كيسكد النظاـ الممكي

حيث يتَّجو التفسير إلى األفكار المجردة كالمبادغ، أؼ : المرحمة الميتافيزيقيَّة .ب 
عب. البحث عف مادأ كاحد  .كفي ىذه المرحمة يسكد حكـ الشَّ

حيث ي ضع كل مف ال ياؿ كالجدؿ إلى : المرحمة العمميَّة أك الكضعيَّة .ج 
ة كالشاممة كالتَّطااق مع . المبلحظة، كتضـ الفرضيَّات بالحقائق ال اصَّ

أفَّ التقّدـ ال يسير ’’ ككمت‘‘كقد رأػ . الحقيقة ىك المعيار الكحيد لؤلشياء
ا ط مستقيـ، إذ ال اّد مف حدكث تقمُّبات كتذاذبات، إالَّ أنَّو يمكف تعديل 

 .2مسار التقّدـ كسرعتو اكاسطة التَّد ُّل اإلنساني

المجتمعات طبًقا لقانكف الحاالت الثَّبلث كالمرتكزة عمى نكعيَّة ’’ ككمت‘‘كقد صنَّف 
: المعرفة في أؼٍّ مف المجتمعات إلى ثبلثة أنماط رئيسيَّة
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كىك ذلؾ المجتمع الَّذؼ تفسر  بللو األحداث كالظكاىر : المجتمع العسكرؼّ  .أ 
.  الم تمفة بالرجكع إلى قكؼ غير طايعية، كىك لذلؾ مجتمع ُمتحكِّـ كُمتسمِّط

كيتمّيز ذلؾ المجتمع اكضكح السمطة الركحّية عف : مجتمع رجاؿ الديف .ب 
مطة الدينّية، كتككف السيادة فيو ألفكار أ رػ غير فكرة الديف، كمنيا  السُّ

 .أفكار الكطف كالدكلة

كىك ذلؾ المجتمع الَّذؼ ت ضع فيو تفسير األحداث : المجتمع الصناعي .ج 
أفَّ ذلؾ النمط ىك ’’ ككمت‘‘كاألشياء كالظكاىر إلى قكانيف كضعيَّة، كيرػ 

 . 1قدر اإلنسانية جمعاء التي ال ادَّ أف تصمو يكًما ما

ـ  :  ىذا العمـ إلى قسميف’’ ككمت‘‘كمف أجل أىداؼ عمـ االجتماع قسَّ
.  عمـ اجتماع استاتيكيّ  ( أ

.  عمـ اجتماع ديناميكيّ  ( ب
كممَّا ىك جدير بالذكر أفَّ ليذا التقسيـ أىميَّة ُعظمى في النَّظريَّة السكسيكلكجيَّة 

دة . الُمعاصرة ذلؾ أفَّ عمـ االجتماع االستاتيكيَّ يتعمَّق بالقكانيف االستاتيكيَّة الُمحدَّ
الَّتي تحكـ كجكد المجتمع، بمعنى أنَّو نكع مف التشريح االجتماعيَّ الَّذؼ يتعمَّق 

كىي أفَّ كل الظكاىر االجتماعيَّة مرتبطة مًعا مف . ادراسة األفعاؿ االستاتيكيَّة
راسة الُمنعزلة لمظاىره الكاحدة ال جدكػ منيا. الدا ل ذلؾ . األمر الَّذؼ يعني أفَّ الدِّ

نَّما ىي األسرة كأجزاء تمؾ . أفَّ الكحدة االجتماعيَّة األساسيَّة ليست ىي الفرد، كا 
الكحدة مكجكدة بالمشاركة الكجدانية، كمف أجل أف يرتقي المجتمع فإفَّ عمى غريزة 

المشاركة الكجدانّية أف تتنازؿ عف مكانيا لطائفة التعاك،ف كمف الميسكر تحقيق ذلؾ 
.  2مف  بلؿ تقسيـ العمل

أمَّا عمـ االجتماع الديناميكي فإنَّو يقـك عمى أساس أنَّو إذا كانت الفيسكلكجيا تقـك 
. عمى التشريح، فإفَّ عمـ االجتماع الديناميكي يعتمد عمى الديناميات االجتماعيَّة

إفَّ ىذه النظرّية تتعمق باألساليب التي يحدث . كتمؾ ىي نظرية التقّدـ في معنى النمكّ 
كمف ثـّ فإفَّ . ايا النمك اإلنسانّي مف مستكػ عقمي إلى مستكػ عقمّي تقدُّمي أعمى
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لكي يتاّيف كيف نمت تمؾ المجتمعات عمى مدػ , الديناميات تتعّمق بالمجتمعات ككلّ 
كاف مقتنًعا بأفَّ المجتمعات تسير بشكل تقدُّمي نحك ’’ ككمت‘‘ذلؾ أفَّ . التاريخ

.  1الكمماؿ المتذايد
عمى أنَّو مف أجل تقديـ حّل لبلتفاؽ األ بلقّي يجب أاف يتـّ ’’ ككمت‘‘ كقد أكَّد 

اتفاؽ العقكؿ عمى المشاكل الفطرّية الَّتي تتعمَّق بعبلقات األفراد بعضيـ ابعض، 
كىذا يسمح لكضع تربية عامَّة مشتركة، قائمة عمى مبادغ . كعبلقاتيـ باإلنسانية

 .كتعقيدات قكّية

إلى حّد الفصل ايف القكانيف الركحّية ’’ ككمت‘‘كمف الناحية السياسيَّة كصل 
، كيحّل (المجتمع الفرنسيّ )، كيجب أف ييدـ النظاـ القائـ (التنفيذيَّة)كالزمنّية  (الدينّية)

. 2محّمو نظاـ ثاات يحقق فكرتي النظاـ كالتقّدـ
عمى كجو التحقيق حمكاًل لممشكبلت الكارػ مف أجل ’’ ككمت‘‘ككذلؾ اقترح 

إلى حّد كاير مف صياغة الفكرة ’’ ككمت‘‘كما اقترب . األغراض السكسيكلكجّية
 .3المعاصرة عف الثقافة اكصفيا الحصيمة الكمّية إلنجازات العقكؿ اإلنسانّية المتفاعمة

كيتمّثل . كذلؾ ُيعّد مف أصحاب العامل األساسّي أك الُمسيطر في التغيير االجتماعي
فيك إذف ُيعتار  كاحًدا مف الحتمّييف، . ىذا العامل في رأيو في نمك األفكار كتطّكرىا

كقد عّرؼ عمـ االجتماع مف  بلؿ كضعو في . لكّنو أدرؾ كقع نمك السكاف ككثافتيـ
مَّمّي لمعمـك النظرّية الُمجرَّدة  .4تنظيمة السُّ

ىذا باإلضافة إلى ما قدَّمو مف ثركة فكريَّة تقدَّمت عمى ظيكر التيارات العديدة الَّتي 
ظيرت تباًعا في تاريخ عمـ االجتماع الحديث حّتى الكقت الحاضر، ك اصة ما 

كما أفَّ . يتعّمق اتعريف عمـ االجتماع كتحديد أقسامو األساسّية، كمجاالتو، كمنيجو
ظيكر المذاىب المتقاامة في المرحمة الثانية مف تطّكر عمـ االجتماع ات َذ مف عمل 

. منطمقاتو األساسيَّة رغـ ما اينيما مف تقاال’’ أكجست ككمت‘‘
ثـ جاء التفكير السكسيكلكجّي في المرحمة الثالثة، كىي المرحمة الكبلسيكّية تاكيَدا 

ىذا باإلضافة إلى ظيكر المفاىيـ األساسّية الَّتي است دميا . ’’ككمت‘‘لبعض أفكار 
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تحمل مدلكالت المصطمحات السابقة، . مف جديد تحت ُمسمَّيات جديدة’’ ككمت‘‘
كذلؾ مثل مصطمحات االستاتيكّي  التي يقااميا االست داـ الحاضر لمصطمح الاناء، 

. كالديناميكا الذؼ يقاامو حاليِّا مصطمح التغيير
و االتجاىات الفكرية  بلؿ مراحل تطّكر عمـ ’’ ككمت‘‘كقد ظمَّت أفكار  تكجِّ

فكرة التطكريَّة، كأ ذ عنو أيًضا فكرة العامل الكاحد، ’’ سانسر‘‘االجتماع، فأ ذ عنو 
ف كانا قد ا تمفا عنو في تحديد ىذا العامل، كما  كفكرة العامل المسيطر في التغير، كا 

كأ ذ عنو المعاصركف مف عمماء . فكرة الغائيَّة االجتماعيَّة’’ لستر كارد‘‘أ ذ عنو 
االجتماع العديد مف األفكار المتعمِّقة بالثقافة، كالنظرة الشاممة، كعدـ فصل األجزاء 

كذلؾ ما يتَّفق مع مد ل النَّسق االجتماعّي الَّذؼ تؤكِّد . االجتماعيَّة بغرض التحميل
. 1عميو النظريَّة الكظيفيَّة بقضاياىا الُمعاصرة

 
 
 
 
 

 الخاتمــة
: مف النتائج المتكصل إلييا في  تاـ ىذا البحث

الظركؼ - إلى ىذه الدراسة ’’ أكجست ككمت‘‘ك’’ ااف  مدكف ‘‘الَّذؼ دفع  .1
 .االجتماعية كالسيايسية كالفكرية المتشااية التي عاشا مف  بلليا

دعاه ’’ ااف  مدكف ‘‘ىناؾ ا تبلؼ في األسباب التي دعتيما إلى ىذه الدراسة؛ فػ .2
نشاء أداة  إلييا حرصو عمى ت ميص البحكث االجتماعية مف األ بار الكاذبة، كا 
يستطيع ايا الباحثكف التمييز ايف ما يحتمل الصدؽ كبيف ما ال يككف صادًقا مف 

فقد دعاه إلييا حرصو عمى ’’ ككمت‘‘أما . األ بار الُمتعمِّقة اكاقعات العمراف
كلكننا . إصبلح المجتمع كت ميصو مف عكامل الفساد كاالضطراب في طرؽ الفيـ
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نبلحع أفَّ األسباب التي دعت ااف  مدكف كانت أسباب كاقعية كصحيحة، فعمـ 
التاريخ كاف إلى عيده مممكًءا باأل طاء، كمعظـ ىذه األ طاء كاف منشؤىا 

فاألسباب التي ’’ ككمت‘‘أمَّا . الجيل بالقكانيف التي ت ضع ليا ظكاىر االجتماع
دعتو إلى ىذه الدراسة أسباب  يالّية استمدىا مف فيمو ال اص لتطكر التفكير 

. اإلنساني، كلـ يستمدىا مف الكاقع كال مف المبلحظة الكضعية لحقائق األمكر
 في عيده كانكا يفيمكف ظكاىر االجتماع   أّف الّناس–كما زعـ - فميس بصحيح 

فكثير مف الظكاىر كاف الفيـ العممي قد تقدـ فييا . اإلنساني فيما غير كضعي
صادًقا ’’ ااف  مدكف ‘‘ككذلؾ فقد كاف . تقدما كايراككصل إلى كشف قكانينيا

ر أنَّو لـ يسبقو إلى ىذه الدراسة أحد فقد ُ يَِّل إليو ذلؾ، ’’ ككمت‘‘أمَّا . حينما قرَّ
 .انحك  مسة قركف ’’ ااف  مدكف ‘‘فقد سبقو 

. اتفقا في منيج الدراسة كالذؼ ىك منيج كضعي قكامو االستقرار كالمبلحظة .3
 .انحك  مسة قركف ’’ ككمت‘‘باعتباره سابًقا لػ’’ ااف  مدكف ‘‘كيبقى تفرُّد 

ا تمف الفيمسكفاف ا تبلًفا كايًرا مف ناحية أقساـ الدراسة في عمـ االجتماع  .4
مو إلى قسميف رئيسييف، سمَّى األّكؿ الديناميكا االجتماعية، ’’ ككمت‘‘فػ قد قسَّ

 .كسمى الثاني االستاتيكا االجتماعية

 –أمَّا ااف  مدكف فقد قّسـ مكضكع عمـ االجتماع أك عمـ العمراف كما يطمق عميو 
. أقساًما يضـ كل قسـ منيا طائفة مف الظكاىر االجتماعية المتجانسة في طايعتيا

كلقد َعنى ااف  مدكف في دراستو لكل طائفة مف ىذه الطكائف أف ي رج مف 
بمعنى أفَّ ااف  مدكف اىتـ ادراسة كل . الدراسات التطكيرية كالدراسات الشرعّية

طائفة مف الظكاىر االجتماعية بالمزج ايف الناحية الديناميكيَّة كاالستاتيكيَّة، فكاف 
كيدرس في نفس الكقت . يدرس الظاىرة ُمحمِّبًل أجزاَءىا كعناصرىا ككظائفيا

ر .  تطكرىا كالقكانيف التي ت ضع ليا في التطكُّ
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ّف كل ’’ ااف  مدكف ‘‘ فإفَّ الحركة الكمّية لفمسفة و خنًرا، ىي ماُيسّميو عمراف العالـ، كا 
فيك األصل كالنمكذج األزلي كالحركة الساكنة . ما ىك مكجكد ىك عمراف العالـ

فكل ما في . ككل مفيـك أك معرفة ال ادَّ أف يناثق مف ىذا الفيض الككني. لمتاريخ
فيذا األ ير ىك الحياة الضمنيَّة لظكاىر . الطايعة ما ىك إال صكرة لعمراف العالـ

فالكّل . كال ُادَّ مف فيـ الكعي الذاتّي في إطار الكعي بالفيض الكمي. الطايعة
الضمني ينطاق عمى المادة الحّية كالجامدة، كلو تأثير مباشر كمصدر حركة الكعي 

كحركة الكعي في الفكر ما ىي إاّل صكرة لمنمكذج الضمني أال كىك عمراف . بالذات
كأيف . العمـ، كالذؼ ىك ادكره النمكذج اإلليي األزلي األادؼ، كيسمى أيًضا ركح العالـ

! مف ىذا؟’’ ككمت‘‘
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