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م بسم هللا الرمحن الرح�ي

عىل داريس العلوم االجتامعية توخي احلذر دائاًم من إرضاء 
الناس، فالرّش سيالزمهم عند نيل استحسان اجلميع. 

                                     ألفِرد مارشال1  

املقارنة  إىل  هتدف  اجتامعية  أو  سياسية  نظرية  كل  تقوم 
معينة  نظرية  عىل  الفرد  وحرية  االجتامعية  السلطة  بني 
ختص اإلنسان وطبيعته. فأنى للمرء إذن أن يقدم املبادئ 
تنظم  والتي  االجتامع،  علم  يطرحها  التي  املنهجية، 
اإلجرائية  والقواعد  واملالءمة  العلمية  اجلودة  معايري 
للتسلسل  الفهم األسايس  فيه  العملية؟ ففي عرٍص غدا 
اهلرمي للعلوم، أو املعرفة املنظمة وفًقا للمبادئ األوىل، 
يدعي  أيًضا،  غريهم  وبني  املسلمني،  بني  النسيان  طي 
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ما  كل  يف  النظر  إعادة  إىل  ماسة  حاجة  ثمة  أن  البعض 
ميتافيزيقية  قاعدة  أنه  الفكري  تراثنا  يثبَت  أن  يمكن 

للفكر االجتامعي.
احلرية  مبدَأي  بني  احلديث  املجتمع  يتأرجح 
ومها  خطري،  الصنفني  وكال  قلًقا.  تأرجًحا  والسلطة 
اإلسالمية  املجتمعات  متكنت  وقد  نقيض،  طريف  عىل 
ُتطّوع،  مل  ما  فاحلرية،  تفادهيام.  من  بأكملها  التقليدية 
تتحول إىل انفالٍت يفيض إىل الفوىض والبلبلة. وكذلك 
إىل هذه الفوىض تفيض السلطة، ما مل تأِت من رضورة 
السيطرة  أساس  عىل  قامت  بل  النظام،  عىل  احلفاظ 
مجيع  عىل  هبا  اجلدير  وغري  الطموح  باستيالء  املحضة، 
التقليدي،  الوظيفي  املجتمع  اختذ  وقد  االمتيازات. 
السلطة  من  متبادلة،  وواجبات  بحقوق  يتمتع  الذي 

واحلرية ِسَمَتني دون اعتبارمها معياَرين وضعيني.
وأود أن أعرض هنا أطروحة جمملة تتمحور فكرهتا 
الرئيسة حول أسطورة حياد علم اإلهليات )امليتافيزيقا( 
يف علم االجتامع، ثم أستعرض بإجياز بعض مربرات نبذ 
مثل حماولة  االجتامعية  العلوم  امليتافيزيقية يف  املقوالت 
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)امليتافيزيقا(،  اإلهليات  عىل  الوضعية  تطبيق  كونت 
فلسفته  يف  فتغنشتاين  لودفِغ  طرحها  التي  واحلُجج 
االجتامعية.  احلقيقة  مفهوم  ُقصور  وأخرًيا  اللغة،  عن 
الصحيحة يف  املعيارية  العنارص  بتأكيد بعض  أختتم  ثّم 

النظام االجتامعي اإلسالمي وعلة وجودها.
اإلسالمية  العلوم  إّن  بدء  ذي  بادئ  القول  ينبغي 
املنطق  بني  الرتابط  تتجىل يف  كام  بوحدة حقيقية،  تتمتع 
واإلهليات واألخالق. ويشرتط هذا الرتابط اإلجابة عن 
فإذا  وصحته.  للعلم  األساسية  املعرفية  الطبيعة  مسألة 
للعلم،  األساسيني  الطريقني  مها  والتجربة  العقل  كان 
فإّنه من الواضح إدراك أي إنسان للرتابط بينهام. إذ إن 
الِفكر بمفرده، وفًقا للمنطق، سيعطي صحًة بال  إعامل 
َبة. ومن  املجرَّ إذا كان بمعزل عن عامل احلقائق  حقيقة، 
احلمق أيًضا مجع احلقائق وتسجيلها من دون فهم واضح 
للمبادئ التي ُتفسَّ هذه احلقائق بمقتضاها٢. وحيُسن أن 
نتذّكر أنه ال علم من دون مبادئ أوىل يمكن أن يقترص 
بام  له،  انكفاء ال حّد  املرء، وإال سيحدث  تفكري  عليها 

جيعل أي صيغة من صيغ الربهنة مستحيلة.
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يف  نظٍر  أّي  قبل  العلم،  يامرس  ملن  ينبغي  ولذلك 
اختاذ قرار بشأن أي سؤال مطروح، أن يكون متمسًكا 
إذ  هلا.  مدرًكا  يكن  مل  وإن  عديدة،  فلسفية  بمواقف 
حتصل هذه املواقف من خارج العلم، يف صورة أوضاع 
)مسلَّامت( عادًة. ذلك أّن بدهييات أي علم من العلوم 
عىل  ينطبق  وهذا  اإلهليات،  ملبادئ  إثباتات  بذاهتا  متثل 

طبيعة املوضوعات األولية للعلوم وهويتها. 
هنا  أعني  ال  فأنا  امليتافيزيقا،  إىل  ُأشرُي  عندما  ثانًيا، 
تصانيف كاْنت التي ال تغني من جوع يف هذا العلم، بل 
املحارضة،  هذه  يف  إليها  يشار  التي  بامليتافيزيقا،  أقصد 
الكالم  علم  يف  عليه  املتعارف  األوىل،  املبادئ  علم 
للميتافيزيقا  النبذ احلايل  أّن  باإلهليات أو احلكمة. ذلك 
تدفع إليه، إىل حدٍّ كبري، بقايا الوضعية املنطقية التي بنت 
مستفيدًة  نبذته،  الذي  اجلبل  ذاك  من  صغريًة  كومة  هلا 
الفلسفية«  املنطقية  »الرسالة  فتغنشتاين  كتاب  من 
عليه.  استدراكه  قبل  عمله  يمّثل  الذي   )Tractatus(

لتوضيح  إجياًزا  هذا  عن  ألتكلم  الفرصة  هذه  وأحتني 
منهجي ال سيام فيام يتعّلق بام يسمى باأللعاب الّلغوية.
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غوية
ّ
لعاب الل

أ
يقا وال ف امليتاف�ي

خالية  وامليتافيزيقا  الفلسفية  القضايا  فِتغنشتاين  عّد 
اللغة  حدود  تتخطى  إهنا  إذ  معقولة،  وغري  املعنى  من 
فِتغنشتاين  فعند  عنه3.  يعربَّ  ال  عاّم  التعبري  لتحاول 
ما.  لواقع، من أجل وصف حقيقة  القضية هي صورة 
الواقع  عن  بيشء  تفيد  ال  املنطقية  فالقضايا  َثم،  ومن 
ألهنا ليست صوًرا للحقيقة، بل ترتبط بالنظام املنطقي. 
إذ  زيفها،  أو  التساؤل عن صحتها  يثار  ذلك، ال  وعىل 
التي  فالقضايا  احلاصل٤،  حتصيل  من  األساس  يف  هي 
أو  تكون صحيحة  قد  التي  فقط هي  بعينها  أشياء  متثل 
احلّس،  العامل  عىل  الفيلسوف  يتكلم  قد  ولذلك  زائفة. 
فيكون خلطابه معنى إذا كانت ألفاظه متثل حقائق. ومن 
أو  للعامل  الوجودية  البنيَة  الّلغُة  تناقش  أن  أيًضا  املمكن 
تعرّب عن هوية هذه  أن  تكشف عنها، ولكن ال يمكنها 
أّن  وذلك  هذا.  من  جدوى  ال  إذ  لغوية،  بألفاظ  البنية 
الالزمة  اللغة  نفس  هي  الغرض  هلذا  املستخدمة  اللغة 
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بالعامل ال يمكن  اللغة  البنية. ولذا فعالقة  للكشف عن 
التعبري عنها. وهكذا فالقضايا الفلسفية خالية من املعنى 

ألهنا تتخطى حدود اللغة.
»الرسالة  يف  فِتغنشتاين  عند  الرئيسة  املسلَّمة  إّن 
غرض  إال  هلا  ليس  اللغة  أن  هي  الفلسفية«  املنطقية 
فيام  تبنته  ذرائعي  هنج  وهو  احلقائق،  بيان  وهو  واحد، 
بعد املدرسة الوضعية املنطقية. فعند فتغنشتاين ال تكون 
صحيًحا  وصًفا  تصف  كانت  إذا  إال  صحيحة  القضية 
أعلن رسميًّا  احلّس. ويف هناية رسالته  العامل  حقائق يف 
ولكنها  تّرهات،  إال  هي  ما  قضايا  من  فيها  جاء  ما  أن 
فلسفية«٥،  »مباحث  كتابه  تّرهات مهمة. ويف  ذلك  مع 
الذي ُنرش عام 1٩٥3 بعد موته، أعاد فِتغنشتاين النظر 
بوصفها  اللغة  جمدًدا  وتناول  السابقة  استنتاجاته  يف 
ظاهرة طبيعية، مؤكًدا رؤيًة أكثر تأثًرا باملذهب الوظيفي 
التجريبية.  احلقائق  بني  املجرد  التواصل  نظرية  تفوق 
ففي البداية، ال يوجد عامل مشرتك بني االستخدامات 
املختلفة لّلغة واملتداولة يف العامل أبًدا، إذ ال توجد وظيفة 
اللغة  ُتفهم  أن  َثم، فيجب  بينها. ومن  أساسية مشرتكة 
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يف جمال النمط السلوكي.. لعبٌة يف حميط اجتامعي معقد. 
أن  جيب  الكلامت،  من  كلمة  معنى  املرء  يفهم  ولكي 
يتعلم كيف ُتستخدم األسامء أو الكلامت يف لعبة لغوية 
َثم،  ومن  واستخدامه.  املعنى  بني  هنا  فرق  وال  معينة. 
لتوضيح  أو  اللغة  لوصف  إال  تصلح  ال  الفلسفة  فإن 

استخدامها6، فهي عالجية فحسب. 
أشخاًصا  تضم  كانت  التي  فيينا،  دائرة  أرادت 
اعتربوا    ٧)1٩٧٠ عام  )املتوىف  كارَنب  مثل  بارزين 
تقّيد  للمعنى  نظرية  تضع  أن  معّلَمهم،  فتغنشتاين 
القضايا ذات الداللة بشأن العامل احلّس بالقضايا القابلة 
لإلثبات بالتجربة. ويرى كارَنب أن الكلامت ذات معاٍن 
 Principle تستند إىل التجارب. ولذا، فكلمة مبدأ، وهي
 Archê أو  بالالتينية   Principium أو  باإلنكليزية، 
باليونانية، كانت تعني يف األصل بداية. أما استخدامها 
له وجود  فليس  زمنية  بأهّنا علة غري  ميتافيزيقي  بمعنى 
َدت من  بني الكلامت، فال معايري هلذا االستخدام، إذ ُجرِّ
معناها القديم وُخِلع عليها معنى جديد، لتغدو الكلمة 
كالغالف اخلاوي: بيان لغوّي صحيح ولكن ال معنى له. 



٨

إال أّن هذا النهج ذو إشكالية، فقد نتساءل: كيف يمكن 
تأسيس نظرية توافق جتريبي كهذه دون االضطالع بدايًة 

بمهمة غري جتريبية لربط قضايا بحقائق؟
طبًقا للرأي اإلسالمي املوروث، يشكل نظاُم الّلغة 
إال  اإلنساين  املجتمع  يقوم  فال  للمجتمع،  احلّي  النظاَم 
باللغة. وهنا جتدر اإلشارة إىل أّن املجتمع أيًضا هو منحة 
ا. ومفهوم األصل اإلهلي  من اهلل وليس بناًء إنسانيًّا حرًّ
لّلغة هذا مبنيٌّ عىل ما أخرب به القرآن الكريم أّن اهلل تعاىل 
عّلم سيدنا آدم عليه السالم األسامء كلها منذ بدء اخللق. 
ويشري النُحاة إىل هذا الرأي عن اللغة بأّنه توقيفي، أي 
ذلك،  وعىل  الديني«٨.  االجتاه  عىل  وجوده  »متوقف 
اللغة يف أهنا تفيض إىل  فتكمن خطورة إساءة استخدام 
طبيعية،  منحة  الكلامت  وألن  ذاهتا.  اإلنسانية  تقويض 
فهي ليست من صنيع جمتمع يتشبث بُسّلم تطوري ليعرب 
سياق  تأليف  عىل  املجتمع  دور  يقترص  إّنام  ذاته.  عن 
ُوضعت  الذي  االستخدام  تنظيم  أو  الكلامت  ترتيب 

ألجله٩.
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ع املعرفة هليات وعمل اج�ت الإ

أوّد أن أستعرض بإجياز ملاذا ال ختضع اإلهليات ذاهتا ملا 
دراسة  )أي  املعرفة  اجتامع  علم  بأّنه  ا  جدًّ مقبواًل  بات 

العالقة بني الفكر اإلنساين والسياق االجتامعي(.
أو  بالعلم  بعيد  زمن  منذ  املعرفة  مفهوم  ارتبط  لقد 
منفصاًل  طويلة  لفرتة  ُعّد  النحو،  هذا  وعىل  الفلسفة، 
االجتامع  عامِلُ  وينظر  االجتامعي.  الواقع  عن  ا  ظاهريًّ
االجتامعية  األُطر  يف  لألفكار  إنتاج  بأهّنا  املعرفة  إىل 
التي تكتنفها. وقد أراد كل من أوغست كونت وكارل 
ماركس تأسيس الغاية املتمّثلة يف الفصل بني املجالني، 
وهذه  االجتامعية.  لألطر  املعرفة  ُنُظم  إخضاع  لضامن 
تشّكل  االجتامعي  واإلطار  املعرفة  نمط  بني  العالقة 
العلم  وضع  بأّن  األسايس  زعمه  دوركايم  إميل  عند 
منكم  الكثريون  ويدرك  ينقضه.  ال  اجتامعي  منظور  يف 
أّن هذا تفصيل عىل مواقف سان سيمون وكوندورسيه 
الطبيعية  العلوم  إن  البداية،  يف  قلنا  فكام  وكونت. 
االجتامعية  األُطر  عن  انفصااًل  األكثر  مها  والفلسفة 
الصعوبة  فمن  ثم،  ومن  املعرفة،  أشكال  سائر  بني  من 
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بمكان أن خيضعا للتحليل اخلاص بعلم االجتامع. ومن 
املعرفة  أنامط  بطبيعته عىل  املعرفة  اجتامع  ُيركز علم  هنا 
التي ينطوي عليها متاًما الواقع االجتامعي وبنياته التي ال 
تعد وال حُتىص. وهذه األنامط هي معرفة مدركة باحلس 
السياسية  واملعرفة  اآلخر،  ومعرفة  اخلارجي،  العامل  يف 

والتقنية واملعرفة البدهيية العاّمة1٠.
تتبنّاها  التي  الوجودية،  احلقيقة  إمكانية  أّن  غري 
حلُكم  املالزمة  اإلمكانية  تقتيض  التقليدية،  امليتافيزيقا 
إدراكي حيظى بصحة كلّية. وإّن اعرتاض شخص مثل 
كلّية  صحًة  صحيحة  أحكام  عىل  غورفيتش  جورج 
ارتباًطا  يرتبط  ُحكم  أيَّ  بأّن  زائف  أساس  إىل  يستند 
إطار  عادًة  وهو  بدقة،  حمدد  مرجعي  بإطار  الزًما 
اجتامعي. ومىض يف حجته ليدّلل عىل أّن مرّد ذلك إىل 
يمكن  فال  دوًما،  كلّية  واألحكام  احلقيقة  كانت  إذا  أنه 
التمييز بني علوم معينة أو بني أنواع من املعرفة. ولعّل 
لغورفيتش  أقامت  بينها  التمييز  عىل  الطبيعية  قدرتنا 
هذا  أّن  الواضح  من  أنه  إال  التأكيد11،  هذا  الدليل عىل 

املنطق حُمرّي وال يقلل ذلك من حقيقة أنه مغالطة.
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قد يتفهم املرء االحتجاج بعدم وجود علم اجتامع 
»العقالين«  بالتفسري  ِملبانك  جون  يصفه  الذي  باملعنى 
الكيّل للسمة »االجتامعية« للمجتمعات كافة1٢. ولذلك 
فإّن اختاذ موقف معني أو إيضاح جمتمع ممّيز أمٌر الزم. 
الالهوتية،  الوضعّية  ِملبانك  نظرة  مع  نتفق  ال  ولعّلنا 
الِفكر  حقيقة  إنكار  إىل  عندئذ  املطاف  بنا  سينتهي  إذ 
هذا  ويقوم  تارخيية.  ال  كلّيات  بوصفها  واألخالق 
ستحرمنا  االجتامعي  باإلطار  عالقتهام  أن  عىل  اإلنكار 
آثارمها عىل جمتمع بعينه. وعىل عكس  من إمكانية فهم 
من  طويلة  مدًة  السائد  االعتقاد  كان  فقد  الرأي،  هذا 
الزمن، بال خالف، أنَّ أّي فرع من فروع املعرفة، يقترص 
يكون  أن  إىل  يرقى  ال  حمّددة،  حقائق  بيان  عىل  برصامة 
علاًم، إذ إّن هذه القضايا حاملة ليشء من جزء غري حمدد 
من داللة املوضوع. وباعتبار أّنه عىل الرغم من أّن هذه 
تشّكل  أن  معه  يتعذر  نحو  عىل  للغاية  مبهمة  القضايا 
علاًم، إال أّن هذا مل يمنع قيام هذه القضايا بدور مساعد 
نقاط  أو  االستقراء  يف  بدء  نقاط  باعتبارها  أمهية،  ذي 

انتهاء يف االستنباط.
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ع وأوضاعه مع�ف عمل الج�ت

ينبغي التمييز هنا بني ما كان يشار إليه بالوضع )مسلَّمة( 
سابًقا واملصادرة )الفرضية(. فالوضع هو مقّدمة منطقية 
العلم،  هذا  يف  تعّد  وال  ُمثبتة،  أهنا  معني  علٌم  يفرتض 
يمكن  أي  للربهنة فحسب،  قابلة  بداية،  نقطة  بوصفها 
إثباهتا، بل قد تّم إثباهتا أيًضا. وال يعّد اخلوض يف الربهنة 
العلم هدًرا للوقت فحسب، بل  عليها مرة أخرى هلذا 
يعّد أيًضا خوًضا غري علمي. وإذ يتناول علم االجتامع 
صلة اإلنسان يف عالقاته االجتامعية ووجوده فيها، من 
حيث كونه فرًدا ومن حيث كونه عضًوا يف جمتمع، فإّن 

املكونات األساسية للمجتمع والفرد تعترب أوضاًعا.
واملصادرة هي نظرية حمل تطبيق، نظريٌة غري مربهنة 
وقد تكون غري قابلة للربهنة. وأّي مصادرة ُتعّد وضًعا، 
ومن ثم يمكن أن تنبني عليها عنارص علم ما، ستجعل 
هذا العلم ذا قيمة أو ال قيمة له، متاًما كاالفرتاض الذي 
أصل  عن  نظريات  هناك  املصادرة.  هذه  عليه  تقوم 
هي  باخوفن-مورغان،  نظريات  كسلسلة  املجتمع، 
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عىل سبيل املثال مصادرات )فرضيات( اختذها أوضاًعا 
فريزر.  مثل  البرشية  األعراق  بعلم  خرباُء  )مسّلامٍت( 
شخصيات  به  قام  الذي  امليداين  العمل  كشف  وحني 
إال  ليست  املصادرات  تلك  أّن  عن  وشِمت  لوي  مثل 
علم  موقف  تأثر  الصحة،  من  هلا  أساس  ال  افرتاضات 

األعراق البرشية تأثًرا بالًغا.
يرجع  إذ  الفرد،  )مسّلمة(  وضع  آنًفا  ذكرت  لقد 
يف  مستخدًما  كان  مصطلح  إىل  الفرد  مفهوم  أصل 
ملصطلح  مقابل  وأقرب  الوسطى،  العصور  يف  املنطق 
  Individuumهو  ،Individual وهو  باإلنكليزية  فرد 
منشأ  ويرجع  بالالتينية.   Singularisو  Individualisو
التي  املركزية  املشكلة  اعتبار  إىل  املصطلح  استخدام 
سياق  يف  تكمن  الوسطى  القرون  يف  الفلسفة  جاهبت 
 unum( الفرد  اليشء  بني  العالقة  وحتديًدا،  اإلنسان، 
إليه، وقد تناول  singulare( والنوع الكيّلّ الذي ينتمي 

جمال اإلهليات هذه املسألة يف هناية املطاف. وثمة وضٌع 
آخر سنعود إليه الحًقا وهو إثبات احلقيقة االجتامعية.
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يمكن عدُّ علم االجتامع يف جممله، بسبب تركيزه، 
أن  جيب  بدايًة،  ولكن  ا.  نظريًّ علاًم  وليس  عمليًّا  علاًم 
وبالرجوع  علم.  السم  استحقاقه  مدى  يف  املرء  يفكر 
أصول  علم  أو  الكالم  علم  كتب  من  كتاب  أي  إىل 
الدين  لسيف  األحكام  أصول  يف  كاإلحكام  الفقه، 
يعرض  أنه  نجد   ،)1٢33/631 عام  )املتوىف  اآلمدي 
إذ جيب أن  العلوم،  أّي علٍم من  عرًضا متمّيًزا لعنارص 
البحث عنه من  فيه من  له موضوع، وغاية، وما  يكون 
املسائل، ومبادئ أولية ال بد من سبق معرفتها13. ولننظر 
كثرًيا  يغوص  أن  دون  املرء،  بوسع  أواًل.  املوضوع  يف 
يتعّلم  أن  القديمة،  االجتامع  علم  مدارس  تأثريات  يف 
واملجتمع،  الدولة  بني  التقارب  يف  البحث  من  الكثري 
للفلسفة  فبالنسبة  املوضوع.  بتشكيل  صلته  باعتبار 
أتى  الوسطى،  القرون  يف  )السكوالستية(  املدرسية 
مصطلح املجتمع، متييًزا له عن الدولة، نتيجة لتصّوٍر مل 
يكن معروًفا من قبل. فقد كان املجتمع يف عقلية القرون 
الناس يشكلون  أّن  واقًعا مستنبًطا من حقيقة  الوسطى 

وحدة ويتجهون بنشاط حّر نحو غاية مشرتكة.
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يف القرن الثامن عرش، قام جان جاك روسو )املتوىف 
عام 1٧٧٨(، باالستفادة من أعامل جان بودان )املتوىف 
عام 16٤٥(،  )املتوىف  عام 1٥٩6( وهوخو خروتَيس 
السياسية عىل أساٍس من حالة افرتاضية  بوضع نظريته 
إليه  يؤّدي  يرى،  فيام  سيايس،  جهاز  ومن  للطبيعة 
التعاقد. ويعّد توماس بنِي )املتوىف عام 1٨٠٩( حتديًدا 
هو َمن قام بالتمييز بني املجتمع والدولة، حيث املجتمع 
نتاج طبيعي يتأتى من الرغبات واالحتياجات البرشية، 
واملعايب  الرذائل  كبح  أجل  من  تطّورت  والدولة 
-1٧6٧( مُهبولت  فون  فِلِهلم  سار  وقد  هذا  البرشية. 

1٨3٥( يف بروسيا، عىل نفس النهج حني واصل امليض 
بني  التمييز  لفكرة  رصاحًة  رّوج  إذ  املفهوم،  هذا  يف 
الدولة وما أطلق عليه الوحدة االجتامعية. ثم قام سان 
 Du Systeme( مؤلف   ،)1٨٢٨ عام  )املتوىف  سيمون 
industrielle( النظام الصناعي، ومؤّلف إعادة اكتشاف 

الدين يف كتاب )Nouveau Christianisme( املسيحية 
اجلديدة، بالتمييز بني الدولة واملجتمع، حني الحظ أنه 
عىل مدار مخسة وعرشين عاًما تغريت عرش حكومات 
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عىل  جدل  موضع  هذا  كان  وقد  املجتمع.  يتغري  ومل 
تغرًيا  الدين  حالة  شهدت  فقد  املصّغر،  العامل  مستوى 
ملحوًظا بني عامي 1٧٩3 و1٨3٠، وقد أثر بدوره عىل 
االجتاه  يف  يكن  مل  التأثر  هذا  أّن  إال  االجتامعي،  النظام 
املناسب أو بالطريقة املناسبة، وفًقا لسان سيمون. وكان 
يرى أن احلل يكمن يف إعادة تنظيم املجتمع عىل أساس 
بعد  فيام  املهمة  هذه  توىل  وقد  جديد.  اجتامعي  علم 
ميول  عن  رضاه  عدم  من  الرغم  عىل  كونت،  تلميذه، 

معلمه اإليامنية األخرية.
املمكن  من  واملنهجية.  املواضيع  يف  اآلن  ولنبحث 
اعتبار أوغست كونت )1٧٩٨-1٨٥٧( مؤسس علم 
االجتامع، ما كان يسميه بدايًة »الطبيعّيات االجتامعية«، 
إذ كان ينظر إليه بأّنه مرّكب من مجيع العلوم االجتامعية، 
العلوم  أن  يعتقد  فكان  سيمون.  سان  فعل  كام  متاًما 
االجتامعية هي تلك العلوم التي تعترب حياة اإلنسان يف 
والسياسة  والدين  واألخالق  كالقانون  وهي  املجتمع، 
يقوم  أخرى.  أشياء  بني  من  االقتصاد  وكذا  واللغة 
املفهوم الرئيس لكونت عن املجتمع عىل فرضية قانون 
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تورغو  من  استمدها  عملية  وهي  الثالث،  املراحل 
)1٧٢٧-1٧٢٨(، وزير املالية يف عهد لويس السادس 
عرش. وكانت املراحل الثالث عبارة عن مراحل تطور 
الالهوتية،  املرحلة  من  بدًءا  نشوئًيا،  تطوًرا  اإلنسانية 
مروًرا باملرحلة امليتافيزيقية ثم املرحلة الوضعّية احلالية، 
الالهوت  حمّل  االجتامع  علم  فيها  حيّل  أن  جيب  إذ 
األخرى  العلوم  مما خلفته  اإلنسانية  وامليتافيزيقا إلنقاذ 
من تأثري مؤٍذ. يف هذا النظام، يسلب علم االجتامع، وهو 
التي  األوىل  املرتبة  كونت،  يراه  كام  طبيعي  لعلم  مشابه 
كانت حتتلها امليتافيزيقا يف التسلسل اهلرمي للعلوم. إال 
الذي  الثالث  املراحل  قانون  يف  املبارشة  اإلشكالية  أّن 
الوضعي.  للطابع  متاًما  افتقارها  هي  كونت  وضعه 
أن  النقدية،  دراسته  يف  شيلر  ماكس  أوضح  فحسبام 
املفهوم املركزي الذي يقيض بأّن كل مرحلة جُتبُّ ما قبلها 
هو مفهوم زائف من الناحيتني التجريبية والثقافية. فعىل 
للِفكر  إليه كونت، كل أسلوب جديد  ما ذهب  عكس 
يّتسع لألساليب التي تسبقه، فيعدهلا ويطورها لتتناسب 
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معه، بداًل من حموها1٤. واألهم من ذلك، أّن جمرد القيام 
وهو  ميتافيزيقّية،  بِنِيٍَّة  عمل  هو  امليتافيزيقا  حمو  بدعوى 

معضلة مل ينتبه إليها كونت أو تالميذه.
ذاته،  بحّد  الوضعي  الِفكر  تطور  أن أرسد  أريد  ال 
الوضعي  للمذهب  الرافضة  االجتامعية  واملدارس 
فيرب  وماكس   )1٩1٨-1٨٥٨( زيمل  جورج  ألمثال 
وصلنا  كيف  أوجز  أن  أوّد  ولكن   ،)1٩٢٠-1٨6٤(
إىل صلة تربطنا بمنهج علم األخالق بعد كونت. فمع 
التاسع عرش، بدأ أتباع  الثاين من القرن  حلول النصف 
-1٨33( ِدلتاي  فِلِهلم  مثل  اجلديدة  الكانتية  الفلسفة 

املنهجية  يف  التشكك  يف  ريَكرت  وهاينِرش   )1٩11
أكثر  متييزها  ويف  كونت  عند  الطبيعية  للعلوم  الضّيقة 
عن منهجية العلوم األخالقية التي اّدعى بقوة من ينتمي 
تلك  ويف  طبيعي.  غري  علم  هو  االجتامع  علم  أّن  إليها 
فضاًل  وتعريفه،  االجتامع  علم  أهداف  كانت  الفرتة 
الوصول  عن  بعيدة  تزال  ال  املعلنة،  استقالليته  عن 
إلجياد  يسعى  زيمل  جورج  وكان  بشأهنا.  احلسم  إىل 
احلياة  حمتوى  بني  واضح  متييز  إجراء  طريق  عن  حل 
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االجتامعية وأشكاهلا. فقد كان ينبغي أن تظّل املحتويات 
األشكال  بينام  القائمة،  االجتامعية  العلوم  جمال  هي 
علم  جمال  هي  االجتامعية  والقوانني  والعالقات 
الذي  الرأي،  هذا  يف  واملعضلة  »الشكيل«1٥.  االجتامع 
أّنه  الشكلية،  البنائية  للعنارص  التحليل  هذا  عىل  يقوم 
وبام  واجلوهرية.  األخالقية  طبيعتها  عن  الطرف  يغض 
يقيض  واإلنسان  املجتمع  جلوهر  امليتافيزيقي  الفهم  أّن 
شكل  أي  ملعقولية  الالزمان  األساسيان  املكونان  بأهّنام 
للمجتمع، فمن الواضح أّنه ال يمكن االستعاضة عنهام 

بمجرد حتليل جتريبي.
تنبؤات  عكس  وعىل  العرشين،  القرن  حلول  مع 
املدارس  يف  االجتامعية  الفلسفة  صعود  كان  كونت، 
والرومانسية  اجلديدة  والكانتية  املثالية  األملانية 
املرحلة  تسليم  لفكرة  ا  حدًّ وضع  قد  والظاهراتية 
بينهام،  والفرق  االجتامع.  علم  عهدة  إىل  امليتافيزيقية 
القول  ويمكن  ا.  ماديًّ وليس  صوري  أرسطو،  بعبارة 
االجتامعي  الواقع  لفهم  حماولة  هو  االجتامع  علم  إّن 
بالتعرف عىل األسباب  املبارش  الظاهر  احلّس  يف حميطه 
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وعىل  الطبيعية.  القوانني  تفسري  بغية  لألحداث  القريبة 
االجتامعية  الفلسفة  من  االجتامع  علم  قرب  من  الرغم 
إال أّنه من املمكن متييزه عنها، إذ إن الفلسفة االجتامعية 
كام  املجتمع  يف  تبحث  باألخالقية(  وصفها  )يمكننا 
د جوهر الواقع االجتامعي وتقارن  ينبغي أن يكون، وحتدِّ
بينه وبني نموذج مثايل تبني عليه حكمها. وهنا يأيت دور 

الوحي يف وضع املبادئ التوجيهية.
ولنعد إىل السؤال املطروح، هل ُيعد علم االجتامع 
علاًم استناًدا إىل املعيار الذي عرضناه آنًفا؟ أعتقد أّن من 
أهم الصعوبات التي تواجهنا يف هذا الصدد ما يكتنف 
مصطلح  فإّن  التباس.  من  االجتامع  علم  مصطلح 
عام  كونت  صاغه  الذي   ،)sociology( االجتامع  علم 
اآلخر  ونصفه  التيني  نصفه  خليط  من  مشتق   ،1٨3٩
منه،  العملية  اجلوانب  يف  االجتامع،  علم  فهل  يوناين. 
جمرد تطبيق لألخالق االجتامعية عىل مواضيع اجتامعية 
إذ  األخالقية،  هنا  بالعملية  وأعني  ال.  بالتأكيد  مادية؟ 
إّن العلوم العملية مرتادفة مع علم الترصفات البرشية. 
فهل يصدر علامء االجتامع، واحلالة هذه، أحكاًما قيمية 



٢1

إذا كان واضًحا أّن علمهم هو نوٌع من العلم األخالقي؟ 
فإن فعلوا ذلك، أفال يكونون عرضة للتحامل والتحّيز 
استنتاجاهتم  تكون  أن  إمكانية  قبيل  أبحاثهم من  بشأن 
حيتاج  هل  سائل:  يسأل  وقد  النتيجة؟  بحسب  موجهة 

علامء االجتامع بناًء عىل ذلك إىل فلسفة أخالقية؟
الوضعّية  االجتامعية  الترصفات  فدراسة  إذن، 
تنطوي عىل عالقة فيام بني األفراد، أي احلقيقة االجتامعية 
بحسب وصف دوركايم. وهنا تكون العالقة بني األفراد 
يف هناية األمر عالقة نفسية، يرتبط فيها كل فرد باآلخر 
وهذا  معّينة.  غاية  يرّبر  ما  عرب  أو  موضوٍع  طريق  عن 
أّنه  عىل  اُتفق  ضمنّي  أسايسٌّ  عامل  هو  النفس  العامل 
ال يشّكل يف علم االجتامع االهتامم األسايس، إذ يبحث 
علم االجتامع يف احلقيقة االجتامعية بحًثا علميًّا بالرتكيز 
يعني  الثانوية هلا. ولكّن هذا  الفاعلة  املادة والعلل  عىل 
الفلسفة األخالقية، بعالقة تبعّية يف  أّن ثمة اعتامًدا عىل 
واقع األمر. باختصار، تتطلب دراسة السلوك اإلنساين 
يقوم  ما  ملنهجية  معنّي  تطبيق  بشأن  إّما  قيمية،  أحكاًما 
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عامل  يدرسه  الذي  املوضوع  بشأن  أو  االجتامع،  عامل  به 
االجتامع )عىل سبيل املثال، إن كان السلوك اإلجرامي 
ضاًرا باملجتمع أم ال(. إذ يرى البعض أّن هذه أوضاع 
الفلسفة  بذلك  وأعني  أعىل  علم  يف  تكمن  )مسّلامت( 

األخالقية أو علم األخالق.
حتى اآلن أرشت إىل علم االجتامع بأّنه علٌم عميّل 
هذا  أّن  التأكيد  ينبغي  ذلك  ومع  األخالق.  لعلم  تابٌع 
أو  ضمنيًّا  احلديث،  االجتامع  علامء  ويطبقه  يقبله  قد 
رصاحًة.  يرفضونه  قد  نفسه،  الوقت  ويف  ا،  شعوريًّ ال 
وينصب اهتامم عامل االجتامع ذي العقلية التجريبية عىل 
القياس واالرتباط الساعيني إىل التنبؤ، الذي ما يلبث، 
يف حالة التحقق من صحته، أن يسمى قانوًنا أو نظريًة. 
وسبب االلتباس هنا هو جتريد اإلهليات )امليتافيزيقا( من 
الطبيعة  تصاغ  بحيث  نظريات  بتحديد  بالسامح  دورها 
القصوى للمجتمع عىل أساس منطقي جتريبي16. وهذا 
يؤّطر ما نحاول بلوغه من متييز املنهج العلمي عن اجلانب 
الصوري للمجتمع )أي اجلانب الوجودي للمجتمع(. 
فالتحليل الوجودي، أي وجهة النظر التقليدية، مستقلٌّ 
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من الناحية الصورية، ولكنّه من الناحية املادية متوقف 
عىل احلقائق املوضوعية. أما التحليل التجريبي فيتوقف 
واجلزئي  املتشّخص  عىل  واملادية  الصورية  الناحية  من 
يدرس  التجريبي  فالتحليل  له؛  مرجعية  نقطة  بوصفه 
االنتظام املادّي يف الترصفات البرشية بدالً من االنتظام 
عن  املرء  يفصل  للمنهج  اإلخضاع  وهذا  األخالقي. 
كونه قادًرا عىل إحداث أية فوارق شكلية، إذ إنَّ املنهجيَة 
ألهّنا  هلا،  موجبٌة  ال  عملها  سياق  يف  للمبادئ  كاشفٌة 

موجودات موضوعية.
ال  الطبيعّية،  العلوم  غرار  عىل  القول:  وخالصة 
بسلسلة  معنيًة  كانت  إذا  إال  علميًة  جتربٍة  أيُة  تصبح 
منتظمة من الظواهر التي يمكن تسجيلها ووصفها عىل 
نحو يفي بالغرض. ولذا، ال بّد من تنظيم هذه التجربة 
حقيقة  أهنا  مالحظة  يمكن  ال  إذ  علمّي،  جهاز  ضمن 
علمية إال ضمن اإلطار املخصص هلا. أما يف حالة علم 
أي  أمهها: عىل  إشكاالت عديدة،  يمّثل  فهذا  االجتامع 
أساس خيتار املرء سلوًكا معّينًا دون غريه لتسجيله بغية 
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احلصول عىل املعلومات املطلوبة1٧؟ وهلذا ال يمكن أن 
جيب  إذ  العامِل،  يواجهه  يشء  أول  هي  ما  حقيقٌة  تكون 
املنهجية  أن تسبق مالحظَة احلقيقة سلسلٌة من األسئلة 
أخرى  إشكالية  أّن  عىل  احلقيقة.  هذه  بتحديد  املتعّلقة 
بشأن مفهوم املالحظة تنشأ من النظر يف اللغة املستخدمة 
من أجل تسجيل احلقائق ذات الصلة بالعلوم اإلنسانية. 
اللغة  استخدام  إّن  القائل  الرأي  أّن  القول  عن  وغنيٌّ 
مغالطة  يزال  ال  الذاتية  النزعة  مع  مرتادف  الكمية  غري 
إفادات  شائعة. فهذه اخليارات تتطّلب يف هناية املطاف 

من علم اإلهليات.
يمكن  احلداثة  قيم  بأن  مرًة  إيامنه  هايِدغر  خيِف  مل 
مطلقتني  صفتني  باستحقاق  اإلنسان  بمطالبة  وصفها 
من صفات اهلل، ومها العلم بكل يشء والقدرة عىل كل 
يف  العلمية  مذهب  يف  فتتجىل  األوىل  الصفة  أما  يشء. 
الثقافة احلديثة، الذي حيمل من حيث املبدأ اعتقاد أنه ال 
وجود ألي يشء خارج نطاق العلم الوضعّي. أما الصفة 
النظام  أّن  غري  للثقافة.  التقني  الُبعد  يف  فتتجىل  الثانية 
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من  النقيض  الطرف  عىل  يقف  اإلسالمي  االجتامعي 
املتعدد املستويات للمجتمع  البعد  إّن  هذا الوصف، إذ 
وواقع  الوحي  ملقاصد  خدمته  يف  غائيًّا  انطباًعا  منطبع 
هذا  يقوم  النبيملسو هيلع هللا ىلص.  حياة  جّسدته  الذي  الوحي  هذا 
املسار من الناحية العملية عىل مبدأ التبعية، حيث يبدو 
للتعامل  والكفاءة  القدرة  لديه  جمال  كل  األوىل  للوهلة 
اخلاص  الصعيد  وعىل  به  املناط  االجتامعي  التنظيم  مع 
به. ويستلزم هذا املفهوم الغائي أن تكون غاية اإلنسان 
لدوره  وجودي  بفهم  دائاًم  ارتباًطا  مرتبطًة  االجتامعية 
بوصفه إنساًنا. ومن َثم، فإن البعد االجتامعي انعكاس 
ألوامر  االستجابة  يف  املتأصلة  الروحية  لألولويات 
للمدينة  االجتامعي  التخطيط  يف  هذا  ويتضح  الوحي. 
اإلسالمية التقليدية وتنظيم الصناعات احلرفية ونقابات 
التجار. هذا ويتآلف هذا النظام االجتامعي االقتصادي 
القانونية واألخالقية، وهي بدورها تستند  مع األنظمة 
إىل املبادئ األوىل كام وردت يف علم اإلهليات. ومن دون 
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هذه املبادئ سنواجه حًقا طوفاًنا من التفكك والفوىض 
االجتامعية السياسية.
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اهلوامش

 Economics in Practice ،1.  مقتبس من: أ. س. بيغو 
)تطبيق العلوم االقتصادية(، )لندن: ماكِمَلن، 1٩3٥(، 1٠.

٢. من اجلدير بالذكر أنه حتى تتصَف حقيقٌة ما بأهّنا حقيقة يلزم أن 
الوضع  يمكن فصله عن  تّم مالحظته  ما  يكون  بحيث  الفصل،  تقبل 
املادي. لذلك يمكن أن يكون تاريخ ميالد شخصية تارخيية حقيقًة، مع 

أّن صفات هذه الشخصية التارخيية قد ال تكون كذلك.
Tractatus Logico- فتغنشتاين،  لودفِغ  لـ:  التمهيد  انظر   .3

الفلسفية(، ترمجة ت. ك. أودن،  املنطقية  Philosophicus، )الرسالة 

)لندن: كيَغن بول، 1٩٢٢( 3، ٥، 6.
 ٤. املصدر نفسه، 6، 13.

٥. لودفِغ فتغنشتاين، Philosophical Investigations )مباحث 
فلسفية(، ترمجة غ. إ. م. أنسكوم )نيويورك: ماكِمَلن، 1٩٥3(، الفقرة 11.

 6. املصدر نفسه، الفقرة 1٢٤.
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 The Elimination of Metaphysics« ،٧. انظر: رودلف كارَنب 
through Logical Analysis of language« )استبعاد امليتافيزيقا 

لوسونسكي  ومايكل  غريسون  هيمري  يف:  لّلغة(،  منطقي  بتحليل 
 Beginning Metaphysics: An Introductory )حمّرران(، 
Text with Readings )بداية امليتافيزيقا: نص متهيدي مع قراءات( 

)أكسفورد: بالكِول، 1٩٩٨(، ٤٤٤-٤61، عند الصفحة ٤٤٧.
 ٨ . استفاض اإلمام املفّس إسامعيل حّقي الربوسوي الذي عاش 
َم آَدَم  يف القرن الثامن عرش يف تفسريه لآلية 31 من سورة البقرة: ]َوَعلَّ
األَْساَمء ُكلََّها[، فقد روى أّن اهلل تعاىل علَّم آدم أبا البرش أسامء األشياء 
ستكون،  التي  الّلغات  بكلِّ  الوجود  إىل  ستأيت  التي  كّلها  واملسّميات 
اخللق.  وحسن  بالرّب  معاشه  اإلنسان  هبا  يكتسب  التي  احِلَرف  وعّلمه 
 1٠ القرآن،  تفسري  يف  البيان  روح  الربوسوي،  حّقي  إسامعيل  انظر: 

أجزاء )إستانبول: املطبعة العثامنية، 1٩11-1٩٢٨(، 1: ٩٨-1٠1.
 Metalogicon ٩ . يقول جون من سالِسربي يف إحدى فقرات كتابه
املؤثرة  القوة  التقيص عن  الثاين عرش: »ال خيتلف  القرن  أّلفه يف  الذي 
للخطاب عن البحث عن احلقيقة ومعنى ما يقال سواء من ناحية الدقة 
أو من الناحية العملية. فإن قوة الكلمة تكمن يف معناها، فالكلمة من 
دون معنى، ال جدوى منها، وهي، إذا جاز التعبري، ميتة. فكام حييا اجلسد 
انظر:  الكلمة«.  يف  احلياة  يبعث  ما،  بطريقة  املعنى،  فكذلك  بالروح 
The Metalogicon: دفاع عن الفنون اللفظية  جون من سالِسربي، 
واملنطقية للفنون احلرة الثالثة، صدر يف القرن الثاين عرش، ترمجة وحترير 

دانيِّل َمكغاري )بِركيل، مطبعة جامعة كاليفورنيا، 1٩٥٥(، ٨1.
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 The Social Frameworks of غورفيتش،  جورج   .  1٠
Knowledge )األُطر االجتامعية للمعرفة( )أكسفورد: بازل بالكِول، 

.13 ،)1٩٧1
11 . املصدر نفسه، 13-1٤. غري أّنه من الالفت أال يلتزم غورفيتش 

بمفهوم املعرفة اجلامعية باعتبارها بدياًل اسميًّا للكلّية.
 Theology and Social Theory: Beyond ،1٢ . جون ِملبانك
العقل  وراء  فيام  االجتامعية:  والنظرية  )الالهوت   Secular Reason

العلامين( )أكسفورد: بازل بالكِول، 1٩٩٠(، 3٨1.
13 . سيف الدين اآلمدي، اإلحكام يف أصول األحكام )القاهرة: 
مطبعة املعارف، 1٩1٤/13٢٢(، 1: 6. موضوع أّي علم من العلوم 
هو اليشء الذي يبحث يف ذلك العلم عن أحواله العارضة متييًزا له عن 
التي يمكن أن تكون موضوع  العارضة هي وحدها  غريه. واألحوال 

بحث صحيح، إذ إّن األحوال الرضورية مسلَّمة.
1٤ . فِلِهلم شفري، النظرية االجتامعية الكاثوليكية )سانت لويس: 

هريدر، 1٩٤٠(، ٥1.
1٥ . املصدر نفسه، ٥٧.

16 . أي أساس مادي وليس وجودًيا.
    Problems of Objective بيك،   هيلني  انظر   .  1٧
فِستِنغر  Observation  )إشكاالت املالحظة املوضوعية(، يف: ليون 

 Research Methods in the Behavioral Sciences ،ودانيِّل كاتز
درايدن،  مطبعة  )نيويورك:  السلوكية(  العلوم  يف  البحث  )مناهج 
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