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الدكت ـ ـور مجيـ ـل مح ـ ـداوي
جهـود ماكـس فيبـر ف ـي جمـ ــال السوسيولوجي ــا

املؤلف :مجيل محداوي
الكتاب :جهود ماكس فيرب يف جمـ ــال السوسيولوجي ــا
الطبعة األوىل5102:م
حقوق الطبع حمفوظة للمؤلف
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اإله ـ ــداء
إىل أمي وأيب
إىل أهلي وعشرييت
إىل أساتذيت
إىل زمالئي وزمياليت
إىل كل من علمين حرفا
أهدي هذا البحث األكادميي راجياً من املوىل
عز وجل أن جيد القبول والنجاح
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املقدمـ ـ ــة
يتناول هذا الكتاب جهود املفكر األملاين ماكس فيرب ( )Max Weberيف امليدان
السوسيولوجي ،وإن كان ماكس فيرب معروفا بعلوم عدة ،مثل :الفلسفة ،والتاريخ،
واالقتصاد ،والالهوت ،وعلم اإلدارة ،وعلم السياسة ،وغريها من التخصصات والشعب
واملسالك واملعارف .ومن مث ،اليقتصر فيرب على امتالك معرفة واحدة ،يل يدمج كل العلوم
واملعارف يف بوتقة حبثية واحدة لفهم الظواهر اجملتمعية وتفسريها وأتويلها .ويكفيه فخرا أنه
من املؤسسني للسوسيولوجيا التفهمية أو التأويلية؛ وأيضا من مؤسسي علم اإلدارة احلديثة؛
وكذلك من أهم منظري البريورقراطية .ومن جهة أخرى ،يعد من أهم املسامهني يف أتسيس
علم السياسة أو ما يسمى بعلم االجتماع السياسي .وقد انتشرت أفكار ماكس فيرب،
بشكل سريع ،يف الوالايت املتحدة األمريكية .وبعد ذلك ،انتشرت يف فرنسا بفضل أعمال
راميون آرون (.)Aron
إذاً ،ما أهم تصورات ماكس فيرب السوسيولوجية واإلدارية؟ وما أهم االنتقادات املوجهة إىل
منظومته الفكرية؟ وما السياق السياسي والفكري والثقايف الذي تبلور فيه فكر ماكس فيرب؟
وماطبيعة رؤيته لإلنسان والعامل والوجود؟
هذا ماسوف نرصده يف كتابنا هذا الذي عنوانه بـ(جهود ماكس فيرب يف جمـ ــال
السوسيولوجي ــا) ،على أساس أن ماكس فيرب أغىن الفكر اإلنساين مبؤلفاته العلمية الرصينة،
وأثراه كذلك بنظرايته العميقة يف جماالت عدة ،مثل :الفلسفة ،واإلدارة ،وعلم االجتماع،
واالقتصاد ،والتاريخ ،والثقافة ...ومازالت كتبه وأفكاره ونظرايته شاهدة على ذلك.
ومازالت امتداداته الفكرية راسخة يف الكتاابت الفكرية املعاصرة.
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و يف األخري ،نرجو من هللا عز وجل أن يوفقنا يف هذا الكتاب املتواضع ،و يسدد خطاان،
ويرشدان إىل ما فيه صاحلنا ،ونستغفره عن أخطائنا وزالتنا .كما نستسمح القراء األفاضل
عما يف هذا الكتاب من نقص وتقصري ونسيان ،فالكمال والتمام من صفات سبحانه
وتعاىل جل شأنه وعال ،وماتوفيقي إال ابهلل.
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يعترب كارل إميل ماكسيميليان ،املعروف ابسم مـاكس فيـرب ( ،1)Max Weberمـن أهـم
الفالســفة األملــان ،ومــن أهــم علمــاء القــانون واالجتمــاع واإلدارة واالقتصــاد السياســي .ويعــد
أيضا من أهم رواد السوسيولوجيا املعاصـرة ،ومـن األوائـل الـذين انتقـدوا احلداثـة .وقـد انسـاق
كث ـريا وراء السياســة ابلتحليــل والتنظــري والتقعيــد ،وكــان مــن بــني ا ــررين لدســتور رهوريــة
ڤيمار سنة 1111م.
ويعد ماكس فيرب أيضا من أهم السوسيولوجيني األملان الذين أرسوا دعائم السوسيولوجيا
التأويلية ،بتجاوز التفسري العلمي حنو التأويل الذايت واإلنساين .وبتعبري آخر ،لقد أخرج فيرب
علم االجتماع من إسار التفسري حنو الفهم والتأويل ،ابلرتكيز على الفعل اجملتمعي بدل البنية
اجملتمعية ،والتمييز بني العلوم الوضعية القائمة على التفسري السبيب والعلي ،والعلوم اإلنسانية
والروحية املبنية على فهم الذات وأتويل جتارهبا داخل العامل املرصود .ومن جهة أخرى ،يعترب
ماكس فيرب من مؤسسي اإلدارة الليربالية احلديثة يف ضوء املنظور العقالين ااهادف.
ومن هنا ،الميكن فهم التصور النظري واملنهجي والتطبيقي لدى ماكس فيرب إال ابستعراض
جمموعة من القضااي األساسية اليت تعرض اها يف كتبه ومؤلفاته العديدة على الوجه التايل:

املبحث األول :األجواء الثقافية اليت عاش فيها ماكس فيرب
عــام مــاكس فيــرب يف وســن ثقــايف منــتع أميــا انتعــام ،ومزدهــر علميــا وفكـراي وأدبيــا وفنيــا،
كـان يهـيمن فيـه فكـر كــارل مـاركس( )Karl Marxوفكـر نيتشــه(.)F.Neitzsche
فقد كان ماركس رجل اقتصاد يدعو إىل تغيري العامل بدل تفسريه كما هو الشأن سابقا عنـد
 - 1ولد ماكس فيرب أبملانيا سنة  ،1681وتويف سنة 1191م ،درس الفلسفة ،والتاريخ ،والقانون واالقتصاد .ومن
أهم كتبه( األخالق الربوتستاتية وروح الرأمسالية)(1111-1111م) ،و(االقتصاد واجملتمع) (1199م).
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الفالســفة ،وكــان يعطــي األولويـة للعوامــل املاديــة يف هــذا التغيــري ،وخاصــة قــوى اإلنتــاج .ومــن
مث ،فقد نعى الفلسفة امليتافيزيقية القدمية اليت كانت تعىن بتفسري العامل دون االهتمام بتغيريه؛
مما دفع ماركس إىل محل مشعل التغيري اجلذري ،وإعالن الثورة الربوليتارية على أسـياد امللكيـة
اخلاص ــة ،وقلـ ــب النظ ـ ـام الرأمسـ ــايل الربج ـ ـوازي ،والث ــورة كـ ــذلك عل ــى األداين الـ ــيت تسـ ــتلب
اإلنسان وختـدره وتكلسـه .وقـد كـان نيتشـه أيضـا يـدعو إىل تغيـري القـيم ومنظوماةـا السـائدة،
وهو املعروف بفلسفة املطرقة أو فلسفة العبث والنفي.
أمــا مــاكس فيــرب ،فقــد كــان معارضــا اهــذين الفيلســوفني األملــانيني املتمي ـزين ،إذ اكتفــى بفهــم
العـامل وأتويلـه علــى حـد سـواء ،متجــاوزا بـذلك عمليـيت التفســري والتغيـري .مبعــىن أن فيـرب كــان
يدافع عن فلسفة التأويل .يف حني ،كان ماركس يدافع عن فلسفة التغيري .وإذا كـان مـاركس
قــد جتــاوز احلقيقــة إىل البحــث عــن العدالــة ،فــفن فيــرب مــازال متعلقــا بتلــك احلقيقــة ،الــاوال
فهمهــا وأتويلهــا ورصــدها عــرب املعايشــة .وقــد احنــاز فيــرب إىل مــنهج العقالنيــة ،ورفـ

املنــاهج

القائم ــة عل ــى فك ــرة التط ــور أو اجل ــدل أو التفس ــري امل ــادي ،واس ــتبدل البني ــة التحتي ــة ابلبني ــة
الفوقيــة ،وجعــل الثقافــة هــي األســاس يف يريــك التــاريخ واجملتمــع والسياســة واالقتصــاد .كمــا
قــال بتعدديــة األســباب ،ومل يقــل بســبب واحــد كمــا فعــل مــاركس حينمــا ركــز علــى الســبب
املــادي .و"مــن حيــث قصــر مــاركس يف السياســة ،أبــدع فيــرب ،لقــد جعــل منهــا حقــال للبحــث
العلمــي ،حبــث فيــه قضــااي الســيطرة وااهيمنــة والطاعــة والشــرعية واملشــروعية والكريزمــا والســلطة
والبريوقراطية والدولة والنفوذ واحلـ والقـانون ،وحـاول أن مييـز فيـه بـني السياسـي الـذي يعـي
من السياسة وذاك الذي يعي اها ،إخل .لقد جتسد اهتمامه العملي هبـذا احلقـل مـن النشـا
البش ــري يف انتس ــاابت متتالي ــة إىل األح ـزاب ال ــيت كان ــت قائم ــة يف أايم ــه ،أم ــا االنس ــحاابت
املتتالية منهـا فقـد أرهرتـه أكثـر مـيال إىل املمارسـة النظريـة منـه إىل املمارسـة السياسـية املباشـرة
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وأكثر جناحا يف األوىل منه يف الثانية ،فهو مل يكن جمرد عامل اجتماع يهتم ابلسياسـة ،بـل هـو
 -حسبما يقول النقاد -مؤسس علم اجتماع السياسة".
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وقد انصب اهتمام ماكس فيرب على علم االجتماع والقانون والسياسة واالقتصـاد والتـاريخ.
ويع ــا ه ــذا أن العل ــوم اإلنس ــانية عن ــد م ــاكس في ــرب متداخل ــة ومتش ــابكة بدرج ــة كب ــرية؛ إذ
يستحيل الفصل بينها إال من ابب املنهجية ليس إال.
ومثــة عوامــل وقــيم أخــرى يكمــت يف مشــروعه النظــري والعلمــي ،منهــا" أن التحيــز القــومي
كان أحد أبرز هذه القيم عنده ،فقد كان يؤمن ابلقومية األملانية ،وكـان يـؤمن بضـرورة تقويـة
الدولــة األملانيــة .يف هــذا الســياق وعنــدما يشــري غولــدنر إىل الظــروف ا يطــة بــدعوة فيــرب إىل
علــم االجتمــاع املتحــرر مــن القــيم ،ففنــه اليــربز حــرال هــذا األخــري علــى اســتقاللية اجلامعــة
والعلم من األهواء فحسب ،بل إنه يؤكد على سـبب مهـم آخـر يتمثـل يف الـدفاع عـن الدولـة
ومؤازرةــا مــن خــالل منــع العلمــاء مــن التــدخل يف السياســة ،مــن التطــاحن الف ــوي وتصــادم
القيم ،ومن انتقاد الدولة ،إذ إن ذلك يساهم يف إضعاف الدولة الوطنية.
لقد كـان فيـرب يـرى أنـه التوجـد بـني الطبقـات األملانيـة القائمـة ،سـواء طبقـة النـبالء أو الطبقـة
البورجوازيــة ،أو طبقــة العمــال ،مــن تســتطيع يقي ـ الرســالة القوميــة ،واهــذا ،فقــد أخــذ علــى

 - 9المد علي مقلد( :مقدمة املرتجم) ،ماكس فيرب ،لورن فلوري ،دار الكتاب اجلديد املتحدة ،بريوت ،لبنان،
الطبعة األوىل سنة 9116م ،ال.11-19:
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عاتقه مسؤولية تعليم األملان وإذكاء الروح القومية بينهم ،والاولة تغيري قياداةم ملواجهة خطر
العمالق الروسي الذي كان ،طول حياته ،خيشاه ويكرهه".
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وهذا ما جعل ماكس فيرب يرحب ابحلرب العاملية األوىل ،ويدافع عن أملانيا يف حقها املشروع
يف احتالل الدول واستعمارها؛ ألن هذا العمل عظيم ومقدس ومشروع.
وعليه ،فظروف ماكس فيرب هي " رـروف أورواب بـني النصـل الثـاين مـن القـرن التاسـع عشـر
ومطلــع القــرن العش ـرين ،حيــث وضــح ص ــعود الرأمسالي ــة ،وب ـدأت أملانيــا طريقهــا ك ــي تك ــون
جمتمعا رأمساليا صناعيا .كانت فرتة هدوء وإجناز داخلي منا فيها التفكـري العلمـي ،وتراكمـات
رأس املــال ،والتطــور التكنولــوجي ،وســيطرت أورواب علــى العــامل الثالــث يف أفريقيــا وآســيا مــن
خالل االستعمار وأعمال القرصنة".1
ويبــدو ،مــن هــذا كلــه ،أنــه مــن املســتحيل فصــل فكــر مــاكس فيــرب عــن رــروف القــرن التاســع
عشر امليالدي ومطلع القرن العشرين يف أورواب الغربية.

املبحث الثاين :تعري ــف السوسيولوجي ــا
يعد ما كس فيرب من أهم السوسيولوجيني األملان الذين أخذوا مبنهج الفهم .وهدف
السوسيولوجيا عند ماكس فيرب هو فهم الفعل االجتماعي وأتويله ،مع تفسري هذا الفعل
املرصود سببيا بربطه ابآلاثر والنتائج .ويقصد ابلفعل سلوك الفرد أو اإلنسان داخل اجملتمع،
1

 -وسيلة خزار :األيديولوجيا وعلم االجتماع ،منتدى املعارف ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل سنة 9111م،

1

 -عبد الباسن عبد املعطي :اجتاهات نظرية يف علم االجتماع ،عامل املعرفة ،الكويت ،العدد1161 ،11م،

ال.111:
ال.11:

10

مهما كان ذلك السلوك راهرا أو مضمرا ،صادرا عن إرادة حرة أو كان نتاجا ألمر
خارجي .1ومن مث ،يتخذ هذا الفعل  -أثناء التواصل والتفاعل  -معىن ذاتيا لدى اآلخر أو
اآلخرين ،مادام هذا الفعل االجتماعي مرتبطا ابلذات واملقصدية .أي :اإلجابة عن سؤال
جوهري أال وهو :كيل يرى الناس سلوكهم ويفسرونه؟ مبعىن أن " الفعل اإلنساين عند فيرب
هو السلوك الذي حيمل داللة ومعىن وهدفا .وأما الفعل اجملتمعي ،فهو السوك الذي يسلك
جتاه اآلخرين من خالل مايراه ،يف سلوك اآلخرين ،من داللة ومعىن وهدف".
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وإذا كان إميل دوركامي يدرس الظواهر اجملتمعية على أهنا أشياء موضوعية ،ففن ماكس فيرب
يدرس الفعل أو السلوك االجتماعي الذي يتحق ابلتفاعل بني الذوات واألغيار .ويتخذ
هذا الفعل معىن ذاتيا وغرضيا .ومن هنا ،فقد انتقل ماكس فيرب بعلم االجتماع من عامل
األشياء املوضوعية إىل األفعال اإلنسانية.أي :انتقل من املوضوع إىل الذات ،أو من الشيء
إىل اإلنسان .كما جتاوز املقاربة الوضعية حنو املقاربة ااهريمونيطيقية اليت تقوم على الفهم
والتأويل الذايت اإلنساين .وهبذا ،قد أحد

قطيعة إبستمولوجية ،ضمن مسار علم

االجتماع ،بتأسيس املدرسة التأويلية أو ااهريمونيطيقية أو سوسيولوجيا الفهم ( la
.)sociologie compréhensive
ويعا هذا  -حسب نيقوال تيماشيل " -أن فيرب كان أيمل لعلم االجتماع أن حيتفظ
مبيزات العلوم الروحية .فضال عن ميزات العلوم الطبيعية .وهذه امليزات -كما يذهب فيرب-
- Catherine Colliot-Thélène: la sociologie de Max Weber, La
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découverte, Paris, France, 2006, p:50.

 - 8عبد هللا إبراهيم :االجتاهات واملدارس يف علم االجتماع ،املركز الثقايف العريب ،بريوت ،لبنان ،الدار البيضاء،
املغرب ،الطبعة الثانية 9111م ،ال.18:
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تكمن يف يقي ضرب من الفهم ،يرتكز على احلقيقة اليت مؤداها أن الكائنات البشرية
تكون على وعي مباشر وإدراك اتم ببناء األفعال اإلنسانية .ففي دراسات اجلماعات
االجتماعية -مثال -نستطيع أن نفهم األفعال واملقاصد الذاتية للفاعلني الذين ميثلون
أعضاء اجلماعات.
أما يف العلوم الطبيعية ،ففننا النستطيع أن نفهم  -هبذه الطريقة -حركات الذرات ،وكل ما
نستطيع أن نفعله هو أن نالحظ فقن أو نستنتج االنتظام القائم بني هذه احلركات .ولقد
عرب روبرت ماكفر ( )Maciverعن التعارض القائم بني العلوم االجتماعية والعلوم
الطبيعية بشكل أكثر وضوحا حينما قال :إن الوقائع االجتماعية هي يف هناية األمر وقائع
مدركة .فحينما نعرف أسباب سقو حكومة من احلكومات ،أو يديد سعر من األسعار،
أو أسباب حدو

إضراب من اإلضراابت ،أو اخنفاض معدل املواليد يف جمتمع من

اجملتمعات ،ففن معرفتنا هذه ستكون خمتلفة -يف جانب هام وحيوي -عن معرفتنا ألسباب
سقو األمطار ،أو احتفاظ القمر دائما ابملسافة اليت تفصله عن األرض ،أو رروف جتمد
السوائل ،أو إفادة النبااتت من النيرتوجني ،فالوقائع اليت من النوع الثاين ميكن معرفتها فقن
من اخلارج ،أما الوقائع اليت من النوع األول ،فيمكن معرفتها -إىل حد ما -من الداخل".
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 -نقوال تيماشيل :نظرية علم االجتماع :طبيعتها وتطورها ،تررة :المود عودة وآخرون ،دار املعارف،

القاهرة ،مصر ،الطبعة الثامنة  ،1161ال.981:
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وبناء على ما سب  ،يعرف ماكس فيرب السوسيولوجيا ،يف كتابه(االقتصاد واجملتمع) قائال:
" علم االجتماع هو العلم الذي يعىن بفهم النشا االجتماعي وأتويله ،وتفسري حدثه
ونتيجته سببيا".6
إذاً ،يدرس علم االجتماع الفعل أو العمل أو النشا االجتماعي .يف حني ،يدرس عند
دوركامي الظواهر اجملتمعية .فهنا ،حيضر البعد اإلنساين الذايت مقابل البعد االجتماعي
املوضوعي الشي ي .أي :حضور الذات يف مقابل املوضوع .ويرى فيليب كاابن( Philipe
 )Cabinوجان فرانسوا دورتيه( )Jean-François Dortierأن السوسيولوجيا
عند فيرب" هي علم خبصوال الفعل االجتماعي .وهو يرف

احلتمية اليت ميتدحها ماركس

ودوركامي اللذان حيبسان اإلنسان ضمن نسيج من الضغو االجتماعية غري الواعية ،ويعتقد
فيرب أن هذه الضغو وهذه احلتميات التعدو كوهنا نسبية .ليس املقصود قوانني مطلقة،
إمنا توجهات ترتك على الدوام مكاان للصدفة وللقرار الفردي .وهو يعترب أن اجملتمع نتاج
لفعل األفراد الذين يتصرفون تبعا للقيم والدوافع وللحساابت العقالنية.إن توضيح
االجتماعي يعا  -إذاً -التنبه إىل الطريقة اليت يوجه حبسبها الناس فعلهم.هذا النهج هو
هنج السوسيولوجيا التفهمية .يقول فيرب ":إن ما ندعوه سوسيولوجيا هو علم مهمته الفهم،
عن طري أتويل النشا االجتماعي".

1

ويعا هذا أن اجملتمع يتكون من جمموعة من األشخاال الذين يقومون بسلوكيات أو أفعال
أو أعمال ،وهذه األفعال هي جوهر علم االجتماع .ويعا هذا أن مقاربة ماكس فيرب
-Max weber: Économie et société, Poquet, 1995, p. 28.
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 - 1فيليب كاابن وجان فرانسوا دورتيه :علم االجتماع ،تررة :إايس حسن ،دار الفرقد ،دمش  ،سورية ،الطبعة
األوىل 9111م ،ال.16-17:
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مقاربة فردية ،تدرس سلوك الفرد داخل اجملتمع ،يف إطاره التواصلي والتفاعلي.ويعا هذا أن
اإلنسان كائن واع ،يتصرف عن وعي وهدف ،ولسلوكه معىن وقصد ،على عكس األشياء
اليت ميكن إخضاعها للدراسة العلمية .هنا ،ضرورة فهم العامل يف ضوء أفعال الفرد ،وفهم
مقاصدها وأهدافها ونواايها ودالالةا .ويستوجب فهم العامل دراسة سلوك األفراد داخل
اجملتمع ،ورصد دالالت األفعال ومعانيها ومقصدايةا .ويقرتب هذا من البعد التواصلي
التفاعلي.
إذاً ،فالعلوم الوضعية علوم تفسريية خارجية .يف حني ،إن العلوم اإلنسانية ،مبا فيها علم
االجتماع ،علوم روحية تفهمية ،وعلوم أتويلية داخلية.
ويعا هذا أن علم االجتماع هو دراسة التفاعل االجتماعي بني األفراد داخل اجملتمع،
وكيل يعطي الناس فهما ذاتيا للعامل ،وكيل يوجهون سلوكهم يف إطار هذا النوع من الفهم.
أي :فهم نوااي هذا الفعل االجتماعي وأسبابه .ويعا هذا أن منهجه قائم على الفهم بدل
التفسري السبيب أو العلي ،كما جند ذلك عند الوضعيني الذين ينتمون إىل املدرسة
الدوركاميية .ويعا هذا حضور الذات املؤولة يف الفعل االجتماعي .والميكن فهم هذا الفعل
السلوكي إال يف سياق اترخيي معني .والميكن فهم هذا السلوك االجتماعي إال ضمن ثقافة
معينة مرتبطة مبجموعة من القيم املتعارف عليها.
أضل إىل ذلك أن ااهدف من علم االجتماع ليس هو بناء النظرايت اجملردة كما كان يفعل
الوضعيون أو التفسرييون الدروكامييون ،بل هو علم اترخيي ابمتياز .ويف هذا ،يقول لورن
فلوري ( ":)Laurent Fleuryواهذا كان على هذا الطموح النظري أن يتفادى
االكتفاء بصياغة قوانني جمردة كتلك اليت كانت تدعو إليها املدرسة احلدية ( L’école
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 )marginaleالنمساوية ،وابلتحديد كارل منجر (-1611)Carl Menger
 .1191على علم االجتماع أن يبقى علما اترخييا ،إذ ليس غرض العلوم االجتماعية أبدا
صياغة قوانني مشولية ،فهذا وهم كان ينكره على الوضعيني الذين يريدون بلوغ حقيقة الواقع
زاعمني أتسيس علوم الثقافة على منن علوم الطبيعة يف معمعة ما كان يسمى طرح املناهج
الذي يضع علوم الطبيعة يف مواجهة علوم الثقافة ،كان موقع ماكس فيرب واضحا إىل جانب
أنصار علوم الثقافة ،معرفا علم االجتماع كعلم اترخيي"11.
وعليه ،تعىن السوسيولوجيا الفيبريية بدراسة أفعال األفراد يف عالقة ببنية اجملتمع ،ضمن
نظرية التفاعل االجتماعي أو نظرية التأثري والتأثر.

املبحث الثالث :موضوع السوسيولوجيا
يهتم ماكس فيـرب بدراسـة الفعـل الفـردي اجملتمعـي ضـمن سـياقه التـأويلي .مبعـىن دراسـة الفعـل
االجتماعي ااهادف .ومن مث ،اليكون الفعل فعال اجتماعيا إال إذا كـان حيمـل يف ذاتـه معـىن
أو هـدفا مـا ،وكـان لــه أتثـري يف سـلوك اآلخــر الـذي يعـي معــه يف اجملتمـع نفسـه .أي :هنــاك
عالقة أتثر وأتثري يف إطار التفاعل االجتمـاعي .وبتعبـري آخـر ،يـؤثر الفـرد يف جمتمعـه أبفعالـه
وسلوكياته وأعماله .ويف الوقت نفسه ،يتأثر بذلك اجملتمع على الصعيد القانوين واملؤسسايت.
ومــن هنــا ،فاملــادة األوليــة " يف علــم االجتمــاع التفهمــي هــي فعــل الفــرد ،وهــي فعــل يكــون
اجتماعيــا مبقــدار م ــا يكــون متعلقــا بســلوك اآلخــر وموجه ـا ابلقي ــاس إليــه يف تنفي ــذه.وحبكم
الداللة الذاتية اليت ينيطها األفراد أبفعااهم ،ففن الفعل الفردي أيخذ ابالعتبار سلوك اآلخرين
ويتــأثر بــه .إن نظريــة الفعــل االجتمــاعي مشــدودة أبواصــر القــر  -إذاً  -إىل نظريــة ســريورة
 - 11لورن فلوري :ماكس فيرب ،ال.91-91:
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الت ــأثر والت ــأثري (دإدراك مع ــىن أن يكتس ــب فع ــل األفـ ـراد امللت ــزمني دالل ــة ومع ــىن قياس ــا عل ــى
اآلخرين) :إنه فعل الفرد موجها حنو اآلخر بنية تعديل سلوكه.
إهنا أيضا نظريـة التجاهـل .ففـي مقابـل صـورة الفـرد العـارف ألنـه فـرد عقـالين (منـوذج الفاعـل
اإلس ـرتاتيجي) ،يطــور فيــرب تصــورا قريبــا مبــدئيا مــن تصــور دوركــامي (اســتنادا إليــه يــؤثر الواقــع
االجتماعي علينا من دون أن ندري) ،حيث الميلك ااملرء دومـا أن يكـون علـى وعـي واضـح
مبقاصده.إن فيرب اليطلـ حكمـا ،وهـو يفهـم معـىن أن لهـل الفـرد قواعـد احلـ واملؤسسـات:
الفعـل هــو أن تكــون يف وضـع فريــد مل تكــن ترغبـه ،داخــل وضــع اجتمـاعي لــيس يف إمكانــك
أن تـ ــتملص منه.وهك ـ ــذا ،يعـ ــرتض فيـ ــرب ،م ـ ــن غـ ــري أن يق ـ ــول بص ـ ـراحة ،نظريـ ــة يف التطبي ـ ــع
االجتماعي تتيح فهم علم اجتماع الفعل ،علمه هو ،ابعتباره علـم فاعـل جممعـن وعلـم فعـل
ممأسس".
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وعليه ،يتحدد موضوع السوسيولوجيا عند ماكس فيرب يف دراسة األفعال الفردية ضمن نس
اجتم ــاعي مع ــني ،ابلرتكي ــز عل ــى عالق ــات الت ــأثري والت ــأثر ،ودراس ــة خمتل ــل أمن ــا التفاع ــل
االجتماعي يف عالقة ببنية اجملتمع.
ويعــا هــذا أن مــاكس فيــرب قــد جتــاوز الدراســة اخلارجيــة للظ ـواهر اجملتمعيــة إىل ثــل املقاربــة
الســيكولوجية الداخليــة للفاعــل الفــرد .ويف هــذا ،تقــول وســيلة خ ـزار ":إن مــن يــدرس علــم
االجتماع عند فيـرب يسـتطيع أن يقـل علـى تيـارات عديـدة جتمعـت وانصـهرت،فأمثرت نسـقا
فكراي متكامال؛ فلقد أدخل فيرب العنصـر السـيكولوجي ،إذ يعتقـد أن علـم االجتمـاع ،كعلـم،
يتع ــني أن يبح ــث ع ــن تفس ــري س ــبيب للفع ــل اإلنس ــاين ق ــادر عل ــى معرف ــة غاايت ــه ومقاص ــده،
 - 11لورن فلوري :نفسه ،ال.97:
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والتفسري السبيب حيق لعلم االجتماع صفة العلم اليت كافح من أجلها أوغست كونت وإميل
دوركــامي ،ولكــن دراســة الســلوك اإلنســاين علــى هــذا النحــو ،تــربز بعــدا آخــر يف إســهام فيــرب،
هو بعد الفهم الذي يقوم على التعاطل مع اآلخرين ،وسرب أغوارهم للتأكد من حقيقة هذا
الســلوك بــدال مــن االكتفــاء مبظــاهره اخلارجيــة فقــن ،ومــن هنــا بــرزت نزعـة جديــدة تــدعو إىل
االهتمام بدراسـة الظـواهر االجتماعيـة مـن الـداخل أيضـا ،مثلمـا ندرسـها مـن اخلـارج كمـا لـو
أهنا أشياء".

19

وبناء على ما سب  ،يدرس ماكس فيـرب الفعـل الفـردي مـن الناحيـة اخلارجيـة يف ضـوء املقاربـة
التفسريية .ومن جهة أخرى ،يدرس هذا الفعل من الداخل يف ضوء منهج الفهم.

املبحث الرابع :التص ــور املنهج ــي
أعلن ماكس فيرب ،يف كتابه ( االقتصاد واجملتمع) ،03عن منهجه السوسيولوجي بقوله":
نسمي علم االجتماع...العلم الذي أيخذ على عاتقه تفهم النشا االجتماعي ابلتأويل،
بتأويله مث بتفسري مساره ومفاعيله تفسريا سببيا".11
ونفهم من هذه القولة أن مثة ثال خطوات منهجية هي :الفهم ،والتأويل ،والتفسري .ويعا
املبدأ املنهجي األول فهم فعل الفرد يف إطار نظرية التأثري والـتأثر أو يف إطار نظرية التفاعل
االجتماعي.أي :فهم املعاين اليت يتخذها الفعل الفردي داخل اجملتمع املعطى .وينسجم هذا
 - 19وسيلة خزار :اإليديولوجيا وعلم االجتماع جدلية االنفصال واالتصال ،ال.119-111:
- Max Weber : Économie et Société (posthume 1921), traduction
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du tome 1 par Julien Freund, Plon, 1971 ; édition de poche, Pocket,
1995 et 2003 (sous-titre : Les Catégories de la sociologie).
 - 11لورن فلوري :نفسه ،ال.91:
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املبدأ مع العلوم اإلنسانية أو علوم الثقافة والروح .ومبا أن اإلنسان فاعل فردي ميلك وعيا،
ويصدر فعله عن معىن أو مقصدية ما ،فمن الصعب دراسته دراسة علمية سببية وعلية
موضوعية؛ألن ذلك يتناىف مع مبدأ الذاتية يف العلوم اإلنسانية .وأكثر من هذا ،فاإلنسان
فرد واع وعاقل وحساس الميكن مقاربته يف ضوء علوم التفسري؛ ألن النتائج ستكون-
بالريب  -نسبية ليس إال ،مهما حاولنا أن نتمثل العلمية واحلياد والنزاهة املوضوعية يف
ذلك.
ويعا املبدأ املنهجي الثاين ثل التأويل يف إدراك حقيقة الواقع أو العامل املوضوعي .ويعا
هذا أن فهم فعل الفاعل الفردي الميكن أن يتحق إال مبعرفة األحكام املسبقة ،ويديد
السياق اجملتمعي ،واالنطالق من املعرفة اخللفية ،والبحث عن ريع املصادر اليت تساعدان
على فهم ذلك الفعل ،واستجالء املعىن الذي يصدر عنه .وميكن االستعانة كذلك ابألفكار
املسبقة ،على الرغم من تعارض ذلك مع العلم ،على أساس أهنا مصادر أولية تسعفنا يف
تفهم الفعل وأتويله .ومن هنا ،يتطلب الفهم ثقافة شخصية من جهة أوىل ،ومعايشة
حقيقية للفاعل من جهة اثنية ،ومشاركته يف بناء عوامله املوضوعية والواقعية من جهة اثلثة.
لذا ،البد من التغلغل إىل عامل الفرد لفهم املعىن الذي يلصقه على عامله من أجل فهمه
جيدا ،وأتويل فعله وسلوكه حسب الظروف الظاهرة واحليثيات اليت يوجد فيها هذا الفعل،
والبحث عن العالقة التفاعلية املوجودة بني الذات واملوضوع .وخيضع هذا التعامل كله
ملبدأين أساسيني مها :املوضوعية العلمية واحلياد األخالقي ،بعدم إصدار أحكام القيمة،
واالبتعاد -قدر اإلمكان -عن االعتقادات واآلراء الشخصية.

18

أما املبدأ املنهجي الثالث ،فيقوم على التفسري السبيب والعلي كربن الفعل ببنية اجملتمع ،أو
تفسري الظواهر اجملتمعية تفسريا ترابطيا وسببيا .وقد ثل فيرب النموذج املثال منهجا تفسرياي
لفهم الظاهرة اجملتمعية على أساس علي وسبيب .ويعا هذا أن النموذج املثال هو بناء علمي
جمرد لوصل الظواهر وتفسريها بغية احلصول على احلقيقة .وهو مبثابة بناء منطقي عقالين
بنيوي وكيفي جلرد العناصر املهيمنة والثانوية املتعلقة بظاهرة جمتمعية ما .وبتعبري آخر،
يساعدان النموذج املثال على تفسري الواقع .ومن مث ،فالنموذج املثال خطوة علمية
وإبستمولوجية مهمة للجمع بني الذات واملوضوع .وبذلك ،ييسر لنا هذا النموذج السبيل
لتفسري الظواهر تفسريا عليا أو سببيا ،ليس على أساس سبب واحد كماعند كارل ماركس،
بل على أساس األسباب املتعددة .ويقوم هذا النموذج التفسريي على املقارنة ،وتبيان أوجه
التشابه واالختالف بني الظواهر ،مث تبيان عالقة التأثري والتأثر .ومن هنا ،فقد فسر ماكس
فيرب رهور الروح الرأمسالية بتأثرها بدور األخالق الربوتستانتية .واليعا هذا أن السبب
الديا (البنية الفوقية) هو العامل الوحيد لتفسري رهور الرأمسالية الليربالية ،بل هناك أسباب
أخرى من بينها العوامل االقتصادية نفسها (البنية التحتية).
وقد طب ماكس فيرب هذه املقاربة التفسريية كذلك يف معرفة سبب ارتبا احلداثة ابلغرب.
فتوصل إىل أن السبب يف ذلك يعود إىل العقلنة والشرعية و ثل البريوقراطية اإلدارية" .
وابلرغم من اعتقاده بفكرة اخلصوصية الغربية ،فهو تفادى الوقوع يف فخ املركزية اإلثنية ،فراح
يف الواقع يدرس هذه احلضارات حبياد ،مستعرضا الراب الذي لمع بني سلوك األفراد وبني
البىن االقتصادية واالجتماعية واملؤسسات السياسية.وهو اعتمد موقعا مضادا للتطورية،
وذلك برفضه فكرة التطور وفكرة القوانني اجلدلية يف اتريخ مشويل خطي وإلزامي؛ وكان
يشدد على ترابن الظروف وتشابك العوامل والتزامن ا تمل .هذه التعددية السببية تزيل

19

كل التباس أو تواطؤ ،ألن العوامل الثقافية والبنية االجتماعية حاضرة كفرضيات تفسريية
لتطور اجملتمع والصريورة اإلنسانية .كما أن فيرب أنى بنفسه عن أية حتمية متفاداي التفسري
الروحاين حلركة اجملتمع وكذلك التفسري املادي :ألن وجود املصاحل املادية ومنط األفكار،
كليهما ،يف نظره ،ما يصنع السلوك احليايت ومينحه شكله ومعناه".

11

وهبذا ،يكون ماكس فيرب قد وف بني ثال منهجيات :الفهم ،والتفسري ،والتأويل .ويعا
هذا أن فيرب أيخذ ابلتعددية املنهجية لدراسة الظواهر اجملتمعية.ومن هنا ،فقد " استمر فيرب
يرتافع دفاعا عن تعدد املقارابت املمكنة للظاهرة الواحدة أو للنشا االجتماعي الواحد ،مبا
يف ذلك احلياة الثقافية ،قبليا ،ليست أية مقاربة أفضل من سواها من املقارابت ،وهي
التكون كذلك إال يف قدرةا على التأويل التفسريي ألكرب عدد ممكن من الوقائع .أبي
حال ،الميكن تعميمها لنجعل منها تفسريا مشوليا ،ألهنا التصلح إال يف حدود افرتاضاةا
املسبقة وسياقها التارخيي".

18

ولكن فيرب يعطي األولوية للفهم يف دراسة الظواهر اجملتمعية ،على أساس أن الفهم هو
الذي يساعدان على تقدمي تفسري أفضل ،واحلصول على أتويل أفضل .لذا ،ارتبن منهجيا
مببدإ الفهم.إذاً ،ما ذا يعا الفهم عند ماكس فيرب؟
رهر منهج الفهم عند ماكس فيرب ،بعد أن بلوره فلهلم ديلثاي( Wilhelm
 .)Diltheyويتسم هذا التوجه املنهجي ابلطابع الداليل والتفهمي والتأويلي ،والرتكيز
على الذات بدل املوضوع.أي :دراسة الفرد يف عالقته أبعضاء اجلماعة اليت ينتسب إليها أو
 - 11لورن فلوري :نفسه ،ال.17:
 - 18لورن فلوري :نفسه ،ال.11:
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عالقاته مع اجملتمع يف كليته ،ابلتوقل عند خمتلل الدالالت واملعاين واملقاصد والغاايت
والنوااي اليت يعرب عنها هذا الفعل اإلنساين والسلوكي ،يف عالقته أبفعال اآلخرين ،ضمن
الكينونية اجملتمعية نفسها .ومن مث ،يندرج تصور ماكس فيرب ضمن النظرة التفاعلية إىل
اجملتمع ،فاألفراد يؤثرون يف اجملتمع أبفعااهم الواعية وااهادفة ،واجملتمع بدوره يؤثر يف األفراد.
وعليه ،تسعى املقاربة التفهمية مع ماكس فيرب إىل فهم الظاهرة اجملتمعية ،ابستخالال
دالالت أفعال األفراد ،واستكشاف معانيها ومقاصدها وغاايةا ونواايها .ويف هذا السياق،
يقول يري بريشيي ( " :)Pierre Bréchierإن فهم الفعل اإلنساين ،حسب فيرب ،ليس
مسعى سيكولوجيا ،بل هو السعي إىل فهم السريورة املنطقية اليت تقود الفاعل
االجتماعي إىل اختاذ قرار ما يف ظرف خاص.إذ يتعني إعادة تشكيل املنطق العقلي
للفاعل ،كما ينبغي ،أيضا ،فهم اجلانب الالعقلي يف سلوكه ،تبعا لألهداف اليت يتوخاها
والوسائن اليت يتوسلها ،من أجل التوصل إىل فهم تفسريي للفعل"17.
وللتوضيح أكثر ،إذا كان علم االجتماع عند إميل دوركامي يعتمد على املقاربة الوضعية اليت
تتعامل مع الظواهر االجتماعية تعامال علميا موضوعيا ،على أساس أن الظواهر االجتماعية
مثل األشياء املادية ،ينبغي دراستها كالعلوم الطبيعية ،بعد التخلص  -أوال -من األفكار
املسبقة ،وبناء الفرضيات العلمية ،واللجوء إىل التجريب ،و ثل اإلحصاء يف يليل الظاهرة
االجتماعية وتفسريها ،بغية إصدار القوانني والنظرايت وتعميمها؛ ففن ماكس فيرب يعتمد
منهجا أتويليا أو هريمونيطيقيا يستند إىل الفهم ( دراسة املعىن الداخلي) ،والتأويل ( إدخال
الذات واملرجع على مستوى القراءة) .ويعا هذا أن الفعل االجتماعي أو الفعل اإلنساين
- Pierre Bréchier: Les grands courants de la sociologie, PUF,

17

2000, pp:80.
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مرتبن بثقافة جمتمعية معينة .ومن مث ،الميكن دراسة الثقافة أو اإلنسان من خالل املنهج
الوضعي ،بل البد من ثل مدرسة الفهم أو ااهريمونيطيقا يف ذلك .أضل إىل ذلك أن
الظاهرة اإلنسانية مرتبطة مبجموعة من األسباب ،وليس بسبب واحد.لذا ،يصعب تطبي
املنهج الوضعي على الظاهرة االجتماعية اليت حيضر فيها اإلنسان ابعتباره فاعال ومنفعال،
وكائنا واعيا ومتغريا.
ويستند منهج الفهم إىل ركيزتني أساسيتني مها :املثال ونس املعاين .فاملثال إجراء عملي
ينظر إىل الظاهرة اجملتمعية نظرة كلية ،ابستخدام احلدس واإلدراك املباشر .ويف املقابل ،ينظر
منهج التفسري إىل الظواهر يف طابعها الذري ،بتفتيتها إىل أجزاء وعناصر .كما أن املثال
منوذج عقلي ومنطقي ومثايل صاحل لوصل الوقائع الواقعية املعطاة ،ابلرتكيز على مكوانةا
ومساةا وعناصرها ،وإبراز خصائصها املشرتكة واملميزة واملرتابطة فيما بينها .كما لسد املثال
الواقع املرصود ،وخيتزله يف منوذج فكري واضح ومتس ومنسجم .ومن مث ،فهدف الفهم هو
البحث عن معىن العناصر املكونة للواقع اجملتمعي ،واستكشاف دالالةا الرمزية بتأويلها
وإدراكها إدراكا مباشرا.ويعا هذا أن الفهم يدرك الظواهر اجملتمعية إدراكا سليما ،وحيس هبا
إحساسا مباشرا ،ويدركها دون معاجلات جتريبية أو تفسريية أو إحصائية ،ودون أي
استدالل أو استنتاج مباشر .وهي تظهر للعقل رهورا بديهيا ،كما لو كانت يقينا اليضيل
إليه االستدالل شي ا.16
أما يف ما خيص الركيزة الثانية ،فيمكن القول أبن الفعل االجتماعي يتضمن نسقا رمزاي،
حيمل يف طياته دالالت اثوية وملتصقة ،ندركها ابلفهم والـتأويل اعتمادا على جتاربنا
 - 16عبد هللا إبراهيم :االجتاهات واملدارس يف علم االجتماع ،ال.11-16:
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وحضوران الذايت يف هذا العامل .ومن مث ،يكون ااهدف األساس هو الوصول إىل وحدة املعىن
أو الفكرة اليت تتحكم يف هذا الفعل ،واستجالء خمتلل النوااي واملقاصد واألهداف اليت
كانت تتحكم يف نشأة هذا الفعل أو السلوك اجملتمعي.
وميكن القول أيضا أبن منهجية ماكس فيرب تتعارض مع منهجية ماركس؛ ألن املنهجية
الفيبريية منهجية هريمينوطيقية تعتمد على الفهم والتأويل ،واالهتمام ابلفاعل الفردي
(امليتودولوجيا الفردية).يف حني ،تعترب سوسيولوجية ماركس بنائية تركز على الفاعل
اجلماعي ،وتعطي للعوامل املادية أمهية كبرية ،على أساس أن البنية التحتية (البنية االقتصادية
) هي اليت تتحكم يف البنية الفوقية واإليديولوجية( الفن ،والدين ،والسياسة) .أما ماكس
فيرب ،فريجع ماهو مادي إىل ماهو ديا وفوقي ،كما وضح ذلك جليا يف كتابه ( األخالق
الربوتستانتية وروح الرأمسالية) ،11حيث بني أن القيم الربوتستانتية الكالفانية هي اليت
سامهت يف بروز الرأمسالية العقالنية .أما ماركس فقد ركز على العوامل املادية واالقتصادية يف
رهور هذه الرأمسالية .91وإذا كان ماركس قد اثر على الدين ،ففن ماكس فيرب قد دافع عن
فلسفة األداين ،وخاصة الربوتستانتية ،دعامة العقالنية والبريوقراطية والرأمسالية واحلداثة
الغربية .ومن مث ،تدعو الربوتستانتية إىل ابتغاء الكسب املثمر ،وتنمية الرأمسال ،وف دوافع
سيكولوجية ومبادىء أخالقية ،مثل :احلرال ،والشح ،واالستثمار ،وعدم التبذير ،وحب
العمل ،والسيما أن املذهب الربوتستايت الذي رهر مع مارتن لوثر ميجد العمل ابعتباره
-Max Weber: L'Éthique protestante et l'esprit du capitalisme
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(1904-1905), traduction par Jacques Chavy, Plon, 1964 ; nouvelles
traductions par Isabelle Kalinowski, Flammarion 2000; Jean-Pierre
Grossein, Gallimard 2003.
- Catherine Colliot-Thélène: la sociologie de Max Weber, p:5.
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غاية للحياة وفريضة من هللا ".إن من اليعمل لن أيكل" كما قال القديس بولس .ولذلك،
لتهد الربوتستانيت يف العمل كي التلحقه لعنة هللا .وكما تاز األخالق الربوتستانتية
بتمجيدها للعمل ،تاز أيضا بدعوةا إىل التقشل واالستثمار واالدخار.وتلك هي األسس
الرئيسية اليت قامت عليها الرأمسالية احلديثة...
وخالصة القول :يرى فيرب أن املذهب الربوتستانيت ،والسيما مذهب كالفني(،)Calvin
قد خل ما يسمى " أبخالق املهنة" املعتمدة على نزعة صوفية جتتهد يف رع النقود
واستثمارها يف املشروعات التجارية والصناعية ،بروح مطم نة ،تعترب النجاح يف الدنيا دليال
على رضا من هللا ورضوان.

91

وعليه ،إذا كان إميل دوركامي يدرس الظواهر االجتماعية دراسة علمية وضعية ،على أساس
أن هذه الظواهر تشبه األشياء.لذا ،البد من دراستها يف ضوء علوم الطبيعة ،ففن ماكس
فيرب الذي أتثر كثريا ابملقاربة ااهريمونيطيقية ،كان مييز بني علوم الطبيعة وعلوم الثقافة .ومادام
علم االجتماع يدرس الفعل االجتماعي عند األفراد واجلماعات ،فهو أقرب إىل علم الثقافة
منه إىل علم الطبيعة .يف حني ،ميكن دراسة االقتصاد السياسي دراسة علمية ،ابالستفادة
من علوم الطبيعة .وهذا إن دل على شيء ،ففمنا يدل على االختالف املنهجي يف دراسة
العلوم اإلنسانية ،ابلتشديد على التساؤل التايل :هل ميكن دراسة علوم الروح دراسة وضعية
أم أهنا علوم مستقلة بذاةا؟
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 -المد عابد اجلابري وآخران :دروس الفلسفة ،دار النشر املغربية ،الدارالبيضاء ،املغرب ،طبعة 1171م،

ال.118:
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ويف هذا الصدد ،يقول السوسيولوجي الفرنسي جوليان فروند(1161-1191م) ":يشكل
النزاع املنهجي الذي قسم اجلامعيني األملان يف أواخر القرن التاسع عشر خلفية التأمل
اإلبستمولوجي ملاكس فيرب...موضوع خالف يتعل بوضع العلوم اإلنسانية :هل ينبغي
إخضاعها لعلوم الطبيعة ،كما يريد أنصار الوضعية ،أم ابلعكس أتكيد استقالليتها؟ ابلطبع،
سرعان مايول هذا اجلدال إىل مناقشة حول تصنيل العلوم ،ويف هذا اخلصوال انتهى
أنصار استقاللية العلوم اإلنسانية بدورهم إىل التعارض.فقد اعترب البع  ،منهم ديلثي
( ،)Diltheyأن مربر هذا التصنيل هو اختالف املوضوع ،على أساس التمييز بني عامل
الطبيعة وعامل الفكر أو التاريخ .فالواقع يقسم إىل قطاعات مستقلة يوجه كل منها ف ة
خاصة من العلوم .يف حني ،إن البع
وريكريت ( ،)Rickertيرف

اآلخر ،ومنهم ويندلبند ()Windelband

جتزئة الواقع الذي يبقى واحدا هو ذاته دوما ،ويقرتح

هؤالء أساسا منطقيا لدراسة الواقع ،حيث يسعى العامل إما إىل معرفة العالقات العامة أو
القوانني ،وإما إىل معرفة الظاهرة خبصوصيتها؛ وهكذا يكون هناك منهجان رئيسيان ،واحد
ميكن تسميته ابلعام ،واآلخر ابخلاال..مهما يكن التمييز بني العام واخلاال ،فمن اخلطأ
القول :إن علوم الطبيعة تستخدم عمليا املنهج الطبيعي أو املنهج العام فقن ،وأن علوم
الثقافة تستخدم املنهج التارخيي أو اخلاال فقن .اليتمتع أي من هذين املنهجني ابمتياز أو
تفوق ابلنسبة إىل اآلخر.وينكر فيرب ،امللتزم بروح اإلبستمولوجيا الكانطية ،أن يكون بوسع
املعرفة أن تكون صورة للواقع أو نسخة كاملة عنه ،سواء مبعىن املدلول ،أو مبعىن املفهوم.
فالواقع المتناه واليفىن .وبناء عليه ،فاملشكلة األساسية لنظرية املعرفة هي مشكلة العالقات
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بني القانون والتاريخ ،بني املفهوم والواقع.وأاي يكن املنهج املعتمد ،ففن كل واحد يقوم
بعملية انتقاء من التنوع الالالدود للواقع التجرييب".
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وقد أثبت راميون أرون ( )R. Aronأن منهج ماكس فيرب السوسيولوجي يرتكز على
ثالثة مقومات أساسية هي :الفهم ،والتاريخ ،والثقافة.
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ومن جهة أخرى ،يرى المود عودة ،يف كتابه(أسس علم االجتماع)" ،ومن اجلدير ابلذكر
أن رائد علم االجتماع األملاين ماكس فيرب قد أتثر إىل أبعد حد هبذا التصور مما دفعه إىل أن
يطور أسلواب للبحث االجتماعي عرف أبسلوب الفهم التعاطفي بوصفه الوسيلة األساسية
لتفهم ودراسة أمنا الفعل االجتماعي املختلفة ،لكن ذلك مل يدفع فيرب إىل اإلقالع عن
املنهج العلمي مببادئه األساسية كالتالزم يف الوقوع والتالزم يف التغري وبصفة خاصة حينما
كان يصدر دراسة العالقة بني الرأمسالية احلديثة واملذهب الربوتستانيت -وهذا قد يدعوان إىل
القول أبنه إما أن ماكس فيرب قد حاول التوفي بني املنهج العلمي بوصفه قامسا مشرتكا بني
العلوم ريعا وبني أسلوب الفهم بوصفه أداة فعالة لفهم الظاهرة اإلنسانية ،أو أن هناك
علمي اجتماع عند ماكس فيرب وليس علما واحدا ،لكن األقرب إىل املنط أن الفهم
التعاطفي للظاهرة اإلنسانية ميكن أن يضيل إليها وأن يكمل معرفتنا هبا أو دراستنا
املوضوعية اها".
99
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 -جوليان فروند :سوسيولوجيا ماكس فيرب ،تررة :جورج أبوصاحل ،مركز اإلمناء القومي ،بريوت ،لبنان،

الطبعة األوىل ،بدون اتريخ ،ال.99-91:

-R. Aron, Les étapes de la pensée sociologique, collection Tel,
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Gallimard, 1967, p. 504.

 - 91المود عودة :أسس علم االجتماع ،دار النهضة العربية ،بريوت ،لبنان ،د.ت ،ال.88:
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وخالصة القول ،يعتمد ماكس فيرب على منهج الفهم يف دراسة السلوك االجتماعي ،ورصد
أشكال ااهيمنة والسلطة ،ويعا هذا أنه من مؤسسي مدرسة الفهم يف علم االجتماع .ويعا
هذا أن منهجية ماكس فيرب ةدف إىل فهم معىن التفاعالت السلوكية لألفراد داخل
اجملتمع.أي :يدرس علم االجتماع العمل االجتماعي ( )Action socialالذي يقصد
به جمموعة من الوسائل اليت يستند إليها اجملتمع للحفاظ على اتساقه وانسجامه ،وخاصة
الوسائل القانونية والتنظيمية أو األعمال اليت تدفع األفراد واجلماعات اليت تعي

نوعا من

ااهشاشة إىل العي الكرمي ،واالنصهار يف وحدة اجملتمع.
وقد تبلور هذا املنهج القائم على دراسة التفاعالت القائمة بني األفراد يف كتابه( األخالق
الربوتستانتية وروح الرأمسالية) الذي نشره يف شكل مقالني سنيت1111و1111م ،حيث
درس فيهما أثر العوامل الدينية يف رهور العقالنية ،وكيل ساهم اإلصالح الربوتستانيت يف
نشأة االقتصاد الرأمسايل املادي .ومن مث ،فقد ركز ماكس فيرب على العقالنية ،واعتربها
مظهرا من مظاهر احلضارة الغربية ،وقد جاءت مرافقة لنشوء الرأمسالية (االقتصاد العقالين)
والبريوقراطية (اإلدارة العقالنية).
ومن هنا ،فالدين الربوتستانيت ،ابعتباره فعال إلابيا ،هو ا رك احلقيقي للعقالنية واحلداثة
واالقتصاد الرأمسايل ،وقد أهلته لقيادة حداثة كونية و تقدمي نظرة عقالنية لرؤية العامل؛ وهذا
ما جعل ماكس فيرب من مؤسسي علم اجتماع األداين.
وعلى العموم ،يتميز املنهج الفيبريي ابلتعدد لوجود ثالثة أسس أو خطوات تطبيقية هي:
الفهم ،والتأويل ،والتفسري.بيد أن الفهم هو املعترب يف دراسة الظواهر اجملتمعية ،وهو الذي
يتحكم يف التأويل والتفسري معا لتقدمي يليل جيد وأفضل ومالئم.
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املبحث اخلامس :النم ــط املثال ــي أس ــاس الفه ــم
يعد النمن املثايل( - )L’idéal-typeعند ماكس فيرب -مفهوما جمردا ،أومقولة
وصفية عامة تساعدان على فهم جمموعة من الظواهر وتفسريها والتنظري اها ،وليس من
الضروري أن تكون خصائص هذا النمن متوفرة دائما ،وبشكل جيد ،يف الظواهر املالحظة
واملدركة .ومن مث ،فهدف النمن املثال هو تكوين منوذج للظاهرة االجتماعية أو منظور
هادف اها .وبعد ذلك ،استعمل املفهوم من قبل منظري املنظمات االجتماعية لإلشارة إىل
الدراسات التجريبية املتعلقة ابلبريوقراطية .والحييلنا مفهوم املثايل على اجلودة واإلتقان
واحلكم اإللايب ،بل هو دليل لبناء الفرضيات ،ومنوذج لفهم الظواهر املدركة يف الواقع ،أو
تعبري عن الفكر املنظم .مبعىن أن النمن املثايل هو نتاج لعملية تركيبية جملموعة من السمات
واملواصفات لظاهرة جمتمعية ما ،تكون جمردة وعامة ،وتصنيفها ضمن منوذج فكري وعقلي
ومنطقي متس  .وللتمثيل ،حينما ندرس البريوقراطية ،ففننا ندرسها يف جماالت متعددة ،ويف
أمكنة خمتلفة ،لكننا نتحد

عنها بطريقة مثالية عامة ،ابلرتكيز على خصائصها ومميزاةا

اجملردة واملشرتكة يف عمومها ،لقولبتها ضمن منوذج مفهومي ووصفي ما .أضل إىل ذلك أن
النمن املثايل هو نتيجة جملموعة من املقارانت والعمليات الوصفية لظاهرة جمتمعية ما .ومن
هنا ،فاملثايل العالقة له ابلقيمة ،بل يرتبن مبنظومة من اخلصائص واألوصاف والسمات
املشرتكة الناجتة عن الالرة راهرة ما .وبتعبري آخر ،يعا النمن املثايل جتريد أو يويل
الظاهرة اجملتمعية املدركة واملالحظة إىل منوذج ذها جمرد يف شكل خصائص ومكوانت
ومسات مشرتكة جمردة وعامة.أي :االنتقال من ا سوس إىل اجملرد املثايل .فحينما يرصد
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املالحظ راهرة مدركة ما ومعزولة ،ففنه خيتزاها يف جمموعة من املكوانت واخلصائص
والسمات العامة واجملردة لبناء منطها املثايل واملفهومي.
إذاً ،فاألمنا السلوكية ،كالسلوك العقلي ،والسلوك الالعقلي ،والسلوك القيمي العقلي،
والسلوك العاطفي ،مبثابة " مناذج أو أفكار عقلية مثالية :هي مثالية مبعىن أهنا ليست صادرة
من احلياة االجتماعية الواقعية ،المبعىن أهنا صادرة من ماهيات جمردة كــ" مثل" أفالطون
مثال.إهنا مناذج مثالية لكوهنا مشتقة أساسا من احلقيقة التارخيية ،تلك احلقيقة املعقدة جدا،
واليت تعترب هذه التصنيفات السلوكية جمرد تبسين اها .ومن هنا ،يدرس علم االجتماع عند
فيرب تلك األمنا االجتماعية املثالية اليت يدد طبيعة تصورات اإلنسان وإدراكاته ومواقفه
السلوكية يف اجملتمع.وإذا كانت هذه األمنا كامنة حقا يف بنيات اجملتمع ،فهي مع ذلك،
مبثابة أمنا قياسية يدد السلوك ،وتوجه العقل.
وعلى رأس هذه األمنا ا ددة للسلوك املوجهة للفعل ،توجد القيم األخالقية والدينية ،مث
العرف والعادات والقانون ،ابإلضافة إىل أمنا أخرى ذات طبيعة سيكولوجية كاحلب
والكراهية واحلقد...ومهما كان األمر ،وسواء كان العنصر املوجه للسلوك هو هذا النمن أو
ذاك ،ففن الفعل االجتماعي احلقيقي عند فيرب هو السلوك ااهادف املرتبن بغاية معينة.أما
السلوك الذي الهدف له ،فهو سلوك العقلي ،سلوك آيل القيمة له من الناحية
التارخيية".
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إذاً ،فالنمن املثايل أداة تصورية وإجرائية أساسية ،أو هو مبثابة منهاج أو مقياس أو منوذج
تركييب ،يستخدم لوصل الوقائع اجملتمعية وتقييمها .وقد ذكر ماكس فيرب خصائص متعددة
 - 91المد عابد اجلابري وآخران :دروس الفلسفة ،ال.118:
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للبريوقراطية كنمن مثايل،ويف تقدميه للنموذج البريوقراطي مل يصل تنظيما بعينه ،ومل
يستخدم مفهوم النمن املثايل مبعىن التقومي اإللايب ،فقد كان هدفه هو قياس درجة
البريوقراطية يف التنظيم الواقعي .98ويستخدم مصطلح النمن املثايل أيضا لدراسة الدين،
واألسرة ،والسلطة ،والنظم االقتصادية .ويعا هذا أن النمن املثايل هو أداة للفهم وإدراك
الظواهر اجملتمعية إدراكا مباشرا وبدهيا وواضحا .ويرى أنتوين غيدنز( )Giddensأن "
األمنا املثالية هي مناذج مفهومية ويليلية ميكن استخدامها لفهم العامل .وقلما توجد هذه
النماذج يف العامل الواقعي.ورمبا التوجد على اإلطالق .ويف أغلب احلاالت تتضح جوانب أو
مالمح قليلة منها يف الواقع .غري أن هذه النماذج االفرتاضية قد تكون مفيدة جدا ،عندما
حناول فهم األوضاع الفعلية يف العامل مبقارنتها بواحد من هذه األمنا املثالية.ويف هذا
السياق ،تكون األمنا املثالية مبثابة نقطة مرجعية اثبتة.وجتدر اإلشارة هنا إىل أن النمن
املثايل مل يكن يعا ابلنسبة إىل فيرب أن هذا التصور قد وصل حدود الكمال أو حق
ااهدف املنشود.وما كان يعنيه فيرب أن النموذج ميثل صورة صافية لظاهرة ما ،وقد استخدم
فيرب هذه النماذج املثالية يف يليله ألشكال البريوقراطية والسوق".
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وللتمثيل بشكل أبسن ،فشخصية " البخيل" يف مسرحية موليري شخصية كاريكاتورية ،مع
أن احتمال أن نلتقيها يف الواقع قليل ،لكنها ثل النمن األصيل للبخل.هذه الشخصية
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 -انظر :جمموعة من املؤلفني السوسيولوجيني :قراءة معاصرة يف نظرايت علم االجتماع ،تررة :مصطفى
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-أنتوين غدينز :علم االجتماع ،تررة :فايز الصياغ ،منشورات املنظمة العربية للرترة ،بريوت ،لبنان ،الطبعة

خلل عب د اجلواد ،مطبوعات مركز البحو والراسات االجتماعية ،كلية اآلداب ،جامعة القاهرة ،مصر ،طبعة
9119م ،ال.991:
األوىل سنة 9111م ،ال.71:
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منن مثال للبخالء .فالنمن املثال هو تشييد فكري اليعكس الواقع التجرييب املرصود ،بل
يسمح بتحليل مكوانته وخصائصه.
وعليه ،يتم يصيل النمن املثايل عند ماكس فيرب ابلربن بني عدد من الظواهر ،بتصنيفها
وتنظيمها وترتيبها ضمن منوذج فكري منسجم ومتس .
وعليه ،يعد النموذج املثايل مبثابة قالب للتوصيل والتجريد والتقعيد والتصنيل والنمذجة،
ويويل الواقع إىل قوانني وبناءات اها قيمة كشفية كبرية جدا .أي :يقوم النموذج املثال على
ربن النظرية ابلواقع بغية يديد األشكال واملفاهيم اجملردة ،وصوال إىل تصنيل نوعي،
وتبيان للمكوانت اجلوهرية ،ويديد للسمات الثانوية ،وتصنيل لألمنا  .ومن هنا،
ففن"النظام املنطقي للمفاهيم من جانب ،والرتتيب التجرييب ملا هو خاضع للتصور يف إطار
الزمان واملكان ،إىل جانب الرتابن السبيب من جانب آخر ،كل ذلك سيبدو مرتابطا إىل
درجة أن الاولة اإلساءة إىل الواقع ،لتؤكد فيه القابلية الفعلية للبناء ،ستبدو الاولة الميكن
مقاومتها"96.
وهكذا ،يتبىن ماكس فيرب النموذج املثايل لتوصيل الظواهر اجملتمعية جتريدا وتقعيدا
وتصنيفا ،فاملاركسية  -مثال -هي النموذج املثايل للتطور ،والغرب هو النموذج املثايل
للحداثة والعقالنية والشرعية...

96

 -كاترين كوليو تيلني :ماكس فيرب والتاريخ ،تررة :جورج كتورة ،املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر

والتوزيع ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل سنة 1111م ،ال.111:
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املبحث السادس :أمناط الفعل االجتماعي
يستخدم النمن املثايل عند ماكس فيرب يف فهم الفعل االجتماعي وحتمياته ،وحيمل هذا
الفعل معىن ما ،مادام موجها حنو الغري .ومن مث ،فهذه األفعال أنواع وأمنا  .فهناك أفعال
غري واعية أو أقل وعيا ،وأفعال اجتماعية ،وأفعال أكثر وعيا ،وأفعال أكثر اجتماعية على
الشكل التايل:
الفعل التقليدي :ينبا هذا الفعل على العادات والقيم واألعراف والتقاليد؛ فاألنشطة
اليومية ،مثل :األكل بشوكة أو املصافحة ابأليدي تتأتى من الفعل التقليدي.
 الفعل الوجداين أو العاطفي :هو ذلك الفعل الذي توجهه العواطل .ومن مث ،فهو
فعل غري عقالين .مثل :عقاب األم البنها بطريقة عاطفية وانفعالية.
 الفعل األخالقي العقالين :هو فعل يتجه صوب القيم ،له درجة عالية من الوعي،
ويرتبن هبدف ما ضمن نظام القيم ،مثل :رابن السفينة الذي يغرق مع سفينته ،حني
استحالة إنقاذها (فعل التضحية).
 الفعل العقالين اهلادف :يرتبن هذا الفعل ابلتخطين والرتشيد العقالين والتدبري
اجليد.أي :خيطن قبل التنفيذ ،ويقارن بني الوسائل املتاحة قبل العمل للوصول إىل أهدافه
املرجوة ،وحيلل النتائج املتوقعة الناجتة عن هذا الفعل املرتقب .مثل :اإلسرتاتيجية العسكرية
أو االقتصادية أو اإلدارية.
ويعا هذا أن فعل الفرد إما تقليدي ،وإما عاطفي ،وإما عقالين .فاملستهلك يكون عقالنيا
حينما خيتار منتوجا لشرائه حسب دخله املادي ،ووف األجرة اليت حيصل عليها(فعل
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عقالين)؛ وقد يكون مدفوعا بعاداته االستهالكية التقليدية الختيار منتوج ما(فعل
تقليدي)؛ أو عن طري رغباته اليت التقاوم (فعل وجداين) .وهكذا ،تتواشج األمنا الثالثة
يف النشا الواحد للفرد (نشا املستهلك).
و" هذه األمنا األربعة من السلوك ترتبن ارتباطا وريفيا أبمنا العالقات االجتماعية:
فالسلوك العقلي بنوعيه ،هو الفعل االجتماعي الذي يسود اجملتمع عامة.أما السلوك
العاطفي ،فهو خاال ابجلماعة .يف حني ،إن السلوك الالعقلي خيص اإلنسانية رعاء،
وقوامه رلة من العادات والتقاليد اليت قد تتحول إىل سلطة اجتماعية قاهرة".91
ومن هنا ،فسوسيولوجيا الفهم هي اليت تنكب على رصد هذه األفعال يف اجملتمع املدروس،
بتصنيفها وتنميطها والبحث عن دالالةا الظاهرة واخلفية ،مع جيد الفعل العقالين ااهادف
والبناء.

املبحث السابع :السوسيولوجيا السياسية
يعــد مــاكس فيــرب مؤســس علــم اجتمــاع السياســة.ومن مث ،تعــا السوســيولوجيا السياســية إمــا
علم الدولة أو علم السلطة.بيد أن علم االجتمـاع السياسـي عنـد مـاكس فيـرب يقصـد بـه علـم
السلطة واحلكومة والوالية والقيادة يف كل اجملتمعات ويف كل اجملموعات البشرية ،وليس فقن
يف اجملتمع القومي .11لذا ،تنبا السوسـيولوجيا السياسـية عنـد مـاكس فيـرب علـى جمموعـة مـن
التصورات النظرية اليت ميكن يديدها يف األفكار التالية:
 - 91المد عابد اجلابري وآخران :نفسه ،ال.911:
 - 11موريس دوفرجيه :علم اجتماع السياسة ،تررة :سليم حداد ،املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع،
بريوت ،لبنان ،الطبعة الثانية 9111م ،ال.91:

33

املطلب األول :العنف املشروع أو املربر
يقصد ابلسياسة عند ماكس فيرب الدولة أو التجمع السياسي أو تلك التأثريات اليت ارسـها
الدولــة يف األفـراد أو مــا ميــارس ضــدها مــن أتثــري .ومــن مث ،يــرى فيــرب أن الدولــة تتميــز ابلقــوة
والعنــل و ــارس مــا يســمى مبشــروعية العنــل .ويعــا هــذا أن الفــرد لــيس لــه احلـ يف ممارســة
العنــل مهمــا كانــت قيمتــه االجتماعيــة ،ومكانتــه الوريفيــة يف اجملتمــع .فالدولــة هــي املؤسســة
الوحيــدة الــيت اهــا احل ـ يف ممارســة العنــل والقــوة ابســم القــانون والتش ـريع والدســتور .ويكــون
العنل املربر  -هنا -ابلسجن ،أو املراقبة أو معاقبة اجملرم ،وإصدار اللوائح القانونية اليت جترم
الفعــل اإلجرامــي الــذي قــام بــه الفاعــل االجتمــاعي .ويف هــذا الســياق ،يقــول مــاكس فيــرب":
نعــا بكلمــة سياســة إدارة التجمــع السياســي الــذي نســميه اليــوم " دولــة" ،أو التــأثري الــذي
ميارس على هذه اإلدارة.
ولكــن مــاهو التجمــع السياســي مــن وجهــة نظــر عــامل االجتمــاع؟ ومــا الدولــة؟ الميكــن تعريــل
الدولة بدورها من الناحية السوسيولوجية مبحتـوى مـا تقـوم بـه ،إذ التوجـد تقريبـا أيـة مهمـة مل
يقـم هبـا يف يـوم مـن األايم جتمـع سياسـي مــا؛ ومـن جهـة أخـرى التوجـد أيضـا مهمـات ميكــن
أن نق ــول عنه ــا أبهن ــا كان ــت يف وق ــت م ــا خت ــص ،عل ــى األق ــل بص ــفة حصـ ـرية ،التجمع ــات
السياسية اليت نسميها اليـوم دوال أو الـيت شـكلت اترخييـا أصـول الدولـة احلديثة.هـذه األخـرية
الميكــن تعريفهــا سوســيولوجيا إال ابلوســيلة املميــزة اخلاصــة هبــا ،وأيضــا بكــل جتمــع سياســي
آخر ،أال وهو العنل الفيزايئي.قال تروتسكي يوما يف بريست -ليتوفسـك ":كـل دولـة تنبـا
علــى القوة".وهــذا أكيــد فعــال..إن العنــل لــيس بطبيعــة احلــال إال الوســيلة الوحيــدة للدولــة،
بدون شك ،ولكنه وسيلتها اخلاصـة.ويف أايمنـا هـذه تعتـرب العالقـة بـني الدولـة والعنـل عالقـة
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محيمة جدا.كانت التجمعات السياسية مبختلل أنواعها هذه تعترب العنل الفيزايئي الوسيلة
العاديــة للســلطة ،وعلــى العكــس مــن ذلــك لــب تصــور الدولــة املعاصــرة كجماعــة إنســانية يف
ح ــدود جم ــال جغ ـرايف ال ــدد تطال ــب بنجــاح وملص ــلحتها اخلاصــة ابحتكــار العنــل الفيزايئ ــي
املشروع.وما هو ابلفعل خاال بعصران هو أنه اليسمح للتجمعات األخرى أو لألفراد ابحل
يف اللجوء إىل العنل إال عندما تسمح بذلك الدولة :إذ تصبح هذه األخرية املصدر الوحيد
للح يف العنل".

11

واليقتصر العنل على الدول الديكتاتورية واملستبدة فحسب ،بل ارسـها الدولـة الدميقراطيـة
أيضــا ،لكــن يف نطــاق قــانوين وشــرعي ودســتوري؛ إذ ختــول الدولــة ملؤسســة األمــن أن تتــدخل
حلماية مراف التجمع السياسي.
يف حــني ،تــرى جــاكلني روس( )J.Russأنــه الينبغــي للدولــة أن ــارس العنــل مهمــا كــان
ش ــرعيا أو غ ــري ش ــرعي ،ب ــل ينبغ ــي أن تك ــون الدول ــة مؤسس ــة لض ــمان احل ـ ـرايت والق ـ ـوانني
واحلق ــوق ،م ــع اإلق ـرار بفص ــل الس ــلن ،واح ـرتام حق ــوق اإلنس ــان ،ونش ــر العدال ــة .ويف ه ــذا
النط ـ ــاق ،تقـ ـ ــول ج ـ ـ ـاكلني روس " :إن دول ـ ــة احل ـ ـ ـ التتمثـ ـ ــل يف الصـ ـ ــورة القانوني ـ ــة اجمل ـ ــردة
فحسـب،بل تتمثـل فيمـا يتجسـد بقـوة يف جمتمعاتنـا،ألن القـرن العشـرين يبلـور جناحهـا ويعـرب
عن ــه..إن دول ــة احل ـ ت ــؤدي إىل ممارس ــة معقلن ــة لس ــلطة الدولة،ممارس ــة تتش ــبث ابلق ــانون،
وابحـ ـرتام

احلـ ـرايت ،كم ــا ت ــؤدي إىل تنظ ــيم سياس ــي متـ ـوازن ينف ــتح عل ــى جم ــال احلـ ـرايت

العامـة.لكن مـاهي دولـة احل ؟إهنادولـة فيهــا حـ وفيهـا قـانون خيضــعان معـا إىل مبـدأ احـرتام
الشخص ،وهي صيغة قانونية تضمن احلرايت الفرديـة ،وتتمسـك ابلكرامـة اإلنسـانية ،وذلـك
-Max Weber:Le savant et le politique, Plon 10/18, 1979, pp:99-
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ضــد كــل أن ـواع العنــل والقــوة والتخويــل ....إن ســلطة دولــة احل ـ

تتخــذ مالمــح ثالثــة:

القـانون ،واحل ،وفصـل السلن،وتضـمن ريعهـا احـرتام الشـخص ،وتسـهر علـى أتسـيس هـذا
االحرتام"19 .
وعليــه ،فهنــاك تصــوران متناقضــان :تصــور مــاكس فيــرب الــذي يــدافع عــن عنــل الدولــة املــربر
استعمال العنل مهما كانت طبيعته ومصدره.

واملشروع ،وتصور جاكلني روس الذي يرف

املطلب الثاين :أشكال السلطة واهليمنة
من املعروف أن الدولة ارس ضد مواطنيها العنل املشروع املـربر .لـذا ،خيضـع النـاس لتلـك
الدولــة وف ـ أســباب داخليــة ثالثــة تــربر تلــك الســيطرة أوتلــك ااهيمنــة السياســية الــيت تفرضــها
الدولة على مواطنيها:
 السـ ــبب األول هـ ــو نفـ ــوذ املاضـ ــي ،وحييلن ـ ـا هـ ــذا علـ ــى العـ ــادات والتقاليـ ــد واألع ـ ـراف
والطق ــوس املقدس ــة ال ــيت جتع ــل الش ــيخ أو الس ــيد اإلقط ــاعي يس ــيطر عل ــى الس ــلطة .وهن ــا،
نتحد عن السلطة التقليدية.
 السبب الثاين هو السحر الشخصي واإلهلام اخلارق.وحييلنا هذا على الزعيم البطل أو
الن ــيب أو القائ ــد املله ــم أو ال ــزعيم النق ــايب الكب ــري أو القي ــادي احل ــزيب املتمي ــز وا نك.وهن ــا،
نتحد عن السلطة الكاريزمية.

-Jacqueline Russ:Les théories du pouvoir, Librairie Générale
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française, Coll.Poche, 1944, pp:90-94.
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 والسبب الثالث هو االحتكام إىل الشرعية .وحييلنا هذا على السلطة الشرعية العقالنية
الــيت تقــوم علــى األســس التاليــة :الليرباليــة ،واالنتخــاب ،واالســتحقاق ،والعقالنيــة ،والشــرعية،
والبريوقراطية ،واحرتام األدوار والورائل ،كما يظهر ذلك بينا يف اجملتمعات احلديثة.
االحتكام إىل املاضي

االحتكام إىل قدرات

االحتكام إىل الشرعية

السلطة التقليدية

السلطة الكاريزمية

السلطة الشرعية العقالنية

الشخصية اخلارقة

واآلن ،ن ــورد قول ــة م ــاكس في ــرب ال ــيت يوض ــح فيه ــا ه ــذه األفك ــار" :إن الدول ــة ،مث ــل ك ــل
التجمعـات السياسـية الـيت سـبقتها اترخييـاً ،تكمـن يف عالقـة سـيادة االنسـان علـى االنسـان،
مبنية على وسـيلة العنـل املشـروع  -أي العنـل املعتـرب شـرعياً  ،-اذ ال ميكـن " للدولـة " أن
توجد إال بشـر خضـوع الرجـال املسـودين للسـلطة الـيت يطالـب هبـا األسـياد ،وعنـدها تطـرح
األس لة التالية نفسـها علـى بسـا البحـث:ألي شـرو خيضـعون ؟وملـاذا؟ وعلـى أيـة تربيـرات
داخلية ،أو وسائل خارجية تستند هذه السيطرة ؟
مبدئياً ،هناك ثالثة أسباب داخلية تربر السـيطرة ،ومـن مث هنـاك ثالثـة أسـس للشـرعية ،أوالً:
نفــوذ " األمــس األزيل " .أي :نفــوذ التقاليــد املقدســة بصــالحيتها العريقــة ،وبعــادة احرتامهــا
املتجذرة يف االنسان .هذه هي " السلطة التقليدية " اليت كان البطريك " الشيخ " أو السيد
االقطــاعي ميارســاهنا فيمــا مضــى .وابلدرجــة الثانيــة :النفــوذ املبــا علــى الســحر الشخصــي
والفائ لفرد ما ،نفـوذ حيظـى بثقـتهم بشخصـه نظـرا ملـا يتفـرد بـه مـن صـفات خارقـة كالبطولـة
أو مبيزات أخرى مثالية جتعل منه زعيماً .هذه هي السلطة الكارزمية اليت كان النيب ميارسها،
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أو ميارسـها  -يف اجملــال السياسـي  -الــزعيم احلـزيب املنتخــب أو الـدمياغوجي الكبــري أو زعــيم
حـزب سياسـي .هنـاك أخـرياً السـلطة الثالثـة الـيت تفـرض نفسـها بفضـل " الشـرعية " ،بفضـل
االميـان بصـالحية وضـع شـرعي وكفـاءة الابيـة مبنيـة علـى قواعـد عقالنيـة قائمـة .وبتعـابري
أخرى :السلطة املبنية على الطاعة اليت تؤدي الواجبات املطابقة للوضع القائم.
هذه هـي السـلطة كمـا ميارسـها " خـادم " الدولةاحلديثـة ،وكـذلك كـل الـذين ميسـكون بزمـام
السلطة إىل جانبه".11
ويعا هذا كله أن أمنا

األفعال ييلنا إىل منن آخر من أشكال السلطة وااهيمنة السياسية

اليت تتمثل يف األنواع التالية:
 اهليمنة التقليدية :تنبا على شرعية احلاكم التقليدي الذي حيرتم العادات واألعراف
والتقاليد أثناء ممارسة سلطته السياسية ،مثل :السلطة األبوية يف اجملتمعات األبيسية ،وسلطة
األسياد يف اجملتمع اإلقطاعي.
 اهليمنة الكاريزمية :تنبا على هيبة الشخص احلاكم وصورته وصفاته اخلارقة(انبليون
واملسيح -مثال.)-
 اهليمنة الشرعية القانونية :تتمثل يف مدى احرتام احلاكم لسلطة القوانني ،ووصوله إىل
احلكم عن جدارة واستحقاق ،مثل :السلطة يف التنظيمات السياسية الغربية احلديثة
واملعاصرة.

11

 -ماكس فيرب :رجل العلم ورجل السياسة ،تررة :اندر ذكرى ،عن الفلسفة احلديثة ،لعبد السالم بنعبد

العايل والمد سبيال ،دار األمان ،الراب  ،املغرب ،الطبعة األوىل سنة 1111م ،ال.971:
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طبعا ،يدافع ماكس فيرب عن الفعل العقالين ااهادف ،وااهيمنة الشرعية القانونية ،ومها أساس
الليربالية البريوقراطية العاقلة والراشدة .ويف هذا الصدد ،يقول ماكس فيرب ":يتطلع كل علم
إىل احلقيقة.واحلقيقة اليت يتطلع إليها العلم تكون إما عقالنية ورايضية ومنطقية ،وإما
العقالنية شعورية.واحلقيقة العقالنية ،يف النشا والفعل ،هي ،قبل كل شيء ،فكرية
وواضحة و ام الوضوح( .)1= 9+9وأما احلقيقة الالعقالنية والشعورية ،يف النشا
والفعل ،فهي ،قبل كل شيء ،وجدانية...
إن الطريقة العلمية الفعالة لفهم العقالنية السلوك الشعورية ،تقوم على اعتبارالالعقالنية
جمرد احنراف عن عقالنية السلوك اخلالصة.إن بناء العقالنية اخلالصة ميثل منطا ()Type
يوضع بتصرف عامل االجتماع ،هبدف فهم حقيقة النشا والفعل اجملتمعي الذي تفعل فيه
العقالنيات من كل األنواع واألشكال"11.
وعليه ،يرتبن الفعل العقالين ابلشرعية القانونية والنظام البريوقراطي .وهذه هي األسس
احلقيقية لليربالية الرأمسالية املتقدمة واملزدهرة حسب ماكس فيرب.

املبحث الثامن :ماكس فيرب وسوسيولوجيا اإلدارة
يعد ماكس فيرب من مؤسسي علم اإلدارة احلديثة ،وقد يد كثريا عن جمموعة من املفاهيم
اإلدارية والتنظيمية ،مثل :السلطة ،والشرعية ،والبريوقراطية ،وااهرمية اإلدارية ،ومبدإ
الكفاءة...ومن مث ،فقد أدىل بتصورات مهمة حول التنظيم واملنظمات .وبذلك " ،قدم فيرب
- Max Weber: Economie et société, introduction de Hinnerk
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Bruhns, traduction par Catherine Colliot-Thélène et Françoise
Laroche, La Découverte, 1998, p:6.
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أول تفسري منهجي لنشأة املنظمات احلديثة .فهو يعتربها سبيال لتنسي أنشطة البشر وما
ينتجونه من سلع أبسلوب مستقر ومستمر عرب الزمان واملكان.وأكد فيرب أن منو املنظمات
يعتمد على السيطرة على املعلومات ،وشدد على األمهية املركزية للكتابة يف هذه العملية:
فاملنظمة ،يف رأيه ،يتاج إىل تدوين القواعد والقوانني اليت تستهدي هبا ألداء عملها ،مثلما
يتاج إىل ملفات ختتزل فيها ذاكرةا.ورأى فيرب أن املنظمات تتميز بطبيعتها بنظام تراتيب
ومراتيب يف الوقت نفسه مع تركز السلطة يف مستوايته العليا".

11

ومن هنا ،البد من التوقل عند مفهوم إداري مهم ،ابلشرح والتوضيح والتحليل ،وهو
مفهوم البريوقراطية .إذاً ،ما معىن البريوقراطية؟ وإىل أي مدى تعد أساس احلداثة العقالنية؟
وما سلبياةا؟
تعــا كلمــة البريوقراطيــة املكتــب أو املــورفني اجلالســني إىل مكــاتبهم لتأديــة خــدمات عامــة.
ولقد رهرت البريوقراطية يف القرن السابع عشر لتدل على املكاتب احلكومية ،وقد استعمل
املصــطلح مــن قبــل الكاتــب الفرنســي ديغورني ـ ســنة 1711م الــذي رــع بــني مقطعــني مهــا:
بــريو الــذي يعــا املكتــب ،وكراتيــا الــذي يعــا احلكــم .وبعــد ذلــك ،أطلقــت البريوقراطيــة علــى
كــل مراف ـ الدولــة مــن مــدارس ،ومستشــفيات ،وجامعــات ،ومؤسســات رمسيــة...كما تــدل
كلمــة البريوقراطيــة علــى القــوة والســلطة والنفــوذ والســيادة .وقــد رهــرت البريوقراطيــة لتنظــيم
العم ــل وتس ــهيله وال ــتحكم فيه ــا برجم ــة وختطيط ــا وت ــدبريا وتوجيه ــا وقي ــادة وإشـ ـرافا وتقومي ــا.
والبريوقراطية نتاج للرأمسالية والعقالنية واحلداثة الغربية ،ونتاج لتقسيم العمل وتنظيمه إداراي.
وميكن احلديث عن مواقل ثالثة إزاء البريوقراطية:
 - 11أنتوين غدنز :علم االجتماع ،ال.116:
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 موق ـ ــف س ـ ــلي :مفـ ــاده أن البريوقراطي ـ ــة تنظـ ــيم إداري روتي ـ ــا ومعق ـ ــد وبط ـ ــيء يف أداء
اخلدمات العامة؛ مما دفع بلزاك إىل القول أبن البريوقراطية هي" السلطة الكـربى الـيت ميارسـها
األقزام"18؛
 موقــف إجيــايب :ينظــر إىل البريوقراطيــة نظريــة متميــزة ،علــى أســاس أهنــا طريقــة يف تنظــيم
العم ــل وت ــدبريه وف ـ خط ــة عقالني ــة هادف ــة.ومن مث ،فهــي من ــوذج للحــرال والدق ــة والكف ــاءة
والفعاليـ ــة اإلداريـ ــة ،مـ ــادام هنـ ــاك احتكـ ــام إىل التعليمـ ــات واألوامـ ــر واإلج ـ ـراءات التنظيميـ ــة
الصارمة17؛
 موقف وسط واعتـدال :وميثلـه مـاكس فيـرب ،إذ ذكـر إلابيـات البريوقراطيـة وسـلبياةا يف
الوقت نفسـه .ويتخـوف أن ييـد البريوقراطيـة عـن أهـدافها احلقيقيـة ،فتصـبح أسـلواب ملمارسـة
القوة والتسلن والرقابة.
و اليوم ،ينظر كثـري مـن النـاس إىل البريوقراطيـة نظـرة سـلبية؛ ألهنـا ييـل علـى الـبنء والـروتني
والفســاد اإلداري ،وتعقيــد اإلجـراءات الشــكلية واملســاطر اإلداريــة .يف حــني ،يعتربهــا مــاكس
فيرب أساس العقالنية والتقدم واالزدهـار الرأمسـايل احلـديث .ويعـا هـذا أن مـاكس فيـرب يـدافع
ع ــن البريوقراطي ــة ال ــيت تق ــوم عل ــى الش ــرعية ،والعقالني ــة ،واحلداث ــة ،والكف ــاءة املهني ــة واحلرفي ــة
والعلمية.
وعليــه ،فقــد وضــع فيــرب منوذجــا " حيــدد مفهومــا مثاليــا للبريقراطيــة يتف ـ مــع التوجهــات الــيت
كانــت ســائدة يف عصــره ،وقــد أصــبح هــذا النظــام مــن أكثــر األنظمــة اإلداريــة الشــائعة بعــد
- 18أنتوين غيدنز :نفسه ،ال.111:
 - 17أنتوين غيدنز :نفسه ،ال.111:
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الثــورة الصــناعية ،فكــان البــد مــن وجــود نظــام إداري يســتطيع التعامــل مــع التوســع ااهائــل يف
اإلنت ـ ــاج الص ـ ــناعي ،وم ـ ــا جن ـ ــم عن ـ ــه م ـ ــن تض ـ ــخيم يف املؤسس ـ ــات االقتص ـ ــادية والص ـ ــناعية
واالجتماعيــة ،ومــاراف ذلــك مــن تعقيــد يف احليــاة البشـرية ،وتبــني أنــه مــن الصــعوبة مبكــان أن
يستطيع شخص واحد القيام أبعمال متعددة ومعقدة يف آن واحـد ،وهـذا كـان مـن املـربرات
الــيت دفعــت فيــرب إىل البحــث عــن تنظــيم إداري قــادر علــى ضــبن ومراقبــة املهمــات الصــناعية
املختلفة ،فقام بتحديد املهام واألدوار والصالحيات لكل شخص ضمن نظام هرمي ،حبيث
يكــون الفــرد ضــمن هــذا التنظــيم اتبعــا ل ـرئيس واحــد ،ويتبعــه يف الوقــت نفســه جمموعــة مــن
املرؤوســني ،وح ــدد في ــرب مهــام وص ــالحيات وأدوار املرؤوس ــني بدقــة ض ــمن ل ـوائح وإج ـراءات
وقواع ــد مكتوب ــة ،وب ــذلك ت ــتحكم يف س ــلوك اجلماع ــة البريوقراطي ــة جمموع ــة ض ـ ـوابن مقنن ــة
جامدة".

16

ومـ ــن مث ،تقـ ــوم البريوقراطيـ ــة علـ ــى العالقـ ــات السـ ــلطوية ،واح ـ ـرتام جمموعـ ــة مـ ــن اإلج ـ ـراءات
والقواعد الرمسية والتنظيمية اليت تتحكم يف العمـل ،ومراعـاة السـلم اإلداري ،واألخـذ ابلرتاتبيـة
اإلدارية ااهرمية (ااهريارشية) من الرئيس إىل املرؤوس ،أو من القمة إىل القاعدة (البنيـة الطويلـة
أو الســطحية) ،أو مــن املركــز إىل غــري املركــز ،واالحتكــام إىل اخلــربة والكفــاءة واالســتحقاق،
دون اللجوء إىل العالقات اإلنسانية والشخصية .أضل إىل ذلك األخذ ابملستوايت اإلدارية
(العليا ،والوسطى ،والدنيا) ،واحرتام التسلسل اإلداري ،وهذا كله مـن أجـل خدمـة املصـلحة
العامة ،وجتويد املنتج ،ويسني األداء وتنظيمه كما وكيفا .ويعا هذا أن البريوقراطية وجـدت
مــن أجــل" تسـريع العمــل وتقليــل األخطــاء والدقــة يف اإلجنــاز وا افظــة علــى حقــوق املورــل
16
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والصــاحل العــام ،وليســت ابلعكــس ،كمــا أصــبح حيــد يف أكثــر األحيــان علــى أرض الواقــع،
حبيــث إننــا نالحــظ إفـرازات ســلبية ،إســاءات للبريوقراطيــة ،واألهــم مــن ذلــك أهنــا أثــرت علــى
النــاس يف ضــوء التعقيــد الــذي يلقونــه .وإن ربــن التعقيــد ابلقطــاع احلكــومي بشــكل أكــرب مــن
القطاع اخلاال صحيح ،هذا واقـع ألن القطـاع اخلـاال حيـرال فيـه صـاحب املؤسسـة اخلاصـة
عل ــى عمل ــه ،ألن ــه حيق ـ ه ــدفا رحبي ــا وأحي ــاان س ـريعا ،وه ــو ح ــارس دائ ــم وق ــائم عل ــى عمل ــه
ومورفيــه ابحل ـوافز وابحلســم إذا احتــاج لــذلك ،ولكــن احلــارس اإلداري يف القطــاع احلكــومي
لديه أولوايت ختتلل بعـ

الشـيء ،والرقابـة كـذلك ختتلـل بسـبب اتسـاع القطـاع احلكـومي

وحجمه ومقياس اإلنتاج وربطه ابحلوافز ،وكما أن التقومي بشـكل خمطـن وواضـح شـبه غائـب
يف قطاعنا احلكومي".

11

وعليه ،يعد ماكس فيرب رائـد األسـلوب البريوقراطـي ،حيـث ربطـه ابلسـلطة العقالنيـة الشـرعية
املنظمــة مــن جهــة ،و ااهريارشــية ااهرميــة مــن القمــة إىل القاعــدة مــن جهــة أخــرى؛ ملــا اهــا مــن
فوائــد عمليــة يف رفــع اإلنتــاج واملردوديــة الكميــة والكيفيــة ،ويقي ـ الفاعليــة ،واح ـرتام الل ـوائح
القانونيـة والتنظيميـة غـري اخلاضـعة ملـزاج الـرئيس أو املـدبر اإلداري ،عـالوة علـى وحـدة األمــر،
ونطاق اإلشراف ،ومبدأ التدرج ااهرمي...
واليعا هذا أن البريوقراطية مفهوم حديث العهد ،بل عرفته الشعوب القدمية كذلك .ويف
هذا الصدد ،يقول أنتوين جيدنز ":يعتقد فيرب أن بع

أنواع التنظيم البريوقراطي قد نشأت

وتطورت يف احلضارات التقليدية القدمية .فاملسؤول البريوقراطي يف الصني القدمية هو الذي
كان يتوىل مسؤولية إدارة شؤون احلكومة ،غري أن البريوقراطية مل تتطور وتكتمل إال يف
 - 11إبراهيم بن عبد العزيز الدعيلج :اإلدارة حقائق تتجدد،ال.68:
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العصور احلديثة ابعتبارها تشكل ا ور الرئيسي لرتشيد وعقلنة اجملتمع.وقد ترك هذا الرتشيد
وتلك العقلنة آاثرمها يف ريع جوانب احلياة مبا فيها العلوم والرتبية واحلكم.وبدال من أن
يعتمد الناس على املعتقدات والعادات التقليدية اليت درجوا عليها ،فقد بدأ الناس يف
العصور احلديثة يتخذون قرارات عقالنية تستهدف يقي أهداف وأغراض واضحة ،وراحوا
خيتارون السبل األكثر كفاءة للوصول إىل نتائج الددة ألنشطتهم.
مل يكن مثة مناال ،يف نظر فيرب ،من انتشار البريوقراطية يف اجملتمعات احلديثة ،فالسلطة
البريوقراطية هي األسلوب الوحيد للتعامل مع املتطلبات اإلدارية واألنساق االجتماعية.ومع
تزايد التعقد يف املهمات والواجبات غدا من الضروري تطوير أنظمة الضبن والسيطرة
واإلدارة ملعاجلتها.من هنا ،فقد نشأت البريوقراطية ابعتبارها االستجابة األرشد واألكفأ
لتلبية هذه االحتياجات.غري أن فيرب نبه إىل كثري من جوانب القصور واإلعاقة اليت
حيملها التنظيم البريوقراطي".11
ولتحديد البريوقراطية بشكل دقي  ،التجأ ماكس فيرب إىل رسم منوذج مثايل حيدد مواصفات
البريوقراطية األساسية واجلوهرية ،ويستجلي مساةا ومكوانةا الشكلية يف النقن التالية:
 توزيع السلطة يف شكل تراتبية هرمية ومراتب واضحة .ويعا هذا أن اإلدارة عبارة
عن شجرة مبجموعة من الفروع واملكاتب والرتب .ومن مث ،فهناك سلطة عليا تقوم مبهمة
إصدار القرارات واألوامر من القمة العليا إىل القاعدة الدنيا .وتكون تلك األوامر عبارة عن
مهام وأداءات ينبغي تنفيذها من قبل الذين يوجدون يف الرتب الدنيا أو املكاتب الفرعية.

 - 11أنطوين غيدنز :نفسه ،ال.111-111:
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وبتعبري آخر ،هناك سلطة مركزية تصدر األحكام والقرارات ،وتوزع األعمال واملهام على
املرؤوسني لتنفيذها بشكل تراتيب وهرمي.
 خضوع اإلدارة البريوقراطية للقوانني املكتوبة والتعليمات على مجيع املستوايت
واألصعدة .مبعىن أن اإلدارة تلتزم وتتقيد مبجموعة من التشريعات والقوانني الداخلية أو
اخلارجية على مستوى التدبري والتسيري والقيادة واإلشراف؛ مما لعل هذه اإلدارة تشتغل
براتبة وروتني وبنء .ويستلزم هذا نوعا من املرونة يف التسيري والقيادة وإصدار القرارات
املناسبة.
 يعمل املوظفون يف إطار البريوقراطية بدوام كامل ،مع تقاض أجر وتعويضات عن
العمل .ويعا هذا أن املورل مرتبن أبوقات عمل الددة قانواي.مث ،حيصل على أجر مقابل
ذلك العمل .ويتحدد األجر أو التعويضات حسب األقدمية أو الكفاءة واالستحقاق.
 الفصل التام بني عمل املسؤول وحيات خارجيا .ويعا هذا أن املسؤول البريوقراطي
يفصل بني العمل وحياته الشخصية ،فال ينبغي أن خيلن بينهما.
 إن املوظفني يف التنظيمات البريوقراطية الميلكون املوارد املادية واملالية املتاحة ،بل
جيدوهنا عند الدولة أو عند مالكي وسائل اإلنتاج .ويعا هذا أن" منو البريقراطية ،على ما
يرى فيرب ،تفصل بني العاملني من جهة والسيطرة على وسائل اإلنتاج .ففي اجملتمعات
التقليدية ،يسيطر املزارعون والصناع يف العادة على عمليات اإلنتاج وميتلكون األدوات اليت
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يستخدموهنا.أما يف التنظيمات البريوقراطية ،ففن املواطنني الميتلكون املكاتب اليت يعملون
فيها والما يستخدمونه من معدات وجتهيزات".

11

ومن هنا ،فالبريوقراطية أساس احلداثة املقتدمة ،وأساس الدولة املنظمة الراشدة اليت تؤمن
ابلعقالنية .وقد " كان فيرب يعتقد أن اقرتاب املنظمة من النموذج املثال للبريوقراطية لعلها
أكثر كفاءة يف مساعيها للوصول إىل األهداف اليت قامت من أجلها أساسا.كما أنه كان
يرى أن البريوقراطية تتفوق من الوجهة الفنية والتقنية على أشكال التنظيم األخرى كافة.
وكثريا ما أشار إىل البريوقراطية بوصفها ابملاكنة املتقدمة؛ فالبريوقراطية هي اليت ترتقي
ابملهارات إىل حدودها القصوى ،وتشدد على الدقة والسرعة يف إجناز املهمات ا ددة".

19

بيد أن النظرية البريوقراطية قد يد من الطاقات اإلبداعية املوجودة لدى املورفني ،وجتعلهم
مثل روبواتت آلية ،تتحكم فيهم عالقات ميكانيكية من األعلى حنو األسفل .كما أن
العالقات اليت جتمع بني أعضاء التنظيم هي عالقات رمسية وإدارية أكثر مما هي عالقات
إنسانية .ويعا هذا أن أسلوب البريقراطية اليراعي اجلوانب النفسية واإلنسانية لدى
املورل .كما تغيب روح املبادرة يف هذا التصور اإلداري ،فمن األفضل تطبي املقاربة
التشاركية ،ويفيز املورل ماداي ومعنواي ،مث ترقيته على أساس املبادرة والقدرات الكفائية،
ومراعاة العالقات اإلنسانية اليت تتحكم يف العمل اإلداري .وميكن ،أن ينتج عن تعدد
املكاتب واللجان اإلدارية تعقيد يف املساطر اإلدارية ،وتباطؤ يف تنفيذها .يف حني ،تطالب
اإلدارة ابملرونة واليسر ملنافسة اإلدارات األخرى ،والسيما اإلدارة ذات التوجه اخلصوصي.
ويف هذا الصدد ،يقول أنتوين غيدنز ":إن فيرب يف يليله للبريوقراطية قد أوىل اهتمامه
 - 11أنوتوين غيدنز  :نفسه ،ال.111-111:
 - 19أنتوين غيدنز :نفسه ،ال.111:
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الرئيسي للعالقات الرمسية اليت يددها القواعد واألنظمة الداخلية يف املؤسسة ،غري أنه مل
يتحد عن الروابن الشخصية والعالقات اليت تدور يف نطاق ضي بني اجلماعات يف ريع
املنظمات.وتبني لنا من دراسات موسعة األساليب غري الرمسية ألنشطة املنظمات تتيح
جماال واسعا للمرونة وتفسح الفرصة لتحقي غاايت املؤسسة بطرائ أخرى .ويف مقدمة
الدراسات املرجعية اليت تناولت العالقات غري الرمسية تلك اليت أجراها بيرت بلو
( )Blau1963يف إحدى الدوائر احلكومية املختصة بتقصي املخالفات واالنتهاكات
لقوانني ضريبة الدخل .ففي هذه الدائرة ،كان على املورفني والعاملني أن يناقشوا مثل هذه
املخالفات أو األمر مع رؤسائهم واملشرفني عليهم ويتجنبوا استشارة زمالئهم الذين مياثلوهنم
يف املرتبة الوريفية .غري أن هؤالء كانوا يتحاشون الرجوع إىل رؤسائهم يف مثل هذه القضااي
خشية أن يفسر ذلك ابعتباره دليال على عدم كفاءةم ،ويقلل ابلتايل من فرال ترقيتهم إىل
مرتبة أعلى .ومن هنا ،فقد درجوا على التشاور بني بعضهم البع

وخمالفة التعليمات

الرمسية هبذا الصدد .ومل يقتصر تصرفهم هذا على كينهم من تقدمي حلول عملية ملموسة
ومباشرة لتلك القضااي ،بل إنه خفل من املخاوف اليت كانت تنتاهبم من جراء العمل
بصورة منفردة ومبعزل عن اآلخرين.وكان من نتائج ذلك أن نشأت وتعززت فيما بينهم
منظومة متماسكة من الوالءات على املستوى األويل للجماعات البشرية العاملة يف املرتبة
الوريفية نفسها ،ورمبا كانت األساليب اليت انتهجها هؤالء يف معاجلة القضااي واملشكالت
اليت واجهوها أكثر كفاءة وأسرع إجنازا.فقد استطاعت اجملموعة أن تنمي بني أعضائها
سلسلة من اإلجراءات غري الرمسية تتفوق على القواعد الرمسية للمنظمة يف إذكاء روح
املبادرة واإلحساس ابملسؤولية بني العاملني".
 - 11أنتوين غيدنز :نفسه ،ال.119-111:

11

47

ومن جهة أخرى ،يرى روبرت مريتون أن البريوقراطية أسلوب إداري رتيب ومعي للتطور
واملنافسة والتقدم يف العمل ،على أساس أن هذا األسلوب يلح الضرر ابملؤسسة عاجال
أو آلجال .ويف هذا ،يقول أنتويت غيدنز ":ووضع عامل االجتماع األمريكي روبرت مريتون
( )Robert Merton1957دراسة موسعة عن النموذج املثال الذي طرحه فيرب عن
املنظمة البريوقراطية .وبني هذا الباحث ،وهو من كبار الباحثني يف املدرسة الوريفية ،أن
البريوقراطية تنطوي على كثري من جوانب القصور والعناصر اليت قد تفضي إىل إحلاق الضرر
حىت يف نشا

املؤسسة نفسها.ومن مآخذ مريتون على البريوقراطية أن مورفيها

البريوقراطيني يدربون على االلتزام املتشدد ابلقواعد واإلجراءات املكتوبة اليت الترتك اهم جماال
للمرونة يف إصدار األحكام واختاذ القرارات ،أو السعي إىل حلول وإجاابت مبتكرة ملعاجلة
القضااي واملشكالت .وقد يؤدي ذلك إىل تصلب ما يسمى الطقوس البريوقراطية اليت تعلو
فيها القواعد والقوانني على كل ماعداها من األمور واحللول ا تملة .كما أن االلتزام املتزمت
هبذه القواعد رمبا خيفي أو يبدد األهداف الفعلية للمنظمة ويصبح غاية حبد ذاته ،وحيجب
عن البصر الصورة الكلية ألنشطة املؤسسة .وتوقع روبرت مريتون نشوء حالة من التوتر
والتناق

بني املؤسسات البريوقراطية ،والسيما احلكومية والعامة منها من جهة وراهريها

العريضة من جهة أخرى ،ألن انشغال املسؤوليسن البريوقراطيني أبداء مهماةم وف الروتني
اليومي الذي درجوا عليه قد خيل فجوة بينهم وبني مصاحل الناس واهتماماةم واحتياجاةم
الفعلية".

11

ويرى مشيل فوكو أن البريوقراطية تعا السيطرة على الزمان واملكان ،وأداة ملراقبة األجساد
والتنصت عليها مبختلل الوسائل واألجهزة .واليتعل هذا بدول املستبدة فحسب ،بل
 - 11أنتوين غيدنز :نفسه ،ال.111-111:
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يتعدى ذلك إىل الدول الدميقراطية ككندا مثال .ويرى فوكو أن اإلدارة رمز للقوة والسلطة
والرتاتبية االجتماعية ".فاملكاتب والرتب اليت وصفها فيرب بصورة جمردة تتخذ هنا أشكاال
معمارية ،بل إن املباين اليت تضم الشركات الكربى تنظم بصورة عامة تنظيما عموداي تكون
فيه الطواب العلوية خمصصة لذوي السلطة والقوة األعلى يف املنظمة .وكلما اقرتب مكتب
املورل من قمة املبىن ،ازدادت دالئل اقرتابه من عملها ،والسيما يف احلاالت اليت يعتمد
فيها النس التنظيمي على العالقات غري الرمسية .إن القرب الفيزيقي ييسر التفاعل والتواصل
ين اجلماعات األولية بينما يؤدي البعد املادي إىل استقطاب اجملموعات ووضع خطو
فاصلة بني " هم" و" حنن" ،كما يؤدي إىل التباعد بني دوائر املؤسسة وأقسامها .التستطيع
املنظمات أن تعمل بكفاءة إذا كانت أنشطة العاملني فيها متداخلة على حنو عشوائي.
ففي الشركات التجارية ،كما أوضح فيرب ،تتوقع من الناس أن يعملوا ساعات منتظمة ،كما
ينبغي التنسي بني األشطة ،من الوجهتني الزمانية واملكانية ،وذلك ما يتحق إىل حد بعيد
عن طري التقسيم املادي ألماكن العمل من جهة ،وتنظيم اجلداول الزمنية ألداء املهمات.
ومن شأن ذلك ،كا يرى فوكو ،توزيع األجسام؛ أي الناس بطريقة جتتمع فيها الكفاءة
والفعالية ،وبغري هذه الرتتيبات تدخل األنشطة اإلنسانية حالة من الفوضى املطبقة .إن
ترتيبات الغرف والقاعات والفضاءات املفتوحة يف املبىن الذي تشغله املنظمة تعطينا
مؤشرات أساسية عن األسلوب الذي يعمل به نظام السلطة والقوة" 11.
وإذا كان األسلوب البريوقراطي يتسم ابالستخدام السيء ملعيار التخصص؛ واالستخدام
السيء لإلجراءات الروتينية؛ واالستخدام اخلاطىء للتسلسل الرائسي؛ واالستخدام احلريف
لألنظمة وااللتزام اجلامد ابللوائح والتعليمات ،ففن البريوقراطية الفيبريية تتميز مبجموعة من
 - 11أنتوين غيدنز :نفسه ،ال.118:
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املواصفات واملقومات األساسية وهي :العقالنية ،والعمل ااهادف ،والتخصص ،والرتاتبية،
والتسلسل اإلداري ،واملراقبة ،والكفاءة ،والتحفيز ،وتنظيم العمل ،واتباع الرمسيات ،والـتأثري
القانوين ،ووحدة السلطة والقرار (وحدة األمر) ،والسلطة املركزية ،ونطاق اإلشراف ،ومبدأ
الرتدج ااهرمي..

18

وعليه ،يعد ماكس فيرب من أهم ممثلي املدرسة الكالسيكية يف جمال التدبري ،وخاصة ذلك
االجتاه الذي ركز على السلطة يف جمال اإلدارة واالقتصاد ،وتبيان أشكال تنظيمها ،إىل
جانب ميشيل كروزيري) .(Michel Crozierبيد أن ماكس فيرب يز بتقسيم السلطة
إىل أنواع ثالثة :السلطة الكاريزمية اليت تعود إىل شخصية املسؤول اآلسرة اليت جتعل اآلخرين
يلتزمون أبوامرها اقتناعا وإعجااب؛ والسلطة التقليدية القائمة على األعراف والتقاليد والوراثة؛
والسلطة الوريفية الرمسية(البريوقراطية).

املبحث التاسع :سوسيولوجي ــا األديـ ــان
يعـ ـ ــد مـ ـ ــاكس فيـ ـ ــرب مـ ـ ــن السـ ـ ــباقني إىل أتسـ ـ ــيس سوس ـ ـ ـيولوجيا األداين ،إذ اهـ ـ ــتم بدراسـ ـ ــة
الربوتس ـ ــتانتية والكاثوليكي ـ ــة واليهودي ـ ــة والكونفوشيوس ـ ــية والفارس ـ ــية وااهندوس ـ ــية والطاوي ـ ــة
واإلسالم ،فقد رأى أن الـدين الربوتسـتانيت ،ابعتبـاره بنيـة فوقيـة ،هـو الـذي سـاهم يف رهـور
النظــام الرأمســايل يف أورواب الغربيــة؛ ألن الربوتســتانتية ،والســيما مــذهب كــالفني(،)Calvin
تدعو إىل العمل واملبادرة والتنافس واالكتساب املثمر ،وتنمية الرأمسـال ،واإلقبـال علـى احليـاة
بك ــل مباهجه ــا ومتعه ــا ،ور ــع الث ــروات لتحقي ـ الغ ــىن ،وف ـ دواف ــع س ــيكولوجية ومب ــادىء
أخالقية ،مثل :احلرال ،والشح ،واالستثمار ،واالقتصاد ،واالدخار ،وحـب العمـل...إن مـن
 - 18إبراهيم بن عبد العزيز الدعيلج :نفسه ،ال.11-66:
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اليعمل لن أيكل كما قال القديس بولـوس.يف حـني ،تبعـد الكاثوليكيـة اإلنسـان عـن الـدنيا،
ويثه على الزهد والرهبانية واالعتكـاف الـديا ،بعيـدا عـن مشـاغل احليـاة ومشـاكلها املاديـة.
وم ــن هن ــا ،فق ــد ك ــان اإلص ــالح ال ــديا ال ــذي ق ــاده م ــارتن ل ــوثر م ــن العوام ــل الرئيس ــية ال ــيت
شــجعت علــى منــو العقليــة الليرباليــة الرأمساليــة ،وتشــكل البريوقراطيــة العقالنيــة علــى املســتوى
االقتصادي ،ويتضح هذا جليا يف كتابه (األخالق الربوتستانتية وروح الرأمساية).
أما فيما خيص الدايانت الشرقية ،وخاصة اإلسالم ،فقد اعتربها دايانت العقالنيـة ،تسـودها
أفك ـ ــار خرافي ـ ــة وس ـ ــحرية معادي ـ ــة للعق ـ ــل واللوغ ـ ــوس واملنط .ول ـ ــذلك ،مل تتط ـ ــور األوض ـ ــاع
االقتصادية يف البلدان اليت تنتشر فيها هذه الدايانت؛ نظرا الفتقادها  -كما يزعم فيرب -إىل
العقالنية يف التخطين والتدبري والتنظيم والتفكري.
ويرى المد عابـد اجلـابري أن نظـرة مـاكس فيـرب نظـرة متهافتـة مـن نـواح عـدة ،حيـث يقـول":
إن ادعــاءه اخلــاال بكــون املســيحية ،مبــا فيهــا مــن بروتســتاتية وكالفينيــة ،أكثــر عقالنيــة مــن
اإلس ــالم ادع ــاء الأس ــاس له.فاإلس ــالم بش ــهادة كث ــري م ــن املستش ــرقني أكث ــر عقالني ــة م ـ ـن
املس ــيحية مبختل ــل مذاهبها.وه ــذا م ــا أك ــده األس ــتاذ ماكس ــيم رودنس ــون (

Maxim

 )Rodinsonيف كتابه القيم (اإلسالم والرأمسالية) الذي أثبت فيه أن الدين اإلسالمي،
سـواء كعقيــدة أو تطبيـ  ،مل يكــن املـانع مــن قيــام الرأمساليـة يف الــبالد اإلسـالمية ،ولــذلك فــفن
أســباب قيــام الرأمساليــة يف أورواب ،وعــدم قيامهــا يف الــبالد العربيــة اإلســالمية ،رــاهرة لــب أن
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يبحث عن عواملها يف مقتضيات الوضع االجتماعي العام ،تلك املقتضيات اليت تلح عليهـا
املاركسية إحلاحا خاصا"17.
ويضــيل الباحــث ":وأمــا القــول أبن الربوتســتانتية وأخالقهــا هــي الــيت كانــت العامــل يف قيــام
الرأمسالية يف أورواب الغربية ،فهذا افرتاض قابل للمناقشة إىل حد كبري.ميكن مثال أن نتساءل:
هل كانت الرأمسالية نتيجة للربتستانتية كما ادعى فيرب ،أم أن الربوتستانتية نفسها هي نتيجة
يوالت اجتماعية واقتصادية كانت هي بداية الرأمسالية؟ وبعيارة أخرى :هل كانت الرأمساليـة
نتيجـة للربوتســتانتية ،أم سـببا اهــا ،أم حـداث مســاوقا اهــا ترجـع أســبابه إىل عوامـل أخــرى؟ لقــد
الحــظ إجنلــز يف مقدمــة الطبعــة اإلجنليزيــة لكتابــه (االشـرتاكية الطوابويــة واالشـرتاكية العلميــة)
املؤرخــة بعــام  ،1619الحــظ أن العقيــدة الكالفينيــة كانــت تســتجيب حلاجيــات البورجوازيــة
األكثــر تقــدما آن ــذ.وما نظريتهــا يف القضــاء والقــدر إال تعبــري ديــا للحقيقــة الواقعيــة التاليــة،
وهي أنه يف عامل املنافسة التجارية ،يتوقل جناح اإلنسان أو إخفاقه ،ال على حذقـه وفطنتـه،
بل على الظروف املستقلة اليت ختضع ملراقبته.فالعقيدة الكالفينية هبـذا االعتبـار ليسـت عـامال
يف قيــام الرأمساليــة ،بــل هــي نفســها ،مــن نتــاج الظــروف املوضــوعية االجتماعيــة واالقتصــادية،
رروف نشأة الرأمسالية ذاةا"16.
وبناء على ماسب  ،يتضح لنا أن ماكس فيرب درس جمموعة من العقائد واألداين ،مثل:
املسيحية يف كتابه ( األخالق الربوتستانية وروح الرأمسالية) ،واليهودية يف كتابه (اليهودية

17

 -المد عابد اجلابري :من دروس الفلسفة والفكر اإلسالمي ،دار النشر املغربية ،الدار البيضاء ،املغرب،

الطبعة األوىل سنة 9111م ،ال.117:
 - 16المد عابد اجلابري :من دروس الفلسفة والفكر اإلسالمي ،ال.117:
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القدمية) ،49وااهندوسية والبوذية يف كتابه (اهلندوسية والبوذية) ،11والكونفشيوسية والطاوية
يف كتابه (الكونفوشوسية والطاوية)...11وهبذا ،يكون ماكس فيرب قد أسس -فعال-
سوسيولوجيا األداين نظرية وتطبيقا.
وترتكز سوسيولوجيا األداين 19عند ماكس فيرب على ثالثة تصورات جوهرية هي :أثر
األفكار الدينية على األنشطة االقتصادية؛ والعالقات املوجودة بني الرتاتبية االجتماعية
واألفكار الدينية؛ واخلصائص املميزة للحضارة الغربية .كما أن ااهدف األساس من دراساته
هو معرفة التطور الذي أصاب الثقافة الغربية والشرقية .وقد توصل فيرب إىل أن األفكار
املسيحية كان اها أتثري إلايب يف تطور االقتصاد الرأمسايل يف أورواب الغربية والوالايت املتحدة
األمريكية .لكن ليست العوامل الروحية والدينية هي األسباب الوحيدة يف تطور االقتصاد،
بل مثة عوامل أخرى ،مثل :العقالنية ،والبحث العلمي ،وتقدم الرايضيات ،وتقدم التعليم
اجلامعي ،و ثل الشرعية السياسية والقانونية واحلقوقية ،واألخذ بروح املقاولة أو املؤسسة.
وااهدف من هذا كله هو فهم احلضارة الغربية الليربالية ،ورصد سحر عاملها.

- Max weber : Le Judaïsme antique (1917-1918), traduction par
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Freddy Raphaël, Plon, 1970.

- Max weber : Hindouisme et Bouddhisme (1916), traduction par
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Isabelle Kalinowski et Roland Lardinois, Flammarion, 2003.

- Max weber : Confucianisme et Taoïsme (1916), traduction par
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Catherine Colliot-Thélène et Jean-Pierre Grossein, Gallimard, 2000.

- Max weber : Sociologie des religions (choix de textes et
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traduction par Jean-Pierre Grossein), Gallimard, 1996.
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املبحث العاشر :تلقي أف ــكار ماكس فيرب
لقـد أتخــر الفرنســيون سـنوات عــدة يف االســتفادة مـن أفكــار مــاكس فيـرب مقارنــة بنظـرائهم يف
الــوالايت املتحــدة األمركيــة؛ ويرجــع الســبب يف ذلــك إىل هيمنــة املدرســتني السوســيولوجتني:
الدوركامييــة واملاركســية .وإذا كــان األمريكــي اتلكــوت ابرســون (،)Talcott Parsons
زع ــيم البنائي ــة الوريفي ــة ،ق ــد ع ــرف مب ــاكس في ــرب ،وت ــرجم مؤلفات ــه إىل اللغ ــة اإلجنليزي ــة؛ ف ــفن
الفرنســي راميــون أرون ( )Raymond Aronهــو أول مــن اكتشــل مــاكس فيــرب ســنة
1118م ،يف كتابه(السوسيولوجيا األملانية املعاصرة).23
ومــن ذلــك الوقــت ،رــل أتثــري مــاكس فيــرب واضــحا يف السوســيولوجيا الفرنســية ،والســيما يف
راميـون بـودون ( ،)Raymond Boudonوبيـري بورديـو (،)Pierre Bourdieu
ولوسـيان كولـدمان( ،)Lucien Goldmannبعـد التعريـل بنظرايتـه وأفكـاره وتصـوراته
السوسوسيولوجية والسياسية واالقتصادية والفلسفية ،وتررة أعماله إىل اللغـة الفرنسـية ابتـداء
من سنوات الستني من القرن املاضي.

املبحث احلادي عشر :تقومي أفك ــار ماكس فيرب
أول مالحظة على ماكس فيرب هو دفاعه عن البورجوازية األملانية بدل الدفاع عن الطبقات
العمالية املسحوقة واملستغلة يف القرن التاسع عشر.أضل إىل ذلك أن علم االجتماع قد
يول مع فيرب إىل مبحث سيكولوجي يعىن بدراسة الفرد من الداخل بدل دراسة اجملتمع
دراسة علمية جتريبية موضوعية .ومن جهة أخرى ،يتميز منوذجه املثايل ابلغموض وعدم
Raymond Aron, La Sociologie allemande contemporaine,
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-

PUF, 2007..
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الدقة لعدم وجود مناذج تطبيقية لتوضيح هذا الرباديغم بشكل واضح وجلي .كما كان
ماكس فيرب بورجوازاي يف فكره ،يدافع عن أملانيا قومية وإمربايلية توسعية على حساب القيم
واملبادىء اإلنسانية العليا .عالوة على ذلك ،فقد ربن احلداثة ابلغرب ،ومل يتوقل عند
احلداثة العربية اإلسالمية يف العصور الوسطى .ويف هذا السياق ،يقول عبد الباسن عبد
املعطي ":ومما يؤخذ على فيرب مغاالته يف التشديد على اجلوانب الذاتية يف احلياة
االجتماعية.أي :مرامي األفراد ودوافعهم ،األمر الذي اقرتب به من حافة التفسريات
السيكولوجية للظاهرات االجتماعية .فقد أكد على فهم األفراد ومصاحلهم ومشاعرهم،
وحىت يف ييزه بني أمنا السلطة ركز على دور الزعيم امللهم .وقد جعله هذا يفر يف
مسائل النسبية الثقافية والقيمية .وابلتايل ،وضع يديدات رة أمام إمكانية التوصل إىل
قوانني علمية موضوعية يسري اجملتمع اإلنساين يف ضوئها.فقد أشار يف مقاله املوسوم
بـ(املوضوعية يف العلوم االجتماعية ) إىل أنه ليس هناك يليل علمي مطل للثقافة ،وإذا
ش نا الدقة ليس هناك راهرات اجتماعية مستقلة عن وجهات نظر ذات جانب واحد.
ومع أمهية هذه النقطة ،ففن املبالغة فيها أفضت إىل آراء فردية ودراسات فردية أثرت يف
خطو سري علم االجتماع بعد ذلك حيث يولت الدراسات إىل محالت قيمية نسبية
خنقت البحث العلمي املوضوعي يف علم االجتماع.
وتتجمع خيو فكر فيرب -يف نسيجها اجلوهري -حول قيم الفردية والذاتية ليكون بذلك
مربرا ومساندا للعمل الفردي ،وللمشروع الرأمسايل ،األمر الذي يدل على وقوفه فكرا وموقفا
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وسلوكا جبانب املصاحل الرأمسالية متغافال عن الطقات االجتماعية العريضة من عمال
وفالحني ومورفني...إخل".
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وما يالحظ أيضا على ماكس فيرب هو دفاعه املبالغ فيه عن احلضارة الغربية ابعتبارها
احلضارة السامية واملتفوقة مقارنة ابحلضارات األخرى .وهذا نوع من االدعاء الزائل؛ ألن
احلضارات تتعاقب على مستوى احلداثة والتقدم واالزدهار .وقد رأينا جمموعة من احلضارات
املتقدمة سابقا ،مثل :احلضارة البابلية ،واحلضارة الفرعونية ،واحلضارة العربية -
اإلسالمية...ونتحد

 -اليوم -عن احلضارة الياابنية واحلضارة الصينية وغريها من

احلضارات املتقدمة .ويف هذا الصدد ،يقول المد أمزاين " :لقد أكد ماكس فيرب -وهو
واحد من أبرز من قام ابلدعوة إىل ضرورة احلياد األخالقي وجتنب النظرة املعيارية -أكد
على تفرد احلضارة الغربية والنمن الثقايف الغريب.فهو يعتقد أن العلم مل ينم إال يف الغرب،
والغرب وحده هو الذي أقام نظاما سياسيا مقننا ،وليس هناك إطالقا مايعادل البريوقراطية
األوروبية املكونة من متخصصني ومشرعني وفنيني ،وليس هناك اقتصاد منظم كماهو يف
صورته الرأمسالية ،وحىت السلوك والدايانت تتمتع بنفس التفوق.لقد انتهى ماكس فيرب -كما
يقول جوليان فروند -إىل التساؤل عما إذا كانت هذه األصالة راجعة إىل صفات وراثية
نظرا ملا نصادفه يف الغرب ويف الغرب وحده ودون انقطاع من تعقيل أمنوذجي إىل حد بعيد،
لقد عكل فيرب وبكثري من االهتمام والفضول على العامل الغريب يف أصالته ،حىت إنه -يقول
جوليان فروند -خيلل فينا االنطباع أبن الدراسات اليت خصصها للهندوكية والصني

 - 11عبد الباسن عبد املعطي :اجتاهات نظرية يف علم االجتماع ،ال.18:
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والثقافات األخرى مل تكن إال برهاان ضعيفا غايته إبراز أصالة احلضارة الغربية إبرازا أحسن
وأقوى".

11

وعليه ،فلقد اهتم ماكس فيرب بدراسة احلداثة اليت تعا العقالنية والتنظيم البريوقراطـي ،و ثـل
القيم الربتستانتية ،وانتهاج الرأمسالية املادية ،وهـي خاصـية مرتبطـة ابلعـامل الغـريب ،وقـد جـاءت
رد فعل على اخلرافة واألسطورة والتفسـريات امليتافيزيقية.بيـد أن احلداثـة الـيت يـدافع عنهـا فيـرب
هـي احلداثـة الغربيـة ،ولكنـه يغـ

الطـرف عــن احلداثـة اإلسـالمية القائمـة علـى القـرآن والقــيم

املثل ــى املتعالي ــة عم ــاهو م ــادي ،كحداث ــة ال ــوحي ،وحداث ــة ص ــدر اإلس ــالم ،وحداث ــة الدول ــة
العباسية .ومن مث ،ففن احلضارة اإلسالمية تتشكل من جمموعة من احلدااثت.18

11

 -المد المد أمزاين :منهج البحث االجتماعي بني الوضعية واملعيارية ،منشورات املعهد العاملي للفكر

18

 -انظر :ريل محداوي :اإلسالم بني احلداثة ومابعد احلداثة ،دار التنوير،اجلزائر ،الطبعة األوىل سنة

اإلسالمي ،الوالايت املتحدة األمريكية ،الطبعة األوىل سنة 1111م ،ال.116:
9111م.
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اخلامتـ ــة
وخالصة القول ،يتبني لنا أن ماكس فيرب رائد علم االجتمـاع التفهمـي ،ورائـد السوسـيولوجيا
السياسية ،ومؤسس السوسيولوجيا اإلدارية ،وسوسيولوجيا األداين والفنون...ومن مث ،يتميز
مــاكس فيــرب بتعــدد االختصاصــات والعلــوم واملعــارف ،فهــو رجــل فلســفة ،واتريــخ ،واقتصــاد،
وسياسة ،وإدارة ،ودين ،وفن...
وقــد أثب ــت أن عل ــم االجتمــاع ه ــو ال ــذي يــدرس الفع ــل الفــردي أو س ــلوك اإلنس ــان ال ــذي
يضفي عليه الفاعل معىن ذاتيا ،سواء أكان صرحيا أم ضـمنيا .وهـذا الفعـل أنـواع كثـرية .ومـن
مث ،فوحدة اجملتمع هو الفرد الفاعل.
وتســتند سوســيولوجيا مــاكس فيــرب إىل جمموعــة مــن التصــورات واألفكــار والنظـرايت ،كــاجلمع
بني اخلطـوات املنهجيـة الـثال  :الفهـم ،والتفسـري ،والتأويـل ،و ثـل النمـوذج املثـايل يف دراسـة
الظـواهر اجملتمعيــة ،علــى أســاس أنــه منــوذج أو قالــب أو بـراديغم جمــرد قــائم علــى جمموعــة مــن
املف ــاهيم لوص ــل الظ ــاهرة اجملتمعي ــة املعط ــاة ،برص ــد املك ــوانت اجلوهري ــة والب ــارزة والس ــمات
الثانوية...
ومــن جهــة أخــرى ،فقــد ميــز مــاكس فيــرب بــني الســلوك العقلــي والســلوك الالعقلــي .ف ـاألول
يهــدف إىل يقي ـ هــدف معــني اعتمــادا علــى وســائل الــددة بدقــة وعقالنيــة .أمــا الســلوك
الثــاين ،فهــو ســلوك عفــوي وعشـوائي ،ينقصــه التخطــين العقــالين ،واملقصــدية ااهادفــة .ومــن
مث ،يسري وف العادات والتقاليد واألعراف.
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ومل يقتص ــر عم ــل في ــرب عل ــى م ــاهو اجتم ــاعي ،ب ــل اه ــتم ابجلوان ــب اإلداري ــة (البريوقراطي ــة)،
واجلوانــب السياســية ( العنــل املشــروع ،وأشــكال ااهيمنــة السياســية) ،واجلوانــب الدينيــة (ربــن
االقتصــاد الرأمســايل ابلعوام ــل الروحيــة) ،واالهتمــام ابلف ــن املوســيقي علــى س ــبيل اخلص ــوال.
واهتم كذلك بسوسيولوجيا الشغل وسوسيولوجيا الرتبية.
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ثبت املصادر واملراجع
املراجع ابللغة العربية:
-1إبراهيم بن عبد العزيز الدعيلج :اإلدارة حقائق تتجدد ،مكة املكرمة ،اململكة العربية
السعودية ،الطبعة األوىل سنة 9111م.
-9أنتوين غدينز :علم االجتماع ،تررة :فايز الصياغ ،منشورات املنظمة العربية للرترة،
بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل سنة 9111م.
-1ريل محداوي :اإلسالم بني احلداثة ومابعد احلداثة ،دار التنوير،اجلزائر ،الطبعة األوىل
سنة 9111م.
-1جوليان فروند :سوسيولوجيا ماكس فيرب ،تررة :جورج أبوصاحل ،مركز اإلمناء القومي،
بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل ،بدون اتريخ.
-1عبد الباسن عبد املعطي :اجتاهات نظرية يف علم االجتماع ،عامل املعرفة ،الكويت،
العدد1161 ،11م.
 -8عبد هللا إبراهيم :االجتاهات واملدارس يف علم االجتماع ،املركز الثقايف العريب ،بريوت،
لبنان ،الدار البيضاء ،املغرب ،الطبعة الثانية 9111م.
 -7فيليب كاابن وجان فرانسوا دورتيه :علم االجتماع ،تررة :إايس حسن ،دار الفرقد،
دمش  ،سورية ،الطبعة األوىل 9111م.
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-6كاترين كوليو تيلني :ماكس فيرب والتاريخ ،تررة :جورج كتورة ،املؤسسة اجلامعية
للدراسات والنشر والتوزيع ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل سنة 1111م.
 -1ماكس فيرب :رجل العلم ورجل السياسة ،تررة :اندر ذكرى ،عن الفلسفة احلديثة،
لعبد السالم بنعبد العايل والمد سبيال ،دار األمان ،الراب  ،املغرب ،الطبعة األوىل سنة
1111م.

 -11جمموعة من املؤلفني السوسيولوجيني :قراءة معاصرة يف نظرايت علم االجتماع،
تررة :مصطفى خلل عبد اجلواد ،مطبوعات مركز البحو والراسات االجتماعية ،كلية
اآلداب ،جامعة القاهرة ،مصر ،طبعة 9119م.
 -11المد عابد اجلابري وآخران :دروس الفلسفة ،دار النشر املغربية ،الدارالبيضاء،
املغرب ،طبعة 1171م.
 -19المد عابد اجلابري :من دروس الفلسفة والفكر اإلسالمي ،دار النشر املغربية،
الدار البيضاء ،املغرب ،الطبعة األوىل سنة 9111م.
 -11المد المد أمزاين :منهج البحث االجتماعي بني الوضعية واملعيارية ،منشورات
املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،الوالايت املتحدة األمريكية ،الطبعة األوىل سنة 1111م.
 -11المود عودة :أسس علم االجتماع ،دار النهضة العربية ،بريوت ،لبنان ،د.ت.
 -11موريس دوفرجيه :علم اجتماع السياسة ،تررة :سليم حداد ،املؤسسة اجلامعية
للدراسات والنشر والتوزيع ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الثانية 9111م.
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 المود عودة: تررة، طبيعتها وتطورها: نظرية علم االجتماع: نقوال تيماشيل-18
.م1161  الطبعة الثامنة، مصر، القاهرة، دار املعارف،وآخرون
 الطبعة، لبنان، بريوت، منتدى املعارف، األيديولوجيا وعلم االجتماع: وسيلة خزار-17
.م9111 األوىل سنة
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Kalinowski, Flammarion 2000; Jean-Pierre Grossein,
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21-Max weber: Le Judaïsme antique (1917-1918),

traduction par Freddy Raphaël, Plon, 1970.

22-Max weber: Sociologie des religions (choix de
textes et traduction par Jean-Pierre Grossein), Gallimard,
1996.
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23- Max Weber: Economie et société, introduction de

Hinnerk Bruhns, traduction par Catherine ColliotThélène et Françoise Laroche, La Découverte, 1998.
24-Max Weber:Le savant et le politique, Plon 10/18,
1979.
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traduction par Catherine Colliot-Thélène et Jean-Pierre
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سي ــرة الباح ــث:

 ريل محداوي من مواليد مدينة النارور املغرب. حاصل على دكتوراه الدولة سنة 9111م. أستاذ التعليم العايل.أديب ومبدع وانقد وابحث ،يشتغل ضمن رؤية أكادميية موسوعية. حصل على جائزة مؤسسة املثقل العريب (سيدين/أسرتاليا) لعام 9111م يف النقدوالدراسات األدبية.
 حاصل على جائزة انجي النعمان األدبية سنة9111م. رئيس الرابطة العربية للقصة القصرية جدا. رئيس املهرجان العريب للقصة القصرية جدا. رئيس ااهي ة العربية لنقاد القصة القصرية جدا. -رئيس ااهي ة العربية لنقاد الكتابة الشذرية ومبدعيها.
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 رئيس رعية اجلسور للبحث يف الثقافة والفنون. رئيس خمترب املسرح األمازيغي. عضو اجلمعية العربية لنقاد املسرح.عضو رابطة األدب اإلسالمي العاملية. عضو اياد كتاب العرب.عضو اياد كتاب اإلنرتنت العرب.عضو اياد كتاب املغرب. من منظري فن القصة القصرية جدا وفن الكتابة الشذرية على الصعيد العريب. خبري يف البيداغوجيا والسيميولوجيا والثقافة األمازيغية. تررت مقاالته إىل اللغة الفرنسية و اللغة الكردية. شارك يف مهرجاانت عربية عدة يف كل من :اجلزائر ،وتونس ،ومصر ،واألردن ،ولبنان،والسعودية ،والبحرين ،والعراق ،واإلمارات العربية املتحدة ،وسلطنة عمان...
 مستشار يف جمموعة من الصحل واجملالت واجلرائد والدورايت الوطنية والعربية. نشر العديد من املقاالت الورقية ا كمة وغري ا كمة اليت تربو على األلل .عالوة علىعدد كبري من املقاالت الرقمية ،وأكثر من ( )111كتاب يف جماالت متنوعة ،وأكثر من
ستني كتااب رقميا.
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 ومن أهم كتبه :الشذرات بني النظرية والتطبي  ،والقصة القصرية جدا بني التنظريوالتطبي  ،والرواية التارخيية ،تصورات تربوية جديدة ،واإلسالم بني احلداثة وما بعد احلداثة،
وجمزءات التكوين ،ومن سيميوطيقا الذات إىل سيميوطيقا التوتر ،والرتبية الفنية ،ومدخل
إىل األدب السعودي ،واإلحصاء الرتبوي ،ونظرايت النقد األديب يف مرحلة مابعد احلداثة،
ومقومات القصة القصرية جدا عند رال الدين اخلضريي ،وأنواع املمثل يف التيارات
املسرحية الغربية والعربية ،ويف نظرية الرواية :مقارابت جديدة ،وأنطولوجيا القصة القصرية
جدا ابملغرب ،والقصيدة الكونكريتية ،ومن أجل تقنية جديدة لنقد القصة القصرية جدا،
والسيميولوجيا بني النظرية والتطبي  ،واإلخراج املسرحي ،ومدخل إىل السينوغرافيا املسرحية،
واملسرح األمازيغي ،ومسرح الشباب ابملغرب ،واملدخل إىل اإلخراج املسرحي ،ومسرح
الطفل بني التأليل واإلخراج ،ومسرح األطفال ابملغرب ،ونصوال مسرحية ،ومدخل إىل
السينما املغربية ،ومناهج النقد العريب ،واجلديد يف الرتبية والتعليم ،وببليوغرافيا أدب األطفال
ابملغرب ،ومدخل إىل الشعر اإلسالمي ،واملدارس العتيقة ابملغرب ،وأدب األطفال ابملغرب،
والقصة القصرية جدا ابملغرب،والقصة القصرية جدا عند السعودي علي حسن البطران،
وأعالم الثقافة األمازيغية...
 عنوان الباحث :ريل محداوي ،صندوق الربيد ،1711النارور ،89111املغرب. ااهاتل النقال1879111116: ااهاتل املنزيل1118111166: اإلمييلHamdaouidocteur@gmail.com:Jamilhamdaoui@yahoo.fr
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كلمات الغالف اخلارجي:
يتناول هذا الكتاب جهود املفكر األملاين ماكس فيرب ( )Max Weberيف امليدان
السوسيولوجي ،وإن كان ماكس فيرب معروفا بعلوم عدة ،مثل :الفلسفة ،والتاريخ،
واالقتصاد ،والالهوت ،وعلم اإلدارة ،وعلم السياسة ،وغريها من التخصصات والشعب
واملسالك واملعارف .ومن مث ،اليقتصر فيرب على امتالك معرفة واحدة ،يل يدمج كل العلوم
واملعارف يف بوتقة حبثية واحدة لفهم الظواهر اجملتمعية وتفسريها وأتويلها .ويكفيه فخرا أنه
من املؤسسني للسوسيولوجيا التفهمية أو التأويلية؛ وأيضا من مؤسسي علم اإلدارة احلديثة؛
وكذلك من أهم منظري البريورقراطية .ومن جهة أخرى ،يعد من أهم املسامهني يف أتسيس
علم السياسة أو ما يسمى بعلم االجتماع السياسي .وقد انتشرت أفكار ماكس فيرب،
بشكل سريع ،يف الوالايت املتحدة األمريكية .وبعد ذلك ،انتشرت يف فرنسا بفضل أعمال
راميون آرون (.)Aron

