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  ..الم فى المنهجـك

  

  

  

  للمناقشة مع طالب الدراسات العلياأفكار 

  فى العلوم السياسيةبالسنة التمهيدية للماجستير والدكتوراه 

  ٢٠٠٢/٢٠٠٣مناهج البحث العلمى، : مقرر

  

  

  على الصاوى
   كلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة-أستاذ العلوم السياسية

  

  

  

  

  

  

  

٢٠٠٣  

  

  )رجى التكرم بالمعاونة فى تصحيح الخطأ فى الطباعة، أو نقد رأى الباحث فى التناول والتحليلي(
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  وصياغتها جماعياللمقرر، الدراسة المقترحة خطة : بدال من المقدمة

  .١البحث العلمى ال يفرض بل يسعى المرء إليه سعيا الى المعرفة والحقيقة

هو وليس هناك من . ة لمجموعات بحثية هى بمثابة مقرات جغرافيةساوقاعات الدر

أولى باتباع هذه النظرة أكثر من المعاهد العلمية والمراكز البحثية فى المؤسسات 

  .األكاديمية، وال سيما على مستوى الدراسات العليا

سواء لرغبة فكرية ( فالوازع األغلب لدى طالب الدراسات العليا إرادى وطوعى 

وبالتالى فهم أطراف فى عملية ) ملية وجيهة أيضافى مواصلة البحث أو ألسباب ع

  .. موضوعه أو مستهلكيهواالدراسة والبحث وليس

  .بمن فيهم المحاضر وأحرى بخطة الدراسة أن توضع بالتشارك بين أطرافها،

  

صحيح أن العالقة بين المحاضر والطالب لن تكون متناظرة تماما، كما هو الحال 

كامل، وإنما يكون المحاضر فى موقع المبادرة بإعطاء مثالً بين أعضاء فريق بحثى مت

، هى) من المدرسة الى الجامعةبمراحلها (المؤسسات التعليمية إنشاء الخبرة، ألن فلسفة 

 ولكن الفارق بين نظام تعليمى وآخر ،..إلى.. نقل الخبرة من تيسير  ضمن أمور أخرى،

  .دريس وتحديد آلياتها فى طريقة تصميم خطة الت-  أيضاضمن أمور أخرى- يكمن 

الدراسات العليا طالب ل" العلمىمناهج البحث "ويجدر بخطة الدراسة فى موضوع 

  .. مع الطالببالنقاشفى العلوم السياسية أن تصمم على نحو جماعى، و

ين الثوابت وما هى المتغيرات؟، أى ما هى أ: السؤال المهم فى هذا المجال هو

ر وما هى القواعد األكاديمية التى يجب مراعاتها فى المتطلبات الموضوعية لهذا المقر

  ؟الدارسة

وفى إطار هذه الثوابت تتم مناقشة المتغيرات، واالتفاق الجماعى على البدائل التى 

فعلى سبيل المثال، وفى إطار قواعد عمل الكلية، سيتم . سنتبعها فى معالجة هذه المتغيرات

بحوث وتكليفات، اختبار : مثال(طرق اكتسابها  على توزيع درجة أعمال السنة و"االتفاق"

  ..).تحريرى، عروض شفهية

هذا بالنسبة لمعايير التقويم وتحديد الدرجات، كذلك بالنسبة للقضايا الموضوعية التى 

 كوسيلة للتغيير "التوافق الجماعى" استرشادية تسمح بإعمال  تكونيتضمنها المقرر، فسوف

                                           
  . فالبحث يقود العلم، وليس العلم هو المعرفة بل وسيلتها، وربما تساعدنا المعرفة على اكتشاف الحقيقة١
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فعلى سبيل المثال وفى إطار ضرورة . تسم بالمرونةتلهذا فهى بحكم تعريفها فيها، و

التعرض للوسائل الميدانية، فقد نكتفى بالحديث عن أداة أو بعض أدوات، حسب التوافق 

  .العام بين أطراف العملية البحثية، بما فيها المحاضر

  

  :وأهم الثوابت أو المحددات الخاصة بهذا المقرر محدودة كالتالى

  :لبحث والتدريس وتنظيم العملمن حيث آليات ا: أوال

أى بالمشاركة فى النقاش وانجاز التكليفات على نحو متكافئ ( الحضور االيجابى - 

  )وتنافسى

  . احترام التعددية وحرية التعبير، وفرصة الغير فى إبداء الرأى- 

  

  :من حيث الموضوعات والقضايا العامة، وأهمها: ثانيا

  ؟ فى العلوم السياسيةلماذا نقوم بالبحوث وإجراء الدراسات - 

  ما هى أهم مالمح قواعد البحث العلمى؟ - 

األمبريقى ( بعض المدارس والنظريات الكبرى فى المنهاجيةماذا عن  - 

، الفلسفى والسلوكى، الوصفى والتحليلى، ونظريات كتحليل النظم ..والمعيارى

  ..)وصنع القرار والنخبة

لبحث فيه ونصوغ نتائجه كيف نطرح موضوعاً للبحث، ونخطط لدراسته ونجرى ا - 

  ؟وطرق توثيقه

األدوات المكتبية وتوثيق المراجع وكتابة (بعض أدوات جمع البيانات ماذا عن  - 

، واألدوات الميدانية كاالستبيان وطرق تصميه والحصول ..اإلشارات والهوامش

  )على نتائجه وتحليلها

  .استعراض لبعض دراسات نقدية فى المنهاجية - 
  

  ..الم فى المنهجوفيما يلى بعض الك
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  املنهجية والعلمية - ١

 فى الظواهر االجتماعية بحثيجعل الما  ذاأرى أن المنهجية قرين العلمية، وربما ه

  .ياعلم

  :ولهذه المقولة دالالت ونتائج

فى هذا السياق هو أن أسلوب التفكير  " العلمية"فلنبدأ بالدالالت، إن معنى صفة 

 وقواعد اتبعها لدراسة ظاهرة أو ، انطلق منها الباحثوطريقة البحث يعبران عن قناعات

 وأن تلك القواعد ،موضوع ما، وأن هذه المنطلقات الفكرية واضحة لى فأستطيع مناقشتها

باحث  بأنه احثاًبهذا القدر يستطيع المرء أن يصف ب. يمكن تحديدها بدقة وإعادة اختبارها

معنى يقترب الطابع العلمى من األسلوب وبهذا ال. علمى أو يعتبر دراسة ما دراسة علمية

اره، وفصل الدراسة عمن بالتجريبى، أى الذى يمكننا من فصل المنهج عن صاحبه واخت

  .وحتى إذا اختلفت النتائج سوف يظل المنهج علميا. أعدها وإعادة إجرائها

  ..وال أظن أن هناك منهجا علميا ال يفهمه سوى صاحبه

 أو إعادة ة إذا عجز الجميع عن إجرائها مرة أخرىوال أرى أن الدراسة تصبح علمي

  .اختبار افتراضاتها
 

أما الداللة الثانية للمقولة السابقة حول تقارن المنهجية بالعلمية فهى أن كال منهما 

.  نسبى وذلك ألن كالً منهما ناقص، وسيظل ناقصا بسبب طبيعة الظاهرة االجتماعية ذاتها

أن الظاهرة االجتماعية تتسم بأمرين يجعالن من المستحيل  ولنبدأ من آخر الجملة، فنقول 

اإلحاطة بها إحاطة كاملة وشاملة، وبالتالى فال يوجد منهج يسعفنا إلتمام اإلحاطة بما ال 

  .يمكن اإلحاطة التامة به

فالظاهرة االجتماعية بطبيعتها مركبة ومعقدة فى آن واحد، فهناك العديد من العوامل 

عديد من الوحدات أو العناصر التى تلونها والعديد من اآلثار التى تترتب  وال،التى تحركها

عليها، وكل هذه العوامل والعناصر  واآلثار متعايشة ومتراكبة، ال نستطيع أن نعرف إال 

  .أنها شديدة التعقيد، وليس الى أى مدى وبأى شكل يكون تعقيدها فعال

واملها وعناصرها وآثارها ال تتسم ومن ناحية ثانية، فإن الظاهرة االجتماعية، بع

بالثبات بحكم تعريفها بأنها إنسانية أو مرتبطة باإلنسان، وبالتالى فلن نكون عاجزين فقط 

عن اإلحاطة التامة بعواملها وعناصرها وآثارها فى لحظة معينة، بل سنعجز عن مواصلة 
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ياة الظاهرة ومراحل  عبر ح-  إذا استطعنا الوصول إليها فى لحظة ما- تلك اإلحاطة التامة

  .تغيرها

وبما أن إحاطتنا بالظواهر االجتماعية ليست كاملة وشاملة أى ناقصة، فسيكون األفق 

  .البحثى ناقصا، والمنهج النظرى ناقصاً، وأساليب إجراء الدراسة وجمع البيانات ناقصة

  :ذات شقين" المنهجية قرين العلمية"إن الرسالة التى تحملها مقولة 

استطاع المرء اإلطالع على منظومة المناهج والنظريات ليوظفها فى إذا ه األول، أن

نوع من التكامل المنهاجى لكان أحسن، وإذا استطعنا العمل كفريق متكامل يوظف مناهج 

ونظريات متنوعة لكان مستحسن، ذلك ألن النقص كامن فى كل باحث وكل منهج على 

  .حدة، والنقص كامن فى طبائع البشر

لثانى، هو أنه طالما كان الحال كذلك، فإن المنهج الواحد سوف يساعد على والشق ا

فهم ودراسة جوانب معينة فى الظاهرة أو الموضوع محل االهتمام ولن يكون كامال أو 

الجوانب التى أريد " اخترت"المنهج بعد أن أكون قد " أختار"شامال، األمر  الذى يعنى أننى 

كون العكس صحيحا فى هذه الحالة أبداً، فمن يضع العربة ، وليس العكس، ولن ي٢دراستها

  .أمام الحصان ال يريد السير وال يعرف وجهته

 سأختار المنهج الذى -  أننى-  أو يفعل دون أن  يقولها صراحة- وقد يرى البعض

أفهمه وأستطيع تطبيقه، وسأستخدمه فى أى موضوع أقوم بدراسته، وسنرى أن السير فى 

يسمى كتابا أو أطروحه، وأوله ال يرتبط بآخره، " شئ مكتوب"قود إال الى هذا االتجاه ال ي

وأساساه المنهاجى مزعوم، وال يحتوى فى الحقيقة إال على رصد البيانات أو تناقل 

ليس إال، حتى ولو كان سميكا فى حجمه، أنيقا فى .. اقتباسات ونقل رؤى وتحليالت سابقة

  .يت مبنى فوق الرمال طويال، ولن يلجأ إليه عاقلنظره، جذابا فى إخراجه، ولن يصمد بم

  

ال نستطيع تلبيس المنهج للظاهرة، وال يجب أن نفعل وإال ساهمنا فى ظاهرة ..

فى استخدام سلطة العلم وإساءة استخدامه، وهذه أفعال يجرمها ميثاق شرف " االنحراف"

الفكرى على معانى  ربما نستطيع أن نفرض رؤيتنا الفلسفية واقترابنا ،البحث العلمى

فالشئ الواحد قد نراه مختلفا، ليس : الظاهرة وتفسير حركتها، وهذا أمر طبيعى ومطلوب

 دون أن  ألن مكوناته الموضوعية غير مستقرة ولكن ألننا نرى فقط بعض هذه المكونات

والمرء يضفى المعانى على األشياء التى يراها، . نصل لإلحاطة الكاملة والشاملة بها

                                           
  . استحضار الدالالت اإلرادة واالختبار فى المنهج، وإجراء مناقشة نقدية الختبار هذا التحليل٢
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ولكن الرؤية .  المعنى والمغزى تحت تأثير رؤيته الفلسفية واقترابه النظرىويحدد

نحدد أن شئ، والمنهج شئ آخر، ألنه كزاوية النظر، نستطيع -  بهذا المعنى- واالقتراب

اتجاهها ولكن لن نستطيع أن نتجاوز نطاقها، والمنهج كهذا تقريبان فهو طريق يؤدى الى 

ا أختار الهدف قبل الوسيلة وأختار الوسيلة المناسبة للوصول نقطة ما، أريدها، وبالتالى فأن

   .Misleadingستكون  وسيلة خادعة  للهدف الذى حددته وإال

ن، فهذا الخيار ليس يمتوفأشخاص فعلى سبيل المثال، ال أستطيع إجراء استبيان على 

معة المانعة متاحا أمامى أصال، ولكن أداة االستبيان على األحياء ليس هو الوسيلة الجا

التى تكفينى لمعرفة كل ما أريد معرفته، بل قد ال تكون الطريق المؤدى لما أريد معرفته 

  .فالمناهج ال تفرض على الظاهرة، بل تتشكل لتالئم الظاهرة. أصال
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  آيف اختار املنهج؟ - ٢

  :إذا صح ما سبق، فالسؤال هو

  ن الى أن المنهج مناسب لموضوع دراستى؟ئطمأكيف 
  )شة مفتوحة لهذا الموضوع، واستعراض اإلجابات والردود المختلفة، ونقدهامناق(

  

  :دعنا نتأمل االحتماالت التالية

  أن يكون المنهج من جنس الظاهرةاإلشارة األولى،  -١

 حيث نختار المقياس الذى يصلح لقياس الموضوع، ،كالعالقة بين المقياس والمقيس

  ..ال واألحجام، والساعة للزمن، والمتر لألطووائلكمقياس اللتر للس

ت اختيار ع كلما استط؛ثر وعرفت أبعادها أكثركوكلما فهمت حقيقة الظاهرة أ

  .المقياس أو المقاييس المالئمة لها، والتى تساعد على معرفة ما أريد معرفته فى الظاهرة

 فعلى سبيل المثال، موضوع االستقرار السياسى يمكن دراسته بعدة مناهج، 

 عدة نظريات فى تفسيره وتحليله والتنبؤ بمساراته المحتملة، ولكن ذلك ال يعنى واستخدام

أن أى منهج يمكن استخدامه لدراسة أى ظاهرة أو موضوع، أو أن اختيار المنهج مطلق 

 معقد -  االستقرار السياسى- ويمكن تلبيسه للظاهرة، بل يعنى ذلك أن الموضوع نفسه

عديدة، وبالتالى هناك عدة مناهج لدراسة عدة ومتحرك، وله عوامل وعناصر وآثار 

  .جوانب، ويقوم الباحث أو الفريق البحثى بمعالجتها ومناقشة تكاملها ببعضها البعض

المنهج من جنس الجانب أو الظاهرة التى أدرسها ليساعد على فك يكون  والبد أن 

ؤسسى، الذى ينطلق ففى هذا المثال، ربما سأحتاج الى مقوالت وأدوات المنهج الم. شفرتها

من قناعة بأن التطور الطبيعى للجماعة السياسية يأخذها الى إنشاء المؤسسات وأن تلك 

مرحلى كان التغيير ر، طالما يالذى ال يتعارض مع التغي(المؤسسات هى قاعدة االستقرار 

فى نظام الحكم وأداء السلطة، وترتبط كفاءتها بدرجة االستقرار، وكلما انتشر ) ومؤقت

  . كلما وجب اإلصالح فى المؤسسات) لمؤشرات عديدة(دم االستقرار ع

هذا جانب من الموضوع، وهناك جانب آخر يستدعى منهجا آخر، وهو البنائى 

افتراضنا فى هذا المثال أن المرء ينخرط فى الجماعة بقدر حاجته  - الوظيفى، الذى يقول

 تجاه هذا ه إليه، فإنه أيضا يحدد موقفإليها، وأن اإلنسان بقدر ما يتكيف مع الواقع، لحاجته

الواقع، ويميل هذا الموقف ألن يكون سلبياً كما شعر اإلنسان بالخلل بين أدواره فى هذا 

 بين Inconsistency" عدم االتساق"فيما يسمى .. الواقع، كأن يشعر أنه يعطى وال يأخذ
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لخلل يجعلها فى نظر قصور أبنية الحكم ومؤسسات المجتمع عن معالجة هذا اف. األدوار

، وال ترتبط معه بعالقة عضوية حتى إن كانت فى dysfunctionalالمرء غير وظيفية 

له  ذاتها تعمل وتدور بكفاءة، هذا الجانب من مسألة االستقرار السياسى، والجانب السابق

ال يتعارضان كذلك مع دراسة جانب ثالث بمنهج ثالث، مثل منهج تحليل النظم، الذى 

 أن النظام يميل ألن يحافظ على استقراره، وذلك –افتراضنا فى هذا المثال  أن لناسيقول 

بالوصول الى توازن بين العوامل المؤثرة فيه واآلثار الناتجة عنه، والعجز عن المواءمة 

بين المدخالت األولى والمخرجات الثانية يرجح اهتزاز أركان النظام ويأخذ باتجاه عدم 

  .٣فالتكامل المنهاجى ممكن ومطلوب ومفيد إذا فعلناهوهكذا، . االستقرار

بحث هو أول لالظاهرة محل ا/  إذن، يمكن القول أن تجانس المنهج مع الموضوع

  .اإلشارات على مالءمته وسالمة اختيارنا له

فهم اآلخر كوسيلة لحل "مناقشة ذلك على ضوء رؤية األستاذ هيكل لمالءمة منهج  (

  ..).لصهيونىعلى الكيان ا" الصراعات

  

 اإلشارة الثانية هى أن يكون المنهج متحركا مع تحرك الظاهرة، وقابال للتطويع -٢

  . وفقا ألوضاعها

 غير متسق داخليا أو هالمى، بل أنه صالح لتطبيق فى حاالت هنى ذلك أنعوال ي

  ويمكن- فعلى سبيل المثال، نجد أن المتر كوحدة  لقياس الطول للظاهرة. متنوعة للظاهرة

تطويعه فى أشكال عديدة، كالمتر الخشبى، والمعدنى والقطن وغيره، مما يشترك جميعاً 

كل (وبنفس المنطق وحسب نفس القواعد ) السنتيمتر مثالً(فى تركيبه من نفس الوحدات 

  ).مائة سنتيمتر تكون متراً

سبها  فإذا كان للظاهرة أشكال وحاالت ال ينطبق عليها مقياس المتر، فهو الذى ال ينا

وليس هى التى شذت عنه، والخطأ حينئذ فى استخدام منهج غير مالئم يكون من فعل 

بعبارة أخرى، فإذا عجز نظرية االختيار الرشيد . الباحث وليس فى طبيعة المنهج البحثى

Rationale choice القيادة " أو كاريزما ال الزعيم عن فهم وتفسير القرار فى حالة

م مالءمة المنهج وليس مؤشرا على تطرف الحالة عن المألوف سيكون بسبب عد" الملهمة

ار الرشيد تقول بأن قرار المرء رشيد بحكم يفنظرية االخت. والمحتمل وفقا لمقياس الرشادة

                                           
ولكن العبرة بتوظيفها، وارى  فالعبرة ليست بما يزعمه أو يكتبه الباحث من مسميات مناهج ونظريات، ٣

  .وليست مجرد أمنيات أو عناوين. أن المنهج بإعمال مقوالته وإنزاله الى موضوع البحث
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، وبالتالى فالقرار )كما يراها(األصل، ألنه عقالنى، أى يوازن بين المنافع والمضار 

وكلما . ياراً لبديل أقل كلفة وأكثر عائداًالسياسى الرشيد يكون عقالنيا، أى يجسد اخت

استطاع صاحب القرار استكشاف البدائل ووزنها بدقة مال الختيار البديل األكثر كفاءة 

  ).ونفعا، فى نظره بالطبع(

ملهم، وأن ) كاريزما( أنه - أو يراه اآلخرون- ولكن إذا كنا أمام صاحب قرار يرى

 فلن يكون محتاجاً لدراسة البدائل -  الصواب وليس عليه أن يفعل-الصواب هو ما يفعله

المألوفة لدينا، بل ربما " الرشادة"ن يضطر الى إتباع معايير لواالختيار بينها، وإذا فعل ف

سيرى أفعاله وقراراته منشئة للمعايير، وال تقاس بل يقاس عليها، وربما ينتهى الباحث فى 

بل " الزعيم الملهم"س رشادة قرار تلك الحالة الى اتباع مسلك تبريرى وغائى، ال يقي

  .  يضفى عليها الرشادة

لصانع " السمات الشخصية"ومقوالت أثر " الكاريزما"إذن ، فنظرية الزعيم الملهم 

وأظن أنه لهذا السبب يصبح المرء أكثر حذرا . القرار ربما تكون أنسب كمنهج للدراسة

  . دون غيرها وتالئم مجتمعات فى فترة سابقةفى استخدام مناهج نشأت

   

  اإلشارة الثالثة، أفق المنهج -٣

أحتاج الى مناقشة أمر ثالث لكى اطمان الى مالئمة المنهج للظاهرة أو موضوع 

الدراسة، وهو أفق المنهج، وأن هذا األفق أوسع نطاقاً من الظاهرة المعنية أو الموضوع 

توظيفه بشكل مقارن، فكلما كان أفق المنهج رحبا كلما تمكنت من . المحدد الذى أدرسه

والقدرة على المقارنة شرط أصيل فى عملية المنهج عموما، ومناسبته لموضوع دراستى 

  .خصوصا

عد على فهم نتائج التداول السلمى افعلى سبيل المثال، فإن نظرية الديمقراطية ستس

 للسلطة فى مناخ التعددية وحكم القانون، حتى إن كانت االنتخابات بأسلوب القائمة فى

مرحلة وباألسلوب الفردى فى مرحلة أخرى، أو حتى لدراسة مراحل القوة والضعف فى 

بنية الحكم الديمقراطى، ولكنها سوف تعجز عن فهم وتفسير االنقالبات العسكرية مثال، بل 

 وحتى - ، وستعتبر فترة االنقالب Irrelevantستقف النظرية وتصبح غير قابلة للتطبيق 

، ألنها خارج أفق ومقوالت النظرية Interruptionى فترة توقف  ه-العودة للديمقراطية

ربما سأحتاج حينئذ الى استخدام نظرية القوة والعنف، التى قد تعيننى على فهم . أصال

  .طبيعة الموضوع وربما استشراف مساراته المحتملة فى المستقبل
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  .ةفقه كلما ساعدنا على إجراء المقارنأبا فى حكلما كان المنهج رو.. 

  

وقد تكون المقارنة بالرجوع الى تجارب تاريخية أخرى، فى نفس المجتمع أو فى 

" االنقالبات"فنظرية . مجتمع مشابه، أو تكون بالنظر الى منطق نظرى أو نمط مثالى

العسكرية قد تصلح لفهم أسباب عدم االستقرار السياسى فى دول كثيرة نجحت فيها تلك 

 إذا استمرت ،م تنجح فى البقاء طويال أو البقاء مستقرةاالنقالبات فى الحدوث لكنها ل

 وتنهار أمام قوة غاشمة سيصيبهااستثنائية وإذا ظلت ترتكن الى القوة والعنف، فالوهن 

  .أكثر منها

وقد تكون مرجعية المقارنة فى المنهج نظرية فلسفية أو نمطا مثاليا، كنظرية التفسير 

  .للفساد السياسى

أن قيمة الفعل فى نفعه وليس فى اسمه، فإذا كان قدر من الفساد فهذه النظرية تزعم 

 ، ألنه Functionalيحافظ على استقرار النظام فهو يؤدى وظيفة نافعة له، فهو وظيفى 

كمتنفس للبخار المنضغط فى وعاء  لم يعد تحتمل احتواءه، فإذا تسرب بعضه أو سمحنا 

ة، وستكون محاولة وقف التسرب قبل بتسرب بعضه وقينا الوعاء من االنفجار ومخاطر

النجاح فى وقف أسباب زيادة الضغط مخاطرة عالية الكلفة، وقد تقود الى انهيار النظام 

المرجعية هنا فى المقارنة والقول بأن الفساد وظيفى من عدمه هى النظرية . ككل

 فقد. والتصور االفتراضى، وكل منهما طرح فلسفى يجوز جدا االختالف معه ورفضه

كمن يبرر الفعل الذى أقوم به طالما يحافظ " الفلسفية"يرى المرء أن منطق هذه النظرية 

حتى لو كان ال أخالقى، األمر الذى يدفع المرء ألن يفعل ) استقرار النظام(على مصالحى 

) المجتمع(قد نرى أن الفساد ال يخدم المجموع . ما يريد، ثم يريد ما يفعل، فيستأثر ويطغى

، ألن قبول الفساد فى وضع ما، رغبة فى )النظام(افظ على مصالح البعض حتى إذا ح

حماية استقراره قد يضيف تعقيداً جديداً وعقبة أمام إصالحه، حتى يصل الى التأزم 

  .واالنهيار، وليس العكس

  

باختصار، فالمنهج سيكون أقرب للموضوع أو الظاهرة كلما كان قادراً على 

 فى إطار مقارن، غير منحبس فى الخصائص الذاتية للحالة محل استيعابها وإدارك أبعادها

 وانطباق المنهج على .الدراسة، وليس نتاجاً لحالة متفردة غير قابلة للمقارنة أو التكرار
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بل يعزز نفعه، إذا استخدام المنهج حاالت دون أخرى فى ظاهرة عامة ال يقلل من قدرة 

  .فى السياق المالئم

بما يتردد المرء  فى االنطالق من نظرية الطبقة لتفسير التغير فعلى سبيل المثال، ر

فى " الطبقى"السياسى فى مجتمع يصعب اعتباره طبقياً، فهل تنطبق مواصفات التفكير 

صر، وهل تمتد االنقسامات متحديد األفراد لهويتهم السياسية واالجتماعية فى مجتمع مثل 

سية واالجتماعية لألفراد فتجعلنا نراهم طبقات االقتصادية مع االنقسامات الثقافية والسيا

متجانسة ذاتياً ومتناقضة مع بعضها البعض؟ سوف يحتاج المرء اإلجابة على أسئلة كثيرة 

  .قبل استخدام نظرية فى الواقع المصرى
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  املنهج ومصادر البيانات - ٣

  ما الفارق بين المنهج ومصادر البيانات؟،.. 

  ه؟ وأيهما يحدد اآلخر ويبرر..

توافر مصادر بياناته فهل يجوز أن بسبب عدم  وهل إذا لم نستطع توظيف منهج ..

  فر بياناته؟انتبع المنهج الذى تتو

  

 باالستبيان كأداة لجمع -  أكثر من الالزم-افترض أن هناك شخصين، مغرمين

أن  أحدهما يفهم االقتراب السلوكى واآلخر لم يسمع به، ثم طلبت من كليهما أنالبيانات، و

يدرس دستورية القوانين فى مصر، فربما سيهرع األخير الى تصميم استمارة واستبيان 

عينة عن رأيها فى دستورية القوانين، بينما سيتأمل األول طبيعة الموضوع، وسيستحضر 

المنطلقات الفلسفية والمقوالت النظرية لالقتراب السلوكى فيجد أنها تتطلب أموراً ليست 

ستورية التشريعات، ألن الدستورية مسألة موضوعية، مردها الى متوفرة فى موضوع د

درجة اتساق القانون مع أحكام الدستور ومرجعها أحكام القضاء ومواقف الفقه الدستورى، 

وليس به جوانب ذاتية ال تستدعى استخدام االقتراب السلوكى أو أداة االستبيان ألن 

عتبره النظرة السلوكية مؤشرا على الرأى االستبيان أداة لجمع معلومات عن سلوك فردى ت

  .الذاتى لصاحب السلوك، وليس هذا ما يميز موضوع دستورية القوانين

الى مصادر البيانات ال يجب أن ) Access(إذن، فتوافر المعلومات وإتاحة الوصول 

  . يخدعنا، فنسير وراءه، ونخلط بين سهولة جمع المعلومة وطريقة البحث عن المعلومة

بمالحق مطولة دراسية " مزينة"أن قسماً غير قليل من األطروحات والكتب وأرى 

يزعم الباحث أنها ميدانية، ثم ال أجد رابطاً منهجيا بين موضوع البحث من ناحية والقسم 

  .الميدانى من ناحية أخرى

 -  يراه مالئما للظاهرة أو موضوع الدراسة- قد يعجز المرء عن تطبيق منهج

 المعلومات أو جمع البيانات، وهنا أيضا فإن المشكلة ليست فى لصعوبة الحصول على

  .المنهج بل فى مصادر البيانات

 وكما ال يجوز أن نصطنع منهجا مما يتوافر لدينا من بيانات، فال يجوز بنفس القدر 

أن ننفى المنهج إذا عجزنا عن تطبيقه لصعوبة الحصول على البيانات، ألسباب عملية فى 

  .سباب منهجيةاألغلب وليس أل
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فإذا اتفقنا على أن أسلوب االستبيان يالئم موضوع اتجاهات الرأى العام فإن مصادر 

قد تكون صعبة أو مستحيلة ألسباب قانونية ) المبحوثين(البيانات التى سأحتاج اللجوء إليها 

  ،..أو مادية أو فنية

 فقط عاجزاً عن فال أستطيع حينئذ أن أنكر جدوى االستبيان وعلميته ولكننى سأكون

  .تطبيقه

 باعتباره منطقا - غاية القصد، إذن أن المنهج ليس مصادر البيانات، وأن المنهج

 هو الذى يحدد مصادر البيانات الالزمة - علميا لرؤية جانب ما من الظاهرة االجتماعية

  . لتطبيقه، وليس العكس



A.Sawi-Draft#0 -١٤-  

  
  ىف علم السياسة" املنهجية"موقع  - ٤

 ألنه يفكر فى نظام الحكم ..ة، واإلنسان منشغل بالسياسةمنذ نشأة الجماعة البشري

السياسة " علم"ومع االنتقال من األساطير والفلسفات التصورية والتجريب ظهر . األفضل

تعبيرا عن سعى اإلنسان لتجسيد تطلعاته السياسية المثالية فى الواقع، أى فى النظم 

  .لتنظيمات السياسيةالسياسية والقيادة السياسية والسلوك السياسى، وا

واالنطالق من الواقع والتجريب، ومحاولة التقريب بين الفكر السياسى والحياة 

السياسية كان يعنى االقتناع بأن تحسين الحياة السياسية رهن بفهم حقائقها واستكشاف 

على نحو وضعى، أى بجهد االنسان ذاته ومحاوالته فى " قوانينها"بواطنها واكتشاف 

من هنا بدأ التحول من األسطورة . ل الفهم، وليس فقط كما يتمنى أو يتصورالبحث من أج

..) مع الفوارق(الى النظرية، وصارت السياسة علماً  موضوعيا كعلوم الطبيعة والمجتمع 

وتطورت الجهود البحثية فأنتجت النظريات وقدمن المناهج وطورت األدوات التى أضفت 

  .Disciplineتقال، وصار نظاما علميا على علم السياسة ذاتيته، فأصبح مس

بمثاليات أفالطون الى الصبغة العلمية الوضعية، ) م. ق٣٢٢- ٣٨٤(فقد قدم أرسطو 

. حين لجأ الى المشاهدة واالستقراء كمنهج فى فهم الواقع السياسى الكتشاف قوانين حركته

ه، عاريا، الواقع السياسى كما يرا) ١٥٢٧- ١٤٦٩(وفى العصر الحديث، وصف ميكافيللى 

وانتهازيا، ثم طرح جان بودان فكرة أن أفضل طريق لتحسين الواقع السياسى هو العيش 

ضرورى لفهم الواقع ) والقوانين(فى مؤسسات، ضمن دولة، ورأى أن فهم هذه المؤسسات 

  . السياسى وتحسينه

  بزيادة وتنوع النظريات وتقدم مناهج البحث وأدواته)Discipline (وتطور العلم.. 

وشهد الطفرة الكبرى فى القرن الماضى بظهور البحوث األمبريقية وتقدم التجريب تقدما 

  .حرية الحياة" قوانين"هائال، وتحقيق قدر أكبر من الدقة والثبات فى مقوالت علم السياسة و

   

  الغرض من الدراسة ونوع البحث

و أيضا يختلف الغرض عن األهداف، فاألول أكثر كلية وعمومية من اآلخر، وه

 .أكثر دينامية وعرضة للتغير

هو التحقق من وجوده " االغتراب السياسى بين الشباب"فقد يكون غرضى من دراسة 

أصالً، أو تحديد حجمه وطبيعته وأسبابه، أو استكشاف تطوراته المحتملة واقتراح طرق 

  .لمعالجته
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الغرض أما األهداف فهى أغراض موقوتة أو ناقصة، تتكامل لتساعد على تحقق 

 .الرئيسى والعام

ل ا فى هذا المث- ففى حالة التصدى لدراسة االغتراب السياسى بين الشباب

 بغرض التحقق من وجوده، فإنه من المحتمل أن يضع الباحث عدة أهداف -االفتراضى

حسب (االغتراب بين الشرائح الفرعية للشباب : جزئية وناقصة موضوعيا أو زمنيا، مثل

  .نوعية، أو المرتبطة بالبيئة االجتماعية واالقتصادية، أو ال)السن مثالً

كذلك، فإن غرض الدراسة يستدعى نوعاً ما من البحث ، البحث االستطالعى أو 

فى حالة الغرض األول من المثال السابق، والبحث الوصفى ) Explorative(االستكشافى 

)Descriptive ( للغرض الثانى، والبحث التفسيرىExplanatoryتنبؤى  وال

Predictiveوإذا كان البحث وسيلة تخدم الغرض من الدراسة، وكان .  فى الغرض الثالث

بحسب قدرات الباحث ورغباته وأهدافه، وبحسب (من المحتمل تعدد وتشابك األغراض 

فإن البحث قد يكون مركبا أيضا، وإن لم يكن من الضرورى أن ..) طبيعة الموضوع

فيساعد على استكشاف الواقع أو الموضوع، وعلى تكون كل البحوث شاملة جامعة، 

وصفه بالدقة والتنوع المطلوبين، وعلى تفسير حركته واكتشاف قوانينها، والتنبؤ بمسارها 

ومرة أخرى، ال أظن أن المفاضلة واجبة بين أنواع . أو اقتراح طرق للتحكم فى مسارها

 الدراسة إنما يكون البحث، ألن نوع البحث يتحدد بعد تحديد غرضه، وتحديد غرض

األستاذ المشرف أو الجهة الراعية (تقديريا للباحث وحده، أو بالتوافق بينه وبين المشرف 

  ).للدراسة

المهمة فى كل األحوال، أن يسأل الباحث نفسه، ويتساءل مع اآلخرين والمعنيين 

ذى ؟ وما ال٤بأمره وأمر دراساته، لماذا  أتصدى لدراسة موضوع ما أو ظاهرة معينة

 أسعى الى تحقيقه؟

                                           
لماذا أقوم بالبحث العلمى فى الشئون السياسية :   وأظن أن هذا السؤال سيأتى تاليا لسؤال مبدئى هو٤

ظيفى والتطور المهنى ومروراً بتحقيق  كثيرة، بداية من الترقى الو-المشروعة– واإلجابات ..أصالً؟

  .أغراض غير مباشرة وحياتية أخرى وحتى الرغبة فى تحسين الواقع السياسى أو توجيه حركته
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  ضلة السجني ونظرية املباريات مع- ٥

تصور أن أحد حاالت الفساد تم اكتشافها، وألقت الشرطة القبض على شخصين 

وظف عام تشك النيابة فى أن هناك جريمة رشوة تتم، وبتفتيش موقع مجالسين أمام 

من الشخصين، وجدت مبلغا من المال فى جيب الموظف، ومطواة فى جيب كل " الجريمة"

ونفى الموظف تهمة الرشوة ولم تجد النيابة دليالً على قيامه بها، فأحالته الى المدعى العام 

االشتراكى للتحقيق، أما الشخصان فتم وضع كل منهما فى زنزانة منفصلة أثناء فترة 

حيازة سالح "ولم تجد النيابة دليالً لديها فى مواجهة الشخصين إال على تهمة . التحقيق

 عدة خيارات، -، وكانت عقوبتها الحبس سنة، وعرضت على كل منهما منفرداً"أبيض

سعيا منها للحصول على دليل الجريمة الرشوة، ومحاكمة الموظف العام المشكوك فيه، 

  ):بفرض أنها سلمية من حيث عقوبتها القانونية(وهذه االختيارات هى 

  فى حالة تخيير أيا من المتهمان،: أوال

 ،..مالكماهو بحوزة الموظف الذى  وأن المال ،عترفت بقيامكما بالرشوة إذا ا-١

فسوف نخلى سبيلك وتصبح شاهداً على زميلك الذى يتحمل العقوبة وحده وهى عشر 

  ".إحراز السالح األبيض"سنوات، ونتغاضى عن 

  .عشرة أعوامأنت  إذا اعترف زميلك بما سبق فسنخلى سبيله وتسجن -٢

  

  لة تخيير األثنين معا،أما فى حا: ثانيا

  . إذا اعترفتما بالجريمة يصدر ضدكما حكم مخفف بالسجن ثالث سنوات-٣

إذا لم يعترف أى منكما، فكل منكما سيتم حبسه ستة أشهر لجنحة إحراز سالح -٤

  .أبيض

  :ألنه، ..أال ترى أن كالً منهما فى معضلة حقيقية

الذى أصبح فى موقف ، "الشخص اآلخر"من ناحية يرتبط مصيره بما يفعله  

  معه،" خصومة"

  وأنه ال يستطيع االتصال به أو الوثوق فى سلوكه من ناحية أخرى، 

  . Prisoner’s Dilemma، "معضلة السجين"وبالتالى أصبح لدينا 

فى هذه السياق، فإن كل االحتماالت واردة للطرفين، ويصبح من الضرورى البحث 

د النتائج المترتبة على كل منها فيما يشبه المباراة فى خياراتهما الممكنة والمحتملة، وتحدي

Game Theory   .  
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وألن التأثيرات المتبادلة بين  أطراف هذا الصراع أو الخصومة كثيفة، يصعب فك 

  .عناصرها والوقوف بها عند نتيجة يقينية

  :ففى المثال السابق، من المحتمل أن تأخذ المباراة بين السجينين أشكاالً تالية

، التى يكسب فيها طرف ما يخسره اآلخر،  zero-Sumالمباراة الصفرية : أوال

فيعترف أحدهما بجناية الرشوة، ويعفى من الجنحة ويطلق سراحه تماماً، بينما يحاكم 

هذه اآلخر ويتبع اآلخر بجريمتين وحده، وال يعلم أى منهما موقف اآلخر، ومن سيسبق 

  ؟االستراتيجية

   

 وأ، حين ال تكون نجاة أحدهما كاملة non-zero sumفرية المباراة الالص: ثانيا

 بل ،ما وهو إطالق سراحهاه معاساب اآلخر، وإنما ينجو كالهما بقدر أقل مما يريدحعلى 

  .سيتم حبسهما لجنحة إحراز السالح األبيض لمدة ستة أشهرفى هذا الوضع 

   

من فى الخالص مها العقل تكحتّأن مصلحته التى ُي" الخصمين"وسوف يدرك كال 

، ولكن حيرته تكمن ..التام واالعتراف الكامل على خصمه وتحميله الخسارة كلها وحده

 ،فى حقيقة أنه إذا فكر خصمه بنفس العقالنية فسوف يخسران معاً، ولن يخلى سبيل أيهما

  .)ثالث سنوات(يصدر ضدهما حكم مخفف وبالتالى يكون أيهما شاهداً على اآلخر، لن و

 له  سيحقق أكبر مكسبأحد األطراف فقطع المنطق العقالنى من جانب أى أن إتبا

 األطراف األخرى عقالنية أيضا، فلن يستطيع أى منها تإذا أصبحف، وأكبر خسارة لآلخر

  . تعظيم مكاسبه على النحو الذى يريد

، "موقف مشترك"وحتى إذا أمكن االتصال بينهم وإجراء المحادثات والتفاوض على 

  ..فى بعضهم البعض" لخصوما"فلن يثق 

، حيث سيصدر بحقهما حكم وإذا فعلوا  فلن يحقق أى منهم كل مكاسبه المرغوبة

  .بالحبس ثالث سنوات

وكثير من المواقف السياسية يشبه وضع المباراة، ويقبل بحثه على هدى حسابات 

لعمال نظرية المباريات، مثل مفاوضات وقف إطالق النار، مفاوضات تعديل األجور بين ا

، الى غير تلك المواقف التى تتسم ..وصاحب العمل، ضبط التسلح ونزع األسلحة

لصيقا ) CBMs(بالمعضلة والغموض، حتى أصبح السعى فى إجراءات بناء الثقة 

  .بمواقف المباريات وواقع معضلة السجين
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وألن نظرية المباريات ذات أصل حسابى من بعدين هما الموجب والسالب، فإن 

الت الناتجة عن إعادة فكها وتركيبها ستظل محدودة، وربما قاصرة عن فهم ما االحتما

  .قدمهايمكن أن تالتى " االستراتيجيات"عداها من سلوك غير وارد فى إطارها، أو خارج 

ومع ذلك، فقد راجت نظرية المباريات على أوسع نطاق متصور حتى اليوم، 

ال سيما المهتمين بجوانب التنبؤ والتحكم وأصبحت أكثر شهرة وألفة من جانب السياسيين، 

 . فى السلوك السياسى، وحساب عوائده

  )مناقشة مفتوحة.. فهل تالئمك هذه النظرية فى دراسة موضوع بحث يهمك؟(
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  التضاد البناء - ٦

  .كل شئ ناقص، ألن له حدوده..

ة دائما متغيرة فالعلم ال يكتمل عند أحد، والحياة ال تمتد أبداً ألحد، والحياة االجتماعي

فله نقيضه الذى يبدأ عندما تنتهى حدود " حدوده"وألن لكل شئ . وحقائقها بالتالى نسبية

وفى علم الحركة، فإن لكل فعل رد فعل مساو له فى القوة ومضاد له فى . الشئ األصلى

  .االتجاه

  :وهكذا نستطيع القول بأن

  !لمن اعتبر، والبينّة ..والضد بالضد يظهر..الشئ بالشئ يذكر، ..

  

  :الحظ ثالثة أمورنإذا تأملنا ذلك جيدا ربما 

أولها، أن إثبات وجود الشئ قد يكون بإثبات بنقيضه أو مخالفته كله أو إثبات عدم 

فمثال لن يكون السائل ماءاً إذا احتوت نواته على ذرتين . وجود عناصره الجوهرية

ة الظواهر المادية والظواهر ومع الفوارق العضوية بين طبيع. هيدروجين وذرة أكسجين

االجتماعية، وأهمها النسبية التى تطبع العلوم االجتماعية ككل، فإنه يمكن إعمال تلك اآللية 

فى اإلثبات على نظام سياسى يخلو من تداول السلطة سلميا وال يمكن  الشعب من اختيار 

  .حكامه فنصفه بأنه سلطوى أو استبدادى

ى العلوم االجتماعية يتبع تلك اآللية فى اإلثبات والكثير من البحوث الحديثة ف

ودراسة الفروض واختبارها، وال سيما تلك البحوث التى ترتكز على مؤشرات إجرائية 

وملموسة، كمؤشرات حالة سوق النقد والمال التى تنطلق من افتراض أن عدم انخفاض 

التبادلية للعملة هو فى سعر العملة دليل على استقرارها وثبات قوتها، وأن زيادة القيمة 

كذلك، فقد تعتمد دراسات الشرعية على . الحقيقة انخفاض فى قيمة العمالت األخرى

قياسات الشعبية، فنرى أن حكومة أو قائداً ما يحتفظ بمستوى شعبيته لدى الرأى العام من 

التدهور فيحافظ بذلك على مستوى شرعيته، وأن الحاكم الذى تنخفض شعبيته يواجه فى 

هكذا، فقد نقول أن شيئا ما مقبول طالما لم يرفضه أحد، . لحقيقة بقدر من أزمة الشرعيةا

وأن القرار السياسى شرعى إذا لم ترفضه  األغلبية،طبعاً مع إدراكنا لنسبية الشرعية 

والمشروعية، وأن اإلطار المحلى لهما قد ال يكون أخالقياً فى اإلطار اإلنسانى العالمى، 

  .شرعية السياسية وتوافر الشعبية لحكام الكيان الصهيونىكحالة معنى ال
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المعنى الثانى آللية التضاد البناء هو أن االختالف بين الظواهر والحاالت المتناقضة 

  قد يكون فى النوع كما قد يكون فى الدرجة

 فقد يكون االختالف فى النوع هو األهم واألغلب، كاختالف بين الحيوان والجماد ..

عة، أو االختالف بين النظام الملكى والنظام الجمهورى فى السياسة، حيث تختلف فى الطبي

بالوراثة بين األقرب من الذكور، أو التوافق (طريقة تولى الحكم بالوارثة بكل درجاتها 

عن ..) القبائل والعائالت على شخص الحاكم، أو لألكبر سنا بين جميع األبناء واألخوة

على درجتين، بواسطة مجمع ) مباشر(خاب بكل تنويعاتها أيضا طريقة تولى الحكم باالنت

  .انتخابى، باالختيار

هنا يختلف التوريث عن التولية، فاألول انتقاء فردى منحاز والثانى انتقاء جماعى 

  .٥متكافئ، ذلك معنى االنتخاب فى الحياة السياسية

دما يكون أكثر من وكثيراً ما نجد االختالف فى الدرجة يقود الى اختالف النوع عن

فمثال، تحتاج كل النظم . المحتمل، فينقلب الشئ الى ضده، واألصل للشئ وضده واحد

 وليس النظام Order(السياسية الى قدرات أمنية للوفاء بمتطلبات وظيفة حفظ النظام 

ولكن دور ونطاق عمل المؤسسات األمنية قد يأخذنا الى  الدولة البوليسية إذا زاد ) الحاكم

  .المطلوبعن 

بعبارة أخرى، فإن األشياء المتضادة بسبب التطرف فى درجة اختالفها عن األصل 

العام قد تقود لبعضها البعض، ونتحول الى ظاهرة مركبة، تدور فى حلقة مفرغة، فيما 

يشبه تضاد وتدافع الرياح وقت اإلعصار، وال ينتهى إال بإنكسار متتال ومتبادل فى قوة 

  . الرياح المتصادمة

وربما تساعد هذه  النظرة على تأمل تركيبات إصطالحية ذات ثقل فى البحوث 

السياسية وشعبية فى استخدامها، مثل عسكرة  السياسة وتسييس العسكريين، بيرقراطية 

الدولة ودولة البيرقراطية، فساد اإلدارة وإدارة الفساد، أزمة المجتمع ومجتمع األزمة، فكر 

  ..الفقر وفقر الفكر

، وتحليل العالقة بين الصياغة ..قات لعصف الذهن ومناقشة تركيبات أخرىتطبي(

  )اللغوية والمعانى والدالالت

والمعنى الثالث الكامن فى آلية التضاد بين الظواهر وطبائعها ومسمياتها هو 

  ..االستشراف

                                           
  .ملكية-  ونرى حكاما يورثون جمهوريات، فازدهرت الجمهو٥
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فطالما رأينا أن التغير قد ياتى أحيانا من خالل انقالب الشئ الى نقيضه فسيصبح ..

كنا استشراف احتماالت تحرك الظاهرة إذا أصيبت بالتطرف وبلغ احتواءها المدى، مم

كأن نتوقع بروز حركات رفض جماعى فى مناخ شديد التسلطية، أو تمرد ضد قهر غير 

محتمل، أو انتشار حالة االغتراب والالمباالة فى غيبة الشعور بالحريات األساسية 

 وسيطة تؤثر فى تحقق ذلك االنقالب فى حالة ما قد تكون هناك بالطبع عوامل. للمواطن

إذا بلغت التطرف من عدمه، وذلك بسبب تعقد الظواهر االجتماعية وتشابك أبعادها، فال 

فعلى سبيل المثال . تكون عالقاتها ببعضها البعض بسيطة أو خطية وإنما مركبة ومتبادلة

قدراته فى الحصول على قد يستمر المرء فى حالة اغتراب سياسى برغم تحسن ظروفه و

حقوقه األساسية ونجاحه فى االنخراط بالحياة العامة، فى حين نجد آخرين نشطاء سياسياً 

هناك عوامل عديدة تفعل فعلها فى . ومشاركين برغم الشعور بعدم العدالة أو تكافؤ الفرص

ا ومع ذلك فإذا استطعن. المنطقة ما بين الظروف الموضوعية للفرد وسلوكه السياسى

مع بقاء :  وتأثيرها فسوف نستطيع توقع أنهIntermediaryتحديد هذه العوامل الوسيطة 

العوامل األخرى على حالها، تميل الحاالت المتطرفة من الظواهر السياسية الى التحول 

  .للنقيض

مناقشة عصف ذهن لتمحيص المقولة، واستقراء حاالت مثل سقوط نظم شمولية ثم (

  ..). ومطالب بالديمقراطية، ودوران القوى العظمىبروز سياسات إصالحية

  

خالصة األمر، إذن أن استحضار المعانى المضادة لما فى الذهن قد يكون آلية 

ذ تتيح استجالء المعنى بتنقيته من شوائبه التى تناقض جوهره، ويذكرنا إ، للتفكير البناء

 الظاهرة ذاتها، وأن غياب بأن كثرة وحدة التناقضات داخل الظاهرة قد تقود الى تحول فى

العرض قد يكون دليالً على عدم وجود المرض، أو أن التقييم السلبى ألمر أو واقع 

سياسى ما يحتاج الى مؤشرات لتحديد مرجعية التقييم ووصف ما هو ايجابى حتى نقيس 

فعلى سبيل المثال، ال يجوز أن نخلص الى أن حكومة ما تتصف بعدم . عليه ما نظنه سلبيا

هنا . الستقرار دون أن يكون لدينا مقياس مقبول لما هو  االستقرار فى الحكومة أصالًا

 .نستطيع أن نمارس آلية التضاد البناء
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  التفكري العلمى واملنهج العلمى - ٧

   ماذا يعنى ذلك؟..هل تقول أحيانا أن فالناً يفكر بشكل علمى؟

 ال تجدها إال بين الباحثين هل المقصود أنه  يستخدم مفردات ومصطلحات أكاديمية

  ؟،المتخصصين

  ،)makes sanse(وال تستطيع إال قبوله أو على األقل استساغته " مقنع"أم أن كالمه 

  لدالالت؟إبرازه للمعانى وصياغته لأو أنك تتفق مع طريقة بحثه عن الحقائق و

  

ت يكون علميا كلما كان قريبا من منظومة الصفا) والحديث(أظن أن التفكير ..

  :التالية
 

  دعم ببياناتأوال، أن يرتكز على حقائق وُي

  وإنما تكون له شواهد،فالتفكير العلمى ال يسبح فى فراغ، وليس كالخيال األدبى مثالً

ولكن هذه الصفة شرط ضرورى وليس كافيا ألن يكون . الخالصات والمقوالتمن 

ديدة وطرح بيانات هائلة فحتى إذا قام شخص بسرد حقائق وفصل وقائع ع. علميا" الكالم"

  .قاًثعلميا، ولكنه ربما يكون أرشيفاً مو" كالمه"فليس بذلك وحده يكون  

   

 ثانيا، أن يطرح تساؤالت

الى فى النهاية فالمنهج العلمى وسيلة أو طريق يسلكه المرء الذى يريد أن يصل 

  .، وبدون هدف ال يكون السير إال تخبطا وحركة عشوائية..محطة ما

كوضع أى كالم فى صيغة تبدأ بكلمة استفهام (ليس شكلها د بالتساؤالت المقصوو

 "شئ أو أشياء"أن يكون هناك ، وإنما موضوعها وداللتها، أى )وتنتهى بعالمة االستفهام

يسعى الباحث لمعرفتها أو اختبارها أو تحقيقها، وهو ما يعنى ضمنيا أن موضوع هذه 

  . ماالتساؤالت جدير بالدراسة، أى هام بشكل

يستطيع المرء أن يدرس أو يتصدى لدراسة أى شئ وكل شئ فى الظواهر 

االجتماعية، وأن يتوجه صوب أى مجتمع لبحث شئونه وأوضاعه، ولكنه مطالب فى كل 

، وأن يحاول إقناعنا بأهميته، قبل أن "لماذا يدرس ما يدرس"األحوال أن يوضح لنا 

  .يستعرض نتائج بحثه
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فإن مية، ألسباب ذاتية ومجتمعية، ولكن فى نفس الوقت قد نختلف حول درجة األه

. البحث فى موضوع أو أمر ال يراه أحد مهما سوى كاتبه يصعب اعتباره بحثا علميا

  :فالعلوم االجتماعية، ومنها علم السياسة، هى اجتماعية بمعنيين معاً

  على سلوك األفراد والجماعاتتقوم فهى اجتماعية ألنها 

، فيقوم الناس باإلطالع ة اجتماعيتيا ألنها تلبى حاجة أو اهتماماوهى اجتماعية ثان

  . عليها والتعامل مع ما فيها على نحو ما

قد يكون الموضوع هاما لعدد قليل أو كثير، وقد يكون غير هام باألمس لكنه أصبح و

كل  يجوز .."سابقا لعصره"اكتشفه الناس متأخرين قليالً، أو كان الباحث  وأهاماً اليوم، 

  .، ولكنه فى كل األحوال مطالب بأن يوضح لنا أهمية موضوع بحثه..هذا

، وعادة ارتهث، وتتم استيتنبه عندما )أو الجمهور (نتيجة يصل إليها المرء" األهمية"و

فى مضمونها، (هذه التساؤالت تكون وعندما من خالل طرح تساؤالت، ما يكون ذلك 

لى إحداث حالة التنبه هذه، وإثارة شغف القارئ قادرة ع..) توقيت إثارتها، طريقة طرحها

  :وإال صدقت مقولة أو المستمع لمعرفة اإلجابات

"  if new, not true; if  true, not new" 

  

، وهذه اإلجابة قد تتعلق بالسؤال "إجابة ناقصة"البحثى هو فى الحقيقة " التساؤل"و

التنبؤ بمسارها والتحكم فيها أو محاولة ) لماذا؟(أو تفسيرها ) ماذا؟(حول الظاهرة 

، فإذا عرفت المسارات المحتملة للظاهرة والعوامل التى تؤثر فى هذه المسارات )..كيف؟(

  .استطعت تحديد أين تتدخل ومتى وكيف لتحقيق تغيير معين فى المسار

ن فى وجود داع للمفاضلة بين األسئلة البحثية، فلكل أهمية ما، ترتبط ظأ وال

وقد يكون مجرد التاريخ والرصد هاماً .  فى نظر الباحث والمجتمعبموضوع الدراسة

  .لباحثين مهتمين بالتفسير، وهكذا

  

  "منهجا"ثالثا، يكون التفكير علميا كلما أتبع 

فال يكفى أن يعتمد على بيانات، أو يكون موضوع البيانات هاماً، ولكنه يحتاج أن 

دالل وربط المقدمات بالنتائج حتى يثق فى االستما تسهل منهجاً، أى له طريقة له يكون 

الناس به، ثم يتأملوا سالمة االستدالل ومضمون النتائج، حتى إن اختلفت مواقفهم فى 

  .التعامل مع هذه النتائج
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نا نقول أيضا نقلنا سابقاً أن العبرة فى المنهج ليست بالتصريح به وإنما بتطبيقه، ولك

 نثق فى نتائجه أننا سوأب أن تعتبره علمياً، أن المنهج الذى ال يفهمه سوى صاحبه يصع

  .بال تساؤل

فالبحث الذى يسهب مثالً فى شرح نظام الحكم فى دولة ما ثم يرصد السلوك 

التصويتى لممثل هذه الدولة فى مجلس األمن دون أن يوضح العالقة بين األمرين وكيف 

صعب أن نثق فى ، وي"علمى"يؤثر أحدهما فى اآلخر، يصعب أن يكون بحثا له منهج 

. نتائجه أو نقتنع بأن نظام الحكم يؤثر على السلوك التصويتى فى مجلس األمن أصالً

ولكن عندما يطرح الباحث تصوراً للعوامل الوسيطة، أو اآلليات التى تنقل تأثير نظام 

فسوف نستطيع أن نفهم كيف وصل لنتائجه، ثم ) أو العكس(الحكم على السلوك التصويتى 

لف فى دقة قد نختأو ) لعدم واقعيته أو محدودية ثباته(فى سالمة تصوره قد نختلف 

  ).Verifiableعنصر الثقة، والقابلية للتحقيق (وسالمة النتائج 

  

أظن أن هذه السمات الثالث العامة تخدم بعضها البعض، فالتفكير العلمى الذى يتبع 

دراسة، وهو فى كل ذلك منهجاً، ينبغى أن يطرح موضوعاً هاماً وتساؤالت جديرة بال

  .يحتاج الى بيانات ومعلومات إلجراء البحث ذاته
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  مكونات املشروع البحثى - ٨

بداية أرى أن المشروع البحثى عمل ذاتى يحمل بصمة صاحبه، وإن كان يتم على 

  ..ضوء قواعد مستقرة وتقاليد مرعية

ن األخير جامع لهذا فال أظن أن أحداً يستطيع إعداد مشروع بحثى ألحد، وإال كا

  .بيانات على األرجح، أو كان األول يختبر قدرات األخير أو يدربه

" بنائية"وليست " معمارية"ذلك أن عملية صياغة المشروع البحثى ذات طبيعة 

فى هذه العملية، ألنها تشتمل على مراحل " ذاتية"فحسب، فهناك وجهات نظر ورؤى وقيم  

ى تحتمل العديد من اإلجابات، وبالتالى يجب أن يكون تثير كل منها عدداً من األسئلة الت

  .الباحث واعيا باإلجابات التى يقدمها

فى إعداد هيكل " المتوارثة"األقسام /وفيما يلى أفكار نقدية حول بعض المكونات

المشروع، دون أن تعنى ترتيبا أو نمطا مثاليا بذاته، وإنما هى للتأمل والتفكير النقدى 

  .أيضا

  ..)الموضوع( الفكرة -أ

، تصلح أن تكون نواة لحظة عمل، وهذه الفكرة فكرةالمشروع البحثى هو بمثابة 

، )وهنا تظهر القواعد العلمية فى التفكير(تتبلور من خالل اإلجابة على عدد من األسئلة 

  :من أهمها

 ..)ظاهرة، أحداث، قضية(ما هو الموضوع المطروح للدراسة؟  )١(

 ..) لشرح ظواهر، لتقديم بدائلفى تطوير العلم،(ما أهميته؟  )٢(

ماذا سأدرس فيه؟، أى ما هى التساؤالت التى أسعى لمعالجتها أو المقوالت  )٣(

ولكى تتضح أهمية تلك التساؤالت والمقوالت، . النظرية التى أحاول اختبارها

 على أنها لم تعالج من قبل، أو عولجت وفى حاجة الى لليحتاج الباحث أن يد

 قسما الستعراض الدراسات السابقة، من هذه فردنُادة ما ، ولهذا ع..إعادة نظر

 .الزاوية المنهجية وليس مجرد استكماال للشكل، كما سيلى الحقا

  لماذا أدرسه؟ )٤(

الجهة /الباحثين/ولكونه فكرة، فإن المشروع البحثى يحمل من السمات الذاتية للباحث

  . منطلقاتهالراعية، دون إخالل بأسس وتقاليد البحث العمى أو تناقض مع

ال أتصور، مثال، أن يقترح باحث إجراء دراسة موضوع ما، أو أبعاد معينة فيه، ثم ف

يتقدم بمقترحه إلقراره، أو أبعاد معينة فيه، ثم يتقدم بمقترحه إلقراره لدى الجهة الراعية 
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بفرض بعد جديد ) غير الباحث ومشرفه المباشر مثال(فيقوم شخص آخر ..) سمنار مثال(

ع آخر، دون تفاهم واقتناع من جانب الباحث، وكأنه جامع بيانات ال يدرى لماذا أو موضو

  . يدرس ما سيدرس

 صحح ما ينحرفيب ما هو خطأ ويصو) مؤسسة وأ اً،أستاذ(صحيح أن المشرف 

له أن يلغى إرادته  ، لكنه ال يحل محل الباحث، وليس..)فى المنهج وأسلوب التحليل(

ف وقبل الباحث كرها ال طوعاً فإن القليل فقط هو ما سوف واختياره، وإذا فعل المشر

  . نتوقعه وربما نراه فى هذا البحث

ى سبيل المثال، قد يقترح باحث دراسة سلوك المرأة فى االنتخابات، ثم يفرض لفع

 ليشمل -  أو باألحرى يدرس موضوعاً آخراً- عليه شخص آخر أن يوسع موضوعه

ياسية أو الديمقراطية داخل األحزاب السياسية، دون أن دستورية قانون مباشرة الحقوق الس

يوضح عالقة هذا أو ذاك بموضوع البحث، أو دون االتفاق مع الباحث على أهمية هذه 

  .العالقة

 جمع بياناته -  كرها ال طوعا أيضا-ومثال آخر، حين يفرض البعض على الباحث

تها الحتياجاته المعلوماتية لمعالجة دون اقتناع الباحث بمالءم) ميدانية مثال(بطريقة معينة 

وإذا ما حدث . ما يطرحه من تساؤالت، أو دون قدرة الباحث على إجراء البحث عمليا

، أو ينحرف فى توظيف البيانات ..ذلك، فربما يتعثر الباحث فى بحثه، وهو ما نراه كثيرا

هى فى الحقيقة  "رسالة علمية"جد نأكثر، حين المرء بطريقة منهجية سليمة وهو ما يراه 

يمكن فكها تماما وإعادة تركيبها بطريقة مجموعة من األوراق غير المترابطة، والتى 

  . بال عصب أو عقلتظل عشوائية التركيبف،  دون أن ندرك الفرق والداللةمغايرة

   

  ستعراض الدراسات السابقة ا- ب

 الفكرية، المنطلقات(يف سأدرس الموضوع؟، أين اإلطار النظرى بمعناه الواسع ك

  ..)النظريات، التساؤالت، ومنهج التعامل معها، ومصادر البيانات الالزمة

   

  إعداد خطة الدراسة -ج

الى هنا، يمكن الحديث عن فكرة أو مشروع بحثى فإذا بدأ المرء يتحسس خطاه 

وخطوة . ويسير الى األمام للشروع فى إجراء البحث، دخل مرحلة إعداد خطة الدراسة

 مشروع البحث الى خطة الدراسة قد تتمثل فى قبول المشرف أو المؤسسة االنتقال من
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رعاية المشروع أو الموافقة على إجرائه، أو فى اقتناع الباحث ذاته بإمكانية إجراء البحث 

  ..)كمن يستكشف مدى توافر البيانات مثالً، أو يتأكد من وجود فريق البحث الالزم(

  

عنى أن الباحث قد بدأ العمل فعالً حيث يكون قد واالنتقال بالمشروع الى الخطة، ي

  .حدد ماذا سيفعل، وكيف؟، ومتى؟

  :، يحدد فيها الباحث)work plan (ولهذا فخطة الدراسة هى فى الحقيقة خطة عمل

  ،..)األبواب، الفصول، المباحث(مكونات الموضوع أو أبعاده بالتفصيل  - 

  مصادر البيانات - 

  )استبيان، مقابالت. .بحث مكتبى، ميدانى(طريق جمعها  - 

  والمدى الزمنى لموضوع الدراسة - 

  ..ومراحل إجراء البحث - 

  

، كما أنه ميكانيكيةبهذا المعنى، فإن تحول المشروع الى خطة دراسة مسألة غير 

  .آلية وليس شكالً

، قد ينصرف الباحث عن الموضوع تماما، الى غيره أو الى أجل ناحية أولىفمن 

، أو يتوقع عجزاً ثالًإقناع الجهة الراعية برعاية المشروع مالحق، وذلك عندما يعجز عن 

  .الى غير ذلك من األسباب الشخصية أو العملية.. فى الحصول على البيانات الالزمة

 عند تحويله الًليقبل أن الباحث الرشيد هو الذى يعيد النظر فى المشروع ويقف 

عالجها، حتى ال يهدر يسير فى إجرائها إذا استشرف صعوبات يعجز عن  وألخطة 

  ..موارده من الجهد والوقت والتكلفة

لة ذاتية، وإن كانت على أرضية موضوعية، أمس" درجة الصعوبة"صحيح أن تحديد 

صحيح أيضا أن خطة العمل غير القابلة إال أنه له نفس أطول من آخرين،  وأن البعض

  .لالتباع والتطبيق، أولى أال تتبع

األكاديمى، الذى يعين الباحث على التحقق من " المشرف"وأتصور أنه هنا يأتى دور 

قدراته على إجراء البحث، واستكشاف الصعوبات المحتملة على مناقشة إمكانيات التعامل 

  .خطة الدراسة" شكل"معها وعالجها، وليس مجرد استيفاء 

الجهة العلمية "و" األستاذ المشرف"فى هذا السياق هو " المشرف"وأتصور أيضا أن 

  .معا" لراعيةا
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، فإن فهم عملية تحول المشروع الى خطة عمل يشير الى أن الشكل ناحية ثانيةومن 

  .ضع لخدمة الغرض، وليس العكسقد ُو

فعلى سبيل المثال، قد يغرق البعض أو يستغرق فى استعراض دراسات كثيرة فى 

قة بموضوع  عال- لبعضها على األقل-  السابقة من المشروع دون أن يكون" األدبيات"قسم 

أما إذا نظرنا للشكل كوسيلة فسوف نفرد قسما لألدبيات . البحث، لمجرد استيفاء الشكل

السابقة نعالج فيه إسهامات دراسات معينة فيما يتعلق بموضوع البحث، ونبين ما إذا 

، وما ؟ليهاإطرحت ذات التساؤالت مثال؟، وكيف عالجتها؟، وماهى النتائج التى توصلت 

  ..يقة البحث سليمة أو المنهج مالئما أو النتائج ساريةإذا كانت طر

وال أظن أن الباحث هو الذى يحدد وحده الحاالت التى يراجعها من الدراسات 

سمنار الرسائل "األستاذ المشرف، والجهة الراعية، فيما يقوم به (السابقة، وإنما يعينه 

  .معارفهمصادر يكون عشوائيا فى إال و") مثال

   

  .، فإن خطة الدراسة ليست هى محتويات الدراسة ثالثةناحيةومن 

أو  " فهرست"فالمحتويات تذكر عندما تنتهى الدراسة، فتوثق ويتم حصر مكوناتها فى 

، ولكن الخطة سوف تظل دينامية وقابلة للتعديل حتى يتم إنجاز العمل، فتحرر "محتويات"

  ..النتائج فى شكل رسالة أو كتاب مثال

ل، قد يشرع باحث فى بلورة فكرة بحثية حول تأثير فعلى سبيل المثا

على القرار السياسى، ثم يطورها الى خطة عمل، وينوى جمع " المنح األجنبية/المساعدات"

ثم يتوقف فى منتصف ..) كالسجالت، محاضر اجتماعات(بيانات من مصادر رسمية 

لكنه ..) ت، واالستبيانكالمقابال(الطريق ألسباب عملية، فيتجه الى المصادر غير الرسمية 

سيكون مطالبا فى إعادة النظر فى خطة الدراسة على ضوء هذا التغير فى مصادر 

  ..البيانات وتأثيراته على مكونات الدراسة وأبعاد الموضوع ومنهجية البحث

  

  )احتماالت أخرى لتعديل خطة الدراسة وأسبابه: مناقشة عصف ذهن حول(
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   إجابات سهلة ألسئلة صعبة-ج

له منهج، وأن المنهج طريقة للسعى الى اكتشاف  ذا اتفقنا على أن التفكير العلمىإ

الحقيقة، وأن االعتبارات الذاتية والبصمة الشخصية للباحث فى مشروع البحث أمر 

  .طبيعى، وأن المشروع يتحول الى خطة عمل، وليس هو خطة العمل أو الدراسة
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   والشكل السياسى بني اهليكل"التقرير"معمار  - ٩

أظن أن اإلقرار بوجود لمسة ذاتية للباحث على تقريره قول ال يجب أن يتناقص مع 

  .التقاليد األكاديمية والبحثية المستقرة فى الدراسات السياسيةمال إع

فوجود طابع معمارى للتقرير أمر طبيعى ألن معده وكاتبه من البشر، وللبشر أذواق 

م وما ينتجونه من أعمال، ال سيما الفكرية منها وأساليب بالضرورة متنوعة، فى سلوكه

  .كالبحوث والتقارير

ينصرف الى طريقة تركيب الوحدات األولية فى بناء  - فى هذا السياق-  والمعمار

مضامين الكلمات ومعانى (والى ألوانها أيضا ..) العناوين، الفقرات، التقسيم(التقرير 

  .األفكارالمصطلحات والمفردات المستخدمة للتعبير عن 

وكما أن لكل معمارى أسلوبه وذوقه فللباحث طابعه وأسلوبه، حتى وإن تشابهت 

، ..)الخطوط، القواعد الهندسية، الزوايا الجمالية(الوحدات األولية لعمل سائر المعماريين 

بيانات ومعلومات، منطق تحليلى، أدوات لجمع البيانات، (ولعمل سائر الباحثين السياسيين 

  ..). فى البحث والدراسةمناهج وطرق

إذن، فاألصل فى معمار التقارير السياسية هو التنوع، واالستنساخ فى أساليب الكتابة 

  . ممجوج ومستهجنوالتعبير

إال أن احترام الفردية فى البحوث السياسية ال يجب أن يقود الى الفوضى وإنعدام 

ية لتطور البحث المعايير، ألن وجود معايير ومرجعيات وأصول كلها أمور جوهر

  .، وإضفاء الطابع العلمى على البحوث السياسية)Discipline (السياسى باتجاه العلم

  

فى إعداد البحوث والتقارير، وفى " قواعد"يمكن لنا الحديث عن فى هذا السياق، 

فالكتابة العلمية تحكمها أصول مستقرة ومنطق علمى مقبول، أما الكتابة . كتابتها أيضا

  ..).  الشعر- القصة- المقال(ها أصول أخرى وقوالب مألوفة األدبية فل

عادة ما يقود المنطق العلمى فى التحليل السياسى على معالجة األسئلة المفصلية و

  .هيكل الدراسة والتحليلفى  ذلك ..ماذا؟، ولماذا؟ وكيف؟ وأين؟ :التالية

  :تاليةأما الشكل فيتعلق بالكتابة والتحرير، وعادة ما يضم المكونات ال

 العنوان - 

 موضوع الدراسة وأهميته - 

 الدراسات السابقة ونقدها - 
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  واألسئلة البحثية/الفروض - 

 المنهجية وأدوات جمع البيانات وتحليلها - 

 م الدراسةيتقس - 

   البيانات والمعلوماتدرمصا - 

  

 بها، سواء بمعنى أنه ليس يسترشدوال أطن هذا الشكل إال وسيلة ليوظفها الباحث و

ليا يلبى احتياجات كل الباحثين ويتوافق مع جميع الموضوعات البحثية شكال كامال وتفصي

  .ويتناسب أذواق الكتابة لسائر البشر

ألى تقرير " الحد األدنى"وال أعتقد أيضا أننا يجب أن تتعامل مع هذا الشكل باعتباره 

د أو بحث نعتبره علميا، فكثير من روائع البحث السياسى وأمهات الكتب السياسية ال تج

  .فيها هذا الشكل متطابقا مع هيكلها ومحتوياته

  .سواه، وإال فلن نرى ما أراه هو أن ننظر لهذا الشكل من خارجه وال ننحبس بداخله

  

 وليس الشكل هو قرين الحكمة، تماما ،..إن األشكال توضع ووراءها منطق وحكمة

  . وال شئ أكثركأن تقع أيدينا على تقرير مطبوع طباعة فاخرة ويضم عناوين متأنقة،

  

ما من شك فى أن للمنهج العلمى وشكله علة وغاية من ورائه، أرى أنها تدور حول 

، بمعنى أن يكون ممكناً لغيرى أن يكرر اختبار ما Verifiability" القابلية للتحقق"مفهوم 

ربما لفارق خبرة ومعرفة أو (اختبرته، حتى إن توصل لنتائج مغايرة لما توصلت إليه 

 من تشابه النتائج هو تكافؤ -فى ظنى-  فاألهم..). لظروف، أو لخطأ فى التطبيقتباين ا

فإذا لم أستطع قراءة حروف خطاب مكتوب باليد فلن أفهم . الفرص فى التحقق واالختبار

  .ما به أو أستطيع تحليله وتقييمه

) أى رسالة الماجستير أو الدكتوراه مثال(والجوانب الشكلية فى تحرير البحث 

لضمان قابلية البحث للتحقق من سالمة إجراءاته وفق التفكير العلمى  -فى فهمى–ت وضع

، وتحديد منهج البحث قبل ..، واألسئلة قبل األجوبة..مثل وضع المقدمات قبل النتائج(

 وإسناد النتائج الى ،..ب الرأى بما يكفى لفهمهي، وتسب..جمع ورصد البياناتالشروع فى 

  ....) وتوثيق مصادر البيانات،..أدلة مقبولة وكافية
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ات ألن يكون المنهج علميا أراها تدور حول القابلية لالختبار طكل هذه االشترا..

  .والتحقق

 عن نتائج - بواسطتى أو بواسطة غيرى-  ومرة أخرى، قد تسفر إعادة البحث

 ما ، وهذه طبيعة البحوث االجتماعية وطباع كل"جديدة"مغايرة، أو ما سنسميه حينئذ نتائج 

 بل على العكس، فإن المتأمل للفارق بين ،هو إنسانى، وال تضعها خارج نطاق العلمية

سوف ل) Re-Searche" (فى شئ"وكلمة البحث ، )Searcher" (عن شئ"كلمة البحث 

تحمل فى طياتها معنى ) الطبيعيةربما و(يدرك أن البحث العلمى فى الظواهر االجتماعية 

المتغيرات تزاحم الثوابت فى بنية الظواهر اإلنسانية ألن ) -Re(الدوران المستمر 

  .الوضعية

فإن شكل تحرير البحث العلمى نسبى ومرن، ويوضع بطريقة تسمح باختصار، 

المنهج العلمى ، كما أن بالتحقق من وجود موضوعه وسالمة افتراضاته وصحة معلومات

يوظف فعليا وليس فقط لفظياً، واختبار النظريات والتنظير يكون بإعمال مقوالته وليس 

، فإذا استعطت فهم ومناقشة المنهج المستخدم فى رسالة دكتوراه مثال ..فقط بذكر مسمياته

  .دون اإلطالع على المقدمة التى تسمى اإلطار المنهاجى للبحث فأنت أمام أطروحة جيدة

  ).استكشاف منهجية مقاالت وفصول مختارة: كليفات عمليةت(
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   املنهج والثقافة- ١٠

  

   المعانى-المنهج

نحن نعطى لألشياء معانيها، ولكن ذلك ال يعنى الفوضى فى عملية إعطاء المعانى 

 تطرفا أنه من غير الممكن فهم الظاهرة االجتماعية بتنظير - يقول البعض. كسلوك بشرى

، ويبالغون بالقول بأن فهم الناس )الفيزيقية(خدمه لفهم الظاهرة الطبيعية مشابه لما نست

لألشياء عملية فردية وذاتية تماما، فأنها من، وال تكون بالتالى قابلة للتنظير والتجريد ألنها 

  .غير منتظمة

وأرى أنه ال تناقض بين تفسير المعانى والتفسير العلمى، فإذا كان تفسير المعانى 

 ذاتى، يقوم به الفرد والجماعة، ويـتأثرون فيه باللحظة التاريخية والسياق ىماعسلوك اجت

 من التشابه ما بينهم والبداية بشر، - الموضوعى الذى يعيشون فيه، إال أنهم فى النهاية

يكفى ألن تتكرر سلوكياتهم، بما فيها طريقة إضفائهم المعانى، ودراسة المعانى التى 

العمومية (أى فى شكل مقوالت وصياغات تتسم باالنتظام والتواتر يخلقونها دراسة علمية، 

  .وتساعد على فهم السلوك وشرحه، بل والتنبؤ به) والتجريد

فعلى سبيل المثال، قد يشعر األفراد باإلزدحام ألسباب مختلفة وبدرجات متنوعة، 

يراه على وضع قد ال " االزدحام"ويقوم الفرد الذى يوجد وسط  جماعة بإسباغ وصف 

هذا مظهر الذاتية والتفرد فى تحديد . شخص آخر كذلك، ولوكان بجواره، ونفس المكان

  .معنى االزدحام وإسباغه  على موقف ما

بين الشخصين هو ) وهنا نأتى الى التنظير بأسلوب علمى( ولكن القاسم المشترك 

، أى )دحامااألول يرى ازدحاما والثانى ال يرى از(كيفية وصول كل منهما الى قناعته 

نظرة الفرد الى قدرته على التكيف، فإذا شعر بضغوط وقيود بدأ يستحضر معنى 

  .االزدحام، وحدته

م االجتماعى لمن هنا، ربما يحاول المحدثون من العلماء االجتماعيين النظر الى الع

كيف يعرف الناس ما : طرح سؤاال هاما: دوركايم:مثال(على أنه علم تفسير المعانى 

؟ وكيف نفس حاالت )ه، ولماذا إال يصلون لنفس النتائج فى ظل نفس الظروفيعرفون

: التشابه فى النتائج إذا افتراضنا أن كل شخص مختلف تماما عن اآلخر؟ إجابته كانت

هل يوجد ما يكفى من التشابه : عالقاتنا االجتماعية، ولكن السؤال يجوز طرحه من جديد

  وإسباغ المعانى بحيث يمكن دراستهما علميا؟بين الناس فى كيفية إدراك األشياء 
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ما التشابه الذى قد تراه فى السلوك : صفحة واحدة تعليقا على السؤال التالى: تكليف(

  )السياسى اإلسرائيلى وسلوكك؟

   

  الثقافة والسلوك

  .قافى يشير الى القيم والمعتقدات المشتركةث االنحياز ال- 

  . العالقات الشخصية بين األفراد نمطRelations العالقات االجتماعية - 

 ز نمط الحياة يضم االثنين معا، أى تركيبة حية من العالقات االجتماعية واالنحيا- 

  ).way of life(الثقافى 

 الثقافة والعالقات متفاعالن تبادليا، وكل منهما يقوى اآلخر ويغذيه، فنمط العالقات - 

 العالم بانحياز معين تبرر نمط عالقات االجتماعية يولد طريقة فى النظر للعالم، ورؤية

  .ولكن ال نتطرق الى  معضلة من جاء أوال. اجتماعية منسجم معها

 الطرح النظرى المقترح هنا، ينصب على حركة األنماط االجتماعية الثقافية، - 

وتطورها، وليس على كيف ولدت فهى قائمة، ووجودها هو الذى يستدعى التنظير لها، 

طرح يقول بأن استمرار نمط الحياة يعتمد على التبادل أو التآزر بين وال. وليس العكس

فأى تغير . Compatibilityاالنحياز الثقافى والعالقات االجتماعية، أى درجة االنسجام 

إدراك الفرد للطبيعة والكون والمجتمع، يدفع الى تغيير فى تحديد السلوكيات " طريقة"فى 

لهذا . عالقات االجتماعية التى يستطيع تبرير العيش فيهاالتى يستطيع الفرد تبريرها، وال

القيم المشتركة والمعتقدات السائدة هى التى تضفى الشرعية على العالقات : نقول أن

االجتماعية، وإذا ما انشق المرء عن طريقة إدراكه وتفسيره لألشياء فسوف يغير سلوكه، 

ئى والقسرى على القيم والمعتقدات، فال وأن العالقات االجتماعية ال تقبل التركيب العشوا

بال ديمقراطيين، وإذا حدث ذلك فنحن بصدد حالة عدم انسجام بين -  مثال- ديمقراطية

 نمط حياة فى مرحلة تحول، فاستمرار عالقات القهر مثال قد ينتج ءالثقافة والسلوك، وأزا

  .لمبدأ كما قد يفرز الثوريين

 والعالقات االجتماعية ال تستقر إال إذا طبعت الفكرة هنا، أن نمط الحياة ال يستمر

األفراد باالنحياز الثقافى الذى يبررها ويبقى عليها، وإذا أرادت الجماعة صياغة نمط حياة 

مستقر لها، فعليها أن تتفاوض وتتفق على مجموعة القيم والمعتقدات القادرة على دعم هذا 

  .النمط



A.Sawi-Draft#0 -٣٥-  

أنها عملية مساومة ومقاصة وحلول " فاقآلية التفاوض واالت"وال يجب أن يفهم من 

وسط فى كل األمور، حتى تلك األمور الكلية وااليمانية، وإنما يقصد بالتفاوض تلك 

العملية التى تقود الى االتفاق، فال أمل فى استقرار نمط حياة وسط مناخ الصراع بين 

ا على األخرى، الثقافة والعالقات االجتماعية، كما أنه ال يحق لجماعة فرض نمط حياته

ن تفلح ويستقر لها األمر حتى تطبع الجماعة األخرى بقيمها ومعتقداتها، لوإذا حاولت ف

ة للجماعة ضعفا معنويا، يوكثيرا ما تخفى القوة الماد. لكى تعيش مثلها ووفق نمط حياتها

حتى أن ابن خلدون قد الحظ أن الغالب مولع بتقليد المغلوب، وأن نجاحات حمالت 

  .ن مهدت لتعلمهم من العرب والمسلمين، الكثير من المعارف والعلومالصليبي
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  ياتنظرعالقة بني الال - ١١

   

  .منطق الوظيفية: التحالف ال يلغى التنافس - 

  .التعددية ال تلغى التماسك - 

  .)براجماتية(التنوع والتفاوت أصل األشياء  - 

، وأستطيع يةالفرد - لكن كل هذا وجهة نظر، ونظريات نابعة من الفلسفة الليبرالية

لكننى لن . أن أخرج بين النظريات والمناهج المتنوعة التى تنطلق من نفس هذه الفلسفة

استطيع الجمع والمزج بين نظريات ومناهج فلسفتين مختلفتين، اللهم إال من حيث يتفقان 

 -فعلى سبيل المثال، تلتقى الفلسفة الليبرالية. فى أمور معينة وفى النظر لهذه األمور

الجمعية عند مقولة الوضعية والعلمانية، فكالهما رؤى -الفردية مع الفلسفة االشتراكية

وكالهما ال تنطلق من ) أى لها حدود فى الزمان والمكان(بشرية ذات طابع تاريخى 

كالهما ال . الميتافيزيقا، ومحدودية الفعل البشرى، ناقص السيادة ويخضع لتواميس إلهية

 مسألة ثقافية، وأفضليات ذاتية ارهايس وإذا تصدى لها أساسا اعتبيهتم بآثر تلك النوام

  ".العقالنى الرشيد"إرادية لفرد أو شعب، وال تشكل مرجعية للسلوك 

  ..)سياسة، اقتصادية، ثقافية(أما فى تحليل الظواهر االجتماعية 

قطة فالفلسفتان االشتراكية والليبرالية يتقاطعان أكثر مما يتوازيان، حيث تختلف ن

االنطالق والوجهة معاً أو تختلف أحدهما عن األخرى، فيحدث التقاطع بين النظريات 

فعلى سبيل المثال، تنظر الفلسفة االشتراكية الى العالقات االجتماعية من خالل . والمناهج

 الجماعة -نظرية الصراع ومنهج التحليل الطبقى، فى مقابل نظرية التماسك ومنهج الفرد

ووفقا لألخيرة فإن اإلنسان كائن اجتماعى والمجتمع الحديث يتكون . لليبراليةلدى الفلسفة ا

من جماعات متعددة، ومتعايشة فى مناخ تنافسى، وليست لهذه الجماعات حددود ثابتة أو 

  .مستقرة ويمكن للفرد االنخراط فى العديد من الجماعات فى آن واحد

ن الفوارق االقتصادية والعالقات نظرية الصراع فتتحدث عن جدلية العالقة بي  أما

الثقافية، وأن محصلتها هى الصراع وتصادم القوى االقتصادية على نحو ما، يرتبط به 

إعادة تشكيل العالقات الثقافية، وهكذا وأن دراسة الظواهر االجتماعية تكون سليمة إذا 

وية بها، تأملت الخريطة الطبقية، وأدركت أن فهم الفرد بفهم طبقته، وعالقته العض

هنا تتصادم . على االنقسام بين عدة طبقات، مغايرة" العضوية"وبالتالى عدم قدرته 

: ومع ذلك فكالهما يأخذنا الى سؤال مشترك. النظريتان والمنهجان بسبب تناقض الفلسفتين
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سواء اعتبرنا أن الموقع مسألة وجود (كيف نتعرف على موقع الفرد فى المجتمع 

مفهوم الطبقة، أو اعتبرنا أن الموقع نسبى ومتحرك ومرن، وعضوية وثابتة، ضمن 

قدمت الدراسات ). كانتماء الفرد لعدة جماعات، وإراداته فى تحديد موقعه االجتماعى

األمبريقية منظومة من المؤشرات، يمكن االعتماد عليها فى جمع البيانات المناسبة لإلجابة 

  .الدخل، التعليم، المكانة: ليها، وهىعلى هذا السؤال، دون فرض رؤية نظرية محددة ع

باختصار، فإننى أحتاج ألن أتأمل فى المنطلقات الفلسفية والمنظورات المعرفية 

للمناهج المطروحة أمامى، وأن أستشرف أوال الى أين سيأخذنى وفى أى جهة ستجعلنى 

ة جوانب فإذا ما أدركت أنها تتكامل، وتعيننى على معالج. أسير فى تحليلى إذا اتبعتها

متعددة لنفس الموضوع، واكتشاف عناصر تحليلية متسقة ومتجانسة، فإننى أستطيع أن 

ماهى النظريات التى سأهتدى بها فى تحديد عناصر : أتقدم الى الخطوة التالية، وهى

الموضوع، وما هى المناهج المالئمة لهذه العناصر، والتى ستمكننى من جمع البيانات 

  .التساؤالت التى أطرحها فى دراستىالالزمة لإلجابة على 

  )مناقشة عصف الذهن وتكليف بإعداد تقرير عنها(

  :مثال، دعنا نتأمل العبارات التالية

  .التحليل الكمى أكثر دقة من التحليل الكيفى - 

  .المراجع األجنبية تعطى للرسالة قيمة أكبر - 

اج لدراسة اتجاهات الرأى العام المصرى إزاء التعددية الحزبية، سأحت - 

  .لتوظيف عدة أدوات، مثل االستبيان، والمقابلة، وتحليل المضمون

  

  !النظر الى الداخل

إننى ال أقصد أننا يجب أن .  ننظر الى الغير من خاللنا- كثيرة فى الحقيقة-  أحيانا

تعكس ما يلقى عليها من أضواء ) ولوكانت أحجار كريمة(نحول عيوننا الى أحجار 

 طبيعتها، وال أنفى ما ذكرناه سابقاً من أن مجموعة األفراد وألوان، فى أشكال كامنة فى

سيرون الشئ الواحد بطرق مختلفة ويعطونه معان متنوعة، ولكن النقطة هى أن البعض 

قد يفترض أن الغير سيفكر مثله، وسيرى الشئ نفس الرؤية ويعطيها نفس المعنى، فإذا 

 هذا ما أقصده بالنظر الى الداخل .أخرج هذا الغير عما توقعته فسلوكه  معيب فى نظرى

Inward . وإذا . ذلك أن اإلقرار بوجود الغير هو إقرار ضمنى باالختالف مع هذا الغير

كنا نريد معرفته فسوف نحتاج ألن نذهب إليه وندرك موقعه، ال أن تحيليه إلينا ونتصور 
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ماعات عنف فعلى سبيل المثال، إذا كنت تدرس الفكر السياسى لج. أنه سيرى كما نرى

 ليكون بحثك -فعليك أال تبدأ بمعاداتها حتى إن كنت تعادى أفكارها، بل سوف تحتاج

  أن تكون محايداً فى تحديد جوانب الموضوع وبلورة المنهج - علمى الطابع والمنهج

-  أيا كانت- فالفكر السياسى لجماعة". الحياد والموضوعية"المالئم لدراستها، فيما يسمى 

 االقتصادية واالجتماعية والخبرة السياسية أيضا، وال يجب أن نعزله عن يرتبط باألوضاع

تسلطين على الغير، فكريا، وربما نصل الى نتائج خاطئة مهذا السياق وإال كنا منحازين و

 على تحليل الخطاب السياسى لهذه  الجماعة من -  مثال- وتحليالت خادعة، إذا اقتصرنا

وال أظن أن هذا المسلك يكفى لدراسة الفكر السياسى خالل الوثائق التى تصدرها فحسب، 

  .لجماعة ما

إذن، أحتاج ألن أفهم نقطة االنطالق الفلسفى للغير والسياق الذى يعيش فيه، قبل 

  .القفز الى الحكم على مقوالته وأفضلياته وحركته

كذلك، هناك جانب آخر إلشكالية النظر الى الداخل، وهى تتعلق بالمرجعية فى قياس 

فإذا كان شخص يدرس . ألداء وتقويم حركة الظاهرة أو حالة الموضوع محل الدراسةا

، مثال، فسوف يحتاج ضمن أمور أخرى "الشرعية السياسية لنظم الحكم فى الدول العربية"

، وجذورها التاريخية وسياقها االجتماعى ونظرتها الفلسفية، ثم "نظرية الشرعية"أن يفهم 

حاالت الدراسة، ال أن يلوى عنق النظرية لتوائم نتائج بحثه، دراسة واقع الشرعية فى 

فهل من الدقة القول بأن شرعية نظم . ويجعل نظريات التحليل السياسية صناعة محلية

القانونية، والشرعية /الحكم العربية تعتمد على مزيج من الشرعية العقالنية

دث نظرية الشرعية عن سياسات الوراثية والشرعية الكاريزمية مثال؟، وهل تتح/التقليدية

، "شرعية االنجاز"الحكم بمعزل عن كيف وصل الى الحكم، فيما يحلو للبعض تسميته 

وليس مجرد (، وانحرافاً فى استعمال النظرية "التفسير فى إطار النتائج"وأراه نوعا من 

  ) ٦إساءة فى استعمالها

  ").الم لو أن الجميع مثلناما أجمل هذا الع: "تعليق صفحة واحدة على عبارة: تكليف(

    

                                           
مخالفـة التـشريع للدسـتور      " بعنـوان    ١٩٥٤ مستوحى من مقال األستاذ عبد الرازق السنهورى عام          ٦

، وناقش فيه الفـرق إسـاءة االسـتعمال واالنحـراف  فـى           "النحراف فى استعمال السلطة التشريعية    وا

  ..االستعمال
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املدرسة /  قراءة لبعض منظرى الفكر الوظيفى- ١٢
  السلوآية

  .. مونتسكيو، كونت، سبنسر، دوركايم-١

المؤسسين للعلم االجتماعى، أدخل المالحظة  باء من اآل) ١٧٧٥- ١٦٨٩ (ونتسكيوم

وتاله ، م االجتماعىالتنظي" بأنماط"هتم بصياغة تعميمها ألنه يربط الوظائف ااإلمبريقية و

 ونظرا ألنهما كان ،)١٩٠٣- ١٨٢٠ (بنسروهربرت س) ١٨٥٧-١٧٩٨(أوجست كونت 

حاوال البحث عن حيث لهما الفضل فى نظرية الوظيفية البنائية فقد كانا أكثر شهرة، 

 .األنظمة االجتماعية أن تقوم بها كى تحافظ على بقائها" كل"التى يجب على " الوظائف"

  . ل لمفهومهالكنه أص" الوظيفية"كيو لم يستخدم لفظ مونتسوبرغم أن 

ا واللفظة مشتقة من علم األحياء، ولهذا ال ينتبه إليها البعض وال ينتبهون الى أنه

نظرته للمجتمع على أنه ليس مجرد تجمع  ويتميز المصطلح ب.من أداء الوظيفيةتركيبات 

 شبكة عالقات متساندة ومتكاملة  عشوائى من وسائل اإلنتاج والعادات االجتماعية، ولكنه

)grid( ،وبالتالى يقوم ،خر ويؤثر فيه أداء اآلخرهام لبقاء اآل عناصرها وأطرافها كل من 

لهذا فإن  .من الحافظ على بقائهابالتالى نها  ويمكّكل،ك بوظيفة لصالح شبكة العالقات

جتماعية أو نمط العالقات االجتماعية البسيطة مثل نوعية التفاعالت بين الشرائح اال

أى تغير ، وأن  مثال، فى الحقيقة بنوعية العالقات السياسية"ترتبط"العالقات داخل األسرة 

  .فى هذه العالقات أو تلك سوف يؤثر فى العالقات األخرى

ولهذا أيضا فإن التصنيف الذى قدمه مونتسكيو لنظم الحكم يعتمد على ثالثة نماذج 

بدادية، ورأى البعض أنها تكرار تصنيف أرسطو الجمهورية والملكية واالست: هى

للحكومات الى ثالثة أنواع هى الديمقراطية وحكم القلة والملكية، ولكل منها صورته 

ولكن أرسطو اعتبر أن أى . المنحرفة وهى الغوغاء واألرستقراطية والطاغية على التوالى

رأى مونتسكيو أن هناك  على نفس المجتمع بينما "اختياره وتوظيفه"نموذج سياسى يمكن 

 وبالتالى اعتبر أن ،عالقة عضوية، أى وظيفية، بين العالقات االجتماعية ونموذج الحكم

  .كل شكل سياسى أو حكومة هى فى ذاتها نموذج محدد للمجتمع والعالقات االجتماعية

والخيط الذى يربط الشكل  السياسى بالنموذج االجتماعى لدى مونتسكيو هو األساس 

، ويعنى وجود مجموعة )cultural bias" (االنحياز الثقافى" واألخالقى أو ما سماه القيمى

 بحيث يعمل كل -وشكل الحكومة أيضا-محددة من القيم المنتشرة فى التنظيم االجتماعى 

 من خالل ،بتلك القيم والحفاظ عليها وبالتالى يحافظ كالهما على اآلخرمسك منهما على الت

  .حفاظه على تلك القيم
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بعبارة أخرى رأى مونتسكيو أن القابلية لنماء واالستقرار فى المجتمعات ترتبط 

بدرجة االتساق بين المؤسسات السياسية والممارسات العملية والقيم الحاكمة فى هذا 

المجتمع، وأشار الى بعض هذه القيم مثل قيمة الشرف فى المجتمعات الملكية وقيمة 

  .ة وقيمة الخوف فى الحكومات االستبداديةالفضيلة فى المجتمعات الجمهوري

أنه ال يمكن إحداث توافيق وتبديل بين العالقات االجتماعية والقيم أيضا ورأى 

وأكد " روح القوانين"هذا ما أسماه مونتسكيو . الثقافية ولكن بينها عالقات عضوية وظيفية

سات أو نظام الحكم على أن إحداث تغيير فى العالقات االجتماعية بما يتناقض مع المؤس

أو العكس سوف يؤدى الى اضطراب المجتمع والنظام ككل، وأن هناك روحاً عامة يجب 

  .على كل األجزاء أن تتماشى معها لكى تحافظ على المجموع

 التكاملية فى حفظ تهوقد طبق مونتسكيو نفس النظرة على تحليله للدين ووظيف

 ورأى أن الدين شأنه شأن القوانين يتوافق مع .االستقرار، شأنه شأن بقية الوظيفيين عموما

 للنمط الجمهورى ألنها ال ةنمط العالقات االجتماعية، واعتبر أن البروتستانتية ديانة مالئم

  .تعرف زعامة محددة، بينما تتوافق  الكاثوليكية مع الحكم الملكى

" ةالقوانين األولي"أما أوجست كونت فقد اهتم بقضية رئيسية وهى البحث عن 

ورأى .  قوانين عامة فى كل مكان وزمان- فى تحليله– للمجتمع، والتى يجب أن تكون

 وهى شروط وجود ، دراسة الثوابت هواألول منهما، ناكونت أن دراسة المجتمع قسم

المجتمع أى القوانين األولية، والثانى دراسة المتغيرات أو الديناميات، وهى عبارة عن 

  .  أى التى تحكم حركة المجتمع بعد وجوده فعالتعمق فى القوانين الحركية،

لماذا توجد المجتمعات "وبالتالى قسم كونت العلوم االجتماعية الى قسم يدرس 

البعض صاحب اعتبره ، ولهذا "كيف تتغير هذه المجتمعات وتتحرك" وقسم يدرس "البشرية

  . أول نظرية  تنموية فى العلوم االجتماعية

، حيث "شرط اإلجماع على القيم"ظرى لدى كونت هو ويعتبر محور التأصيل الن

رأى أن اإليديولوجيات المتنافسة داخل المجتمع الواحد قد تقود الى انهياره، وأن األزمات 

هذا .  سببها غياب االتفاق على المبادئ األساسية"أخالقية"السياسية هى فى الحقيقة أزمات 

جود قيم أساسية حاكمة لمنظومة القيم فى لقوانين األولية للمجتمع، أى ضرورة والتصور ل

  .انطالق معظم الوظيفيينأصبح نقطة المجتمع، 

ولكن المشكلة هى أن كونت كان يبحث عن القيم األساسية فى المجتمع ككل واعتبر 

أن التناقض فيها يهدد وجود المجتمع فى حين أن الواقع يوضح أن أى مجتمع فى لحظة 
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 ولهذا فربما كان كونت . وربما التدرج فى القيم، التنافسما يشهد بالضرورة درجة ما من

فى حاجة الى تقليل حجم وحدته التحليلية وبدال من أن يكون المجتمع ككل ربما تكون 

  .مجموعات أو فئات أو أنماط حياة

ونأتى الى هربرت سبنسر، الذى يعتبر من أهم رواد علم االجتماع البنائى الوظيفى، 

اعتبر سبنسر .  بنائى وتخصص وظيفى"تمايز"تنمية على أنها عملية وله مفهوم رئيسى لل

أن المجتمعات مثل الكائنات البيولوجية، تتكون من أبنية وكل منها يؤدى وظائف، وال 

 والوظائف المطلوبة التى دفعت ،يمكن فهم األبنية دون فهم الوظائف المطلوبة عند إنشائها

جتمعات المتخلفة والمتقدمة هو فى درجة التمايز  ويرى أن الفارق بين الم..الى تطورها

الوظيفى بين األبنية، حيث المجتمعات المتخلفة تضم أبنية أقل تمايزاً، وتؤدى وظائف 

متشابهة بينما المجتمعات المتقدمة تضم أبنية طورت لنفسها وظائف أكثر تمايزاً، وبالتالى 

  . ىأكثر قدرة على  تحقيق االستقرار والتماسك االجتماع

 عامة ا، رأى سبنسر أن هناك شروط"مبادئ علم االجتماع"وفى كتابه الشهير 

وعالمية يجب  توافرها فى أى مجتمع حتى يتماسك ويوجد، ووظائف أخرى مطلوبة لكل 

المتطلبات "وأشار الى الوظائف الرئيسية، أو التى أسماها . مرحلة من مراحل تطوره

التبادل واالنتاج لبقاء المجتمع، وفاظ على النوع، ، وهى وظيفة التناسل للح"االجتماعية

ضبط السلوك الفردى واالتصال لربط األعصاب، ولتحقيق التوزيع االجتماعى للوظائف، 

  . لتنظيم الجماعة

 كان يبحث عن وظائف عالمية فى كل ، مثل الوظيفيين الرواد،المشكلة أن سبنسر

وقامت  . درتها على فهم التنوع والتغيرالمجتمعات وبالتالى حجب عن النظرية الوظيفية ق

، وأن المجتمعات تنتقل من المرحلة "قانون المراحل الثالث"ر على وجود سنظرية سبن

  .  الى العلمية.. الى الميتافيزيقية..الالهوتية

ر مع رؤية كونت للتغير على أنه ميكانيكى و أتوماتيكى وكامل فى سواختلف سبن

ية، ورأى سبنسر أن التغير هو نتيجة لتفاعل المجتمع مع جوهره داخل البنية االجتماع

بيئته، وبالتالى هناك انتقاء وارتقاء وتطور  باتجاه التمايز فى البناء والوظائف، وأن هذا 

التطور ليس كامنا فى كل المجتمعات بطبيعتها ولكنه نتاج لدرجة ونوع تفاعل المجتمع مع 

  .بيئته، فيما يشبه مقولة البقاء لألصلح

ولهذا يرى البعض أن جوهر الوظيفية البنائية لدى سبنسر هى فكرة التقدم من 

 من خالل عملية التمايز االجتماعى فى البناء والوظائف على نحو ،البساطة الى التعقيد
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سبنسر من ثنائية البدائية  عمتتابع وفقا لنمط وسلوك المجتمع مع بيئته، وبالتالى وس

  .ى الوظيفيين السابقين الى أشكال أكثر تعقيدا وتنوعا من هذاوالحداثة التى كان كانت لد

ومع أوائل القرن العشرين انتقلت الوظيفية الى مرحلة أكثر تطورا وهى مرحلة 

، التى رأت أن أنماط التوزيع االجتماعى ال تتبع اتجاها أحاديا "التفكير الدائرى والدينامكى"

حداثة مثال أو من التخلف الى التقدم، أو من أو على نحو ميكانيكى من التقليدية الى ال

البدائى الى الصناعى، ولكن تتناوب أنماط الحياة وتصعد المجتمعات وتهبط وفقا للتغيرات 

 الذى أعطى للنظرية الوظيفية طابعا حيويا "الشرط البيئى"البيئية، وظهر بالتالى مفهوم 

  .وعصريا

للوظيفية، وقد اهتم بدراسة  من أبرز المنظرين )١٩١٧- ١٨٥٨(ميل دوركايم إ

العالقة بين منظومة األفكار والسلوك من ناحية وطبيعة العالقات االجتماعية من ناحية 

أخرى، واعتبر أن أفكارنا حول العالم والكون والمجتمع مستمدة من عالقاتنا االجتماعية، 

 "بتدائىاال/األولىالتصنيف "وأن ذلك هو أساس  األشياء، ولهذا سمى كتابه الشهير 

Primitive Classification   .  

ن المؤسسات االجتماعية توجد  ورأى دوركايم أن األدوار والوظائف التى تكو

جذورها داخل األفراد، وقد قام األفراد بتشربها واستيعابها، وأصبحت تؤثر على سلوكهم 

 العالقات ولهذا اعتبر دوركايم أن تأثير. الخارجى حتى دون أن يدروا أو يشعروا بذلك

 فيصبح لهم تفكير مستقل، وينعكس هذا ،االجتماعية يتغلغل الى األفراد وعقولهم ويستقر

 على نحو ،، وهكذا..كيدا لمجموعة القيمأالتأثير على السلوك الخارجى لألفراد، ويصبح ت

  .ولهذا، فإن دوركايم فى نظر البعض هو أبرز رواد علم اجتماع المعرفة. وظيفى واضح

اته البحثية انتقل أميل دوركايم من مرحلة التفكير الثورى التى يؤكد وخالل حي

الحرية والفردية، تأثرا بالثورة الفرنسية، الى التفكير الوظيفى المحافظ خاللها على قيم 

 ومن كتبه الشهيرة كتاب االنتحار وكتاب التصنيف .الذى يهتم بالمجتمع كوحدة للتحليل

  . البدائى لألشياء، وغيرها

ى المرحلة األولى اعتبر دوركايم أن المجتمع يضم أفراد يسيطر بعضهم على فف

بعض عن طريق المعتقدات، وخصوصا الدينية، وأن للدين وظيفة ربط الفرد بالمجتمع 

  .الذى هو عضو فيها

بعبارة أخرى، نظر دوركايم الى الدين باعتباره أساسيا لدمج الفرد فى الجماعة، وأن 

قوس الدينية شرطاً لتماسك الجماعة واستمرارها، ولكن المشكلة فى الط/الشعائرالقيم و
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الحاالت الكثيرة لمجتمعات مندمجة ومتكاملة حتى بدون فى تفسير تلك تحليل دوركايم هى 

بعد ذلك قدم دوركايم . اازدهار للثقافة الدينية المشتركة أو سيادة طقوس بين جميع أفراده

وتقدم خطوة بتحليله " تقسيم العمل فى المجتمع"ه األشهر قواعد المنهج الفسيولوجى ثم كتاب

الوظيفى واعتبر أن وظائف الدين ليست عالمية وأن درجة اندماج وتماسك المجتمعات 

ز بين المجتمعات وفقا واحدة، ولكنه ميالدينية السيادة الطقوس والثقافة بليست دائما رهنا 

ما قبل الصناعية، وهى أقل تمايزا أى دائية، ألنماط الحياة فيها، فرأى أن هناك مجتمعات ب

 ،"التضامن العضوى"أو " التضامن اآللى"وأكثر بساطة وتعتمد فى تضامنها على مفهوم 

بينما توجد مجتمعات صناعية، وأكثر تمايزاً، يعتمد تماسكها واندماجها على وجود تقسيم 

 هو الرابط  الذى حل للعمل فى المجتمع وتخصص فى األدوار، حيث يعتبر تقسيم العمل

  . محل التضامن اآللى فى المجتمعات المتخلفة

بعبارة أخرى ميز دوركايم بين نوعين من التضامن واالندماج وتماسك المجتمعات، 

األول هو التضامن العضوى والثانى هو الضامن التعاقدى، الذى يوجد فى المجتمع 

  .الصناعى المتمايز والحديث

دخل المجتمع كجماعة فى حياة الفرد وثقافته بفرض نمط ثقافة ففى المجتمع البدائى يت

واحد ومشترك، بينما فى المجتمع الصناعى المتمايز يستطيع كل فرد أن يقوم بأداء دور 

وبالتالى فإن هذا التضامن التعاقدى . معين ويحافظ من خالل هذا على وجود المجموع

  . واألدواريتبادلون الوظائفتبادل يقوم على مبدأ التبادل، 

عن الجريمة دوركايم فى كتابه الهام حول التقسيم االجتماعى للعمل، يتحدث ف

والعقاب، ويرى أنه ال توجد صفة إجرامية فى الفعل فى حد ذاته ولكن العبرة بالعقل 

االجتماعى الذى يعتبر الفعل إجراميا، فال نقول أن فعال ما يصدم الضمير العام ألنه 

 إجرامى ألنه يصدم الضمير العام، وبالتالى يجب أن نكتشف العقلية إجرامى، بل نقول أنه

  . االجتماعية التى تقوم بالتصنيف والتكييف والعقاب، وهذا جوهر فكره الوظيفى

أشار دوركايم الى أن االنتحار كفعل فردى يتعلق " االنتحار"فى كتابه بعنوان أما 

ن المجتمعات المختلفة فى أنماط بشخص واحد يرتبط بالظروف االجتماعية، والدليل أ

أربعة أنواع بين وميز  دوركيم فى موضوع االنتحار . حياتها لديها معدالت انتحار مختلفة

تشير فى ذاتها الى تعدد فى أنماط الحياة، هى االنتحار األنانى نتيجة الفردية المفرطة، 

عة، واالنتحار ارى الذى ينتج عن تضحية الفرد تلبية لمطلب الجماثواالنتحار االي
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الالمعيارى الذى ينتج عن سوء تنظيم المجتمع، واالنتحار القدرى الذى يقوم به عديمو 

  .وتعدد أنماط االنتحار تشير الى تعدد أنماط الحياة فى المجتمعات. الحيلة

   

  ، ونقّادهماركس -٢

  . الماركسية هى نظرية حول المادية التاريخية

ت االقتصادية األكثر إنتاجية فى وقت معين تنتصر هى مادية ألنها ترى أن العالقاف

نتاجاً، فيما يعتبر تطبيقا لنظرية البقاء لألقوى أو إعلى العالقات االقتصادية األضعف 

  .نظرية االرتقاء

وهى تاريخية ألنها ترى أن التفوق التقنى أو االنتاجى لنمط عالقات اقتصادية على 

، ولكن  النظرية تقف، أو تتوقف بالتغير عند ..ملى األمايسير إآخر متغير عبر الزمن، و

  .مرحلة محددة وهى التشبع الكامل أو الشيوعية

  :مفاتيح أو مفاهيم النظرية الماركسية

 مفهوم قوى االنتاج، ويعنى األدوات االنتاجية السائدة واآلالت والمعدات والمواد -١

  .أيضاالخام، وكذلك المعارف التكنولوجية والمهارات االنتاجية 

عالقات االنتاج، أى توزيع معين للقوى االقتصادية فى المجتمع، بين من يملكون -٢

  .األدوات ومن يقومون بالعمل، وهو ما يسمى توزيع القوى االقتصادية أو عالقات االنتاج

تضم اإلطار القانونى فالبنية الفوقية ، أما  البنية التحتية، وتضم قوى االنتاج-٣

  ...ديولوجية السائدة والثقافةونظام الحكم واإلي

 أن البنية التحتية، أى قوى االنتاج، هى التى تحدد البنية الفوقية، أى عالقات -٤

  .االنتاج،  بمعنى أن من يملك األدوات  يسيطر فى العالقات

، تعمل على استقرار .. أن البنية الفوقية، أى الثقافة والفنون واللغة والعادات-٥

بينما تؤدى هذه البنية الفوقية وظيفة استقرارية، فإن قوى و. حفاظ عليهاالبنية التحتية وال

مع نمو عالقات االنتاج، وبالتالى تدفع الى التغير فى البنية أيضا االنتاج المادية تنمو 

 التصادم بين التأثير االستقرارى الذى تلعبه البنية  مننوعزاء ، ونكون إ ذاتهاالفوقية

  .تية، والتأثير  الراديكالى الذى تلعبه البنية التحية فى البنية الفوقيةالفوقية فى البنية التح

وتتغير معدالت القوة والتناقض بين هذين المصدرين، حتى تنتصر أحدهما لتفوق 

، وتغير فى األوضاع )وفى نظر ماركس، تنتصر البنية التحتية على الفوقية(ها تأثير

، وهكذا .. جديدة، أى بنية فوقيةسياسية وثقافية اجتماعية واالمادية وبالتالى تنشئ أوضاع
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 أى الى األمام  وصوال الى مرحلة المشاع الكامل ،فيما يسمى الجدل أو الديالكتيك التقدمى

  .اأو الشيوعية الحديثة التى تجسد روح الشيوعية األولى ولكن فى شكل  أكثر تقدم

  

س الوقت فضل كبير على وقد واجهت هذه النظرية انتقادات عديدة وكان لها فى نف

ومن . ترسيخ االقتراب الوظيفى فى التحليل، بل وتطوير الفكر النقدى للتطور االجتماعى

أهم هذه االنتقادات أن الماركسية تعطى األولوية للقوة المادية فى تأثيرها على العالقات 

يع القوة المادية االجتماعية والثقافية، ويثبت الواقع أن الثقافة ليست انعكاسا تلقائيا لتوز

بدليل أن المجتمعات ذات أنماط الحياة المختلفة يمكن أن تتعايش مع مستويات متنوعة من 

أى أن العالقات االجتماعية فاعل وليست فقط  .القوى الماديةتركيب التطور التكنولوجى و

  .مفعوال به

ى نتاجية معينة يعنإمن ناحية أخرى، يرى ماركس أن دخول الفرد فى عالقات 

اندماجه فى عالقات اجتماعية مستقلة عن إرادته، وبالتالى فإن نوع العالقات االجتماعية 

للفرد يرتبط بموقع الفرد بوسائل االنتاج، فى حين أن ذلك يحتاج الى إعادة نظر، بدليل 

تنوع العالقات االجتماعية ألفراد الطبقة االقتصادية الواحدة أو الذين تتشابه مواقعهم فى 

  .قوى االنتاج وعالقات االنتاجخريطة 

ويرى ماركس أن اإلنسان ولد من طبيعة خيرة ولكنه يتعرض لإلفساد بواسطة 

 وتعلن أن الوظائف ،مؤسسات اجتماعية تكرس الخداع وتخفى الكثير من الوظائف

المؤسسات االجتماعية تصمم للحافظ على أى أن . الظاهرة هى األهم ولكنها ليست كذلك

يوهمون الغير بأنهم يقدموا لكنهم ن يخدمون أنفسهم وول واستقراره، فالمستِغالوضع  القائم

لون يقنعون أنفسهم وتقنعهم المؤسسات االجتماعية بأن تقسيم أجرا مناسبا للعمال،  والمستغَ

 ألن الفائض ، والحقيقة غير هذا وذاك،..العمل ضرورى وأن األجور تدفع بشكل عادل

  .هو فى الحقيقة منتزع من العامل، ومن وراء ظهرهالذى يحصل عليه الرأسمالى 

، أن هناك وظائف ظاهرة وأخرى كامنة، وإال "رأس المال"ويؤكد ماركس فى كتابه 

أصبح العلم غير ضرورى، ويقصد العلم االجتماعى التبريرى، الذى يستخدم الشكل 

سوف يجعلنا ال الظاهر لتبرير األمور الكامنة، ولهذا يرى أن تحقق المجتمع االشتراكى 

ن ألنحتاج الى العلوم االجتماعية من هذا النوع، ألن الكل سوف يقول ما يريده فعال و

القيود المؤسسية على األفراد لن يكون لها ضرورة، ألنه لن تكون هناك عالقات خضوع 

ويرى الكتاب الماركسيون أن الماركسية  .حاجة ضرورية بين الرأسمالية والبروليتارية
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بروليتارية، ألن البروليتارية هى الطبقة الوحيدة التى تعمل لمصلحة اإلنسانية نظرية ال

أكثر من مصالحها الطبقية الضيقة، وأن سيطرة البروليتارية هى التى تقود الى المجتمع 

  .الشيوعى الحر، التى تختفى فيها الضرورة والحاجة ومؤسسات القهر

ة أنها تفترض تجانس الطبقة الحاكمة،  ومن اإلشكاليات النظرية األخرى فى الماركسي

ألنها تشترك فى صفة ملكية أدوات االنتاج، وبالتالى تسيطر على أدوات االنتاج العقلى أى 

ال يوجد دليل على أن ذلك هو الوضع لكن و. الثقافة، وتسعى الى فرضها على الغير

وبالتالى يصعب تطبيق  ،..تعددية، وإنما توجد دائما، وأن أفراد الطبقة الحاكمة متجانسون

  .النظرية أو اعتبارها قانونا

 نقطة هامة أخرى فى الجدلية التاريخية، والنظرية الماركسية هى فكرة إعادة 

االنتاج حيث يرى أن السلوك يمكن تفسيره بالنظر الى نتائجه النافعة، ولكن للطبقة 

تفسيرها من خالل ورأى ماركس أن الالمباالة بين الجماهير مثال يمكن . الرأسمالية

ين استمرار الوضع القائم أى لمصلحة المستغِلالتى تتمثل فى ) الوظيفية(نتائجها اإليجابية 

ين وليس ، على المستغلَ)الوظيفى (االيجابىتأثيرها النظر الى ها أيضا بولكن يمكن تفسير

مه اهتماأى أن ماركس بالغ فى تفسيره للسلوك االجتماعى من خالل . الرأسمالين فقط

األصيلة، الفكرة تأثير السلوك على مصالح الطبقة الرأسمالية وأهمل النظرة الوظيفية أى ب

  .غيرهعلى صاحبه وليس على التى تفسر السلوك من خالل نتائجه 

ففى حالة الالمباالة بين الجماهير، رأى نقاد الماركسية أن الالمباالة كشعور يعبر 

ط اإلدراكى، وشعورهم بللجماهير وهى تقليل التختؤدى وظيفة التى عن الثقافة القدرية 

 ال يستطيعون الفوز به، وليس بالنظر الى تأثير الالمباالة على ابأنهم ال يجب أن يريدوا م

  .مصالح الطبقة الحاكمة والمسيطرة

بعبارة أخرى، فقد وقعت النظرية الماركسية فى حلقة مفرغة، هى الرؤية الغائية 

ة التاريخ محسومة مسبقاً، وأنها تتجه فى خط أحادى ينتهى للتاريخ، وأن نتيجة حرك

داً لتحقق المرحلة الشيوعية، وبالتالى يبانتصار الرأسمالية ثم تؤدى دورها التاريخى تمه

أهملت الماركسية حقائق التنافس والدينامية ووقعت فى فخ التفسير الغائى للتاريخ، برغم 

  .أن أصولها الوظيفية كامنة فيها

تعرضت الماركسية الى انتقاد بأنها تفضل تأكيد الصراع وتهمل احتماالت كذلك، 

التعاون، وأن العالقات بين الثقافات وأنماط الحياة ليست فى عالم له حصيلة صفرية، بل 
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 وبالتالى لن يكون الصراع ،يمكن التعايش مع التنافس وتحقق نتائج ايجابية متباينة للجميع

  .ئماهو نوع العالقات الوحيد دا

 بعدة مراحل، األولى منها هى  أن المجتمع البشرى مر،أيضا، افترضت الماركسية

 عن المجتمع البشرى فى ، بالتحديدزنجلإوهى صورة تخيلها ماركس و (الشيوعية البدائية

مراحله األولى حيث كان كل شئ على المشاع وكان مستوى التقنية بدائياً للغاية وبالتالى 

، وبعد ذلك بدأت أدوات االنتاج )ن أى نوع بل كانت هناك مساواة تامة مملم يكن هناك ظل

فى  الظهور وانقسم المجتمع الى سادة وعبيد، ثم فى مرحلة الزراعة ظهر االقطاع، ثم 

تطورت أدوات االنتاج الى الصناعة وظهرت الطبقة الوسطى أو الصناعيين الرأسماليين 

 يتحول الى الشيوعية الحديثة أو المتقدمة إذا وسوف.. وتحول المجتمع الى الرأسمالية، 

 فى المرحلة األولى ولكن فى ظل  الحالاستطاع إلغاء الظلم وتحقيق المساواة كما كان

 وسوف يكون المجتمع   للحكم،"ضرورة"فى هذه الحالة لم تكن هناك . أدوات انتاج متقدمة

ناس تحقيق إمكاناتهم تماماً، مجتمع يستطيع فيه كل ال.. مجردة، وفى حالة مساواة كاملة 

الكل حسب قدرته وال من  حسب حاجاته وال يعطى الكل نفس الشئ، ويأخذ كالًفيعطى 

  . يأخذ من الكل نفس الشئ

ورأى ماركس أيضا أن الثقافة التى ينتجها المجتمع الرأسمالى ثقافة خاضعة حتى لو 

م الضرائب وتكافل الفرص، تحلت بعبارات إنسانية مثل المساواة والمجتمع المدنى ونظا

فهى فى نظر ماركس تأكيد للخداع وليست مساواة حقيقية، ولن تتحقق هذه المساواة إال 

  .بإلغاء الطبقات، أى فى المجتمع الشيوعى

مجتمع ، فى كان ماركس يحلم بالشيوعية المثالية" األيديولوجية األلمانية"وفى كتابه 

ألنشطة االقتصادية أو االنتاجية، بل يستطيع ال يستحوذ فيه أحد على مجال معين من ا

االنسان الشيوعى أن يفعل شيئا اليوم ثم شيئا آخر غداً، فى حرية كاملة وتحرر تام، ولن 

المجتمع الشيوعى ال يتميز بغياب  و.يكون إلنسان سلطة فى تحديد ما يفعله اآلخرون

سيير الشئون العامة، وبالتالى السلطة فقط، بل الشعور بالمساواة الكاملة بين األفراد فى ت

فبدال من السعى نحو الذات والتنافس الفردى الذى تعرفه الرأسمالية، يتسم المجتمع 

أى المشاعية القوية وغياب  (الشيوعى بالتعاون التلقائى بين أفراده، ومن هاتين الصفتين

  .ة، يظهر المجتمع الشيوعى كما تصوره ماركس، مجتمع المساواة الكامل)السلطة

المنهج فى هذه النظرية هو المنهج الوظيفى، ولكن مقوالت النظرية ليست كلها نتاجا 

االنتقادات التى تعرضت لها مقوالت الماركسية  كان أن ن البعض يرى إ، وبالتالى فهل
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فبالنظر  .مع نفسهسقا لمنهج الوظيفى األصيل متليمكن تالفيها، إذا كان تطبيق ماركس 

، ما كان لماركس ثارهآتفسير السلوك أو الفعل من خالل نتائجه وى الى منطق الوظيفية ف

أن يقف بالتطور االجتماعى عند مرحلة معينة هى الشيوعية، وما كان له أن يتبع التفكير 

 بتعبيراته من البدائية الى واألحادى ويرى أن المجتمع يتجه من التخلف الى التقدم، أ

الى الرأسمالى ثم الشيوعى حتما، بل ثم  االقطاعى من المجتمع العبودى الى وأالحداثة، 

كان يجب أن يتبع المنهج الوظيفى فى فهمه للتعدد واقتناعه باحتمال وجود تنافس وتعدد 

فعلى سبيل المثال، ال يشترط أن يكون  .بين أنماط الحياة والسلوك االجتماعى أيضا

ظروف المادية، أى أن المساواة المجتمع المساواتى فى عالقاته االجتماعية متساويا فى ال

تكون فى عالقات القوة وليس فى ملكية أدوات القوة، وبالتالى فإنها تعنى وجود حياة بال 

  .تمايز أى مجتمع ال يستحوذ فيها أحد على عمل معين وال يتسلط على أحد

  

بالكامل فى نظر البعض،  فالمنهج الوظيفى الكامل فى النظرية الماركسية لم يتبع

ولذلك يرى هؤالء أن لينين الذى . ه اتبع فى بعض المقوالت الماركسية دون غيرهاولكن

د الدولة االشتراكية قام بتعديل فى مقوالت النظرية الماركسية، ومنها فكرة التدرجية، شي

حيث وجد أن النظرية الماركسية حول المجتمع الشيوعى قد تكفى لهدم النظام القائم ولكنها 

نظام بديل، وهو النظام الشيوعى، وأنها تفترض وجود مجتمع مشاع ال تكفى لتشييد 

ال يستطيع هذا المجتمع حل مشكالته التنظيمية والحفاظ على وجوده ولكن ومساواة كاملة، 

 بين أعضائه، والثانى، وهو نتيجة "السلطة/األمر" لسببين، األول أنه ال يقبل فكرة ،كمجتمع

فيما يشبه ه، يأن اتخاذ أى قرار يعنى موافقة الكل علأى ، "ةلمساواة الكاملا"مثالية منطقية ل

، ، وسوف يواجه مثل هذا المجتمع صعوبة دائما)Free Rider (حرار بال قيودمجتمع األ

  .الى الشلل حتى يحصل على المواد الالزمة من أعضائه لتحقيق أهداف الجماعةقد تصل ا

البديل، وأن  بناء حزب اشتراكى ورأى لينين أن التدرجية من  أسفل الى أعلى هى 

يحقق مبادئ المساواة على مراحل هو االستراتيجية المالئمة لهزيمة السلطة القائمة وإنشاء 

  .سلطة جديدة

وقد اختلفت تطبيقات الشيوعية فى االتحاد السوفيتى عنها فى خارجه، وال سيما فى 

شيوعى فى الصين بينما الصين، حينما حدثت الثورة الثقافية وتدهور تماسك الحزب ال

 رمز الشيوعية الحقيقية حتى بعد الوصول الى السلطة، وبالتالى اوتسى تونج هوأصبح م

 بعد اندالع ثورة البروليتارية الكبرى ونجاحها عام اوورأى م. نفصل الحزب عن النظريةا
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 ودعا الى تطهير "الثورة الثقافية"ما سمى ١٩٦٨أعلن عام  ف، أن الحزب ينحرف١٩٤٧

لحزب والتخلص من المتآمرين، وتحمس له الجمهور بشكل غير عادى، وأسفرت هذه ا

  .الحملة عن حوالى مائة مليون ضحية

، أشار "الثقافات السياسية فى الصين: الموظفون والكوادر"وفى كتابه الهام بعنوان 

حين حنين فى وقت الثورة الثقافية، الوشيان باى الى تحول أصدقاء األمس الى أعداء متط

باألعداء يئ ط الذى يعيشون فيه مليو أن المحازعامة مبوجد أنصار الشيوعية الحقيقيين 

والمتآمرين، وأنه يجب التطهر من هذا العالم الخارجى والبيئة العدائية من خالل إقامة 

 من الساحة تالشى اوتسى تونجوبعد اختفاء م.  الذى يحميهم من تلك البيئة"حائط الفضيلة"

اى، التى سيطرت فى وقت ب على حد تعبير لوشيان "الشخصية القلقة" وهذه هذا القلق

  .الثورة الثقافية

  

  ، مالينوفسكى، براون، بارسونزفيبر -٣

أكثر العلماء االجتماعيين عبر عقود طويلة، وأبرز المنظرين فيبر يعتبر ماكس 

 الحكم ، وهو صاحب التصنيف الشهير لنظم)١٩٢٠- ١٨٦٤(للمنهج البنائى الوظيفى 

  . والكاريزمية، والقانونية، التقليدية:والشرعية الذى يضم الشرعية

وتبدو الوظيفية فى تحليل فيبر لتركيب المجتمع ورؤيته لطبيعة هذا التركيب وأن 

الشرائح "المجتمع ككل ليس وحدة التحليل االجتماعى الصحيحة وإنما وحدة التحليل هى 

فيما ذات ثقافات ورؤى وأفكار متباينة،  ومتعددة ، التى هى وبحكم تعريفها"االجتماعية

  ).Status Group(أسماه جماعات المكانة 

وقد رأى فيبر أن القيم السائدة فى الجماعة ترتبط بنمط التنظيم االجتماعى وتسعى 

الى إضفاء الشرعية عليه، وبالتالى يختلف مع رؤية هيجل لألفكار على أنها تسبح على 

القات اجتماعية أو تنظيم اجتماعى محدد، كما يختلف مع رؤية نحو حر وال ترتبط بع

البنية الفوقية تابعة (ماركس لألفكار على أنها انعكاس مباشر وخالص للتنظيم االجتماعى 

  .)للبنية التحتية

 أو "تنويعات"ورأى فيبر أن أشكال السلطة والتنظيم االجتماعى عبر التاريخ هى 

 :ط مثالية خالصة للتنظيم االجتماعى والسياسى هىتركيبات مستمدة من ثالثة أنما

  .الشرعية الكاريزمية والشرعية التقليدية والشرعية القانونية
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قائم  هو فالشرعية التقليدية تعتمد على على إضفاء الشرعية على ما وجدناه وما

 يطيعون أن األفراد أى ، والشرعية القانونية تقوم على االقتناع بالقانونية الوضعية..بالفعل

، أما الشرعية الكاريزمية فتعتمد على االعتقاد فى القدرات ..المنصب وليس شاغله

  .الخارقة للزعيم

طروحات فيبر تتعلق بمنهجه فى التفكير، أولعل من أهم االنتقادات التى وجهت الى 

على سبيل المثال، يقوم تصنيفه للشرعية ف. قا مع بعضه البعضسوأن هذا المنهج ليس مت

ليدية على افتراض أن األفراد يقبلون ما هو موجود دون أن يتساءلوا حوله أو يراجعوا التق

هتم فيبر كثيرا بالتفسير االجتماعى للدين، اكذلك فقد  .موقفهم منه، وهذا غير دائم تماما

لماذا :  ، حيث طرح تساؤال مهماً وهو"األخالق البروتستانتية"وظهر ذلك فى كتابه الشهير 

انات التبشيرية بين الشرائح االجتماعية الضعيفة والمقهورة؟ وقال أن المقهورين  تنتشر الدي

، ولهذا يتجهون الى هذه الديانات "مخلص"الذين يشعرون باأللم يكونون فى حاجة الى 

التبشيرية بالخالص، بينما المحظوظون أى الشرائح الحاكمة ليسوا فى حاجة الى هذه 

  .الديانات

فيبر أن  الوظائف التى يؤديها الدين تتنوع حسب نموذج الحياة  بعبارة أخرى، رأى 

والثقافة السائدة، وهو فى ذلك اختلف مع الوظيفيين الكالكسكيين، مثل رادكليف برون، 

يؤدى وظيفة واحدة وعالمية، وهى ) بصرف النظر عن اسمه وشكله(الذين رأوا أن الدين 

  .تكامل المجتمع

 فإن ماكس فيبر لم يهتم بإبراز نفسه كمنظر للوظيفية، ومن الناحية المنهجية أيضا،

 مثل الوظيفة، التكامل، التماسك، األجزاء والكليات، اولكنه تجنب استخدام مصطلحاته

ومع ذلك فإن منهجه البحثى والعلمى يعتبر منهجا وظيفيا، ألنه يتبع المنطق . وغيرها

ه يفسر السلوك بالنظر الى المنافع التى ، بمعنى أنالتفسير بالنتائجالوظيفى فى التفسير، أو 

  .يحققها لصاحب السلوك، أو حاجة صاحب السلوك الى اتباعه

ه األخالق  يوبرغم ذلك، فإن فيبر يصر على أنه  ليس وظيفياً، ففى كتاب

البروتستانتية وروح الرأسمالية الذى ينظر الى هذه األخالق البروتستانتية على أنه سلوك 

حصول على المنافع التى يحققها لهم، اعتبر أن اعتناق هذه األخالق  كان قام به اتباعه لل

فى توجيه الجماعى الى روح الرأسمالية ألن البروتستانتية تشجع " غير مقصود"له أثر 

  ."الرب لن يساعد إال من يساعد نفسه"على االقتصاد والتوفير والعمل، وأن 
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أن دوركايم محلل اجتماعى اتبع منهج فيبر ودوركايم، يمكن القول بين  وبالمقارنة 

م الظواهر االجتماعية وهو فى كالتى تح" اكتشاف القوانين العامة"العلوم الطبيعة، من أجل 

ل، يكفوبينما كان فيبر ممثالً لمدرسة ت. ذلك استمرار لتقليد فرانسيس بيكون وسان سيمون

ماعية، ومحاولة تفسير لماذا التى اهتمت باكتشاف األصول التكونية للعالقات والنظم االجت

  .تبقى  بعض النظم والسلوكيات دون أخرى

  

كليف برون د، ورا)١٩٤٢-١٨٨٤(ويعتبر كل من  مالينوفسكى باختصار، 

، من أبرز كتاب البنائية الوظيفية )١٩٧٩- ١٩٠٢ (تالكوت بارسونز، و)١٩٥٥- ١٨٨١(

م سولعل القا. ية حتى اليومالجدد، والزالت مؤلفاتهم مرجعا هاما لمنهج  الوظيفية البنائ

ين االجتماعيين الثالثة هو اقتناعهم بمنهج أوجست كونت، ونظرته رالمشترك بين المنظ

 "كل"الى العلم االجتماعى على أن مهمته هى اكتشاف وتحديد الشروط التى يجب على 

ة الشروط والمتطلبات العالمي، أى البحث عن ..المجتمعات الوفاء بها حتى تبقى وتستمر

  .الحتياجات المجتمع واحتياجات الجماعة

 أبرز الوظيفيين الذين أعادوا النظر فى منهج اون هماولعل مالينوفسكى وبر

بين األجزاء داخل المجتمع الواحد، وحاول كل منهما الوصول الى " االعتماد المتبادل "

د متبادل دليل على وجود اعتماتتعميمات تصدق على كل المجتمعات، وعدم االكتفاء بال

  . بأن ذلك االعتماد المتبادل هو سر بقائهالبين وحدات التنظيم االجتماعى والقو

أن كل الثقافات، برغم تنوعها فى الشكل، تقوم  بوظيفة إبراز وحاول مالينوفسكى 

أساسية وعالمية وهى إشباع حاجات عضوية ونفسية لألفراد، وبالتالى فإن فهم الثقافة 

. ألفراد، أى إشباع حاجاتهم العضوية والنفسية للثقافةعلى اتباعها يكون من خالل عوائد ا

أى أن الثقافة أداة يشبع األفراد عن طريقها البواعث والحاجات، شأنها شأن الحاجات 

الثقافة وسيلة "ولهذا قال مالينوفسكى أن . االجتماعية والفسيولوجية والنفسية األخرى للفرد

  ."ال غاية

تباع اقد رفض هذا التفكير النفسى للظاهرة االجتماعية، وحاول ون فارادكليف برأما 

ورأى أن علم االجتماع يكتشف العادات االجتماعية . منهج دوركايم فى التفسير االجتماعى

ن أى نظام اجتماعى إالسائدة وكيف تحافظ هذه العادات على النظام االجتماعى، وقال 

 وأن مهمة الباحث هى اكتشاف تلك يجب أن يقوم بشروط معينة حتى يبقى ويستمر،

  ."الشروط العالمية"



A.Sawi-Draft#0 -٥٢-  

أما تالكوت بارسونز فقد برز بعد الحرب العالمية الثانية، ثم تعرض نجمه الى 

ه ولعل من أشهر أعمال. األفول فى الستينيات، بسبب تدهور سمعة التحليل الوظيفى عموما

الصادر عام ) The Structure of Social Action" (بنية الفعل االجتماعى"كتابه 

 عن فهم النظام االجتماعى،جزها  من نقد للنظرية اللبرالية وعيه، والذى انطلق ف١٩٣٧

  .انحصرت فى االقتصاد الكالسيكىواعتبر أنها 

 أساسية لوجود الجماعة واستقرارها، وأن أهم "النظام"أن فكرة بارسونز ويرى 

 الجماعة هو توماس هوبز، ولكن الفالسفة الذين طرحوا مشكلة وجود نظام مستقر فى

هوبز دعا الى حفظ النظام االجتماعى من خالل القهر الذى يجب أن تمارسه السلطة 

أما السياسية الحاكمة، وكان هوبز يبرر هذا القهر من أجل الحفاظ على الجماعة وبقائها، 

مهم هو رأى أن المهم ليس هو كيف نوقف الناس عن فعل أشياء معينة بل الفقد بارسونز 

اهم بين ما يريده األفراد من ناحية ومصلحة النظام االجتماعى فافق والتوكيف نصل الى الت

  .من ناحية أخرى

ن إسهام بارسونز المنهجى فى النظرية الوظيفية كان من خالل إ بعبارة موجزة، ف

، وقال تزلت األفعال الجماعية فى أفعال فرديةخاالنقد الذى وجهه للوظيفية التقليدية التى 

وليس مجرد حصيلة ميكانيكية به، أن التنظيم االجتماعى يكتسب خصائص متميزة 

  . لخصائص أفراده

من هذا المنطلق كان اهتمام بارسونز بطريقة حفظ النظام فى المجتمع، وتجنب 

 ، أى كيف نحقق)utilitarian dilemma" (المعضلة النفعية"اآلثار السلبية لما أسماه 

 واألهداف الجماعية معا، أو كيف نتجنب مخاطر الحرية الفردية المطلقة األهداف الفردية

االختيار كيف نتعامل مع المعضلة بين تحقيق النظام، و التى يستحيل فى ظلها والفوضى

أى كيف يمكن حماية االختيار الفردى بدون ، الفردى والفعل الجماعى من ناحية أخرى

 الفرد بكانت إجابة بارسونز هى فكرة تشر. جتماعىالتضحية بالطابع الليبرالى للنظام اال

فى ذات ستدخل مع الوقت لمعايير من محطيه االجتماعى وأن المعايير االجتماعية ل

التناقض بين االختيار الفردى بالتالى تؤثر على أهدافهم وحاجاتهم، ويقل ساألفراد وبالتالى 

هو آلية لدخول الماكرو فى ) internalization(طان بواالختيار الجماعى، أى أن االست

، وأن الفعل الفردى ليس "النظرية التطوعية فى الفعل"وهذا ما سماه بارسونز . الماكرو

  .مقيدا تماما وليس حرا تماماً، ولكنه نتاج عملية التفاوض بين االختيارين
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ولعل النقد الذى يوجد الى المنهج العلمى فى فكر بارسونز الوظيفى هو اتجاهه 

يد الى إعالء تأثير الجماعة على الفرد، حتى نظر الى الفرد الى أنه مستقبل سلبى المتزا

للمعايير والقيم، وأن هذه القيم كأنها تهبط من أعلى وتتسرب بقوة وإصرار الى وعى 

  .األفراد، وأن عملية التنشئة االجتماعية ال تترك مجاالً حقيقياً لالختيار الفردى

  

 الوظيفية هو ما يتعلق بالمنهج رىرك بين معظم منظباختصار فإن القاسم المشت

، فالذى يرى أن التنوع هو أساس المجتمعات وأن المجتمع ككل العلمى فى البحث والتفكير

ليس وحدة للتحليل وإنما الجماعات والشرائح وأنماط الحياة وأن كل جماعة أو شريحة أو 

 من الضرورى وجود وظائفنه  أبالتالىفسوف يرى نمط حياة له ما يميزه عن اآلخر، 

 ،ال توجد وظائف عالمية  لكل المجتمعات يجب الوفاء بها حتى تبقى وتستمرولكن 

هى اكتشاف الوظائف التى تقوم بها األنماط عندئذ تكون مهمة الباحث االجتماعى سو

المختلفة للعالقات االجتماعية والسياسية، وليس تعميم وظائف بعينها على مختلف 

  . المجتمعات

فكرة التكامل ، أى ملفت لالنتباه فى التحليل الوظيفىأمر ذلك وفى الحقيقة، فإن 

ة دائما، بل يوجد تنوع فى مختلف الوظائف يوالتكيف، وأن الثنائيات ليست حقيق

تمحور حول القاسم المشترك للفكر الوظيفى ي إال أن .لثقافة والمعتقدات والقيموااالجتماعية 

  .لصق تهمة دائمة بالتحليل الوظيفى، وهى التفكير المحافظأألمر الذى البقاء واالستقرار، ا

   

  جابريل ألموند وسيدنى فيربا -٥

نأتى الى اسمين من أبرز كتاب التحليل الوظيفى المعاصرين، وكتابهما الشهير 

، ايطرح الباحثان االجتماعيان  سؤاال رئيس). The Civic Culture" (الثقافة المدنية"

ا عاشت الديمقراطية فى فترة ما بين الحربين فى بريطانيا والواليات المتحدة لماذ :وهو
  ؟بينما كانت تنهار فى  القارة األوربية تقريبا

باإلضافة الى هذا فإن كتاب الثقافة المدنية ال يزال بعد مرور نحو أربعة عقود 

 أمبريقى كبير نموذجا ليس فقط للبحث العلمى الجاد فى القضايا االجتماعية ولكنه عمل

ها فى بعض المناطق دون ءوجود الديمقراطية وبقاوقد اعتبر ألموند وفيربا أن . ورائد

 السائدة، وأن النظام الديمقراطى المستقر يحتاج الى ثقافة غيرها يعود الى الثقافة السياسية

، ية أخرىااللتزام بالجماعة من ناحية والفردية الليبرالية من ناح تجمع بين "مدنية"سياسية 
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اختالل التوازن بين الخضوع والليبرالية يؤدى الى غياب الديمقراطية وظهور أشكال وأن 

  .أخرى من النظم السياسية

 بلدان هى  خمسةوفى هذا الكتاب قام ألموند وفيربا بدراسة الثقافة السياسية فى

شرات المقابالت ايطاليا والمكسيك وألمانيا والواليات المتحدة وبريطانيا، وقاما بإجراء ع

والبحوث السيوسولوجية المتعمقة، واعتمد اإلطار النظرى لهما على متغيرين يحددان 

أى اتجاه الفرد نحو النظام السياسى ومدى  ( االلتزام:نوعية الثقافة السياسية السائدة، وهما

أى توجه األفراد نحو المشاركة فى النظام (راط خ واالن،)خضوعه له أو اغترابه عنه

  .)إراديةسياسى، ونوع هذه المشاركة التى قد تكون خضوعية أو ال

، قام الباحثان بتصنيف الثقافات محل البحثوبمزج هذين البعدين، والحاالت األربعة 

  .  المغتربة والموالية والخضوعية والمشاركة: ، هىتصنفيا جدليا الى أربعة شرائح أخرى

  

 نتناول المنهج، أى المنهج العلمى المستخدم نالحظ هنا أننا ال نتناول النظريات ولكننا

  .فى بناء النظرية أو صياغتها، أو محاولة تفسيرها وشرحها وتطبيقها

تحليل لمنهج التنظير، أى ما أحاول طرحه على القارئ العزيز هو بعبارة أخرى ف

  .المنهج الوظيفى، أكثر منه تناول وتفسير لمقوالت النظريات التى اتبعت ذلك المنهج
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  مترينات عقلية للمناقشة

   نظرتى للمنهج وخطة البحث-١

  )- -  -  - -  - -  -  - -  - -  -  - - :االسم: (ما رأيك فيما يلى

  .اإلطار النظرى للدراسة: مشروع البحث هو -  )١

  .ال يجب أن تقل خطة الدراسة عن ثالثة فصول فضال عن المقدمة والخاتمة )٢

  .الدراسة العلمية تحتوى على جزء ميدانى )٣

  .تاذ المشرف هو الذى يحدد المنهج المالئم للبحثاألس )٤

  .يجب أن يحتوى مشروع البحث على مصادر أجنبية )٥

  .األفضل أن يكون لمشروع الرسالة عنوان رئيسى وعنوان فرعى )٦

  .الرسالة الجدية مليئة بالهوامش والمراجع )٧

  .االفتراضات أو الفروض أرقى فى سلم المنهاجية من األسئلة البحثية )٨

  .عالقة محتملة بين متغيرين أحدهما تابع واآلخر مستقل" علمىالفرض ال" )٩

  .الفرض الجيد تثبت صحته )١٠

  .الرسالة العلمية قسمان، نظرى وتطبيقى )١١

  .يجب أن تقسم الرسالة الى فصول متقاربة فى الحجم )١٢

اقتباس آراء ونتائج ومقوالت من رسائل علمية يعفى الباحث من مسئولية ما ورد  )١٣

  . فيها

تعنى التفتيش عن اآلراء والنتائج التى توصل إليها العلماء " عملية  البحث" )١٤

  .ن وتوثيق هذه المراجع جيداً\والباحثون وتؤيد افتراضاتى البحثية

االقتباس من مراجع أجنبية أرقى من االقتباس من مصادر عربية، واالقتباس من  )١٥

أرقى من االقتباس الكتب أرقى من االقتباس من الدوريات، واالقتباس من الوثائق الرسمية 

  .من الصحف والمجالت، واالقتباس من الكتب أرقى من االقتباس من االنترنت

  .التحليل الكمى أرقى من التحليل الكيفى )١٦

كنظرية (هو النظرية التى أحاول تطبيقها فى الحالة الدراسية " منهج الدراسة" )١٧

  .).تحليل النظم، أو نظرية الوظيفية البنائية، أو نظرية صنع القرار

  .يجب أن يلتزم الباحث بالعنوان الذى ورد فى المشروع حرفيا )١٨

هو استعراض مختصر للفصول التى تم االنتهاء منها، " تقرير التقدم"الهدف من  )١٩

  . وتمثل حوالى نصف حجم الرسالة
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  ماذا نريد دراسته؟-٢

  :ماذا أتوقع دراسته

  

  

  

  

  

  

  

  

  :ماذا أريد دراسته

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :راها واجبة فى مناقشاتناما أهم ثالثة قواعد ت
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  ) درجة٢٠(ما أنسب معايير تقويم أداء الطالب فى تقديرك 
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  ! العنوان الجيد-٣

  :التالية) الرئيسية أو الفرعية(تأمل العناوين 

  هل تنصرف الى معنى محدد وواضح عنك؟" دراسة تحليلية".. عبارة مثل -١

" دراسة تحليلية وصفية: "أعدلت لتصبح، مثالوما الفرق الذى سيتداعى الى ذهنك إذا 

دراسة "أو " دراسة نظرية"أو " دراسة نقدية"أو " دراسة تطبيقية"أو " دراسة ميدانية"أو 

  "..عملية

  

  :المجال تقريبا/ لعناوين التالية فى ذات الموضوعا بين - فى تقديرك-   ما االختالف-٢

  البرلمان والتحول الديمقراطى فى مصر •

 بالتطبيق على الحالة المصرية: والتحول الديمقراطىالبرلمان  •

   حالة مصر:أو

  مصر كدراسة حالة: أو

  كحالة تطبيقية: أو

  . كحالة تطبيقية مصر:أو

  .دراسة نظرية، مع اإلشارة لحالة مصر: البرلمان والتحول الديمقراطى •

  .دراسة مقارنة بين مصر واألردن والمغرب: البرلمان والتحول الديمقراطى •

  

  : هل ترى أن العناوين التالية تناسب دراسات سياسية علمية-٣

   روح القوانين- 

  مقدمة فى نقد االقتصاد السياسى- 

  األخالق البروتستانتية وروح الرأسمالية- 

   األساسى األخالقى للمجتمع المتخلف- 

   الموظف والكادر- 

  

  

 )للرسائل األكاديمية؟" الجيد"ما هو العنوان : مناقشة مفتوحة حول(

  
  


