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شكر
لم يكن ممكنا إنجاز هذه الورقة من دون مساعدة مجموعة من الزمالء واألصدقاء الباحثين .أود أن اعبر
عن امتناني وشكري لزميلتي د .أمينة المكاوي على مساعدتها في جميع مراحل هذه الورقة بخاصة في
عملية انتقاء الكتب وتصنيفها حسب المجاالت والموضوعات ،وتكلل هذا التعاون بإنجاز ورقة مستقلة
حول األنثروبولوجيا بمنهجية العمل نفسها ،أشرفت عليها د .المكاوي من أولها الى آخرها .كما أشكر د.
حنان حمودة على مساعدتها في تجميع الكتب وقراءة وتحليل بعضها ،وكذلك الباحث عمر الحمداني على
مساعدته القيمة في إعادة ترميز قاعدة البيانات التي اعتمدت في التحليل الكمي وعملية بناء الجداول
والمبيانات ،وكذلك على قراءة بعض الكتب وتحليلها .كما أود أن أشكر وأنوه بمساهمة الباحثين محمد
المراني ويونس بنمورو وجمال بلعياشي ومحمد القنفودي على مساعدتهم في قراءة الكتب باعتماد جذاذة
للقراءة تتطلب وقتا طويال ومجهودا خاصا يتجاوز مجرد إعداد ملخصات.
أتوجه ب الشكر الجزيل لنائب مدير مكتبة الملك عبد العزيز السيد محمد الصغير جنجار ورئيسة قسم
المشتريات السيدة سميرة الرفاعي على مساعدتهما القيمة وتحملهما عناء اعداد قاعدة بيانات أعدت
خصيصا من أجل إنجاز هذه الورقة الخلفية.
أخيرا وليس آخرا ،أتوجه بشكري وامتناني العميقين للدكتور عبد هللا حمودي على توجيهاته المنهجية
ومالحظاته القيمة ،وعلى سعة صدره في توضيح وتجاوز مجموعة من الصعوبات التي اعترضت هذا
العمل ،إذ لم يكن ممكنا إنهاء هذا العمل من دون حصص عمل مطولة في بداية العمل وخالل مراحله
النهائية.
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 .1تقديم
تندرج هذه الورقة في إطار التقرير الثاني للمجلس العربي للعلوم االجتماعية تحت عنوان" :حول ماذا
يكتب علماء علوم االجتماع في العالم العربي باللغة العربية؟" .ينحصر نطاق الورقة في الدول المغاربية
بخاصة الجزائر والمغرب وتونس من خالل الكتب المنشورة باللغة العربية بين سنتي  2000و.2016
تقع الورقة في قسمين يعالج األول اإلنتاج اإلجمالي للكتب في الدول الثالث حسب المجاالت
والموضوعات ،في حين يعالج القسم الثاني مضامين عينة محدودة فقط من الكتب.
اعتمدت الورقة ،في محاولة إجابتها عن السؤال الرئيسي للتقرير ،على منهجية عمل استمدت روحها من
مضامين الورقة المفاهيمية التي أنجزها المؤلف الرئيسي للتقرير د .عبد هللا حمودي وكذلك من توجيهاته
المنهجية قبل وخالل انجاز الورقة .كما اعتمدت على الورقة المرجعية للمجلس العربي للعلوم
االجتماعية التي حصرت بشكل عام المضامين التي يجب التركيز عليها كما حددت اإلطار الزمني في
الفترة الممتدة بين  2000و 2016تم تقسيمها الى ثالث فترات صغرى وهي،2005-2000 :
 2010-2006و.2016-2011
في ما يخص القسم األول فقد تمت معالجة اإلنتاج اإلجمالي في مجال السوسيولوجيا بناء على تصنيف
للكتب من خالل عناوينها والمعلومات المتوفرة حولها وكذلك حسب البلدان والفترات الزمنية الثالث ،في
حين عالج القسم الثاني مضامين الكتب التي تم سحبها من قاعدة البيانات المعتمدة بطريقة عشوائية،
بالمعنى االحتمالي واالحصائي للكلمة ،أي كان لكل كتاب مدرج في قاعدة البيانات الحظوظ نفسها ليكون
عضوا في العينة المنتقاة.
أما المضامين التي تم االهتمام بها فتتعلق في الشق الذي تم تكميمه بطبيعة البحث (نظري ،امبريقي أم
هما معا) ومنهجيته (كمية ،كيفية أم هما معا) ،بمستوى المجتمع المدروس (مجتمع محلي ،وطني ،إقليمي
أم نظري عام) وتحليل المراجع حسب الزمن (أقل من خمس سنوات ،بين خمس وعشر سنوات ،أكثر
من عشر سنوات) وحسب لغاتها (العربية ،الفرنسية واالنجليزية) ،كما تم االهتمام كذلك بمعرفة هل
المراجع العربية مترجمة أم منشورة مباشرة باللغة العربية.
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بخصوص الشق الكيفي فقد تم االهتمام أساسا بأطروحات وإشكاليات الكتب ،باإلضافة الى أهم المفاهيم
وكيف تمت أجرأتها وكذلك مدى ارتباط المفاهيم في ما بينها على شكل عنقود مفاهيمي أو مفاهيم
متراصة أم أنها منعزلة عن بعضها البعض.
أخيرا ،ت ّم االهتمام كذلك بالتيمات وهي ،كما عرفها المؤلف الرئيسي للتقرير في الورقة المفاهيمية،
مواضيع أو مفاهيم ال تقع بالضرورة داخل كتاب أو فترة أو بلد واحد بل يمكن أن تخترق هذه المستويات
كاملة أو جزء منها على األقل .يترتب عن ذلك أن الجزء المخصص للتيمات في هذه الورقة ال يتعلق
بالضرورة بكل كتاب على حدة ،بل تم بناؤه من خالل تركيب مضامين مجموعة من الكتب تطرقت،
بشكل أو بآخر ،للمفاهيم والموضوعات نفسها لكن بأبعاد ومضامين مختلفة من فترة الى أخرى ومن بلد
إلى آخر .وقد تم رصد وتركيب هذه االختالفات في التعاطي مع التيمات حسب الفترات الزمنية الثالث.
 .2مصادر المعطيات
اعتمدت الدراسة على قاعدة بيانات الكتب "المغارب في العلوم االجتماعية" لمكتبة مؤسسة الملك عبد
العزيز في الدار البيضاء ،وهي أشمل قاعدة بيانات في المنطقة في مجال العلوم االجتماعية وربما
الوحيدة التي توفر ،باإلضافة الى الئحة شبه شاملة لكتب غير متوفرة في كل المكتبات التجارية،
معطيات دقيقة حول المؤلف كالجنسية واالسم بالحروف العربية والالتينية ومكان نشر الكتاب .كما أن
للمكتبة سياسة استباقية في اقتناء الكتب المتعلقة بالدول المغاربية مباشرة من معارض الكتب في المغرب
والجزائر ومصر وتونس ولبنان ،سواء كان المؤلفون من جنسيات هذه الدول أم من خارجها.

1

كما أن اختيار قاعدة البيانات هذه تبرره دوافع أخرى من بينها أن جل ما يكتب باللغة العربية ينشر على
شكل كتب تنشره دور نشر محلية وعربية ومقاالت ،وإن بشكل أقل ،غالبا ما ال تظهر في قواعد البيانات
الدولية والتي ال تتضمن منشورات العلوم االجتماعية باللغة العربية.
يعالج القسم األول من الورقة اإلنتاج اإلجمالي للكتب في دول المنطقة المغاربية حسب الفترات الزمنية
الثالث وتوزيع نسب الكتب في كل ميدان من ميادين علم االجتماع ،باإلضافة الى توزيع الموضوعات
1

انظر على سبيل المثال الدراسة التالية التي اعتمدت على المعطيات نفسها بين سنة  1980و:2004
?Roland Waast, Rigas Arvanitis, Claire Richard- What do social sciences in North African countries focus on
Waast and Pier L. Rossi, UNESCO World Social Science Report 2010

3

مراجعة للكتابات السوسيولوجيّة باللغة العربيّة
في الدول المغاربيّة بين  2000و2016
| هشام أيت منصور

المندرجة داخل كل ميدان حسب البلدان والفترات الزمنية كذلك .أما القسم الثاني فيتعلق بتحليل لمحتوى
عينة محدودة من الكتب تم سحبها بشكل عشوائي من قاعدة البيانات.
 .3المنهجية
تم االشتغال على قاعدة البيانات ،التي وضعت رهن إشارة المؤلف من طرف مسؤولي المكتبة في بداية
شهر أبريل  ،2017وتضم النسخة األولية منها  3614كتابا تشمل السوسيولوجيا واألنثروبولوجيا في
الجزائر وتونس والمغرب ،نشرت بين سنتي  2000و .2016واحتلت الكتب المنشورة باللغة العربية
الصدارة بـ  2142كتابا متبوعة باللغة الفرنسية بـ  1330كتابا ثم اإلنجليزية بـ  84كتابا و 13كتابا
بلغات أخرى كاإليطالية واأللمانية .تم االحتفاظ بالئحة الكتب المنشورة بالغة العربية فقط ،كما تم فصل
الئحة كتب السوسيولوجيا عن كتب األنثروبولوجيا التي تمت معالجتها في ورقة خاصة بها أشرفت على
إنجازها د .أمينة المكاوي بتعاون مؤلف هذه الورقة.
.1.3

معايير تصنيف وسحب عينات الكتب

يجب أن نشير أوال الى أن تصنيف الكتب حسب التخصص المعتمد من طرف مكتبة الملك عبد العزيز ال
يعتمد على التكوين األكاديمي للمؤلف أو انتمائه الى التخصص أو الى مؤسسة أكاديمية بعينها ،بل حسب
تعريف واسع لعلم االجتماع واألنثروبولوجيا ،يشكل موضوع الكتاب والكلمات المفاتيح المكونة للعنوان
أهم معايير التصنيف .لهذا تضم قاعدة البيانات األولية كتبا تحيل عناوينها إلى حقلي علم االجتماع
واألنثروبولوجيا ،لكن بعد التمحيص نجد أن المؤلف باحث في الفلسفة أو التاريخ واآلداب أو ينتمي الى
الصحافة الخ .وال يتضمن التوصيف األخير حكما على جودة األعمال بل يهدف الى توضيح االختيارات
المنهجية التي اعتمدت في انجاز هذه الورقة .وبالتالي تمت معالجة وإعادة ترميز قاعدة البيانات األولية
والمتضمنة لـ 3614كتاب حسب المراحل التالية:
 استبعاد الكتب المنشورة باللغات األخرى غير العربية. استبعاد الكتب التي تظهر من عناوينها بعيدة شيئا ما عن موضوع الورقة ،كتلك التي تعالجمواضيع أدبية أو تاريخية صرفة (رغم أنه تم ادراج بعض الكتب ذات طبيعة تاريخية لكنها
اعتمدت على مقاربة تحليلية سوسيولوجية سواء بشكل كامل أو بشكل جزئي) .ويقصد بالمقاربة
السوسيولوجية في هذا السياق تفسير وفهم الظواهر ليس لذاتها ولكن بمحاولة ربطها من جهة
بالمحددات االجتماعية والتاريخية والسياسية واالقتصادية من جهة أو باعتماد مفاهيم ومقاربات
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منهجية تنتمي الى حقل علم االجتماع بما فيها االعتماد على معطيات امبريقية محددة في الزمن
والمجال ،وتحليلها على ضوء مفاهيم ونظريات أو العكس أو أي نوع آخر من المزج بين البعد
النظري المفاهيمي والبعد االمبريقي.
 كما تم استبعاد بعض الكتب التي تتميز بحمولة معيارية قوية ذات طابع دعائي باإلضافة الىالعناوين العامة أو ذات طبيعة مجردة وتأملية ال تحيل إلى معطيات امبريقية ،باستثناء الكتب ذات
الطابع النظري أو المنهجي في علم االجتماع ،أي تلك التي تقدم أوتناقش مقاربات نظرية أو تقديم
مناهج بحث معينة موجهة الى الطلبة والباحثين.
وبمجرد إدخال هذه التعديالت على قاعدة البيانات أصبح العدد اإلجمالي للكتب المنتمية بشكل عام الى
حقل السوسيولوجية  757كتابا موزعة بين الجزائر بـ  164كتابا وتونس بـ  174كتابا والمغرب بـ
 419كتابا.
وقد تم االعتماد على هذه اللوائح ،بعد توزيعها حسب الفترات الثالث ،في تكميم االتجاهات العامة في
ميادين السوسيولوجيا بمفهومها الواسع (الجزء األول من التقرير).
أما في ما يخص عينة الكتب المنتقاة من أجل التحليل الكيفي لمضامين الكتب ،فقد تم سحبها اعتمادا على
لوائح مقلصة حسب تعريف أكثر حصرا لعلم االجتماع ،حيث تم االحتفاظ بالعناوين المندرجة مباشرة في
ميدان من ميادين علم االجتماع كما هي متعارف عليها أكاديميا ،كما تمت اإلشارة الى ذلك سالفا ،مع
بعض االستثناءات القليلة جدا لم نتمكن من الحسم فيها بشكل دقيق بناء على العنوان فقط.
في آخر هذه العملية ،بلغ عدد الكتب في الالئحة النهائية  650كتابا منها  366في المغرب و 147في
الجزائر و 137في تونس .وتم سحب ثالثة كتب من كل مرحلة ومن كل بلد ،أي  9كتب من كل بلد بما
يعني أن العينة النهائية التي تم االشتغال عليها تضم  27كتابا تم طبعها كليا من مكتبة الملك عبد العزيز
مباشرة بعد عملية السحب.
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.2.3

تصنيف الكتب حسب الميادين والموضوعات

من أجل تصنيف الكتب حسب الميادين والموضوعات ،اعتمدت الورقة على منهجية تصنيف في
مرحلتين .في البداية تمت إعادة ترميز قاعدة البيانات بناء على الئحة تقريبية لميادين وموضوعات علم
االجتماع كما يتم اعتمادها عادة في مسالك التكوين في الجامعات والمعاهد العليا التي تدرس علم
االجتماع ،كما اعتمدنا على الالئحة األولية لميادين علم االجتماع المندرجة في الورقة المفاهيمية للمؤلف
الرئيسي للتقرير .يبين الجدول رقم  1الئحة الميادين والمجاالت ،والتي تم اعتمادها كدليل للتصنيف
األولي فقط.
جدول رقم  :1الالئحة األولية لتصنيف الكتب حسب الميادين والموضوعات
ميادين علم االجتماع
1

الموضوعات الفرعية
التغير االجتماعي

سوسيولوجيا التنمية

التقليد والتحديث والحداثة
التنمية
الهوية

2
السوسيولوجيا الثقافية

اللغة
الثقافة والثقافات الفرعية
العولمة
الدولة والسلطة والفضاء العام

3
السوسيولوجيا السياسية

الثورة والحركات االجتماعية
المجتمع المدني والصحافة
الديمقراطية
المدينة

4
السوسيولوجيا الحضرية

التحضر
السكن واالحياء السكنية
الفقر واالقصاء في المجال الحضري
األسرة

5
سوسيولوجيا األسرة

النوع االجتماعي
الروابط االجتماعية
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المرأة
التنشئة االجتماعية
الطفولة
الجريمة
الهشاشة

6

الفقر

التفاوت االجتماعي والهشاشة

البيئة
اإلسالم

7

األصولية واإلرهاب

القيم والتدين

أنماط وممارسات التدين
الهجرة الداخلية

8

الهجرة الدولية

الهجرة

الهجرة العابرة لألوطان
مداخل نظرية

9

المنهج السوسيولوجي

نظريات ومناهج

سوسيولوجيا المعرفة
مناهج البحث في العلوم االجتماعية

لكن بالنسبة إلى الموضوعات فقد تم تتميم هذه العملية بطريقة استقرائية بعد التمحيص الدقيق في عناوين
الكتب .وفي ما يلي الئحة الموضوعات النهائية التي تم بناؤها انطالقا من تحليل وإعادة ترميز قاعدة
البيانات الخاصة بكل بلد وبكل فترة كما يبين ذلك الجدول رقم .2
جدول رقم  :2الالئحة النهائية لتصنيف الكتب حسب الموضوعات
التربية والتعليم

السياحة والترفيه

القيم ،الدين والتدين

التطرف واإلرهاب

الشباب األسرة والتنشئة

اللغة الهوية والثقافة

التغير التحديث والتنمية

الشغل والتنظيمات

المدينة المجال والسكن

التفاوت الفقر والهشاشة

العولمة الهجرة واالندماج

المساواة والنوع االجتماعي

الجريمة العنف واالنحراف

الفضاء العام المجتمع المدني واإلعالم النخب ،السلطة والدولة
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مقاربات نظرية ومنهجية

الحراك الثورة والديمقراطية القبيلة والقرابة

أخيرا ،ال بد من اإلشارة الى أن بعض الموضوعات يمكن أن تندرج ضمن أكثر من ميدان حسب اختيار
الباحث الذي يشتغل بقاعدة البيانات .فمثال يمكن إدراج موضوع السلطة في ميدان علم اجتماع األسرة إذا
كان األمر يتعلق بالسلطة األبوية أو في ميدان علم االجتماع السياسي إذا تعلق األمر بالسلطة السياسة.
كما يمكن إدراج موضوع النخب القروية في ميدان السوسيولوجيا القروية أو في ميدان السوسيولوجيا
السياسية .لذلك يمكن إنتاج أرقام ونسب مختلفة بعض الشيء باعتماد تصنيف مختلف حسب االختيارات
التي أشرنا اليها لكن بشكل نسبي فقط ،حيث عادة ما يكون هناك اتفاق ضمني بين الباحثين حول بعض
المالمح العامة للتصنيفات في هذه المجاالت .ويبقى المهم في نهاية المطاف هو اإلعالن عن المعايير
التي تم اعتمادها بكل شفافية حتى يتمكن القارئ من مقارنة فهمه وتصوره الشخصي والنتائج التي
توصلنا اليها في هذه الورقة.
 .4نتائج التحليل الكمي
.1.4

اإلنتاج اإلجمالي للكتب حسب البلدان الثالث

بعد تقليص قاعدة البيانات الى كتب السوسيولوجبا فقط (انظر المعطيات في قسم المنهجية أعاله) ،تم
حصر اإلنتاج اإلجمالي لكتب علم االجتماع في الدول المغاربية في  757كتابا منشورا باللغة العربية،
يأتي المغرب في المقدمة بـ  419كتابا ( ،) 55%ثم تونس  174كتابا ( )23%والجزائر  164كتابا
(.)%22
جدول رقم  :3عدد الكتب حسب البلدان
الدول

عدد الكتب

النسبة المئوية ()%

الجزائر

164

22

تونس

174

23

المغرب

419

55

المجموع

757

100

المصدر :قاعدة بيانات المغارب في العلوم االجتماعية ،حساب المؤلف
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.2.4

اإلنتاج اإلجمالي للكتب حسب الفترات الزمنية

عندما نوزع عدد الكتب المنتجة حسب الفترات الزمنية الثالث ،يبين الجدول رقم  3أنه تزايد في البلدان
الثالث بين الفترة األولى والثانية وكذلك بين الثانية والثالثة .وسجلت أعلى نسبة ارتفاع في المغرب بين
المرحلة الثانية والثالثة بنسبة  %78متبوعة بنسبة ارتفاع  %29بتونس ثم  %21في الجزائر في الفترة
نفسها.
عدد الكتب حسب الفترات الزمنية
جدول رقم  :4عدد الكتب حسب البلدان
2005-2000

2010-2006

2016-2011

الجزائر

(30%) 49

52

)(32%

63

)(38%

(22%) 164

تونس

23

)(13%

66

)(38%

85

)(49%

(23%) 174

المغرب

96

)(23%

(28%) 116

(49%) 207

(55%) 419

234

355

757

المجموع

168

المجموع

المصدر :قاعدة بيانات المغارب في العلوم االجتماعية ،حساب المؤلف

.3.4

اإلنتاج اإلجمالي للكتب في الدول الثالث حسب الميادين بين  2000و2016

يبين الجدول التالي اإلنتاج اإلجمالي للكتب في الدول الثالث مجموعة كوحدة تحليل .بعد إقصاء
المجاالت التي يقل فيها عدد الكتب عن  3كتب 2،يتبين أن السوسيولوجيا الثقافية والسوسيولوجيا
السياسية وكتب التدريس والمناهج تأتي في صدارة اإلنتاج في الدول المغاربية مجموعة .وترجع حصة
األسد للسوسيولوجيا الثقافية حيث بلغت  124كتابا في البلدان الثالثة بين  2000و 2016مثلث فيها
حصة المغرب  66في المئة متبوعا بالجزائر بنسبة  19في المئة ثم تونس بنسبة  15في المئة .أما
السوسيولوجيا السياسية فبلغ مجموع اإلنتاج فيها  123كتابا منها  50في المئة في المغرب ،متبوعا
بتونس بنسبة  30في المئة ثم الجزائر بنسبة  20في المئة .وتأتي كتب التدريس والمناهج في المرتبة
الثالثة بعدد  96كتابا احتلت فيه حصة المغرب  44في المئة ثم الجزائر بنسبة  38في المئة وأخيرا
تونس بنسبة  19في المئة.

2

يتعلق األمر بسوسيولوجيا التنظيمات وسوسيولوجيا الحياة اليومية وسوسيولوجيا الشغل وسوسيولوجيا الصحة.
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في المقابل ،احتلت المراتب الثالث األخيرة كل من سوسيولوجيا المجتمع المدني بعدد  15كتابا فقط80 ،
في المئة منها كتب في المغرب و 20في المئة في تونس في حين لم يسجل أي كتاب في الجزائر في هذا
الميدان ،ثم سوسيولوجيا الفقر والتفاوت بعدد  7كتب فقط جلها في المغرب بنسبة  71في المئة و 14في
المئة بالتساوي في كل من الجزائر وتونس ،وأخيرا السوسيولوجيا القروية بعدد  5كتب فقط  80في
المئة منها في المغرب و 20في المئة في الجزائر .وتجدر اإلشارة الى أن المغرب احتل صدارة اإلنتاج
في مختلف المجاالت من دون استثناء متبوعا مرة بتونس ومرة بالجزائر حسب الميادين كما يبين
الجدول ذلك.
جدول رقم  :5اإلنتاج اإلجمالي لكتب السوسيولوجيا في المغارب حسب الميادين
الميادين

تونس

المغرب

الجزائر

مجموع

الترتيب

الكتب
السوسيولوجيا الثقافية

0,15

0,66

0,19

124

1

علم االجتماع السياسي

0,30

0,50

0,20

123

2

نظريات ومناهج

0,19

0,44

0,38

96

3

سوسيولوجيا التنمية

0,16

0,70

0,13

67

4

سوسيولوجيا األسرة

0,23

0,57

0,20

65

5

سوسيولوجيا القيم والتدين

0,26

0,50

0,24

42

6

سوسيولوجيا االعالم

0,28

0,43

0,30

40

7

سوسيولوجيا الهجرة

0,10

0,55

0,35

20

8

السوسيولوجيا الحضرية

0,16

0,53

0,32

19

9

سوسيولوجيا التعليم

0,06

0,88

0,06

17

10

سوسيولوجيا المجتمع المدني

0,20

0,80

0,00

15

11

سوسيولوجيا الفقر والتفاوت

0,14

0,71

0,14

7

12

السوسيولوجيا القروية

0,20

0,80

0,00

5

13

المجموع

132

364

144

640

المصدر :حساب المؤلف
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.4.4

اإلنتاج اإلجمالي حسب ميادين علم االجتماع وحسب البلدان بين 2000

و2016
في ما يخص اإلنتاج اإلجمالي حسب ميادين علم االجتماع بين  2000و ،2016يبين المبيان رقم  1أهم
ميادين علم االجتماع األكثر إنتاجا ،حيث احتل علم االجتماع السياسي في تونس الصدارة بنسبة  27في
المئة ،في حين احتلت الكتب ذات الطابع النظري والمنهجي في الجزائر صدارة اإلنتاج بنسبة  24.5في
المئة فيما احتلت السوسيولوجيا الثقافية في المغرب المرتبة االولى بنسبة  22في المئة .كما أن الميادين
التي تراوحت بين  5و 13في المئة من اإلنتاج اإلجمالي همت سوسيولوجيا األسرة في تونس بأكثر من
 11في المئة و 10في المئة في المغرب و 9في المئة في الجزائر ،ثم سوسيولوجيا التنمية بحوالى 13
في المئة في المغرب و 8في المئة في تونس و 7في المئة في الجزائر ،ثم سوسيولوجيا االعالم بنسبة 8
في المئة في كل من تونس والجزائر و 5في المئة في المغرب ،ثم سوسيولوجيا القيم والتدين بنسبة  7في
المئة في كل من تونس والجزائر و 6في المئة في المغرب.
وعندما نرصد أهم المجاالت في كل دولة على حدة في الفترة الزمنية نفسها نجد أنه بعد علم االجتماع
السياسي الذي احتل الصدارة في تونس ،تأتي كل من السوسيولوجيا الثقافية والكتابات ذات الطابع
النظري والمنهجي في الرتبة الثانية من حيث اإلنتاج بأكثر من  13في المئة لكل منهما ،ثم سوسيولوجيا
األسرة بحوالى  12في المئة وكل من سوسيولوجيا االعالم وسوسيولوجيا التنمية بـ  8في المئة في حين
احتلت سوسيولوجيا القيم والدين  7في المئة من اإلنتاج وأقل من  2في المئة بالنسبة لباقي الميادين.
أما بالنسبة إلى الجزائر فبعد الكتابات النظرية والمنهجية التي احتلت الصدارة يأتي علم االجتماع
السياسي بنسبة  17في المئة والسوسيولوجيا الثقافية بنسبة  16,3في المئة ،ثم كل من سوسيولوجيا
األسرة وسوسيولوجيا االعالم بـ  8,8في المئة و 8,2على التوالي و 6,8في المئة لكل من سوسيولوجيا
التنمية وسوسيولوجيا القيم والدين.
بالنسبة إلى ا لمغرب بعد السوسيولوجيا الثقافية التي أتت في الصدارة ،يأتي علم االجتماع السياسي بنسبة
 16,6في المئة ثم سوسيولوجيا التنمية بنسبة  12,8في المئة ،ثم نظريات ومناهج بنسبة  11,4في
المئة تليها سوسيولوجيا األسرة بنسبة  10في المئة ،ثم سوسيولوجيا االعالم بـ  4,6في المئة
وسوسيولوجيا القيم والدين بنسبة  5,7في المئة في حين احتلت سوسيولوجيا التعليم وسوسيولوجيا
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الهجرة حيزا ضيقا من اإلنتاج اإلجمالي بنسبة  4في المئة و 3في المئة على التوالي ،وأقل من  4في
المئة لكل من السوسيولوجيا الحضرية وسوسيولوجيا المجتمع المدني.
مبيان رقم  : 1اإلنتاج اإلجمالي حسب ميادين علم االجتماع بين  2000و2016
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5%
0%

تونس

المغرب

الجزائر
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بعد هذه الرؤية العامة حول إنتاج الكتب في الدول الثالث كوحدة تحليل واحدة ثم داخل كل بلد على حدة،
وذلك بين  2000و ،2016نسلط الضوء اآلن على الفترات الزمنية الثالث حتى نتمكن من رصد
التغييرات التي طرأت على أجندة البحث في فترة زمنية الى أخرى.
.4.4

اإلنتاج اإلجمالي حسب ميادين علم االجتماع وحسب البلدان بين 2000

و2004
يبيّن المبيان التالي توزيع اإلنتاج اإلجمالي للكتب حسب البلدان الثالثة خالل الفترة الزمنية بين 2000
و .2005بالنسبة إلى تونس تصدرت الكتب ذات طبيعة نظرية ومنهجية الترتيب بنسبة  27,2في المئة
يليها علم االجتماع السياسي بـ  18في المئة ثم سوسيولوجيا الحياة اليومية بـ  13,6في المئة .يلي هذه
الميادين كل من سوسيولوجيا التنمية وسوسيولوجيا الثقافة وسوسيولوجيا الهجرة بـ  9في المئة ،فيما
يحتل ذيل الترتيب كل من سوسيولوجيا األسرة وسوسيولوجيا القيم والتدين وسوسيولوجيا االعالم بأقل
12
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من  5في المئة من اإلنتاج اإلجمالي .وتبين هذه المعطيات أن خالفا للفترة الزمنية كاملة والفترة الثالثة
(ا نظر مبيان الفترة الثالثة) ،احتلت كتب التدريس ذات الطابع النظري والمنهجي الصدارة عوض علم
االجتماع السياسي.
أما في الجزائر فتأتي كذلك الكتابات النظرية والمنهجية في الصدارة بنسبة  21,3في المئة تليها
سوسيولوجيا الثقافة بنسبة  19في المئة ثم سوسيولوجيا األسرة بحوالى  15في المئة ،تليها سوسيولوجيا
التنمية بنسبة  13في المئة وعلم االجتماع السياسي بنسبة  10.6في المئة في حين مثلت كل من
سوسيولوجيا االعالم وسوسيولوجيا القيم والتدين أقل من  5في المئة.
بخالف تونس والجزائر اللتين احتلت فيهما الكتابات النظرية والمنهجية صدارة اإلنتاج خالل هذه الفترة،
احتلت صدارة اإلنتاج في المغرب الكتابات المندرجة في سوسيولوجيا الثقافة بنسبة  21.5في المئة يليها
علم االجتماع السياسي بنسبة  19,4في المئة ثم سوسيولوجيا األسرة بنسبة  17,2في المئة
وسوسيولوجيا التنمية بحوالى  13في المئة من اإلنتاج اإلجمالي .ويأتي في ذيل الترتيب ك ّل من الكتب
ي إنتاج في
النظرية والمنهجية وسوسيولوجيا التعليم بنسبة  6,5في المئة لكل منهما ،ويسجل غياب أ ّ
سوسيولوجيا التعليم في تونس والجزائر.
مبيان رقم  : 2اإلنتاج اإلجمالي حسب ميادين علم االجتماع وحسب البلدان بين  2000و2004
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
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للمغرب

الجزائر
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.6.4

اإلنتاج اإلجمالي حسب ميادين علم االجتماع وحسب البلدان بين 2006

و2010
بالنسبة إلى اإلنتاج اإلجمالي للكتب في تونس خالل الفترة الزمنية الثانية ،يأتي علم االجتماع السياسي في
المقدمة بنسبة  18في المئة تليه السوسيولوجيا الثقافية بنسبة  14في المئة وكل من مناهج ونظريات
وسوسيولوجيا األسرة بنسبة  12,5في المئة في حين احتلت كل من سوسيولوجيا التنمية وسوسيولوجيا
القيم والتدين  11في المئة و 9في المئة على التوالي .أما اإلنتاج في مجالي سوسيولوجيا االعالم
وسوسيولوجيا المجتمع المدني فاحتل ذيل الترتيب بنسبة  7في المئة و 5في المئة على التوالي.
أما في الجزائر فحافظت الكتب المتعلقة بالنظريات والمناهج على الصدارة في اإلنتاج اإلجمالي مع
ارتفاع مهم من  21في المئة في المرحلة األولى الى  30في المئة في المرحلة الثانية ،في حين تراجع
اإلنتاج في كل من ميدان السوسيولوجيا الثقافية من  19الى  16في المئة وسوسيولوجيا االسرة من 15
الى  4في المئة وسوسيولوجيا التنمية من  13الى  4في المئة .أما سوسيولوجيا القيم والتدين فارتفع
نصيبها من  4في المئة في الفترة األولى الى  14في المئة في الفترة الثانية ،في حين ارتفع اإلنتاج في
مجال علم االجتماع السياسي من  10,6الى  14في المئة.
بالنسبة إلى المغرب ،حافظ اإلنتاج في مجال السوسيولوجيا الثقافية على الصدارة لكن مع تراجع طفيف
من  21,5في المئة الى  19,5في المئة بين المرحلتين األولى والثانية ،فيما تراجع اإلنتاج في علم
االجتماع السياسي وسوسيولوجيا األسرة من  19الى  14في المئة ومن  17الى  12,5في المئة على
التوالي ،في حين ارتفع اإلنتاج في كل من مجال سوسيولوجيا التنمية من  12,9في المئة الى  15,4في
المئة ونظريات ومناهج من  6,5الى  10,3في المئة بين الفترتين .أما نسبة الكتب في مجال
سوسيولوجيا القيم والتدين فارتفعت بشكل ملحوظ بين الفترتين من  1في المئة الى  7في المئة.
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مبيان رقم  : 3اإلنتاج اإلجمالي حسب ميادين علم االجتماع وحسب البلدان بين  2006و2010
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.4.4

اإلنتاج اإلجمالي حسب ميادين علم االجتماع حسب البلدان بين 2011

و2016
أما في ما يخص اإلنتاج اإلجمالي في المرحلة الثالثة ومن دون مفاجأة فاحتل اإلنتاج في تونس في مجال
علم االجتماع السياسي الصدارة بنسبة عالية تصل الى حوالى  39في المئة بتزامن مع أحداث الربيع
العربي ،مقارنة مع الفترتين األولى والثانية والتي لم تتجاوز فيها حصته  18و 17في المئة على
التوالي ،في حين تراجع اإلنتاج في كل من السوسيولوجيا الثقافية من  14,3الى  13,5في المئة
وسوسيولوجيا التنمية من  10,7الى  5في المئة على التوالي .كما تراجع اإلنتاج في كتب المناهج
والنظريات من  12,5الى  8,5في المئة.
بالنسبة إلى الجزائر وبخالف المرحلتين األولى والثانية التي احتلت فيها الكتب النظرية والمنهجية
صدارة اإلنتاج ،احتل علم االجتماع السياسي المرتبة األولى في هذه الفترة بنسبة  26في المئة مقارنة
بنسبة  14في المئة في الفترة الثانية ،في ما يمكن تأويله على أنه تفاعل الكتابات الجزائرية مع أحداث
الربيع العربي خصوصا الثورة التونسية واالحتجاجات المطالبة بالتغيير في المغرب في الفترة نفسها ،ثم
النظريات والمناهج بنسبة  22في المئة والسوسيولوجيا الثقافية بنسبة  14في المئة .أما سوسيولوجيا
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القيم والتدين فتراجع اإلنتاج فيها بشكل جدري حيث انتقلت نسبة اإلنتاج فيها من  14الى  2في المئة في
حين ارتفعت حصة سوسيولوجيا األسرة من  4الى  8في المئة.
في ما يخص المغرب ،حافظت السوسيولوجيا الثقافية على الصدارة في اإلنتاج مع ارتفاع من  19,5في
المئة في الفترة الثانية الى  24,4في المئة في الفترة الثالثة في حين ارتفع اإلنتاج في كل من مجال علم
االجتماع السياسي من  14,4الى  16,4في المئة ومجال النظريات والمناهج من  10,3الى  14,7في
المئة .أما سوسيولوجيا التنمية فانخفضت حصتها من  15,4الى  11,3في المئة في حين تراجعت حصة
سوسيولوجيا األسرة من  8في المئة في الفترة الثانية الى  7في المئة في الفترة الثالثة.
مبيان رقم  : 4اإلنتاج اإلجمالي حسب ميادين علم االجتماع وحسب البلدان بين  2011و2016
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اإلنتاج اإلجمالي حسب الموضوعات وحسب البلدان بين  2000و2016

يبين المبيان رقم  5اإلنتاج اإلجمالي حسب أهم الموضوعات بين  2000و .2016في تونس احتلت
الموضوعات المرتبطة بالمساواة والنوع االجتماعي الصدارة بنسبة  13في المئة تليها بالتساوي كل من
موضوعات اللغة والثقافة والهوية ،النخب والسلطة والدولة ثم مقاربات نظرية ومنهجية بنسبة  12,4في
المئة لكل منها ،في حين احتلت موضوعات الحراك والثورة والديمقراطية المرتبة الرابعة بنسبة  9,4في
16
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المئة ثم كل من موضوعات القيم والدين من جهة وموضوعات الفضاء العام والمجتمع المدني واالعالم
بنسبة  8في المئة و 8,7في المئة على التوالي ،في حين مثلت موضوعات التغير والتحديث والتنمية
 5,8في المئة وموضوعات الشباب واالسرة والتنشئة  4,4في المئة.
أما في الجزائر فاحتلت المقاربات النظرية والمنهجية الصدارة بنسبة  25في المئة تليها موضوعات اللغة
والثقافة والهوية بنسبة  12,2في المئة ثم موضوعات التغير والتحديث والتنمية بنسبة  10,8في المئة ثم
موضوعات الفضاء العام والمجتمع المدني واالعالم بنسبة  10,2في المئة ثم موضوعات كل من
العولمة والهجرة واالندماج بنسبة  8في المئة والنخب والسلطة والدولة بنسبة  6,8في المئة.
في ما يخص المغرب ،احتلت موضوعات اللغة والهوية والثقافة الصدارة بنسبة  15,6في المئة تليها
موضوعات التغير والتحديث والتنمية بنسبة  12,8في المئة ثم كل من موضوعات النخب والسلطة
والدولة والمقاربات النظرية والمنهجية بنسبة  12في المئة ،ثم موضوعات الفضاء العام والمجتمع
المدني واالعالم بنسبة  9,5في المئة والمساواة والنوع االجتماعي بنسبة  8في المئة.
مبيان رقم  : 5اإلنتاج اإلجمالي حسب الموضوعات وحسب البلدان بين  2000و2016
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.4.4

اإلنتاج اإلجمالي حسب الموضوعات وحسب البلدان بين  2000و2004

كما يبين المبيان رقم  ،6احتلت المقاربات النظرية والمنهجية في تونس الصدارة بنسبة  22,7في المئة
وموضوعات كل من المساواة والنوع االجتماعي وموضوعات اللغة والهوية والثقافة بنسبة  13,6في
المئة.
أما في الجزائر فاحتلت المقاربات النظرية والمنهجية صدارة الموضوعات بنسبة  22,5في المئة تليها
موضوعات التغير والتحديث والتنمية بحوالى  15في المئة ثم موضوعات اللغة ،الهوية والثقافة ثم
موضوعات الفضاء العام ،المجتمع المدني واالعالم ثم موضوعات العولمة ،الهجرة واالندماج بنسبة
 16,6في المئة.
في ما يتعلق بالمغرب ،احتلت موضوعات اللغة والهوية والثقافة الصدارة بنسبة  15,1في المئة ثم كل
من موضوعات المساواة والنوع االجتماعي ،والمقاربات النظرية والمنهجية بنسبة  13في المئة ،ثم
موضوعات التغير والتحديث والتنمية بنسبة  12في المئة ،وأخيرا موضوعات النخب والسلطة والدولة
بنسبة  11في المئة.
اآلخرين فقد تميزت الفترة األولى
أما بخصوص الموضوعات التي حضرت في بلد واحد من دون
َ
بموضوعات الحراك والثورة والديمقراطية بنسبة  4,3في المئة في المغرب فقط ،في حين تميزت
الجزائر بموضوعات التطرف واإلرهاب بنسبة  2في المئة من دون أن تحضر في الدول األخرى.
وتجدر اإلشارة الى أن الكتابات تنتمي سواء الى المجاالت التي تحيل إليها الكلمات المفاتيح كلها أم جزء
منها أم واحدة فقط .مثال عندما نحيل الى موضوعات الحراك والثورة والديمقراطية ،فيندرج في هذا
التعريف سواء المجاالت الثالثة أم أي مزج بين أي اثنين منهما (ثالث إمكانيات) أو يتعلق األمر بمجال
واحد فقط.
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مبيان رقم  : 6اإلنتاج اإلجمالي حسب الموضوعات وحسب البلدان بين  2000و2004
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5%
0%

تونس

المغرب

الجزائر

المصدر :قاعدة بيانات المغارب في العلوم االجتماعية ،حساب المؤلف

.10.4

اإلنتاج اإلجمالي حسب الموضوعات وحسب البلدان بين  2006و2010

في ما يخص الفترة الممتدة من  2006الى  2010احتلت الموضوعات المندرجة في إطار النخب
والسلطة والدولة الصدارة في تونس بنسبة  16في المئة ،تليها كل من موضوعات القيم والدين والتدين
ثم الموضوعات النظرية والمنهجية بنسبة  12,5في المئة لكل منهما ،وتأتي في المرتبة الرابعة
بالتساوي كل من موضوعات المساواة والنوع االجتماعي ثم موضوعات اللغة والهوية والثقافة ثم
موضوعات الفضاء العام والمجتمع المدني واالعالم بنسبة  10,7في المئة لكل منها ،فيما احتلت
موضوعات التغير والتحديث والتنمية المرتبة الموالية بنسبة  5,3في المئة.
بالنسبة إلى الجزائر احتلت مرة أخرى الموضوعات النظرية والمنهجية الصدارة بنسبة  28في المئة،
تليها موضوعات كل من التغير والتحديث والتنمية وموضوعات القيم والدين والتدين بنسبة  12في المئة
بكل منهما ،فيما احتلت كل من قضايا اللغة والهوية والثقافة من جهة والفضاء العام والمجتمع المدني
واالعالم المرتبة الموالية بنسبة  10في المئة.
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كما احتلت قضايا النخب والسلطة والدولة نسبة  8في المئة وقضايا العولمة والهجرة واالندماج بنسبة 6
في المئة ،فيما مثلت قضايا كل من المدينة والمجال والسكن وموضوعات الشباب واألسرة والتنشئة 4
في المئة بكل منهما.
أما في المغرب فاحتلت موضوعات التغير والتحديث والتنمية الصدارة بنسبة  18,5في المئة ،تليها
موضوعات النخب والسلطة والدولة بنسبة  13,4في المئة ،ثم مقاربات نظرية ومنهجية بنسبة 12,4
في المئة ،فيما جاءت قضايا اللغة والهوية والثقافة في الرتبة التالية بنسبة  9,3في المئة .وشكلت كل من
قضايا المساواة والنوع االجتماعي وقضايا الفضاء العام والمجتمع المدني واالعالم بنسبة  8في المئة لكل
منهما .أما قضايا الشباب واألسرة والتنشئة فاحتلت المرتبة الموالية بنسبة  7,2في المئة ،تليها
موضوعات العولمة والهجرة االندماج بنسبة  6,2في المئة.
خرين في هذه الفترة نجد موضوعات القبيلة
وأخيرا بالنسبة إلى الموضوعات التي ميزت بلدا من دون اآل َ
والقرابة ثم السياحة والترفيه في تونس لوحدها بنسبة  3,6في المئة و 1,8في المئة على التوالي ،وكذلك
موضوعات التطرف واإلرهاب في المغرب لوحده بنسبة  3,1في المئة من اإلنتاج اإلجمالي في المغرب
في الفترة عينها.
مبيان رقم  : 7اإلنتاج اإلجمالي حسب الموضوعات وحسب البلدان بين  2006و2010
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.11.4

اإلنتاج اإلجمالي حسب الموضوعات وحسب البلدان بين  2011و2016

يبين المبيان رقم  8أهم الموضوعات المهمينة على إنتاج الكتب في الدول المغاربية بين 2011
و .2016من دون مفاجأة شكلت موضوعات الحراك والثورة والديمقراطية أهم الموضوعات بنسبة 20
في المئة من اإلنتاج اإلجمالي في تونس في الفترة ذاتها ،تليها موضوعات المساواة والنوع االجتماعي
بنسبة  15,3في المئة ،ثم موضوعات اللغة والهوية والثقافة بنسبة  13,6في المئة .وتأتي موضوعات
النخب والسلطة والدولة في المرتبة الموالية بنسبة  11,9في المئة ،ثم موضوعات الفضاء العام
والمجتمع المدني واالعالم بنسبة  10,2في المئة ،والمقاربات النظرية والمنهجية بنسبة  8,5في المئة،
ثم موضوعات كل من القيم ،الدين والتدين والشباب ،األسرة والتنشئة بنسبة  5,1في المئة لكل منهما.
أما في الجزائر وعلى منوال الفترتين السابقتين نفسه ،احتلت الموضوعات المتعلقة بتقديم النظريات
والمناهج بنسبة  22في المئة تليها موضوعات اللغة والهوية والثقافة بنسبة  16في المئة ،ثم موضوعات
الفضاء العام والمجتمع واالعالم بنسبة  10في المئة ،ثم موضوعات كل من النخب والسلطة والدولة
وموضوعات العولمة والهجرة واالندماج بنسبة  8في المئة ،في حين احتلت كل من موضوعات الشباب
واألسرة والتنشئة وموضوعات التغير والتحديث والتنمية وموضوعات التطرف واإلرهاب بنسبة  6في
المئة لكل من هذه المجاالت الثالثة.
أما بالنسبة إلى المغرب فاحتلت موضوعات اللغة والهوية والثقافة الصدارة بنسبة  19,3في المئة ،تليها
كل من موضوعات النخب والسلطة والدولة ،ثم الموضوعات المتعلقة بالمقاربات النظرية والمنهجية
بنسبة  11,9في المئة لكل من المجالين .وتأتي موضوعات الفضاء العام والمجتمع المدني واالعالم
بنسبة  10,8في المئة ،ثم موضوعات التغير والتحديث والتنمية بنسبة  9,6في المئة في حين احتلت
موضوعات كل من الفقر والهشاشة والتفاوت وموضوعات التربية والتعليم نسبة  3,4في المئة على
التوالي علما أن هذين المجالين األخيرين يغيبان تماما عن تونس والجزائر.
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مبيان رقم  : 8اإلنتاج اإلجمالي حسب الموضوعات وحسب البلدان بين  2011و2016
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 .4نتائج التحليل الكيفي
كما تمت اإلشارة الى ذلك في المنهجية ،يتعلق هذا الجزء من الورقة بتحليل مضمون الكتب المنتقاة،
والتي تم سحبها عن طريق عينة عشوائية انطالقا من قاعدة البيانات .اعتمدنا في هذا الشق على 27
كتابا ،ثالثة كتب من كل فترة وكل من الجزائر وتونس والمغرب ما عدا حالة واحدة اعتمد فيها على
كتابين عوض ثالثة بسبب عدم توفر الكتاب .يتضمن هذا الشق نتائج التحليل الكمي لمحتويات الكتب
المنتقاة ،والتي تتضمن باإلضافة الى طبيعة البحوث ،أهم المناهج المتبعة ولغة العمل األصلية ثم طبيعة
مجتمع الدراسة وتحليل للمراجع المعتمدة .كما يتطرق هذا الشق من الورقة كذلك الى مراجعة ألهم
اإلشكاليات والمفاهيم داخل كل كتاب على حدة وأخيرا الى بعض التيمات التي تخترق الكتب والبلدان
والفترات الزمنية.
.1.4

المناهج والمراجع

 .1.1.4المناهج وتقنيات البحث
إذا أخذنا في االعتبار كتب العينة كاملة وفي البلدان الثالثة ،نجد أن الكتب التي اعتمدت مناهج بحث
كيفية احتلت الصدارة بنسبة  40,7في المئة من مجموع عينة الكتب المنتقاة ،فيما شكلت الدراسات التي
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اعتمدت مناهج كمية  14,8في المئة .أما تلك التي اعتمدت دراسات كمية وكيفية في الوقت نفسه فمثلت
 37في المئة ،فيما شكلت الكتب التي ال تتضمن منهجية بحث واضحة  7,4في المئة.
مبيان رقم  : 9مناهج البحث المعتمدة من خالل عينة الكتب المنتقاة في الجزائر وتونس والمغرب بين
 2000و2016
45 %
40 %
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5%
0%
بدون منهجية

منهجية كمية

منهجية كمية وكيفية

منهجية كيفية

المصدر :حساب المؤلف

 .2.1.4المناهج المستعملة بين  2000و2004
عند االطالع على التفاصيل المنهجية لكل كتاب نجد أن كتابين من أصل ثالثة في تونس في الفترة
األولى ( )2005-2000اعتمدا مناهج وتقنيات جمع معطيات ذات طبيعة تاريخية كتحليل الوثائق
باإلضافة الى المقابالت مع السكان ،في حين اعتمد الكتاب الثالث المنهج االحصائي ورصد الخصائص
الديمغرافية للعينة المدروسة.
أما في المغرب ،وفي الفترة نفسها فاعتمدت الكتب الثالثة على أكثر من منهج وتقنية جمع معطيات حيث
أن الكتب الثالثة اعتمدت االستمارة والمالحظة في حين اعتمد الكتاب الثالث باإلضافة الى التقنيتين
األخيرتين على المقابلة كذلك.
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في الجزائر ،وخالل الفترة ذاتها ،اعتمد كتاب واحد على تحليل محتوى كتاب تاريخي (ابن خلدون) ،في
حين اعتمد الثاني على المقابالت ووثائق األرشيف ،فيما اعتمد الكتاب الثالث على المقابالت فقط.
 .3.1.4المناهج المستعملة بين  2006و2010
في تونس ،وخالل هذه الفترة ،اعتمد كتاب واحد من كتب العينة على مراجعة األدبيات السابقة والدخول
في نقاش معها من خالل موضوع ومركزية الرموز في الثقافة وبخاصة معالمها الميتافيزيقية .أما الكتاب
الثاني فاعتمد على تحليل األدبيات حول الثقافة والمثقفين باإلضافة الى معطيات كمية من خالل تقنية
االستمارة مع عينة من األطفال ،في حين اعتمد الكتاب الثالث على البحث الوثائقي وتحليل األرشيف
الصحافي ،باإلضافة الى المقابالت مع عينة من مجتمع الدراسة.
في الفترة نفسها ،نجد في المغرب تباينا في مناهج البحث المعتمدة حيث اعتمد الكتاب األول على تحليل
المضمون والمعاينة الميدانية باإلضافة الى المقابالت والمجموعات البؤرية ،أما الكتاب الثاني فاعتمد
على المقابالت ودراسة الحالة ،في حين اعتمد الكتاب الثالث على منهجية تأملية وغير متصلة مباشرة
بالمعطيات الميدانية.
أما في الجزائر فاعتمد الكتاب األول على مواد صحافية واعتمد الثاني على مقابالت وعلى تقنية
االستمارة في حين اعتمد الكتاب الثالث منهجية تاريخية نقدية متعددة المصادر بما فيها المواد التاريخية
والسوسيولوجية واالنثروبولوجيا الخ.
 .4.1.4المناهج المستعملة بين  2011و2016
في هذه المرحلة نجد ّ
أن الكتب الثالثة المنتقاة في تونس تعتمد على مناهج تأملية أو على األق ّل غير
مرتبطة مباشرة بمعطيات ميدانية حيث تحيل سواء إلى تحليل مضامين على ما هو موجود كالفتاوي
حول قضايا المرأة مثال أم تناقش أنساقا واتجاهات نظرية معينة حول الظاهرة الدينية على سبيل المثال.
أما في المغرب خالل هذه المرحلة فاعتمد كتابان على مناهج متعددة منها ما هو كيفي ومنها ما هو كمي
كالمقابالت والمالحظة بالمشاركة واالستمارة في حين لم يعتمد الكتاب الثالث أي منهج واضع إذ يتفاعل
مع مستجدات مجتمعية يظهر من خاللها اعتماده على المواد الصحافية وتراكم شخصي للمعطيات من
دون إعالن ذلك بشكل صريح.
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بخصوص الجزائر اعتمد الكتاب األول على المنهج الكمي من خالل تقنية االستمارة في حين اعتمد
الكتاب الثاني على مزيج منهجي يتكون من االستمارة والمقابلة والمالحظة المباشرة .أما الكتاب الثالث
فاعتمد الكاتب مادة تاريخية حول موضوع بحثه من دون أن يحدد مصادرها بوضوح.
.2.4

جدة المراجع ولغاتها

في ما يخص جدة المراجع يظهر من خالل الجدول رقم  4أن مجمل كتب العينة المنتقاة وفي الفترات
الثالث والبلدان الثالثة تحيل في أغلب األحيان إلى مراجع تتجاوز مدتها عشر سنوات ،وهو ما يحيل إلى
إشكال أصبح معروفا يتجلى في عدم انخراط اغلبية الباحثين في نقاش مع الكتب والمقاالت الجديدة أو
حتى االعتماد عليها في بناء إشكاليات بحث جديدة .ويتناقص هذا االتجاه نوعا ما في الفترتين الثانية
والثالثة حيث نجد أن عدد االحاالت الجديدة ،أي أقل من  10سنوات ،ارتفع يعض الشيء بخاصة في
المغرب ،لكن ال يرقى الى مستوى االحاالت نفسه إلى الكتب القديمة.
كما يبين الجدول رقم  5أن أغلبية الباحثين يعتمدون أساسا على الكتب كمراجع أساسية أكثر من المقاالت
العلمية رغم ارتفاع متواصل لإلحاالت إلى مقاالت خاصة في تونس بين المرحلة األولى والثانية .أما
المرحلة الثالثة فعرفت انخفاضا شديدا في اإلحالة إلى المقاالت لصالح الكتب في البلدان الثالثة من دون
استثناء.
جدول رقم  :6تحليل المراجع المعتمدة حسب البلدان والفترات الزمنية

مجموع فترة 1

مجموع فترة 2

مجموع فترة 3

البلد

أقل من  5سنوات

ما بين  5و 10سنوات

أكثر من 10

تونس

3

4

393

الجزائر

0

0

135

المغرب

18

59

273

تونس

64

40

363

الجزائر

39

83

355

المغرب

0

1

183

تونسية

1

23

264

جزائرية

0

21

90

المغرب

81

119

206

المصدر :حساب المؤلف
25

مراجعة للكتابات السوسيولوجيّة باللغة العربيّة
في الدول المغاربيّة بين  2000و2016
| هشام أيت منصور

جدول رقم  :7تحليل طبيعة المراجع المعتمدة حسب البلدان
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أما لغات المراجع ،فيظهر من خالل المبيان رقم  13أن المراجع باللغة الفرنسية تحتل الصدارة في
تونس بأكثر من  48في المئة متبوعة باللغة العربية بنسية  34في المئة تقريبا من مجموع اإلحاالت
داخل عينة الكتب المنتقاة ،في حين تحتل المراجع باللغة اإلنجليزية المرتبة األخيرة بنسبة  12.7في
المئة ،أما المراجع األجنبية المترجمة الى اللغة العربية فتشكل نسبة  4.7في المئة من مجموع االحاالت.
وعكس تونس تشكل االحاالت باللغة العربية األكثر ترددا في الكتب المنتقاة في الجزائر بنسبة تتجاوز
 67.5في المئة من مجموع االحاالت متبوعة بالمراجع الفرنسية بنسبة  21,5في المئة واالنجليزية
بنسبة  1,6في المئة في حين تحتل الكتب المترجمة الى العربية  9,2في المئة من مجمل االحاالت وهي
أعلى نسبة من اإلحاالت على الكتب المترجمة مقارنة في الجزائر والمغرب.
أما في المغرب فتحتل اإلحاالت باللغة الفرنسية الصدارة بنسبة  47,6في المئة متبوعة بالمراجع
المكتوبة باللغة الفرنسية بنسبة  37,6في المئة ثم اإلنجليزية بنسبة  9,7في المئة فيما تحتل المراجع
المترجمة الى العربية  4,9في المئة.
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مبيان رقم  : 10توزيع لغات المراجع المعتمدة حسب البلدان الثالثة
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.3.4

أنماط البحوث المنجزة

يبيّن المبيان رقم  9أن  44في المئة من الكتب المنتقاة اعتمدت دراسات نظرية وميدانية في نفس الوقت،
في حين شكلت الكتب النظرية  33في المئة من مجموع العينة وشكلت  18,5في المئة من الكتب
دراسات ميدانية أساسا فيما شكلت الدراسات التأملية  3,7في المئة.
مبيان رقم  : 11أنماط البحوث المنجزة من خالل عينة الكتب المنتقاة في الجزائر وتونس والمغرب
بين  2000و2016
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.4.4

مفاهيم رئيسية وإشكاليات

يسعى هذا الجزء من الورقة الى إعطاء فكرة موجزة عن كيفية استعمال المفاهيم في الكتب المنتقاة
ومحاولة ربطها باإلشكاليات التي أعلنها الباحثون .ويبقى الهدف األساسي من هذا التحليل هو محاولة فهم
كيفية استعمال المفاهيم وأجرأتها أكثر من عرض الئحة لتلك المفاهيم.
يتعلق األمر بالمفاهيم التي وردت في كتب العينة الصغيرة التي تم سحبها بهدف تحليل مضامين كتب
السوسيولوجيا في الدول المغاربية ،وقد رصدنا أهم المفاهيم حسب الفترات الثالث بما فيها العناقيد
المفاهيمية إن وجدت ،وكذلك كيفية أجرأتها إلى أبعاد ،ثم تحديد اإلشكاليات التي تتحرك داخلها هذه
المفاهيم.
 .1.4.4الفترة األولى 2004_2000
من أهم المفاهيم التي طغت على الدراسات السوسيولوجية في هذه الفترة من خالل عينة الكتب
المختارة ،نجد مفهوم "التنمية" الذي تمت أجرأته في أبعاد مختلفة ،حسب الكتب وحسب البلدان ،إلى
سر من خالله متغيرات أخرى كالهجرة الداخلية أو الحركات االجتماعية بما
مؤشر أو "متغير مستقل" ،تف َّ
فيها االنتفاضات أو مدى مشاركة الشباب في السياسة الخ.أو يتم أجرأتها "كمتغير تابع" يتم تفسيره عن
طريق متغيرات مستقلة أخرى كالتطورات المجتمعية حول الجسد األنثوي ،وكيف تفسر هذه التصورات
العوائق التي تحول دون اندماج المرأة في التنمية ،أو عوائق التنمية بشكل عام .ونجد في هذه الحالة
عنقودا مفاهيميا يتكون من مفاهيم ليست بالضرورة متراصة ولكنها مرتبطة في ما بينها على الشكل
التالي" :التنمية"" ،الجند والمرأة "و"الجسد األنثوي"« ،االندماج" ،إلخ.
كما نجد كذلك مفهوم القبيلة في دراستين على األقل خصوصا في تونس في هذه الفترة رغم أن التحليل
الكمي لإلنتاج اإلجمالي للكتب ،أبرز أن الدراسات حول القبيلة ال تشكل إال القلة قليلة من موضوعات
الدراسة خالل هذه الفترة.
وتمت أجرأة مفهوم القبيلة أحيانا ارتباطا بإشكاليات تهم دراسة تفاعل مجتمعات محلية ،يعتقد أنها ما
زالت تحافظ على بنيات قبلية ،مع عوامل خارجية كالتغيرات المناخية والسياسية والثقافية واالقتصادية،
إلخ.
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وأحيانا أخرى من وجهة نظر تأثير هده العوامل على بنية القبيلة ومدى نجاحها في تفكيكها ،ومن أهم
هذه العوامل نجد الدولة الوطنية "كمتغير مستقل" .اهتمت دراسة القبيلة بمدى نجاحها في إضعاف
اإلحساس باالنتماء إلى القبيلة والمجموعات المحلية لصالح الدولة الوطنية الحديثة .ويمكن رصد عنقود
مفاهيمي كذلك في هذه الحالة يتكون من" :القبيلة" "،المجتمع المحلي""،التغير"" ،البنية"" ،الدولة
الوطنية"" ،االنتماء".
أما مفهوم الهوية والموروث الثقافي اإلسالمي ،فنجد أنه تمت أجرأته كذلك بطرائق متعددة حسب
اإلشكاليات التي وظف فيها بشكل مترابط .نجد مثال أن بعض الدراسات توظف مفهوم الهوية اإلسالمية
في سياق االستعمار ،وكيف ساعدت تقويتها على مقاومة السلب الثقافي من طرف سلطات االستعمار.
ونقع في هذه الحالة على عنقود مفاهيمي يتكون من "الهوية "" ،الدين"" ،اإلسالم"" ،السلب الثقافي"،
و"االستعمار".
 .2.4.4الفترة الثانية 2010_2006
نجد في هذه الفترة مجموعة من المفاهيم تمت أجرأتها في أبعاد مختلفة حسب الدراسات والبلدان أهمها
مفهوم الجندر الذي يمكن استنباطه من خالل مفاهيم أخرى متعلقة بموضوع المرأة بشكل عام ،كمفهوم
"للحركة النسائية" الذي يحيل إلى مساهمة النساء أنفسهن بأساليب متعددة في تغيير وضعيتهن من خالل
التنظيم داخل جمعيات وتكتالت لجمعيات ومنظمات يمكن أن تأخذ شكل حركة اجتماعية كما ذهبت إلى
ذلك دراسة من تونس ،تشمل المساهمات الفكرية والنضالية سواء للنساء أنفسهن أو ألعضاء المجتمع
اآلخرين الذين قدموا مساهمات في اتجاه تحرر المرأة .كما نجد مفهوم مشاركة المرأة في صنع القرار
تعالَج من خالله العوائق االجتماعية والثقافية والسياسية لمشاركة المرأة وإدماجها في مختلف مناحي
الحياة العامة .ويمكن رصد عنقود مفاهيمي في هذه الدراسة يتشكل من "الحركة النسائية"" ،المشاركة"
و"التحرر".
كما نجد ترددا مهما لمفهوم" الثقافة "خالل هذه الفترة حيث تمت أجرأته في أبعاد متعددة حسب
اإلشكاليات بحيث تمت أجرأته أحيانا في اتجاه األبعاد الرمزية للحياة االجتماعية والتي تشكل الثقافة
وعاءها األساسي ويتم اإلحالة إلى الرموز خاصة في عالقتها ودورها في بناء معرفة اجتماعية.
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وأحيانا أخرى تتم أجرأة مفهوم الثقافة إلى أبعاد تتعلق بالمؤسسات والسياسات الثقافية من جهة أو الثقافة
كمجال معرفي يخترق كل التخصصات المعرفية األخرى...
كما نجد كذلك مفهوم "الرأي العام" و"اإلعالم" تمت أجرأتهما لإلحالة إلى كيفية تشكيل الوعي
االجتماعي عن طريق اإلعالم ودور هذا األخير في صناعة الرأي العام ،كما تمت أجرأة المفهوم
"اإلعالم" كذلك في إطار إشكاليات تتعلق بكيفية تلقين الصحافيين السياسة التحريرية التي يشتغلون بها
وتم ربط ذلك بمفاهيم أخرى ذات الصلة كمفهوم "المراقبة االجتماعية" و"مفهوم المؤسسة".
ونجد كذلك "مفهوم الهوية "و"مفهوم اإلسالم" أو" اإلسالميات التطبيقية "كما ذهب إلى ذلك محمد أركون
حيث سعى من خالل هذا المفهوم إلى صياغة مقاربة متعددة التخصصات من أجل تحليل أزمة الفكر
اإلسالمي ومحاولة إخراجه من دائرة القراءات اإليديولوجية الضيقة التي استمرت أكثر ألف سنة .وهناك
مفاهيم إجرائية اعتمدها أركون على سبيل المثال لمعالجة هذه اإلشكالية من أهمها "األنسنة" التي تحيل
إلى البحث عن المعنى المشترك من خالل هدف مشترك بين كل المنخرطين في النقاش ووضع المنتج
النهائي تحت مجهر منهجية نقدية موحدة ،وكذلك مفهوم "العقل المنبثق" الذي يحيل إلى محاوالت
كتأويل األحداث التاريخية المشتركة من خالل نقطة فكرية جماعية .ويحيل كذلك مفهوم "االنسنة" إلى
ركيزة من ركائز الديمقراطية حيث يحول دون إقصاء كل ما ينتجه اإلنسان بل إخضاعه للتمحيص
النقدي بما في ذلك الحقائق المقدسة .ويظهر من خالل هذا الملخص وجود عنقود مفاهيمي واضح يتشكل
أساسا من "اإلسالم"" ،الهوية"" ،االنسنة"" ،العقل المثقف"" ،الديمقراطية"" ،التمحيص النقدي"،
"المشترك"" ،اليقظة الفكرية" ،إلخ.
ويمكن القول إن هذه المفاهيم كما يوظفها محمد أركون تشكل ليس فقط عنقودا مفاهيميا بل عنقود مفاهيم
متراصة.
 .3.4.4الفترة الثالثة 2016-2011
خالل هذه الفترة نجد كذلك إشكاليات ومفاهيم أخرى كمفهوم" النخبة" ومفهوم "الحرية" كما تم توظيفهما
في إشكاليات مرتبطة ببداية القرن العشرين ال سيما في تونس ،من خالل دور النخب في تلك الفترة في
التحرر الفكري والسياسي واالجتماعي....كما نجد مفاهيم أخرى قريبة كالتحرر والتحرير تتحرك داخل
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إشكالية صلبها هو كيف تم توظيف الموروث الديني اإلسالمي في التحرر والتقدم والتعقل في انسجام مع
الثقافة الغربية عوض التركيز على الجوانب التي تتعارض مع الحرية في الموروث اإلسالمي.
هناك عنقود مفاهيمي يتشكل من "النخبة" "الحرية" "الموروث اإلسالمي"" ،التحرر"" ،التحرير"،
"التقدم"" ،التعقل" ،إلخ.
كما تم توظيف "مفهوم الموروث الديني اإلسالمي" في إطار إشكاليات مختلفة نوعا ما بخاصة من خالل
ثنائيات كمعطى "الوحي" ،و"المعطى البشري" ،و"المجال الديني" ،والمجال الدنيوي" .ووظف الباحث
من تونس عبد اللطيف الهرماسي الموروث الديني اإلسالمي على شكل مختلف من محمد أركون من
خالل دراسة هذه الثنائيات وكيف ساهمت كمفاهيم مركزية في توسيع دائرة المقدس وتعزيز إمداده في
المراقبة التي يمارسها الدين والهيئات الدينية على المجتمع.
ونجد أخيرا مفهوم الثقافة حاضرا بقوة في هذه المرحلة حيث تمت أجرأته داخل إشكاليات مختلفة تتعلق
أساسا بالهوية في مفهومها الواسع في عالقة برافدها ،كاألمازيغية مثال ليس كمعطى لغوي فقط بل ما هو
أشمل في اللغة ،كالثقافة والتراث والسياسة فضال عن الجانب الروحي .وقد ارتبطت بعض المفاهيم
المتعلقة بالثقافة األمازيغية بقضايا الهوية واإلرث الحضاري من جهة ،وبالكرامة والعيش الكريم من
جهة أخرى ،حيث تأخذ قضايا الهوية بعدا غائبا عندما يستفيد الجميع من حقوقهم في العيش الكريم علي
مختلف المستويات.
كما تمت أجرأة مفهوم الثقافة على مستوى أبعاد أخرى في المعنى الضيق للثقافة حيث يتعلق األمر
بالجوانب الفكرية والفنية بما فيها ،ثم الجمعيات الثقافية ،وكذلك دور السياسات الثقافية في تطوير البعد
الثقافي للحياة االجتماعية .ونجد في هذا الصدد مفهوم "األزمة الثقافية" الذي يحيل إلى تردي أوضاع
الثقافة على مستوى حياة المدينة التي كانت تنشطها جمعيات ثقافية في المغرب مثال خالل السبعينات
والثمانينات في حين تراجع هذا الدور بشكل مهول في العقد األخير بسبب السياسات الثقافية المتبعة في
العقدين األخيرين.
ونجد عنقودا مفاهيميا متعلق بالثقافة يتشكل من مفاهيم "كأزمة الثقافة" و"المثقفين"" ،السياسات الثقافية".
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.4.4

التيمات

بعد مراجعة الكتب في الفترات الثالث والبلدان الثالثة من خالل المراجع والمناهج والمفاهيم
واالشكاليات ،تم كذلك تحديد بعض التيمات التي تخترق الكتب والبلدان والفترات الزمنية ،من أهمها
المرأة والجندر ،الثقافة ،التنمية والموروث الديني اإلسالمي.
 .1.4.4المرأة/الجندر
المرأة والجندر تيم مهم وحاظر تقريبا في كل الفترات وكل البلدان من دون استثناء .يأخذ في المرحلة
األولى معاني مرتبطة بالجسد األنثوي والتنمية ،حيث إن تصورات وتمثالت المجتمع حول جسد المرأة
تضع عوائق في طريق مشاركتها الفعالة في مجهدات التنمية وتحقيق تحررها من القيود التقليدية الثقافية.
كما يحيل في أحيان أخرى إلى مشاركة المرأة في صنع القرار ،سواء تعلق األمر بالسياق الديني أم
بتعليم المرأة .ويندرج كال العاملين في إطار تشكيل ثقافة النوع االجتماعي على نحو معين حيث تصبح
هذه الثقافة عائقا حقيقيا أمام بروز النساء في المجال العام والخاص على حد السواء.
ويأخذ تيم المرأة والجندر في أحيان أخرى بعدا سياسيا بامتياز حيث يحيل إلى الحركة النسائية من خالل
تشخيص مدى تموقع النساء ومساهمتهن كفاعالت في التاريخ ومؤثرات في بنية المجتمع ال سيما من
خالل مفهوم الحركة االجتماعية في معناه الواسع.
كما نجد دراسات تعتبر أن وضعية المرأة وتحررها رهن بكسر قيود اتجاهين معينين داخل المجتمع وهو
اتجاه الدعاية الدينية واالتجاه الليبرالي على حد السواء ،ويتعلق في أحيان أخرى بالنظام األبوي داخل
األسرة أو المجتمع بشكل عام والذي يعد من بين العوامل المسؤولة عن تدني وضعية المرأة.
 .2.4.4الثقافة
أما التيم الثاني الذي يخترق بدوره الكتب والبلدان والفترات فيتعلق بالثقافة في أبعادها المختلفة .ففي
يعض األعمال يتم تناول الثقافة من خالل الرموز الثقافية كمدخل أساسي لفهم وتفسير الظواهر
االجتماعية ،رغم أن هذا االتجاه يأخذ في بعض األحيان اتجاهات ليست بالضرورة علمية محضة لكن
تحمل معاني أيديولوجية مرتبطة بأجندات معينة كتلك المتعلقة بأسلمة العلوم االجتماعية أو إعطاء
العوامل الدينية أولوية في تأويل الرموز الثقافية .كما تأخذ الثقافة في أعمال أخرى معنى مختلفا يتعلق
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باتجاه يعتبر أن الثقافة في مفهومها الضيق تشكل وعاء لكل التخصصات ومختلف القوالب المعرفية
والقيم والعالقات ،حيث تضطلع حسب هذا االتجاه بدور أساسي في هندسة السلوكات االجتماعية
وصياغة القيم والنماذج والبنى المختلفة للمجتمع ،ما يحيل إلى فكرة أن الثقافة تخترق كل المجاالت بل
هي الوعاء األساسي لكل المجاالت األخرى.
كما تأخذ الثقافة كتيم أساسي يخترق أعماال متعددة معنى كلي لمفهوم الثقافة كاألعمال التي تعالج مسألة
األ مازيغية في ضوء المتغيرات اللغوية والمؤسساتية واإلعالمية والسياسية والثقافية الخ .وال تعتبر هذه
األعمال مثال مسالة االمازيغية ،مسألة لغوية فحسب بل تتعداها إلى ما هو شمولي كالجوانب الثقافية
الكلية أي األمازيغية كرافد ثقافي للتنمية ككل وليس فقط كعامل لغوي في الثقافة المغاربية.
كما تعالج أعمال أخرى موضوع الثقافة من خالل دور الجمعيات الثقافية وكيف تؤثر في التنمية الفكرية
والتطور الثقافي بشكل عام .ويقصد بالثقافة في هذا النوع من األعمال األنشطة الفكرية والفنية واألدبية
والعلمية لإلنسان المثقف كجزء أساسي من كرامة اإلنسان وتحرره وتقدمه .ووجب دمقرطة الثقافة
وتعديل السياسات الثقافية على هذا األساس حيث الدور الرئيسي للثقافة في النهوض باإلنسان.
 .3.4.4التنمية
يرتبط تيم التنمية في بعض األحيان بظواهر أخرى كالهجرة حيث تكون التنمية متغيرة مستقلة في حين
تكون الهجرة متغيرة تابعة .وفي هذا االتجاه ،حسب األعمال التي تناولت هذا الموضوع ،كلما كانت
مؤشرات التنمية إيجابية كلما كانت الهجرة محدودة والعكس صحيح.
والتصورات
كما تأخذ التنمية أبعادا أخرى تتقاطع مع تيمات أخرى كالجندر ،من بينها الجسد األنثوي
ّ
المجتمعية حوله التي تحول دون المشاركة الفعلية للمرأة في مجهودات التنمية وفي التغير االجتماعي
بشكل عام ،الذي يعتبر كمنتوج مباشر لمجهودات التنمية.
كما تعالج كتابات أخرى موضوع التنمية ولو بشكل غير مباشر ،من خالل أعمال سوسيوتاريخية كتحليل
مضمون أعمال فنية عبر الزمن من بينها قضايا الحداثة والتحديث والصراع بين األجيال ،إلخ.
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 .4.4.4الموروث الديني اإلسالمي
يأخذ هذا التيم معاني مختلقة من فترة الى أخرى ومن بلد آلخر منها أعمال تحيل إلى النخبة المغاربية في
بداية القرن العشرين في تونس مثال ،حيث ينظر الموروث الديني اإلسالمي ليس كعائق للتحرر والحرية
ولمن كعامل مساعد على التحرر في المجاالت كافة ،سواء كانت فكرية أم سياسية أم قانونية بخاصة
خالل الثلث األول للقرن العشرين ،حيث انعكست هذه الدينامية على المراحل الالحقة بما فيها ظهور
الحركة العمالية والحركة النسائية ال سيما في تونس .ويعتبر هذا االتجاه تحرريا بحيث ال يرى تناقضا
بين االسالم والتحرر ،بل تم استثمار اإلرث اإلسالمي في شقه العقالني والتحرري للدفاع عن أفكار
وقضايا تساهم في تحرر األفراد والمجموعات في المجتمعات العربية اإلسالمية بتقاطع مع ما تم تحقيقه
في المجتمعات الغربية وليس كنقيض لها.
كما عالجت أعمال أخرى الموروث الديني اإلسالمي من وجهة نظر أخرى من بينها دراسة كيفية تداخل
الديني بالدنيوي في إنتاج المعايير والقواعد المنظمة للحياة االجتماعية بما في ذلك الدور الذي يلعبه
المقدس في انتاج تلك المعايير وموازين القوى بين أهل الدين وأهل الدولة .في حين تتناول أعمال أخرى
الموضوع نفسه لكن من زاوية استثمار نتائج بحوث العلوم االجتماعية بشكل عام من أجل تحليل أزمة
الموروث الديني اإلسالمي وتأثير التأويالت الضيقة على حياة األفراد في المجتمعات العربية اإلسالمية،
من أجل النهوض بالتأويالت التي تعالج التحرر والحرية عوض التأويالت التي تساند التضييق على
الحريات العامة والخاصة.
 .6خالصات وتوصيات
.1.6

خالصات

 .1.1.6اإلنتاج العام في علم االجتماع في الدول المغاربية :أهم الميادين والموضوعات
بشكل عام ،تبين نتائج تحليل اإلنتاج اإلجمالي للكتب في علم االجتماع أن عدد الكتب واإلصدارات باللغة
العربية تزايد بين سنتي  2000و 2016في كل البلدان من دون استثناء.
إذا ا تخذنا المنطقة المغاربية باستثناء ليبيا وموريتانيا ،كوحدة تحليل نجد أن المجاالت األكثر إنتاجا هي
السوسيولوجيا الثقافية ،تليها السوسيولوجيا السياسية بخاصة في المغرب وتونس ثم كتب التدريس
المتعلقة بتقديم النظريات والمناهج ال سيما في الجزائر والمغرب .لكن يجب التذكير بأن احتالل اإلنتاج
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في مجال السوسيولوجيا السياسية مرتبة متقدمة ،جاء نتيجة ارتفاع حصته بشكل غير مسبوق في
المرحلة الثالثة بتزامن مع أحداث الربيع العربي.
أما المجاالت التي احتلت ذيل الترتيب في اإلنتاج فترتبط بسوسيولوجيا المجتمع المدني تليها
سوسيولوجيا الفقر والتفاوت ،والسوسيولوجيا القروية خصوصا في المغرب وتونس مع عدد كتب أقل
بالنسبة لألول مقارنة مع الثاني .ويتناقض هذا المعطى مع فكرة كانت سائدة الى حدود العقد الماضي أن
السوسيولوجيا القروية كانت تسيطر على أجندة الكتابات السوسيولوجية بنوع خاص في المغرب.
في ما يخص الموضوعات ،خلصت الورقة الى أن أهم الموضوعات التي يتناولها الباحثون تتعلق أساسا
بقضايا النوع االجتماعي والمساواة بالنسبة لتونس بالتساوي مع قضايا اللغة والثقافة والهوية ،والنخب
والسلطة والدولة ،في حين احتلت موضوعات الحراك والديمقراطية المرتبة الثالثة.
أما في الجزائر فاحتلت موضوعات تقديم النظريات والمناهج الصدارة تليها موضوعات مرتبطة باللغة
والثقافة والهوية ،ثم موضوعات التغيير والتحديث والتنمية ،متبوعة بموضوعات النخب والسلطة
والدولة .وتجدر اإلشارة هنا الى حصول تغيير طفيف عندما ننظر الى توزيع هذه الموضوعات داخل كل
بلد وكل فترة زمنية.
 .2.1.6مناهج البحث المعتمدة
بالنسبة إلى المناهج التي يستعملها الباحثون في البلدان الثالثة ،نجد أن اإلصدارات التي اعتمدت المناهج
الكيفية لوحدها احتلت الصدارة ،متبوعة بشكل أق ّل بكثير بتلك التي تمزج بين المنهج الكيفي والكمي وقلة
قليلة اعتمدت منهجا كميا فقط ،في حين تظل بعض الكتب من دون منهجية صريحة .كما أن معظم الكتب
التي اعتمدت على مناهج كمية لم تتجاوز في غالب األحيان الجانب الوصفي ،ولم نعثر على دراسات
استعملت مناهج كمية متقدمة كتلك التي تعتمد تحليل العالقة بين متغيرات بناء على عينة مختارة حسب
المعايير العلمية المتعارف عليها وتأصيل تلك العالقات على المستوى النظري والمفاهيمي.
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 .3.1.6جدة المراجع ولغاتها
أما في ما يخص المراجع المعتمدة في كتب العينة ولغاتها في البلدان الثالثة ،فمن حيث الزمن نجد أن
معظم هذه المراجع تتجاوز عشر سنوات في مقابل ضعف اإلحالة إلى المراجع الجديدة ،أي تلك التي تقل
عن خمس سنوات ،مع ارتفاع طفيف في الفترة الثانية والثالثة ال سيما في تونس والمغرب وبشكل أقل
في الجزائر .كما خلصنا الى أن أغلبية الباحثين يعتمدون على الكتب أكثر من المقاالت .أما لغات
المراجع فتبين أن المراجع باللغة الفرنسية تحتل الصدارة خصوصا في تونس في حين تحتل المراجع
باإلنجليزية المرحلة األخيرة .وعكس تونس تعتبر المراجع باللغة العربية األكثر ترددا في الجزائر
متبوعة بالمراجع باللغة الفرنسية وقلة قليلة باللغة اإلنجليزية .أما في المغرب فاحتلت اإلحاالت باللغة
الفرنسية المرتبة األولى متبوعة باإلحاالت باللغة العربية ،وأخيرا اإلحاالت باللغة اإلنجليزية.
 .4.1.6مفاهيم رئيسية ،إشكاليات وتيمات
بالنسبة إلى ا لمفاهيم الرئيسية التي رصدناها في كتب العينة نجد المفاهيم التالية :التنمية والقبيلة والهوية
في المرحلة األولى ،ثم الثقافة والرأي العام والهوية/اإلسالم في المرحلة الثانية فيما تتعلق المفاهيم في
المرحلة الثالثة بالموروث الديني اإلسالمي والثقافة .تتحرك هذه المفاهيم بشكل إجرائي داخل إشكاليات
مختلفة حسب الفترات وحسب البلدان رغم وجود أبعاد مشتركة عدة بين الباحثين من الدول الثالث تعبر
عن القضايا التي تشغل الباحثين .ويرتبط كل مفهوم على حدة بعناقيد مفاهيمية مترابطة بدرجات مختلفة
من كتاب الى كتاب .فمثال في المرحلة األولى يرتبط مفهوم التنمية بعنقود مفاهيمي يتكون من الهجرة
واالندماج والشباب ،فيما يرتبط مفهوم القبيلة بالتغيير والبنية والدولة الوطنية واالنتماء .أما مفهوم الهوية
فغالب ا ما يرتبط بالدين واإلسالم والسلب الثقافي واالستعمار .أما مفهوم الثقافة فيرتبط في المرحلة الثانية،
من خالل الكتب المختارة ،باألبعاد الرمزية للحياة االجتماعية ومصادر هذه األبعاد بشكل يغلب عليه
طابع محاوالت حصر مصادر الرموز الثقافية داخل مجال ضيق مطبوع بهاجس ديني ولو بشكل
ضمني .أما مفهوم الرأي العام فعالجته بعض كتب العينة ارتباطا باإلعالم والمراقبة االجتماعية
والمؤسسات .في حين يرتبط مفهوم الهوية في عالقته باإلسالم في مجموعة محدودة من الكتب في إطار
مقاربة نقدية للموروث اإلسالمي ترتبط أساسا بمفاهيم ذات الصلة كاألنسنة والعقل المنبثق والديمقراطية
والتمحيص النقدي ومفهومي المشترك واليقظة الفكرية.

36

مراجعة للكتابات السوسيولوجيّة باللغة العربيّة
في الدول المغاربيّة بين  2000و2016
| هشام أيت منصور

أما المرحلة الثالثة منجد مفهوما رئيسيا هو مفهوم النخبة ويرتبط بمفاهيم مجاورة كالحرية والتحرر
والفكر السياسي واالجتماعي ،في حين يرتبط مفهوم الموروث اإلسالمي بمفاهيم أخرى كالمجال الديني
والمجال السياسي والوحي والمعطى البشري .أما مفهوم الثقافة في هذه المرحلة الثالثة فقد تمت أجرأته
في أبعاد مختلفة مقارنة بالمرحلة السابقة حيث يرتبط هذه المرة بأزمة الثقافة والمثقفين والسياسات
الثقافية بشكل عام.
وأخيرا ،بالنسبة إلى التيمات التي تعد بمثابة مفاهيم وموضوعات وإشكاليات تخترق الكتب والفترات
الزمنية والبلدان .من خالل عينة الكتب المختارة وجدنا أربعة تيمات رئيسية وهي المرأة والجندر،
والثقافة والتنمية وأخيرا الموروث الديني .وتعالج الورقة في الجزء المخصص لذلك ،األبعاد المختلفة
التي اتخذتها التيمات ،حيث تعكس ما يشغل الباحثين في المنطقة من جهة وبتأثير المحيط واألحداث
المؤثرة في أجندة البحث خالل فترة زمنية ممتدة من جهة أخرى.
.2.6

ملحوظة عامة

تجدر اإلشارة الى أن عددا محدودا من الكتب يتضمن إشكالية واضحة مبنية على تراكم البحث في مجال
اشتغالها ،وتستعمل مناهج بحث مالئمة وتم اإلعالن عنها بشكل صريح ،كما أن اللغة المستعملة في هذا
العدد المحدود من الكتب لغة علمية خالية من الطابع الدعائي أو المعياري القوي.
لكن جزءا مهما من الكتب يقع في خانتين على األقل :تتعلق األولى بطابع معياري صريح في بعض
الحاالت ومبطن في حاالت أخرى يختلط فيها ما هو وصفي تحليلي بتوصيفات حول ما يجب أن يكون
عليه المجتمع .أما الخانة الثانية فتتعلق بكتب تحترم اللغة العلمية وتخلو من توصيفات معيارية قوية ،لكن
الجانب النظري والمفاهيمي والمنهجي ليس دائما متماسكا .كما أن مناهج البحث المستعملة ال يتم تقديمها
بدقة تمكن القارئ من تكوين فكرة واضحة عن شروط انجاز البحث والتمكن من مساءلته علميا على
أسس واضحة.
.3.6

توصيات

تمكننا الخالصات التي وصلت إليها هذه الورقة من صياغة بعض التوصيات العامة التي يمكن
االستئناس بها في معالجة بعض النواقص التي تطبع األبحاث بشكل عام في المنطقة ،من خالل دراسة
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عينة محدودة من الكتب ،تغطي فترة زمنية ال بأس بها تصل الى  16سنة ،وتمكننا من تكوين فكرة
معقولة حول بعض المالمح العامة للبحث في علم االجتماع بخاصة في جانب المنشورات باللغة العربية
في الدول المغاربية.
أوال يظهر أن هناك عمال مهما يجب القيام به في التقييم العلمي للمنشورات .حيث يظهر أن مجموعة
من دور النشر التي تصدر الكتب في مجال العلوم االجتماعية ال تنتمي الى الفضاء الجامعي ،ويبدو أن
قليال منها يتوفر على آليات التقييم العلمي كما هو متعارف عليه .وإذ ال يمكن مساءلة دور النشر هذه
بالنظر الى طابعها التجاري ،يمكن على األقل تعزيز معايير النشر األكاديمي لدى الباحثين وتشجيعهم
على استهداف دور النشر الجامعية التي تتوفر على لجان علمية للتقييم ،والعمل على تعزيز عمل هذه
اللجان بمعايير موضوعية تنطبق على جميع المنشورات من دون استثناء .ويمكن لهذا العامل إذا تمت
معالجته بجدية أن يحل جزءا ال بأس يه من النواقص والتحديات التي تمت اإلشارة إليها من قبل.
ثاني ا ،يتعلق األمر باستهداف طلبة علم االجتماع في طور التكوين حتى تكون نتائجه صلبة على
المستويَين المتوسط والبعيد .ومعروف ،بناء على تجارب دولية ،أن األمر يتعلق في هذا االتجاه ،بتكوين
رصيد صلب في مناهج البحث الكمية والكيفية والمختلطة ،ليس فقط في بعدها التقني الصرف ولكن
بربطها بالنظريات والمفاهيم ،وكيف يمكن لألبحاث الجامعية أن تقدم مساهمة ليس فقط في وصف ما هو
موجود بل كذلك في المساهمة في التنظير ،أي تقديم تفسيرات حول الظواهر موضوع المالحظة
والدراسة.
وال يمكن لذلك أن يتم إال باالستثمار في تكوين صلب وبشكل تدريجي يتم فيه تعزيز مهارات البحث
خصوصا تلك المتعلقة ببناء وتطوير مفاهيم (أي مضامين جديدة لمفاهيم موجودة أو مفاهيم جديدة) وبناء
قدرات ليس فقط في تدريس النظريات الذي يعتبر جانبا مهما في التكوين ،ولكن بناء قدرة على التنظير
في مستويات متعددة .ومن شأن ذلك أن يساهم في تكوين قيمة مضافة للبحوث المنجزة في الجامعات
تتجلى أساسا في تعزيز فهم الظواهر على أسس علمية صلبة ،وخلق وتطوير الوسائط العلمية لنشرها
وتعميمها ونقدها ووضعها بين يدي القارئ سواء كان باحثا أم مؤسسة أم مواطنا مهتما.
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وأخير ا ،كما يوصي بذلك من طرف مجموعة من الباحثين والباحثات الذين يحملون هم تطوير البحث
العلمي في العلوم االجتماعية ،يجب تطوير وتشجيع مجالت علمية محكمة ومرتبطة بمحيطها الدولي،
تقوم على أساس الصرامة في التقييم ونشر ثقافة البحث العلمي كما هي متعارف عليها في أوساط
الجماعة العلمية الدولية.

 .4نماذج لجذاذة قراءة الكتب
نموذج عن الجزائر

.1.4

جذاذة قراءة كتب السوسيولوجيا
إسم الباحث المقيم :
رقم الكتاب بالنسبة للباحث المقيم :
تاريخ التقييم :
مرحلة التقييم :
المحتوى (شرح أو توضيح أو توسع في األفكار ،أو اإلشارة لملحوظات عامة)

المحاور

اإلعالم والمجتمع :رؤية سوسيولوجية مع تطبيقات على المنطقة العربية
واإلسالمية.

عنوان
الكتاب
تاريخ النشر
بطاقة تقنية للكتاب

دار النشر

مطبعة الورسم للنشر والتوزيع

إسم المؤلف
جنسية
المؤلف
المحاور

أطروحة الكتاب

2010

عبد الرحمن عزي  +السعيد بومعيزة
الجزائر

المحتوى (شرح أو توضيح أو توسع في األفكار ،أو اإلشارة لملحوظات عامة)
تتمثل أطروحة الكتاب في سعيها إلى لتسليط الضوء على موضوع اإلعالم كأحد
المواضيع الدالة من حيث البحث والدراسة ،والنظر إليها كمؤسسة اجتماعية ،ومعالجتها
وفق منظور سوسيولوجي يعنى بتحليل المؤسسات بلغة األدوار االجتماعية والتوقعات
المتعالقة ،باعتبار أن المؤسسات وفق هذه األطروحة ،تنشأ وتتكون في مجموعة من
األدوار ،أو السلوكيات المتوقعة ،وتتم تلبية الوظيفة االجتماعية للمؤسسة عن طريق
أداء األدوار.
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الموضوعات الفرعية للكتاب

ميداني
نظري
نوعية البحث

نظري/
ميداني

يشمل الكتاب ثمانية فصول مقسمة على ثمانية مواضيع تندرج كلها في موضوع
اإلعالم والمجتمع ،ويمكن تقسيم هذه المواضيع حسب الفصول على الشكل التالي:
 يشمل الفصل األول موضوع الصحافة العربية في شموليته ،من خالل جردتاريخه في عدد من الدول العربية ،مقسما إياها إلى مناطق عدة كالمغرب
العربي والخليج العرب والهالل الخصيب وغيرها ،مبرز ظروف وسياق
تأسيسها وبروزها في الساحة اإلعالمية ،فضال عن طبيعتها وتقسيماتها
وأدوارها.
 الفصل الثاني تضمن عددا من المقاربات النظرية التي قاربت موضوعاإلعالم ،ومنها المنظور الوظيفي من هالل مقترب االستعمال واإلشباعات
والمنظور المعرفي في بحوث اإلعالم.
 في الفصل الثالث عمد الباحثان إلى تناول مفهوم المؤسسة كمفهومسوسيولوجي باعتبارها ظاهرة اجتماعية.
 الفصل الرابع ،تضمن موضوع الرسالة اإلعالمية ،من حيث تكوينها وماتؤديه من دور إشعاعي ،مبرزا في الوقت نفسه طبيعة هذه الخاصية على
اإلعالم المحلي العربي.
 تضمن الفصل الخامس ،دراسة ميدانية حول الجمهور والثقافة اإلعالمية،مركزا على أدوات اإلعالم الجديد التي أصبحت منتشرة بين الشباب عموما
والشباب الجزائري خصوصا.
 يشمل الفصل السادس ،موضوع أثر اإلعالم على األنظمة االجتماعية ،منحيث العالقة الجدلية الموجودة بين وسائل اإلعالم والعمليات االجتماعية.
 في الفصل السابع ،يتعرض الباحثان إلى المنهج في علوم اإلعالم واالتصال،من حيث المفهوم وأساليب القياس في بحوث اإلعالم ،فضال عن تحليل
المضمون.
 الفصل الثامن واألخير ،شمل موضوع العولمة اإلعالمية ،بخاصة األطرالمرجعية والثقافية الموجهة له.
الكتاب عبارة عن دراسة شملت سبع دول عربية ،إال أن طبيعة المعطيات التي
اعتمدت في البحث ،لم يتم جمعها من الميدان مباشرة ،وإنما تم العمل على جرد
وسائل اإلعالم المشتغلة في هذه الدول ،من صحافة وقنوات تلفزية ووكاالت
أنباء ،وباإلضافة إلى ذلك فإن الكتاب يتضمن تحليال نظريا كثيفا ومقتربات
نعم
مفاهيمية ومنهجية متعددة.

تأملي
المحاور

اإلشكالية

صريحة

المحتوى (شرح أو توضيح أو توسع في األفكار ،أو اإلشارة لملحوظات عامة)
تشمل الدراسة سؤاال مركزيا باإلضافة إلى عدد من األسئلة الفرعية.
السؤال المركزي :كيف يتعلم ويتقن المحرر السياسية اإلخبارية للصحيفة؟
األسئلة الفرعية:
 ماهية السياسة اإلخبارية؟ كيف تحافظ المؤسسة على مثل هذه السياسية؟ ماهي اآلليات الرسمية وغير الرسمية المستخدمة في المراقبة االجتماعية؟ هل هناك امثتال أو تصارع يجسد عمل هيئة التحرير؟40
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-

ما هي الطرائق التي تمكن المحرر من تجاوز بعض قيود السياسة اإلخبارية
في غرفة األخبار بالصحيفة؟

ضمنية
ما هي
أبعادها؟

في
حالة
كيف
محددة تمت
أجرأتها؟

المفاهيم

غير محددة

المحاور
هل هناك عنقود
مفاهيمي؟

محددة

لم يعمل الباحث على إبراز عدد من المفاهيم المحورية التي بُنِي عليها الكتاب ،سوى
ذكره لمفهوم اإلعالم من دون تحديده أو إبراز ثقله النظري ،إال أنه وفي الوقت نفسه
استعرض عددا من المفاهيم التي لم يكن لها أي دور منهجي أو نظري في الدراسة ،كما
كان مروره عليها سريعا من دون تحديد دال يبرز من خالله الحاجة النظرية والمنهجية
لتلك المفاهيم ،أو حتى إبراز أبعادها ليمكننا كل ذلك من تتبع عمليات األجرأة ،ومن بين
تلك المفاهيم الكثيرة التي تم إدراجها نجد التالي :
 التفاعل االجتماعي الشبهي
 الهروبية
 التكاملية
 التماهي االنفرادي
 الضبط االجتماعي
المحتوى (شرح أو توضيح أو توسع في األفكار ،أو اإلشارة لملحوظات
نعم /
عامة)
ال
المؤسسة
نعم
المؤسسة اإلعالمية

غير
محدد
كمية

منهجية البحث

تعرض الباحثان لمفهوم المؤسسة ،كمفهوم سوسيولوجي ،حضر بشكل بارز في الفصل
الثالث من الكتاب ،مستحضرا ضمن هذا المفهوم بعدين أساسيين:
البعد األول  :المؤسسة اإلعالمية باعتبارها وساطة إعالمية
البعد الثاني  :الضبط االجتماعي داخل المؤسسة اإلعالمية

نعم

كيفية

إن قراءة الكتاب بشكل متمعن تفيد بأنه عبارة عن دراسات مجمعة ضمن كتاب
واحد ،وهي تتضمن دراسات نظرية وميدانية ،فمنها ما اعتمد المنهج الكمي
وأخرى اعتمدت المنهج الكيفي ،فضال عن الدراسات النظرية التي لم تشمل أي
بحث ميداني.

هما معا
ماهي تقنيات
البحث؟
لغة العمل األصلية

مقابالت واستمارات
العربية

نعم
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مترجم
(حدد
اللغة
األصلية)
المحاور

تقديم نماذج

اللغة
المستعملة

معيارية

المحتوى (شرح أو توضيح أو توسع في األفكار ،أو اإلشارة لملحوظات عامة)

علمية

نعم

نظري عام
المجتمع
المدروس

المجتمع
المحلي

الدراسة شملت سبعة دول عربية وهي كالتالي :
الجزائر ،ليبيا ،اليمن ،السودان ،سوريا ،العراق ،مصر.

آخر عربي

عدد
المراجع
المعتمدة

أقل من 4
سنوات
بين  4و10
سنوات
أكثر من 10
سنوات

20
32
245
المحتوى( :شرح أو توضيح أو توسع في األفكار ،أو اإلشارة لملحوظات عامة)

المحاور
عدد الكتب المحال إليها 210 :
عدد المقاالت المحال
إليها:
عدد اإلحاالت بالمراجع
العربية:
عدد
اإلحاالت
بالمراجع

اإلنجليزية
الفرنسية

50
47
209
41
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األجنبية

آخر
(حدد)

 25كتابا إلكترونيا و 4أطروحات جامعية و 4تقارير وأيضا  5إحاالت على القرآن و3
محاضرات

مترجمة
إلى
العربية

4

المحاور

دوافع
البحث

صعوبات
البحث
المحاور

هل ينخرط
الباحث في
نقاش مع
دراسات سابقة
أم ال؟
(كيف ذلك)؟
هل تم اإلشارة
إليها أم ال؟
(كيف ذلك)؟

المحتوى (شرح أو توضيح أو توسع في األفكار ،أو اإلشارة لملحوظات عامة)
نعم نلحظ أن الكاتبين قد اعتمدا على منهجية نقدية في مراجعة األدبيات من خالل الدخول
في نقاش مع الدراسات السابقة واألدبيات التي تناولت موضوع اإلعالم في العالم العربي.

لم تتم اإلشارة إلى صعوبات البحث.

المحتوى (شرح أو توضيح أو توسع في األفكار ،أو اإلشارة لملحوظات عامة)

سوسيولوجيا اإلعالم
المفاهيم:
تحليل التيمات المؤسسة اإلعالمية
سوسيولوجيا االستخدامات
تحديد
النظريات التي النظرية الوظيفية
المقترب النظري لالستعماالت واإلشباعات
يحيل إليها
الباحث
ملخص الكتاب ( :اإلشكالية ،المنهجية ،التحليل ،النتائج،
الخالصة العامة)
يسعى هذا الكتاب بفصوله الثمانية ،إلى محاول الكشف عن العالقة
التي تجمع المؤسسات اإلعالمية بالمجتمع ،في المنطقة العربية
واإلسالمية ،من خالل تبيان مدى تأثيرها وتأثرها االجتماعي
والسياسي والثقافي ،وقد شملت الدراسة سبع دول عربية ،وهي
الجزائر ،ليبيا ،اليمن الجنوبي ،السودان ،سوريا ،العراق ومصر.
حيث تم القيام بعملية رصدية لمختلف وسائل اإلعالم الصادرة
بهذه الدول ،سواء منها المكتوبة أو السمعية أو المرئية ،فضال عن
تصنيفها وترتيبها وتبيان طبيعتها وأدوارها.
وقد تنوعت منهجية الكتاب بحسب فصوله المقسمة على عدد من
الدراسات ،والتي اندرجت البحوث الميدانية منها ضمن المنهج
الكمي ،التي شملت استخدام تقنية االستمارة ،فضال عن
اإلحصاءات المرتبطة بالصحافة العربية واإلسالمية.
واعتمد الباحثان في تحليلهما للنتائج على سوسيولوجيا االستخدام
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استشهادات /اقتباسات دالة من الكتاب
" إنه ال يمكن الحديث عن وسائل اإلعالم بمعزل عن
العمليات االجتماعية األخرى ،ألن دور وسائل
اإلعالم في أي نظام اجتماعي كان هو دور أساسي،
فهي توفر األفكار والصور الذي يوظفها الناس في
تأويل وفهم قدر كبير من تجربتهم اليومية ،كما أنها
تربط ،ببعضها البعض ،جماعات متمايزة اجتماعيا
وجغرافيا ،وترتبط نفسها بمؤسسات أخرى ،بنيويا
من خالل الروابط التنظيمية أو التفاعل معها"
ص. 363 ،
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والتي تعتبر المستخدم فاعال مستقال يتمتع بقدرة اإلبداع ،وقد
اعتبرا أن هذا المدخل النظري للتحليل ذو أهمية دالة ،باعتبار أنها
تعمل على التمييز بين االستعمال واالستخدام والغموض التي
يكتنف توظيفهما لوصف بعض الممارسات االتصالية باستخدام
الوسائل التكنولوجية .كما اعتمدا أيضا على المقترب النظري
لالستعماالت واإلشباعات ،ضمن النظرية الوظيفية.
وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها وجود صلة ربط
قوية بين المؤسسة اإلعالمية والمجتمع ،وأن هذا األخير يعيش
تفاعال قويا معها من حيث التأثر والتأثير به ،ويبرز ذلك في
التعاطي الشبابي مثال مع وسائل اإلعالم الجديدة ،فضال عن الدور
الدال الذي يؤديه اإلعالم في التوجيه االجتماعي والسياسي حسب
صنوفه وأنواعه وطبيعة رسالته.

.2.4

نموذج عن المغرب
جذاذة قراءة كتب السوسيولوجيا

إسم الباحث المقيم :
رقم الكتاب بالنسبة للباحث المقيم :
تاريخ التقييم :
مرحلة التقييم :
المحاور

المحتوى (شرح أو توضيح أو توسع في األفكار ،أو اإلشارة لملحوظات عامة)

االنتفاضات الحضرية بالمغرب
عنوان الكتاب
األولى 2005
تاريخ النشر
بطاقة تقنية
افريقيا الشرق
دار النشر
للكتاب
عزيز خمليش
إسم المؤلف
جنسية المؤلف مغربي
المحتوى (شرح أو توضيح أو توسع في األفكار ،أو اإلشارة لملحوظات عامة)
المحاور
تراهن الدراسة ،حسب ما يصرح به المؤلف ،على اإلجابة عن مجموعة من األسئلة
العالقة ،والتي ظلت حبيسة قراءات إيديولوجية لجرائد الهيئات التي كانت تدعو إلى
االحتجاجات أو االعالم الرسمي .ويرى المؤلف ضرورة مقاربة ظاهرة االحتجاجات
مقاربة علمية أكاديمية ،على اعتبار أن الذين ال يقومون بدراسة أوضاعهم قد
يضطرون إلى إعادة إنتاجها ،بأخطائها وسلبياتها.
أطروحة الكتاب
على ضوء ذلك ،وبعد عرض نظري وتوثيقي لالنتفاضات الحضرية في المغرب،
يخلص الباحث إلى القول :إن االنتفاضات ،كحركات اجتماعية ،هي من صنع
الشباب ،أساسا ،وذلك بالمعنيين البيولوجي (المرتبط بالسن) والوظيفي المتعلق
بالشغل بدرجة أولى .كما يؤكد الباحث ارتباط االنتفاضات الكبرى التي وقعت في
المغرب ،بمسألتي التعليم والشغل .فالتعليم لم يعد يفتح المجال للحركية االجتماعية،
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الموضوعات الفرعية للكتاب

بينما ظل سوق الشغل منحصرا نتيجة عوامل عدة من ضمنها اإلكراهات المفروضة
على المغرب وعلى نسيجه االقتصادي ،كالمديونية وانخفاض قيمة الفوسفات في
األسواق العالمية وتكاليف الدفاع عن الصحراء.
من هذا المنطلق تغدو االنتفاضات ،حسب الباحث ،ليس فقط كتعبير عن الغضب
ولكن ،أيضا ،كمحاولة "يائسة" إليجاد مخرج للوضعية المتردية باستمرار.
يعرض الكتاب ،في الباب األول من القسم األول ،اإلطار النظري؛ حيث تم تحديد
المفاهيم التي سيوظفها الباحث في الدراسة مثل :الحركة االجتماعية ،االحتجاج
الجماعي ،االنتفاضة .كما قدمت بعض المواقف والتصورات التي سبق وقدمت
تفسيرات للعوامل المتحكمة في االحتجاج .بعدها يتناول الباحث ،بشكل مقتضب جدا،
بعض االنتفاضات العربية واإلسالمية .فيما خصص الباب الثاني من القسم نفسه،
لتوثيق االنتفاضات الحضرية في المغرب.
أما القسم الثاني من الكتاب ،فخصص لعرض دراسة ميدانية لحركتي 1965
و 1981في مجال الدار البيضاء .هكذا يقوم الباحث بعض خطوات البحث؛ سواء
المتعلقة بمجال الدراسة ،أم بعينة البحث ،الصعوبات الموضوعية .وكذلك النتائج التي
توصل من تحليل المعطيات .فيما تم تضمين الملحق ،ببعض الحوارات مع باحثين
متخصصين في العلوم االنسانية ،وبعض األغان االشعار التي تغنت باالنتفاضة.
ينقسم الكتاب إلى جزأين ،يتعلق األول منه بدراسة نظرية لالنتفاضات
الحضرية المغرب ،مع عرض مختصر لبعض االنتفاضات التي عرفتها دول
عربية وإسالمية .فيما خصص الجزء الثاني الستعراض نتائج دراسة ميدانية
وتوثيقية لحركتي مارس  1965ويونيو .1981

ميداني
نظري
نوعية البحث

نظري/
ميداني

نعم

تأملي
المحاور

المحتوى (شرح أو توضيح أو توسع في األفكار ،أو اإلشارة لملحوظات عامة)

صريحة

اإلشكالية
ضمنية

يضمن الكاتب إشكالية الدراسة في األسئلة التالية :هل يمكن اعتبار كل مواجهة بين
السلطات العمومية ومتظاهرين انتفاضة؟ هل يجوز ،موضوعيا ،إدراج مختلف
أشكال االحتجاج الجماهيري في خانة الحركات االجتماعية؟ ما الذي يميز االنتفاضة
عن باقي الحركات االحتجاجية كالمظاهرة والتمرد والعصيان والثروة والفتنة؟ هل
يتعلق األمر بخلفيات "إيديولوجية" أم بتمايز على مستوى خصائص كل حركة على
حدة؟ هل يمكن التعامل ،على مستوى التحليل ،مع االنتفاضات الكبرى بنفس الطريقة
التي يتم بها األمر في ما يخص االنتفاضات الصغرى؟ ماهي سياقات بروز مختلف
هذه الظواهر (الحركات) وماهي إفرازات كل واحدة منها؟ هل هناك قواسم مشتركة
بينها ،علة مستوى الفاعلين واألسباب العميقة والدالالت واالنعكاسات البعيدة المدى؟
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كيف تعاملت معها مختلف األنظمة؟
أسئلة بدت مغيبة /مقصية في تحليالت الدراسات السابقة ،حسب زعم الباحث ،األمر
الذي قد يفتح المجال أمام تكرار نفس األخطاء في االنتفاضات الالحقة ،وبالتالي
إمكانية حدوث الخسائر البشرية والمادية نفسها.

ما هي
أبعادها؟

المفاهيم

في
حالة
محددة

كيف تمت
أجرأتها؟

قام الباحث بتحديد مفهوم "الحركة االجتماعية" وظاهرة "االحتجاج الجماعي" .وبعد
عرض تعاريف عدة لمفهوم "الحركة االجتماعية" كما أوردها عدد من الباحثين،
أمثال "Guy Rocher" :و" "Alain Touraineو""Daniel Camacho
و"هوتار فرونسوا" انتهى الباحث إلى القول" :إن تعدد التعاريف ال يدل على ثراء
نظري بقدر ما يؤشر إلى وجود غموض والتباس في تحديد المفهوم" .غير أنه يميز،
في تلخيصه لهذه التعاريف ،بين تعريفين واسعين للحركات االجتماعية :تعريف
يصنفها كحركة مشاغبة :عفوية ،جماهيرية ،ساخنة وجذرية ،وآخر يحددها كحركة
منظمة ،مؤسسة باردة ،جزئية وتقبل بالنظام العام (القائم).
كما يصرح الباحث بتبنيه التعريف األول ،لكونه يتعرض للموضوع الدراسة ،أي
لظاهرة االنتفاضة كأحد أشكال االحتجاج والعنف الجماعيين.
في ما يتعلق بظاهرة االحتجاج الجماعي ،يقر الباحث ،باالعتماد على كتاب
"االحتجاج الجماعي والعنف السياسي" لصاحبه "حسين توفيق إبراهيم" ،بأن
االحتجاج الجماعي والعنف السياسي يمثالن شكلين غير تقليدين للمشاركة السياسية.
فمن ناحية أولى ،يعتبران بمثابة أساليب غير تقليدية إلعالن الرفض واالحتجاج،
ولرفع المطالب وتوصيلها للسلطات الحاكمة ،ومن ناحية ثانية يمثالن وسائل
لممارسة الضغوط على النظام السياسي قصد التأثير قراراته وسياساته.
من جهة أخرى يستعرض الباحث ،مجموعة من (الظواهر) القريبة والتي تختلط،
حسب الباحث ،مع االنتفاضة ،مثال :المظاهرة والتمرد والعصيان والثورة والفتنة.
هكذا ينتهي الباحث إلى وضع ثالث خصائص لالنتفاضة ،والتي تميزها عن سواها،
وهي )1 :االنتفاضة تعبير عن العنف الجماعي التلقائي فاالنتفاضة تظل مرتبطة
بالظروف التي انجبتها )2 .من خصائص االنتفاضة ،االندالع بشكل مفاج ،،ومن
دون مشروع واضح وحدد ،إذ هي عبارة عن فعل مضطرب تجاه وضعية ما ،أكثر
مما هي فعل منسجم )3 .تنفجر االنتفاضة إثر التقاء مجموعة من اإلرادات
المضطربة التي تنصهر في ما بينها ،بعد أول عملية جريئة تخالف فجأة ،القوانين
المعمول بها ،األمر الذي يفتح الباب أمام سبيل ال محدود من المخالفات النابعة من
"غريزة تحرير الطاقات العدوانية" والتي ال تملك أي استراتيجية قارة أو إجرائية.

غير محددة
نعم
 /ال
ال

المحاور
هل هناك عنقود
مفاهيمي؟

المحتوى (شرح أو توضيح أو توسع في األفكار ،أو اإلشارة لملحوظات
عامة)

محددة
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نعم
غير محدد
تتميز منهجية الكتاب ،بالمزاوجة بين المنهج الكيفي والمنهج الكمي .ففي
الشق األول من الكتاب توسل الباحث بالمنهج البحث المكتبي والوثائقي،
بغية تحديد العدة النظرية وكذلك التاريخية التي ستمكنه من تتبع االنتفاضات
التي شهدها المغرب .فيما اعتمد الباحث ،في جمع المعطيات الميدانية ،على
تقنيتي االستمارة والمقابلة والشهادات ،بعدما تعذر عليه االشتغال باالستمارة
مع العديد من المبحوثين .وقد بلغ عدد االستمارات  ،156فيما لم يحدد عدد
نعم المقابالت.

كمية

منهجية البحث

كيفية

هما معا
توسل الباحث ،في جمعه للمعطيات ،على تقنيتي االستمارة والمقابلة.

ماهي تقنيات
البحث؟

نعم حرر الكتاب باللغة العربية.

العربية
لغة العمل األصلية
مترجم (حدد
اللغة األصلية)

المحتوى (شرح أو توضيح أو توسع في األفكار ،أو اإلشارة لملحوظات عامة)

المحاور

معيارية
اللغة
المستعملة
علمية

نظري عام
المجتمع
المدروس

المجتمع
المحلي

رغم سعي الباحث إلى تقديم تفسيرات/فهوم للعوامل متحكمة في االنتفاضات التي عاشها
مغرب المعاصر ،فإن الطابع المميز للغة الدراسة هو التوثيق التاريخي .حيث يشكل
الكتاب ،في ما يبدو لنا ،مادة توثيقية مهمة يمكن االستفادة منها في دراسات أكثر تدقيق
سوسيولوجيا .هذا القول ال ينفي علمية اللغة المستعملة.
المجتمع المدروس ميدانيا هو المغرب ،فيما انفتح الكتاب نظريا ،ولو بشكل مقتضب،
على بعض االنتفاضات التي وقت ببعض الدول العربية واإلسالمية ،كإيران ،ومصر،
والسودان ،وتونس ،والجزائر.

47

مراجعة للكتابات السوسيولوجيّة باللغة العربيّة
في الدول المغاربيّة بين  2000و2016
| هشام أيت منصور

أخر عربي
أقل من 4
سنوات
بين  4و10
سنوات
أكثر من 10
سنوات

عدد المراجع
المعتمدة

المحاور

عدد المقاالت المحال
إليها:
عدد اإلحاالت بالمراجع
العربية:

32

اإلنجليزية
الفرنسية

5
109

أخر
(حدد)

0

مترجمة
إلى
العربية

0

المحاور

صعوبات
البحث

122

 17باللغة العربية 93 ،باللغة الفرنسية ،و 5باللغة اإلنجليزية

80
66

دوافع
البحث

19

 16منها باللغة الفرنسية ،و 3باللغة العربية

المحتوى ( :شرح أو توضيح أو توسع في األفكار ،أو اإلشارة لملحوظات عامة)

عدد الكتب المحال إليها:

عدد اإلحاالت
بالمراجع
األجنبية

2

باللغة العربية

هل ينخرط
الباحث في
نقاش مع
دراسات سابقة
أم ال؟
(كيف ذلك)؟
هل ت ّمت
اإلشارة إليها
أم ال؟
(كيف ذلك)؟

المحتوى (شرح أو توضيح أو توسع في األفكار ،أو اإلشارة لملحوظات عامة)
نعم ،قام الباحث ،في تحديده للمفاهيم األساسية للدراسة ،بعرض مواقف باحثين سبق
وتناولوا موضوع االحتجاجات/االنتفاضات بالتحليل .كما قام بتخصيص عنوان فرعي سماه
بدراسات ومواقف؛ وفيه يستعرض الباحث تلخيصا مركزا لالتجاهات الكبرى التي سبق
وتناولت موضوع االنتقاضات االجتماعية ،مثل االتجاه الماركسي ،واالتجاه السيكولوجي،
واتجاه الحركات االحتجاجية الجماعية.
نعم ،يصرح الباحث بالصعوبات التي تطرحها دراسات االنتفاضات عموما ،والحركات
االجتماعية على وجه التحديد .من ذلك ارتباط مثل هذه الدراسات بالسياق السياسي العام،
كشرط توفر قدر من الحرية للباحثين ،أو ضرورة ارتباط مثل هذه الدراسات بمؤسسات
ومراكز بحوث كبرى ،توفر الشروط الالزمة للتتبع مثل هاته التحركات الجماعية.
من جهة ثانية يتحدث الباحث عن الصعوبات المرتبطة بالدراسة الميدانية؛ مثل تغيير مجال
الدراسة من "درب عمر" إلى "المعاريف" نظرا للتحوالت التي شهدها األول ،والتي غيرت
48

مراجعة للكتابات السوسيولوجيّة باللغة العربيّة
في الدول المغاربيّة بين  2000و2016
| هشام أيت منصور

اإلشكالية

المحاور

المفاهيم:
تحليل
التيمات

تحديد
النظريات
التي يحيل
إليها الباحث

من هويته التاريخية ،األمر الذي جعل التواصل مع سكانه القدامى أمرا مستحيال نظرا
لتغيير محالت سكانهم .صعوبة أخرى مرتبطة بعدم قدرة بعض المشاركين في البحث،
على فهم بعض األسئلة المضمنة في االستمارة .األمر الذي جعل الباحث يستعين بالمقابلة
كتقنية بديلة.
هل يمكن اعتبار كل مواجهة بين السلطات العمومية ومتظاهرين انتفاضة؟ هل يجوز،
موضوعيا ،إدراج مختلف أشكال االحتجاج الجماهيري في خانة الحركات االجتماعية؟ ما
الذي يميز االنتفاضة عن باقي الحركات االحتجاجية كالمظاهرة والتمرد والعصيان والثروة
والفتنة؟ هل يتعلق األمر بخلفيات "إيديولوجية" أم بتمايز على مستوى خصائص كل حركة
على حدة؟ هل يمكن التعامل ،على مستوى التحليل ،مع االنتفاضات الكبرى بنفس الطريقة
التي يتم بها األمر في ما يخص االنتفاضات الصغرى؟ ماهي سياقات بروز مختلف هذه
الظواهر (الحركات) وماهي إفرازات كل واحدة منها؟ هل هناك قواسم مشتركة بينها ،على
مستوى الفاعلين واألسباب العميقة والدالالت واالنعكاسات بعيدة المدى؟ كيف تعاملت معها
مختلف األنظمة؟
المحتوى (شرح أو توضيح أو توسع في األفكار ،أو اإلشارة لملحوظات عامة)

قام الباحث بتحديد مفهوم "الحركة االجتماعية" وظاهرة "االحتجاج الجماعي" .وبعد عرض تعاريف عدة
لمفهوم "الحركة االجتماعية" كما أوردها عدد من الباحثين ،أمثال "Guy Rocher" :و" Alain
 "Touraineو" "Daniel Camachoو"هوتار فرونسوا" انتهى الباحث إلى القول" :إن تعدد
التعاريف ال يدل على ثراء نظري بقدر ما يؤشر إلى وجود غموض والتباس في تحديد المفهوم" .غير
أنه يميز ،في تلخيصه لهذه التعاريف ،بين تعريفين واسعين للحركات االجتماعية :تعريف يصنفها
كحركة مشاغبة :عفوية ،جماهيرية ،ساخنة وجذرية ،وآخر يحددها كحركة منظمة ،مؤسسة باردة،
جزئية وتقبل بالنظام العام (القائم).
كما يصرح الباحث بتبنيه التعريف األول ،لكونه يتعرض للموضوع الدراسة ،أي لظاهرة االنتفاضة
كأحد أشكال االحتجاج والعنف الجماعيين.
في ما يتعلق بظاهرة االحتجاج الجماعي ،يقر الباحث ،باالعتماد على كتاب "االحتجاج الجماعي والعنف
السياسي" لصاحبه "حسين توفيق إبراهيم" ،بأن االحتجاج الجماعي والعنف السياسي يمثالن شكلين غير
تقليدين للمشاركة السياسية .فمن ناحية أولى ،يعتبران بمثابة أساليب غير تقليدية إلعالن الرفض
و االحتجاج ،ولرفع المطالب وتوصيلها للسلطات الحاكمة ،ومن ناحية ثانية يمثالن وسائل لممارسة
الضغوط على النظام السياسي قصد التأثير قراراته وسياساته.
من جهة أخرى يستعرض الباحث ،مجموعة من (الظواهر) القريبة والتي تختلط ،حسب الباحث ،مع
االنتفاضة ،مثال :المظاهرة والتمرد والعصيان والثورة والفتنة .هكذا ينتهي الباحث إلى وضع ثالث
خصائص لالنتفاضة ،والتي تميزها عن سواها ،وهي )1 :االنتفاضة تعبير عن العنف الجماعي التلقائي
فاالنتفاضة تظل مرتبطة بالظروف التي انجبتها )2 .من خصائص االنتفاضة ،االندالع بشكل مفاج،،
وبدون مشروع واضح وحدد ،إذ هي عبارة عن فعل مضطرب تجاه وضعية ما ،أكثر مما هي فعل
منسجم )3 .تنفجر االنتفاضة إثر التقاء مجموعة من اإلرادات المضطربة التي تنصهر في ما بينها ،بعد
أول عملية جريئة تخالف فجأة ،القوانين المعمول بها ،الشيء الذي يفتح الباب أمام سبيل ال محدود من
المخالفات النابعة من "غريزة تحرير الطاقات العدوانية" والتي ال تملك أية استراتيجية قارة أو إجرائية.
غلبة الطابع التوثيقي على الكتاب ،انعكست على الخلفية النظرية للدراسة؛ حيث هناك شبه غياب للخلفية
النظرية في تحليل المعطيات.
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ملخص الكتاب  ( :اإلشكالية ،المنهجية ،التحليل ،النتائج،
الخالصة العامة)
يراهن الكاتب ،كما يصرح في مقدمة الكتاب ،على إيجاد أجوبة
لمجموعة من األسئلة العالقة ،والتي ظلت حبيسة قراءات
إيديولوجية لجرائد الهيئات التي كانت تدعو إلى االحتجاجات أو
االعالم الرسمي .منها هنا يرى الباحث ضرورة مقاربة ظاهرة
االحتجاجات/االنتفاضات مقاربة علمية أكاديمية ،على اعتبار أن
الذين ال يقومون بدراسة أوضاعهم قد يضطرون إلى إعادة
إنتاجها ،بأخطائها وسلبياتها.
هكذا يعرض الكتاب ،في الباب األول من القسم األول ،اإلطار
النظري؛ حيث تم تحديد المفاهيم التي سيوظفها الباحث في
الدراسة مثل :الحركة االجتماعية ،االحتجاج الجماعي ،االنتفاضة.
كما قدم الباحث تلخيصا مركزا لالتجاهات الكبرى التي سبق
وتناولت موضوع االنتقاضات االجتماعية ،مثل االتجاه الماركسي،
واالتجاه السيكولوجي ،واتجاه الحركات االحتجاجية الجماعية.
بعدها يتناول الباحث ،بشكل مقتضب جدا ،بعض االنتفاضات
العربية واإلسالمية .فيما خصص الباب الثاني من القسم نفسه،
لتوثيق االنتفاضات الحضرية بالمغرب.
أما القسم الثاني من الكتاب ،فخصص لعرض دراسة ميدانية
لحركتي  1965و 1981في مجال الدار البيضاء .هكذا سيتم
عرض خطوات البحث؛ سواء المتعلقة بمجال الدراسة ،أم بعينة
البحث ،الصعوبات الموضوعية .وكذلك النتائج التي توصل من
تحليل المعطيات .فيما تم تضمين الملحق ،بعض الحوارات مع
باحثين متخصصين في العلوم االنسانية ،وبعض األغان االشعار
التي تغنت باالنتفاضة.
يخلص الباحث إلى القول :إن االنتفاضات ،كحركات اجتماعية،
هي من صنع الشباب ،أساسا ،وذلك بالمعنيين البيولوجي (المرتبط
بالسن) والوظيفي المتعلق بالشغل بدرجة أولى .كما يؤكد الباحث
ارتباط االنتفاضات الكبرى التي وقعت بالمغرب ،بمسألتي التعليم
والشغل .فالتعليم لم يعد يفتح المجال للحركية االجتماعية ،بينما
ظل سوق الشغل منحصرا نتيجة عوامل عدة من ضمنها
اإلكراهات المفروضة على المغرب وعلى نسيجه االقتصادي،
كالمديونية وانخفاض قيمة الفوسفات في األسواق العالمية وتكاليف
الدفاع عن الصحراء .من هذا المنطلق تغدو االنتفاضات ،حسب
الباحث ،ليس فقط كتعبير عن الغضب ولكن ،أيضا ،كمحاولة
"يائسة" إليجاد مخرج للوضعية المتردية باستمرار.
كما أقر الباحث ،بكون االحتجاجات التي عرفها المغرب ،ما بين
الستينات إلى أواخر الثمانينات وحتى بداية التسعينات ،تتحول
دائما إلى انتفاضات دموية .وأن الشعارات التي ترفع من طرف
المحتجين مؤطرة بإيديولوجيا سياسية تسعى إلى التغيير الجذري
في هرم السلطة .كما تحدث عن انحصار العمل السياسي ،لهذه
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استشهادات /اقتباسات دالة من الكتاب
"إن التركيز على رصد ظاهرة االنتفاضات
ودراستها ،عادة ،ما يحجب البحث المعمق والدقيق
في البنيات المجتمع العام والتحوالت الطارئة عليه
لدرجة يصعب معها االنفالت من قبضة ثنائية الثابت
والمتحول ،حيث تبدو االنتفاضات وكأنها تندلع في
محيط راكد ،تتغير فقط مالمحه العامة ومظاهره
السطحية ،ولكنه ،يظل يحتفظ ،في العمق ،بأهم
مقومات استمراريته؛ ذلك دون أن يعرف اختالالت
بنيوية أو تغيرات جوهرية .بينما يكفي الوقوف أمام
نوعية هذه االنتفاضات وحجمها وتعامل السلطات
األمنية ومختلف أجهزة الدولة تجاهها لمعرفة إلى أي
حد ينطبق منطق االستمرارية على المجتمع العام".
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الهيئات والمنظمات التي تدعو إلى االحتجاجات ،في العمل
السري .وأن كل انتفاضة تخلف الكثير من الضحايا والمعتقلين
وتخرب األمالك العمومية.

.3.4

نموذج عن تونس
جذاذة قراءة كتب السوسيولوجيا

إسم الباحث المقيم :
رقم الكتاب بالنسبة للباحث المقيم :
تاريخ التقييم :
مرحلة التقييم :
المحتوى (شرح أو توضيح أو توسع في األفكار ،أو اإلشارة لملحوظات عامة)

المحاور
عنوان
الكتاب
تاريخ
النشر
بطاقة تقنية للكتاب

في الموروث الديني اإلسالمي قراءة سوسيولوجية تاريخية
األولى 2012

دار النشر

التنوير للطباعة والنشر والتوزيع

إسم
المؤلف

عبد اللطيف الهرماسي

جنسية
المؤلف

تونسي

المحاور

أطروحة الكتاب

الموضوعات الفرعية للكتاب

المحتوى (شرح أو توضيح أو توسع في األفكار ،أو اإلشارة لملحوظات عامة)
الكتاب هو تناول علمي ،باستخدام أدوات علم اجتماع التاريخي ،المنهجية والمفاهيمية،
للموروث الديني اإلسالمي .حيث سيعمل الكاتب على تقديم قراءة للكيفية التي تشكل بها
الموروث الديني اإلسالمي ،كيف بُنِي ،وكيف أصبح موضوعا للتقديس ،خالل مرحلة
تاريخية معينة؟ كيف يمكن اتخاذ موقف موضوعي ،وأقرب ما يكون إلى العلمية ،من
هذا الموروث؟
اإلجابة عن هذه األسئلة ستساهم ،من وجهة نظر الكاتب ،في اجتراح أجوبة لمجموعة
من األسئلة التي تثير تجاذبات ايديولوجية في الوضع الراهن ،على غرار :كيف يمكن
تناول قضايا المجتمع العالم العربي اإلسالمي ،بما في ذلك الموقف من الشريعة
االسالمية ،ماذا يمكن أن يفعل بها اليوم؟ خصوصا أن هناك طرفا يدعو بالعودة إليه،
والبعض بالحفاظ عليه ،والبعض بالتحرر منه .ما الذي يجيز أو ال يجيز هذا الموقف أو
ذاك؟ ما هو موقفنا من العقائد والعقيدة ،بما في ذلك الهويات التي تصعد اليوم ،بخاصة
ومحاوالت بعث الصراع السني الشيعي.
ال نعتقد بوجود موضوعات فرعية للكتاب ،بقدر ما هناك نوع من التقسيم المنهجي
لإلشكالية على محاور كل منها يخدم التحليل .فإذا كان القسم األول قد خصص لقضايا
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ميداني
نظري
نوعية البحث

اإلبستمولوجية (المنهج والنظرية) ،فإن األقسام األربعة األولى قد خصصت للبعد
االجرائي لهذه المفاهيم على التجربة اإلسالمية .في القسم الثاني ،يتساءل الباحث عن
مدى تطابق الديني والدنيوي في التجربة اإلسالمية .فيما خصص القسم الثالث نزاعات
الحقيقة والسلطة وفيه يتحدث الباحث عن بناء العقائد ومصادر المشروعية ،ونزاعات
الطوائف والهويات حول هذه المشروعية .أما القسم الرابع فتناول فيه الباحث الدين
والقانون ،حيث يتحدث عن الشريعة كبناء اجتماعي يتغير عبر التاريخ .أما القسم
الخامس واألخير عالقة السلطة الدّينية والسلطة السياسية ،فيبيّن التداخالت وكذلك
التمايزات التي ميزت السلطتين في كل مرحلة من مراحل التاريخ اإلسالمي.
تمثل هذه الدراسة لتشكل الموروث الديني في المجال اإلسالمي ،السني تحديدا،
من منظور علم االجتماع التاريخي الجزء األول من مشروع متكامل ،يعتزم
نعم الكاتب إنجازه ،حول المرجعيات والنخب والمؤسسات الدينية والسياسية الدينية.

نظري /
ميداني
تأملي
المحتوى (شرح أو توضيح أو توسع في األفكار ،أو اإلشارة لملحوظات عامة)

المحاور

صريحة
اإلشكالية

كيف انتظمت العالقة بين معطى الوحي التاريخي والمعطى البشري االجتماعي ،وبين
المجال الديني والمجال الدنيوي في اإلسالم الديني؟
لتحليل هذه اإلشكالية ،عمل الباحث على تفكيكها إلى أسئلة فرعية حددها على الشكل
التالي :ما هي العوامل واآلليات االجتماعية التي ساهمت في توسع المقدس وبالتالي من
امتداد المراقبة التي يمارسها الدين والهيئات الدينية على األنشطة الدنيوية للمجتمع؟
وكيف تجسدت هذه السيرورة على صعيد تشكل الجماعات العقائدية وإنتاج المذاهب
الفقهية وسلوك السلطات السياسية؟ وهي ،في المقابل ،العوامل واآلليات االجتماعية التي
عينت حدودا للتداخل بين الدين والدنيوي وبين الديني والدولة وبين السلطة السياسية؟
وماذا كانت حصيلة هذه الجدليات االجتماعية في مستوى انتاج المعايير والقواعد المنظمة
للحياة االجتماعية وعالقات القوى بين النخب المنتجة والمروجة لها ،باإلضافة إلى
موازين القوى بين اهل الدين وأهل الدولة؟

ضمنية

المفاهيم

في
حالة
محددة

ما هي
أبعادها؟

يوظف الباحث عددا من المفاهيم التاريخية التي أثبتت فائدتها في دارسة الحقلين الديني
والسياسي على غرار فيبر في تصنيفه للديانات .كما اقترح تعديالت على مفاهيم أخرى
حتى تسنى له تشغيلها في دراسة المجال اإلسالمي ،كما هو الشأن بالنسبة إلى مفهومي:
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الوساطة والمصلحة الدينية ،وحصر نطاق صالحية مفاهيم أخرى ،اعتبرها غير مالئمة
سنِّي ،ومن ذلك مفهوم الكنسية .عالوة على ذلك
لدراسة السياق اإلسالمي ،بخاصة ال ُ
حاول الباحث العمل بمقترح فيبر إعطاء شكل النموذج المثالي لمفاهيم نوعية عابرة
للتاريخ ،بحيث يتم تحويلها إلى مفاهيم توليدية تعبر عن خصوصية الظواهر الثقافية،
كيف
وهو ما قام به الباحث ،مثال ،عند تفكيك ومناقشة مفهوم الدوركايمي للمقدس؛ حيث
تمت
اقترح التخلي عن التعاطي معه كمفهوم كوني وضبط شروط استخدامه لدراسة ديانات
أجرأتها؟
الوحي ،كما حدد الدالالت التاريخية التي اتخذها في اإلطار اإلسالمي .وفي الختام اقترح
الباحث جملة من النماذج التاريخية التي تحتل موقعا وسطا بين النموذج المثال والحالة
االمبيريقية الملموسة ،والمقصود بها تقديم حاالت واتجاهات نموذجية على غرار (النظام
اإلسالمي) و(المنظومة الفقهية) و(استراتيجية الفقيه).
غير محددة
نعم
 /ال
ال

المحاور

المحتوى (شرح أو توضيح أو توسع في األفكار ،أو اإلشارة لملحوظات عامة)

محددة
هل هناك عنقود
مفاهيمي؟
غير محدد

كمية

منهجية البحث

كيفية

هما معا

يؤكد الباحث تب ّنيه منهجا يراوح بين المنحى الفهمي والمنحى التفسيري ،نظرا
لالستقاللية النسبية للظاهرة الدينية ،واهتمامه بمقاصد الفاعلين ودوافعهم.
من هنا فإن المقاربة التي يقترحها الباحث ،هي مقاربة بنائية Approche
نعم  ،constructivisteمعتدلة أو محدودة في قراءة سيرورة تشكل الموروث
الديني اإلسالمي .لذلك توخى الباحث ما سماه بـ(اإليمان المنهجي) -كبديل على
(اإللحاد المنهجي) -كطريقة في التعامل مع أسس العقدية اإلسالمية وفي مقدمها
وجود هللا ووحدانيته والنبوءة المحمدية والوحي ،ألن تلك هي أسس المجتمع
المسلم ،حسب الباحث ،وألن التسليم بها هو الذي أنتج الجماعة المسلمة والثقافة
اإلسالمية وشكل وما زال يشكل إلى حد كبير أفقها الرمزي ومصدر استلهامها
وعامل تميزها.

ماهي تقنيات
البحث؟
العربية
لغة العمل األصلية

حرر الكتاب باللغة العربية
نعم
ّ

مترجم
(حدد اللغة
األصلية).
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المحاور

اللغة
المستعملة

تقديم نماذج

معيارية

المحتوى (شرح أو توضيح أو توسع في األفكار ،أو اإلشارة لملحوظات عامة)

علمية

لغة الكتاب هي لغة علمية أصيلة ،يبدو ذلك من خالل األطر النظرية والمنهجية التي
تبناها الباحث في بناء تصوراته وفرضياته من جهة ،وفي غياب األحكام المعيارية من
جهة ثانية .زد على ذلك النقاش اإلبستمولوجي الذي ميز الكتاب طيلة محاوره مع
التصورات التي سبقت وتناولت الظاهرة الدينية ،سواء في المجتمعات الغربية أم في
المجتمع اإلسالمي.

نظري عام
المجتمع
المدروس

رغم تصريح الباحث ،بكون الدراسة هي دراسة مقارنة بين تونس والجزائر ،إال أننا ال
المجتمع المحلي نلمس ذلك في مضمون الكتاب ،على األقل في الفصول النظرية األولى.
أخر عربي

عدد
المراجع
المعتمدة

أقل من 4
سنوات
بين  4و10
سنوات
أكثر من 10
سنوات

0

المحاور

92

 37باللغة الفرنسية ،و 55باللغة العربية

المحتوى ( :شرح أو توضيح أو توسع في األفكار ،أو اإلشارة لملحوظات عامة)

عدد الكتب المحال إليها:

93

عدد المقاالت المحال
إليها:
عدد اإلحاالت بالمراجع
العربية:

3

عدد
اإلحاالت
بالمراجع
األجنبية

4

كلّها باللغة العربية

اإلنجليزية
الفرنسية
أخر
(حدد)

59
0
37
0
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مترجمة
إلى
العربية

المحاور
هل ينخرط
الباحث في
نقاش مع
دراسات سابقة
أم ال؟

دوافع
البحث

(كيف ذلك) ؟
هل تم اإلشارة
إليها أم ال ؟
(كيف ذلك)؟

صعوبات
البحث

اإلشكالية

0

المحتوى (شرح أو توضيح أو توسع في األفكار ،أو اإلشارة لملحوظات عامة)
يصرح الباحث ،باعتماده المنظور النقدي التحليلي والتفكير االنعكاسي ،في تعاطيه مع
الدراسات التي سبق وتناولت الظاهرة الدينية (االتجاه الوضعي والعلموي) .حيث عمل على
نقد النزعة المركزية الغربية ،المضمنة في عدد من المسلمات الوضعية والنفعية ،التي
عبرت عن نفسها في جملة من المفاهيم ذات الصلة بحقل الدين ،كما هو األمر لدى "كارل
ماركس" و"بيار بورديو" و"ماكس فيبر" و"إميل دوركايم" .ولنفس االعتبار توخا الباحث
الحذر إزاء النزعة المركزية اإلسالمية وتجلياتها في الحس المشترك وفي مواقف النخب
الدينية والسياسات الدينية.
في المقابل ،ال يخفي الباحث استفادته من مساهمات هؤالء األعالم ،وإقراره بدورهم في
تأسيس وتطوير الدراسة االجتماعية للظواهر الدينية.
يتحدث الباحث عن صعوبات من طبيعة إبستمولوجية ،حيث أفرد محورا عنونه بـ"مشكلة
الموضوع ومصاعب الموضوعية" ،ويستعرض الباحث الصعوبات التي تالزم دراسة
التدين ،سواء من حيث تحديد ماهيته كموضوع ،أم من حيث تحقيق الموضوعية في زاوية
مقاربته.
كيف انتظمت العالقة بين معطى الوحي التاريخي والمعطى البشري االجتماعي ،وبين
المجال الديني والمجال الدنيوي في اإلسالم الديني؟

المحاور

المحتوى (شرح أو توضيح أو توسع في األفكار ،أو اإلشارة لملحوظات عامة)

المفاهيم:
تحليل
التيمات

يوظف الباحث عدد ا من المفاهيم التاريخية التي أثبتت فائدتها في دارسة الحقلين الديني والسياسي على
غرار فيبر في تصنيفه للديانات .كما اقترح تعديالت على مفاهيم أخرى حتى تسنى له تشغيلها في دراسة
يكتف
المجال اإلسالمي ،كما هو الشأن بالنسبة إلى مفهومي :الوساطة والمصلحة الدينية .فالباحث لم
ِ
بعرض تصور كل من "فيبر" و"بورديو" مبرزا إسهام كل واحد منهما في تطوير الممارسة
السوسيولوجية في دراستها للتدين ،بقدر ما تجاوز ذلك إلى نقد مجموعة من الفرضيات التي شكلت
أساس تصورهما .مثال ذلك ،حديث "فيبر" عن "التجمع الديني" كمقابل "للتجمع السياسي" وعن احتكرها
الشرعي لخيرات الخالص ،يعكس حسب الباحث تأثير النموذج المسيحي ،ومعه المركزية الغربية ،في
صياغة هذا المفهوم ،خصوصا وأن الديانات األخرى لم تعرف ،جزيا وال كليا ،مثل هذه النماذج .األمر
نفسه يسجله على "بورديو" سواء في حديثه عن "الحقل الديني" أم في تأكيده ،كما ذهب دوركايم ،على
التعارض المطلق بين الديني والدنيوي .أو عندما أقر بارتباط كل األفعال ،بما فيها الدينية ،بالمصلحة
أكانت مادية أو رمزية.
عالوة على ذلك حاول الباحث العمل بمقترح فيبر بإعطاء شكل النموذج المثالي لمفاهيم نوعية عابرة
للتاريخ ،بحيث يتم تحويلها إلى مفاهيم توليدية تعبر عن خصوصية الظواهر الثقافية ،وهو ما قام به
الباحث ،مثال ،عند تفكيك ومناقشة مفهوم الدوركايمي للمقدس؛ حيث اقترح التخلي عن التعاطي معه
كمفهوم كوني وضبط شروط استخدامه لدراسة ديانات الوحي ،كما حدد الدالالت التاريخية التي اتخذها
في اإلطار اإلسالمي.
ينطلق الباحث ،في نقده لمفهوم المقدس ،من اعتبار المقدس الديني مستوى أو مجال يتوسط بين المتعالي
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والدنيوي ،وبين اإللهي والبشري .على عكس ما ذهب اليه دوركايم الذي أقام فصال تاما بين المقدس
والمدنس .هكذا يقترح الباحث ثالث فرضيات ،مرتبطة بالتعريف الذي يقدمه للمقدس ،كما يحدده هو،
أوالها :أن اإللهي في ديانات الوحي ال ينحل في المقدس ،خالفا لما ذهب به دوركايم ومن حذا حذوه.
وليس مطابقا له كما ذهب رودولف أوتو .فتجربة اإللهي ،حسب الباحث ،غير مباشرة بالضرورة،
والحياة الدينية لإلنسان تتحقق في وضع ال تكون فيه ممكنة سوى التجربة غير المباشرة للفوق طبيعي،
بحيث تستلزم توسط المقدس.
وتتمثل الفرضية الثانية في أن التعارض بين المقدس والدنيوي هو تعارض نسبي وليس مطلقا .فمتى
يكون مقدس ا في سياق محدد وفي ظل شروط محددة ال يبقى كذلك في سياق مختلف ،ومن ذلك ان المكان
نفسه يؤوي حينا أنشطة طقوسية وحينا آخر استخدامات عادية .أما الفرضية الثالثة فقوامها أن التعارض
بين المقدس والدنيوي ال يحتل الموقع عينه وال يتمتع بالوزن نفسه كما ال يعبر عن نفسه بالصيغ ذاتها
في مختلف األديان.
ضمن هذا التعريف المعدل للمقدس ،يمكن فهم المقدس اإلسالمي وتجلياته المختلفة ،حسب الباحث ،وذلك
وفق ثالثة نماذج مثالية تتجسد فيها عالقة اإللهي والمقدس الدنيوي.
في ما يخص النموذج األول النسق الديني الشرعي حيث يتخذ التناقض بين المقدس والدنيوي شكل
تعارض بين الحرام والحالل .ويتمثل النموذج الثاني في النسق الصوفي حيث تنتفي الوسائط المقدسة
المقررة في الشريعة لفائدة عالقة فريدة يراد لها أن تكون صلة مباشرة بين المعارف واإلله .ويهم
النموذج الثالث النسق الطرقي الذي يتحول فيه المتصوف إلى وسيط مقدس بين البشري واإللهي.
الكاتب ال يحيل إلى النظريات ،بقدر ما يفتح نقاشا إبستمولوجيا حول المفاهيم ،التي سبق اقترحتها/انتجتها
في دراستها للدين ،سواء البدائي أم المسيحي ،هل لها اإلجرائية نفسها في دراسة التجربة اإلسالمية.
هكذا نجد الباحث يفكك المقدس والمدنس كما صاغه دوركايم (الوضعية) ،مراجعا بعضا من مسلماته.
تحديد
لينتقل بعدها النتقاد المقابلة التي أقامها فيبر (الفينومنولوجي) بين "التجمع السياسي" و بين "التجمع
النظريات
الديني" ،موضحا محدودية صالحيته التفسيرية في التجربة المسيحية .فيما اختتم نقده مع مفهوم المصلحة
التي يحيل
كما بلوره "بورديو" (البنيوية البانية) ،حيث كشف النزعة االقتصادية التي تحكمت فيه .غير أن هذا
إليها الباحث
القول ال ينفي إقرار الباحث باإلسهام الذي قام به كل واحد من هؤالء في تطوير الممارسة العلمية.
من جهة أخرى نسجل تقاطع الباحث ،في أكثر من مناسبة ،مع فرضيات وأفكار كل من "أالن كايي"
 Alain calléو "يوسف شلحت .Josef Chelhod
استشهادات /اقتباسات دالة من الكتاب
ملخص الكتاب ( :اإلشكالية ،المنهجية ،التحليل ،النتائج،
الخالصة العامة)
تمثل هذه الدراسة لتشكل الموروث الديني في المجال اإلسالمي ،ال يمكن ألي بحث جدي ينخرط في مشروع علم
السني تحديدا ،من منظور علم االجتماع التاريخي الجزء األول تاريخي لإلسالم أن يتجاهل إشكالية الكونية
من مشروع متكامل ،يعتزم الكاتب إنجازه ،حول المرجعيات والخصوصية في مفاهيم العلوم االجتماعية
وانعكاساتها التطبيقية ،مع ما يقتضيه ذلك من
والنخب والمؤسسات الدينية والسياسية الدينية.
عملت الدراسة على موضعة آليات إنتاج العقائد والمدارس الفقهية تمحيص في مدى صلوحية المفاهيم التي أنتجها
والمفاهيم الرئيسية التي أنتجها العقل اإلسالمي ،السني خصوصا ،المركز السوسيولوجي الغربي لتحليل الظواهر
ضمن السياقات االجتماعية التاريخية إلنتاجها وبعالقة بنزاعات االجتماعية لتي أفرزتها سيرورات تاريخية مختلفة.
التأويل والرهانات واستراتيجيات الفاعلين الرئيسيين في الساحة ويتمثل منطلقنا في التعاطي من هذه المسألة في أن
الدينية والسياسية الدينية ،كما حاولت صياغة القضايا التي كان اإلنتاج السوسيولوجي الذي راكمه الغرب ،وإن شكل
على المجتمع المسلم ونخبه أن يجيب عنها ،وفهم السيرورات التي خطوة جبارة نحو االرتقاء بمعرفتنا بالمجتمع إلى
جعلته يضفي على الحلول التي اجترحها ،هالة من التقديس .كل مستوى المعرفة العلمية ،إال أنه يبقى مشروطا في
التحليل األخير بالظروف التاريخية إلنتاجه .فرغم
ذلك من خالل اإلجابة عن اإلشكالية التالية:
كل أعمال النقد والمراجعات التي طالت المصادرات
كيف انتظمت العالقة بين معطى الوحي التاريخي والمعطى
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البشري االجتماعي ،وبين المجال الديني والمجال الدنيوي
في اإلسالم الديني؟
لتحليل هذه اإلشكالية ،قام الباحث بتفكيكها إلى أسئلة فرعية حددها
على الشكل التالي :ما هي العوامل واآلليات االجتماعية التي
ساهمت في توسع المقدس وبالتالي من امتداد المراقبة التي
يمارسها الدين والهيئات الدينية على األنشطة الدنيوية للمجتمع؟
وكيف تجسدت هذه السيرورة على صعيد تشكل الجماعات
العقائدية وإنتاج المذاهب الفقهية وسلوك السلطات السياسية؟ وهي،
في المقابل ،العوامل واآلليات االجتماعية التي عينت حدودا
للتداخل بين الدين والدنيوي وبين الديني والدولة وبين السلطة
السياسية؟ وماذا كانت حصيلة هذه الجدليات االجتماعية في
مستوى انتاج المعايير والقواعد المنظمة للحياة االجتماعية
وعالقات القوى بين النخب المنتجة والمروجة لها ،باإلضافة إلى
موازين القوى بين أهل الدين وأهل الدولة؟
فيما اقترح الباحث ،كمدخل إبستمولوجي لمعالجة هذه اإلشكالية،
المنهج الفينومنولوجي ،حيث أعلن الباحث تبنيه ما سماه بـ(اإليمان
المنهجي) ،كبديل على (اإللحاد المنهجي) ،كطريقة في التعامل مع
أسس العقدية اإلسالمية وفي مقدمتها وجود هللا ووحدانيته والنبوءة
المحمدية والوحي .فالباحث سيعتقد في (حقيقة) ما اعتبره
المسلمون حقيقة ،وانطلق منه كمعطى للنظر في الكيفية التي تمثلته
بها أجيال المسلمين في ظل سياقات اجتماعية متغيرة ،وصور
تعاطيها معه إلنتاج عقائدها الدينية ومذاهبها الفقهية ومؤسساتها
االجتماعية ،ولتبرير ائتالفها أو اختالفها بشأن الحقيقة والسلطة.
كما اقترح الباحث جملة من النماذج التاريخية التي تحتل موقعا
وسطا بين النموذج المثال والحالة االمبيريقية الملموسة،
والمقصود بها تقديم حاالت واتجاهات نموذجية على غرار (النظام
اإلسالمي) و(المنظومة الفقهية) و(استراتيجية الفقيه).
وقد خلصت الدراسة إلى القول :إن عيش المجتمع المسلم تحت
سقف المقدس ونزوع هذا المقدس نحو التوسع واالنتشار إلى
حدود المرحلة الحديثة لم يمنع من وجود استمرار علمنة هي من
باب األمر الواقع وحكم الضرورة ومتطلبات الحياة .فالعلمنة سواء
بمعنى نزع القدسية عن الكون وحصرها في هللا وما هو مكرس
له ،أو بمعنى غياب سلطة الكهنوتية المحتكرة للوساطة ،أو بمعنى
الحد من سلطة الدين والمؤسسة الدينية في إدارة شؤون المجتمع
والدولة .هذه العلمنة ليست نبتا وافدا من الغرب ،حتى وإن كانت
تجلياتها المكتملة أو المتطرفة كذلك .لقد رافقت المجتمع التاريخي
اإلسالمي وكانت جزءا منه ،مهما ضاق هامشها ،وحتى لو لم تكن
ممارستها واعية وال محل تنظير.
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المعرفية والمسلمات النظرية للمساهمات التأسيسية،
لم يتحرر علم اجتماع إال بدرجة محدودة من آثار
النزعتين التطورية والمركزية الغربية ،وهما اللتان
وجهتا صياغة العديد من مفاهيمه .هذه االعتبارات
تدعونا إلى التعامل المتبصر والنقدي مع إنتاج
المركز السوسيولوجي الغربي ومن ثم إلى التمييز
بين ثالثة أصناف من المفاهيم السوسيولوجي:
 صنف أول يشمل المفاهيم التي تشكل
المعجم المشترك لعلم االجتماع بسبب حيادها
المعرفي ،أي خلوها من المضامين الثقافية
الملموسة ،مثل :مؤسسة ،وظيفةـ ،بنية ،نسق ،حق،
تنشئة ،إلخ...
 صنف ثان يضم صياغات مفهومية تتفاوت
قدرتها التفسيرية تبعا الختالف مستوى حضور
الظواهر التي تعبر عنها وتعدد المسارات التاريخية
للمجتمعات المدروسة ،على غرار مفاهيم :دولة،
إقطاع ،أمة ،رأسمالية ،بورجوازية ،إلخ...
 صنف ثالث يتكون من مفاهيم تحمل دالالت
وشحنا رمزية مرتبطة بخصوصيات التاريخ الغربي
بتراثاته القديمة والوسطية والحديثة ،وبألوانه القومية
أيضا .ومن ذلك مصطلحات مثل :مقدس ،مدنس أو
دنيوي ،مالئكي ،تقدم ،إلخ ...مما يتعين االنتباه إلى
أواصره القوية باألنساق الثقافية والدينية والفلسفية
التي أنتجها الغرب أو كان مهدا لها.
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