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املترجم ْين:
مقدمة
َ
للتخصصــات ،تســعى إىل دراســة
تُ َعـ ُّد السوســيولوجيا التاريخيــة حقـ ًـا معرفيًّــا عابـ ًرا
ُّ
اإلشــكاالت املطروحــة يف املجتمعــات املعــارصة ،وذلــك بتوظيفهــا للعلــوم التاريخيــة
لــرح املجتمــع وتطــ ُّور بنيتــه االجتامعيــة ،مــع الرتكيــز عــى قضايــا التحديــث
 Modernizationمــن خــال عنــارصه الرئيســة املتمثِّلــة يف التصنيــع والدولــة القوميــة
والرأســالية.
كــا تهــدف السوســيولوجا التاريخيــة إىل دراســة ســرورة القضايــا االجتامعيــة يف
أمدهــا الطويــل ،وتتعامــل مــع مشــاكل التحديــث ،والنزعــات العوملاتيــة وتأثرياتهــا،
وكــذا مــع ســرورات االندمــاج والتفــكُّك ،والتعــ ُّدد الدينــي والثقــايف ،وقضايــا ربــط
الكــوين باملحــي ،وتركِّــز عــى دراســة التغيــر االجتامعــي  Social Changeواكتشــاف
اآلليــات والهيــاكل االجتامعيــة التــي تســمح للجهــات الفاعلــة  -فرديــ ًة كانــت أو
جامعيــ ًة  -بالتأثــر يف التنميــة االجتامعيــة .وكــا هــو متعــارف عليــه أن يف العلــوم
االجتامعيــة واإلنســانية ال توجــد حقائــق مطلقــة ،لكــن باألحــرى مجموعــة مــن
التفس ـرات والتأويــات املحتملــة؛ فالسوســيولوجيا التاريخيــة تتم َّيــز عــن النظريــات
الكالســيكية بتب ِّنيهــا لفكــر ٍة أساســي ٍة مفادهــا عــدم وجــود تفســر ٍ
ات كونيــة كــرى،
وأن النظريــات االجتامعيــة ليســت عاملي ـ ًة؛ وبذلــك فقضايــا السوســيولوجيا التاريخيــة
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منفتحــ ٌة عــى (إعــادة) التفســر لإلشــكاالت التــي قاربــت نفســها مــن املنطلقــات
النظريــة املاكرو-تفســرية.
الــيء الــذي جعــل السوســيولوجيا تأخــد هــذه املســألة بعــن االعتبــار منــذ
الســبعينيات مــن القــرن املــايض مــع مجموعــ ٍة مــن الباحثــن مــن بينهــم تيــدا
ســكوكبول ،وفرنانــد بروديــل ،وأنطــوين غدنــز ،وميشــيل مــان ،...الذيــن قطعــوا مــع
التو ُّجــه التقليــدي األحــادي ،وركَّــزوا عــى الرتابــط املتبــادل والــروري بــن التاريــخ
والسوســيولوجيا واالع ـراف بالسوســيولوجيا التاريخيــة عــى اعتبارهــا جــز ًءا ال يتج ـ َّزأ
مــن عمليــة تفســر الظواهــر االجتامعيــة وفهمهــا.
وت ْك ُمــن أهميــة هــذا املقــال الــذي ترجمنــاه يف مســتويني :األول يف تطرقــه ملوضــو ٍع
التخصصــات ،التــي تنــأى عــن "وهــم"
ضمــن الدراســات واملقاربــات (العابرة/املتعـ ِّددة)
ُّ
التخصــص الضيــق .والثــاين يف تقدميــه لإلطــار العــام لحقــل السوســيولوجيا التاريخيــة،
ُّ
التخصــي ،مــرو ًرا باملســارات
منطل ًقــا مــن البدايــات األوىل التــي قَ َّعــدت لهــذا الحقــل
ُّ
املتخصصــن يف حقــي التاريــخ
التــي قطعهــا حتــى اليــوم ،موض ًحــا أطروحــات كبــار
ِّ
والسوســيولوجيا يف قضيــة االنفتــاح عــى مقاربــات بعضهــم ،ثــم إبـرازه ألهــم األعــال
كل مــن بارينغتــون
للمتخصصــن يف السوســيولوجيا التاريخيــة املقارنــة ،مــع ٍّ
البحثيــة
ِّ
مــور  ،Barrington Mooreوتشــارلز تــي  ، Charles Tillyوتيــدا ســكوكبول Theda
ـول إىل تأكيــده عــى العالقــة الحاليــة أو الحــوار الحــايل بــن الحقلــن
 ،...Skocpolوصـ ً
الــذي بــدأ يتقـ َّوى ويتكثَّــف بشــكلٍ ملحـ ٍ
ـوظ.
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ترجمات | التاريخ والسوسيولوجيا :ما هي السوسيولوجيا التاريخية؟

مقدمة:

جوانب تجعلهــا صعب ًة،
إن العالقــة بــن السوســيولوجيا والتاريــخ هــي عالقـ ٌة مركَّبـ ٌة وغــر متناغمة ،ولهــا
ُ
مــا يــؤدي إىل عــدم اليقــن النظــري واملنهجــي يف أثنــاء خلــق مواضيــع «خالفيــة» .فبينــا السوســيولوجيا
ـتقل عنــد بعــض الباحثــن ،يعتقــد آخــرون أنــه مــن الصعــب التمييــز
التاريخيــة هــي حقـ ٌـل معــر ٌّيف مسـ ٌّ
بــن السوســيولوجيا والتاريــخ ،فالصلــة بــن حقــي التاريــخ والسوســيولوجيا محــدود ٌة بشــكلٍ ملحـ ٍ
ـوظ.
ومــن مــؤرشات هــذه املحدوديــة قلَّ ـ ُة املجهــودات املك َّرســة لهــذا املوضــوع مــن ِقبــل هذيــن الحقلــن
التخصصــن ،يظـ ُّـل التواصــل
املعرفيــن داخــل الجامعــات .وبالرغــم مــن بعــض التوقعــات املتعلِّقــة بدمــج
ُّ
بــن مــاريس هذيــن الحقلــن  -يف كثـرٍ مــن األحيــان  -قامئًــا عــى التجاهــل املتبــادل ،والتحامــل ،واالنحيــاز،
يصــل إىل ح ـ ِّد التطــرف يف اآلراء .بداي ـ ًة ،يجــب القــول إننــا ســنتعامل مــع العالقــة املع َّقــدة بــن التاريــخ
والسوســيولوجيا ،مــن مقاربــ ٍة يجــب أن تكــون  -بالــرورة بنــا ًء عــى الطبيعــة املوضوعاتيــة للعالقــة
املركَّبــة بــن السوســيولوجيا والتاريــخ  -انتقائي ـ ًة ،ومق َّيــد ًة باملنظــور السوســيولوجي .وعــى األرجــح ،لــو
أن هــذه الورق ـ َة نفســها كُتبــت مــن طــرف مــؤر ٍخ ،فســيؤكَّد عــى قضايــا أخــرى .ومــن املؤكَّــد أن بعــض
القضايــا تتبايــن حولهــا اآلراء ،والــيء نفســه بخصــوص إيــاء أهميــة ملواضيــع عــى حســاب أخــرى.
الصم؟
حوار ُّ

مؤسســوها إىل البحــث عــن موضوعهــا الرئيــس .ومع
منــذ البدايــات األوىل لحقــل السوســيولوجيا ،ســعى ِّ
ذلــك ،ف َقـ َد هــذا الســؤال أهميتــه وإلحاحــه تدريج ًّيــا مع األجيــال الالحقة مــن الباحثــن يف السوســيولوجيا.
لكنــه مل يختـ ِ
ـف نهائيًّــا؛ بــل بالعكــس ،عــاد هــذا الســؤال يف بعــض النقاشــات املعــارصة ضمــن الســياق
املهنــي .والدليــل عــى هــذا هــو الجــدال الرائــج بــن السوســيولوجيا والتاريــخ.
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يف كتــاب ( ،)Central Problems in Social Theory, 1979: 230دافــع الباحــث أنطــوين غدنــز عــن
ـباب منطقيــة أو منهجيــة للتمييــز بــن العلــوم االجتامعيــة والتاريــخ .و ُعـ ِّزز هــذا
مســألة أنــه ال توجــد أسـ ٌ
الزعــم بعــد ذلــك بوقـ ٍ
ـت قص ـرٍ مــن لــدن ممثِّــل السوســيولوجيا التاريخيــة الربيطانيــة فيليــب أبرمــز
( ،)Philip Abrams, 1981: 2الــذي صــاغ الح َّجــة القائلــة بــأن التاريــخ والسوســيولوجيا كانــا دامئًــا الــي َء
نفس ـ ُه .حــاول أنطــوين غدنــز أن يحاجــج مــر ًة أخــرى يف أهــم أعاملــه النظريــة بخصــوص هــذا الطــرح
ـص عــى أنــه ال يوجــد يشء مــن شــأنه أن يثبــت
( ،)The Constitution of Society 1984, 1988الــذي ينـ ُّ
الفــرق بــن العلــوم التاريخيــة واالجتامعيــة مبــا فيــه الكفايــة .فاألبحــاث التاريخيــة هــي أبحــاثٌ يف العلــوم

مركز نهوض للدراسات والنشر
ﻟﻠﺒﺤــﻮث واﻟﺪراﺳــــﺎت

ـس صحيــح ( .)Giddens, 1988: 416وبالتــايل إذا كانــت هنــاك حــدو ٌد بينهــا ،فهــي
االجتامعيــة ،وال َعكـ ُ
منطقي.
ـي أو
قامئـ ٌة فقــط عــى مبــدأ تقســيم العمــل عــى املواضيــع املشــركة ،بـ ً
ـدل مــن أي انقسـ ٍ
ٍّ
ـام منهجـ ٍّ
وســواء قُبِلــت أطروحــات غدنــز أم ال ،تظـ ُّـل الحقيقــة هــي أن السوســيولوجيني واملؤرخــن ال يتكلَّمــون
اللغـ َة نفســها .يذكــر بيــر بــورك ( )Peter Burke, 1989: 10يف هــذا الســياق بيــا َن فرينانــد بروديــل عــن
الصــم» .فمــن وجهــة نظــر بيــر بــورك ( ،)ibid.: 11أن املشــكلة ال تتطلَّــب رؤيــة مهنتــن مختلفتــن
«حــوار ُّ
ـات بلغـ ٍ
فقــط ،بــل تتطلَّــب بنيـ ٍ
ـات مختلفــة ،قيـ ًـا وطــرق تفكــر ،تشـكَّلت مــن االختالفــات يف املرجعيــة
املعرفيــة وكــذا التدريبيــة :للسوســيولوجيني األرقــام ،وللمؤرخــن الكلــات؛ يعــرف السوســيولوجيون
وبالخاصــة.
بالقواعــد ويتجاهلــون التباينــات ،بينــا املؤرخــون يهتمــون بالفــرد
َّ
كل مــن التاريــخ والسوســيولوجيا مهـ ّد ٌد بتضييــقٍ خطـرٍ للمنظــور.
يعتقــد بيــر بــورك ( )9-10 :1989أن ًّ
التخصــص يف مســألة معينــة وإدراكهــا بوصفهــا شــيئًا فريــ ًدا مــن نوعــه ،مــا
فاملؤرخــون مييلــون إىل
ُّ
يعيــق رؤيتهــم لهــا بوصفهــا تركي ًبــا للعنــارص املتوازيــة يف أماكــن أخــرى .عــى العكــس مــن ذلــك ،لــدى
السوســيولوجيني ميـ ٌـل إىل تعميــم كل يشء عــن طريــق عــن التجربــة املعــارصة وتجاهــل منظــور العمليــات
التخصصــن تشــوبها مجموعــ ٌة
التاريخيــة الطويلــة األمــد والتغــرات االجتامعيــة .كــا أن العالقــة بــن
ُّ
مــن الخرافــات والتصــورات النمطيــة :فاملؤرخــون كانــوا ينظــرون للسوســيولوجيني بوصفهــم مجموع ـ ًة
مــن النــاس الذيــن لديهــم لغتهــم املفاهيميــة املجـ َّردة التــي ال تكــرث للخصوصيــات املكانيــة والزمانيــة.
يف حــن كان يُنظــر إىل املؤرخــن بوصفهــم ُمج ِّمع ـ َن للمعطيــات واملعلومــات دون القــدرة عــى قراءتهــا
وتحليلهــا بنــو ٍع مــن الدقَّــة والعمــق.
بينــا يؤمــن كثـ ٌر مــن الباحثــن االجتامعيــن بــأن الحــدود التــي تفــرق السوســيولوجيا والتاريــخ يجــب
تجاوزهــا ،هنــاك مــن يعــارض هــذا الطــرح بقــوة .مــن بينهــم جــون غولدتــورب ،John H. Goldthorpe
الــذي نــر ســنة  1991مقال ـ ًة يف املوضــوع ذاتــه أثــارت ر َّد فعــلٍ قويًّــا .ومــن الــروري أن نشــر إىل أن
الباحــث غولدتــورب قــد َد َرس حقــل التاريــخ ســنة  1950بجامعــة لنــدن .وقــد قــارن املقاربــات البحثيــة
ـكل مــن التاريــخ والسوســيولوجيا ،وي َّدعــي أنهــا مختلفــان ليــس فقــط يف التوجهــات ،وإمنــا تجــاه املــايض
لـ ٍّ
والحــارض أيضً ــا ،فاملؤرخــون يؤكِّــدون عــى نتائجهــم كمواقــع زمانية-مكانيــة ،يف حــن أن السوســيولوجيني
ـب الباحــث غولدتــورب غض َب ـ ُه عــى
يعتقــدون أن فهمهــم يتجــاوز إحداثيــات الزمــان واملــكان .كــا يصـ ُّ
زمالئــه الذيــن دخلــوا مبتهجــن يف كتابــة مــا يســميه ســاخ ًرا« :علــم االجتــاع التاريخــي الكبــر» ،املفاهيــم
االجتامعيــة للتاريــخ.
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بــدأ غولدتــورب ( )212 :1991بتذكُّــر الفــرة التــي كان فيهــا طال ًبــا يف حقــل التاريــخ ،وقــد تب َّنــى حينهــا
مقياســا منهجيًّــا ،يشــبه «التعليــم الكنــي» مــن حيــثُ األســاليب ،بــد ًءا مــن ســؤال :مــا هــي الحقيقــة
ً
التاريخيــة؟ واســتم َّر يف اإلجابــة :الحقيقــة التاريخيــة هــي مــا يُســتنتج مــن اآلثــار (الحقيقــة التاريخيــة هــي
مــا يُســتدل عليــه مــن بقايــا املــايض «آثار») .يعيــد الباحث تأكيــد أطروحة أن املــايض يُح َّدد فقــط من خالل
الشــكل الــذي نجــا منــه ماديًّــا .وقــد تختلــف هــذه البقايــا املاديــة ،كأن تكــون أشــيا َء طبيعيـ ًة (عظا ًمــا) أو
مصنوعـ ٍ
ـال فنية) أو كام هــو معتاد وثائق مكتوبة (ألغـر ٍ
اض تواصلية).
ـات (أدوات ،وأســلحة ،وبنايــات ،وأعـ ً
ـن -
بخصــوص مســألة «اآلثــار» ،يشــر غولدتــورب إىل أن عددهــا  -يف حــال تعلَّــق األمــر بزمــنٍ معـ َّ ٍ
محــدو ٌد وغــر مكتمــلٍ (عددهــا ينخفــض بفعــل التدمــر ،لكنــه ال ميكــن أن ينمــو) .مــا يعمــل عليــه
املؤرخــون هــو اكتشــاف اآلثــار الجديــدة غــر املكتشــفة وإضافتهــا ملــا هــو معــروف ســلفًا ،لتكــون مبثابــة
خـزان أدلَّــة لصياغــة األطروحــات .ومقارنـ ًة بالسوســيولوجيا ،ي َّدعــي الباحــث أن لهــا امتيــازًا كبـ ًرا واحـ ًدا،
يتجـ َّـى يف كونهــا ال تعتمــد كل ًّيــا عــى «اآلثــار» ،بــل تســتطيع إنتــاج بيانـ ٍ
ـات بنفســها وإحــداث األدلَّــة
الخاصــة بهــا .فالبحــث امليــداين ينتــج مــوا َّد مل تكــن موجــود ًة ســلفًا .لذلــك فالسوســيولوجيا  -مــع التقديــر
َّ
للتاريــخ  -تتوفَّــر عــى وضـعٍ أفضــل بكثــر ،لكنهــا تفتقــد الدقَّــة والعنايــة يف التعامــل مــع املصــادر التــي
متيِّــز عمــل املؤرخــن .وحســب غولدتــورب ،فــإن هــذا يتضــح بشــكلٍ ملحـ ٍ
ـوظ يف األعــال التــي قُ ِّدمــت يف
ـص الباحــث ( )ibid.: 222-223اثنــن مــن ممثــي
مجــال علــم االجتــاع التاريخــي .ويف هــذا الســياق ،يخـ ُّ
هــذا املجــال ،وهــا :بارينتــون مــور  ،Barrington Mooreوتيــدا ســكوكبول .Theda Skocpol
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ـاكل منهجي ـ ًة يف األعــال التــي تع ِّمــم املنظــور السوســيولوجي عــى الســرورات
وجــد غولدتــورب مشـ َ
ـدل
التاريخيــة .ويشــر إىل أن تحليــل املصــادر الثانويــة يصبــح مصــدر نتائــج السوســيولوجيني التاريخيــن بـ ً
مــن استكشــاف املصــادر األصليــة (اآلثــار)؛ حيــث يســتخلصون معلوماتهــم مــن األدبيــات التــي كتبهــا
ٍ
تأويــات عكســية .فالباحــث غولدتــورب ال يضــع يف الحســبان تعامــل
املؤرخــون ،مــا يــؤدي بهــم إىل
ٍ
بجهــد كبــرٍ وبحــذ ٍر وبعلميــ ٍة
السوســيولوجيني التاريخيــن مــع املصــادر التــي تطــ َّرق لهــا املؤرخــون
دقيق ـ ٍة كافي ـ ٍة .كــا يشــر إىل االعتــاد االنتقــايئ  -بالنســبة إىل السوســيولوجيني  -عــى مجموع ـ ٍة مــن
املراجــع واألدبيــات التاريخيــة لدعــم املفاهيــم والنظريــات التــي يوظفونهــا .ويعتقــد أنــه ينبغــي عــى
السوســيولوجيني أن يتعاملــوا مــع املــايض يف حالــة الــرورة بالنظــر إىل طبيعــة الحقائق التاريخيــة موضوع
الدراســة ،ويف هــذا الســياق ينبغــي عليهــم التعامــل مــع املصــادر األصليــة بوصفهــم مؤرخــن .ويخلــص
غولدتــورب إىل تعريــف التاريــخ والسوســيولوجيا بوصفهــا مجالَـ ْـن معرف َّيـ ْـن مختل َفـ ْـن ( .)ibid.: 225إذ
ال يعتقــد أن السوســيولوجيني يســتطيعون إنتــاج نظريــة عا َّمــة ذات صبغــة عابــرة للمعرفــة التاريخيــة

مركز نهوض للدراسات والنشر
ﻟﻠﺒﺤــﻮث واﻟﺪراﺳــــﺎت

ـرح
 .Transhistoricalويضيــف أن القــول بكــون السوســيولوجيا والتاريــخ مجـ ً
ـال معرف ًّيــا واح ـ ًدا هــو طـ ٌ
خاطــئ وإشــكا ٌّيل ،ويحــثُّ السوســيولوجيني عــى الكـ ِّـف عــن اإلف ـراط يف البحــث يف مجــال التاريــخ.
اســتف َّز طــرح الباحــث غولدتــورب عــد ًدا من ردود الفعــل الجدلية ،نُــر بعضها يف املجلة السوســيولوجية
الربيطانيــة ســنة  .1994فالباحــث ميشــال مــان ( )37 :1994 Michael Mannيختلف مع طــرح غولدتورب
القائــل بــأ َّن السوســيولوجيا ينبغــي لهــا أن تهتـ َّم باملجتمعــات املعــارصة فقــط؛ فالسوســيولوجيا  -بالنســبة
ـض النظــر عــن م ـ َّدة تواجدهــا .ويرفــض جوزيــف
إليــه  -عل ـ ٌم يــدرس املجتمعــات بشــكل شــامل ،بغـ ِّ
براينــت ( )13-14 :1994 Joseph M.Bryantفكــرة أن السوســيولوجيا التاريخيــة هــي بنيــة ثانويــة تفتقــر
إىل األســاس التجريبــي الرصــن ،ويؤكِّــد أن عمــل املؤرخــن والسوســيولوجيني لــه مكونــان اثنــان :األول
هــو التحقيــق ،والثــاين هــو التفســر .أ َّمــا التحقيــق فيحيــل إىل جمــع البيانــات واملعطيــات املتوفــرة ،وأ َّمــا
التفســر فيحــاول إيجــاد املعــاين والــدالالت يف املعطيــات .وبالتــايل ال تتعلَّــق الصلــة والقيمــة بالبيانــات
الخاصــة بهــا أيضً ــا .ويضيف نيكــوس موزليــس Nicos
فقــط ،بــل أيضً ــا باالنســجام الداخــي وقــوة التفســر
َّ
أساســا عــى املــادة
 )35 :1994( Mouzelisأن جـ َّـل املؤرخــن الذيــن ق َّدمــوا أعـ ً
ـال تركيبيــة جيــدة عملــوا ً
الثانويــة التــي يســتخدمها السوســيولوجيون التاريخيــون ،مــا عرضهــم للمشــكالت املنهجيــة نفســها.
بعــد سـ ٍ
ـنوات قليلــة ،أعــادت الباحثــة النمســاوية جريتــرود هــورك )1999( Gertraude Mikl-Horke
ـاش باالشــتباك مــع طــرح غولدتــورب؛ إذ اعتــرت أن مطلبــه بتخــي السوســيولوجيا عــن املشــاركة يف
النقـ َ
كل حقيقــة اجتامعيــة لهــا طبيعــة تاريخيــة،
حقــل التاريــخ هــو أمــر مبالــغ فيــه ،وتقــول إنــه يتجاهــل أن َّ
وأن جميــع البيانــات االجتامعيــة ســتصبح يف النهايــة جــز ًءا مــن التاريــخ .كــا يشــر الباحــث مايــك هــورك
كل مــن املناهــج التاريخيــة ومناهــج
 )ibid.:11( MiKl-Horkeإىل أنــه يف املســتوى اإلمربيقــي ،تتقــارب ٌّ
العلــوم االجتامعيــة ،إلَّ أن غولدتــورب ال يأخــذ هــذا األمــر بعــن االعتبــار؛ فاملناهــج التفســرية والتأويليــة
ـج للسوســيولوجيا
والنقديــة للمصــادر ،والتحليــل الريــايض واملناهــج اإلحصائيــة هــي بالقــدر نفســه مناهـ ُ
كــا للتاريــخ .فالكاتــب أحــال إىل مرجــع جــون دروســن  J.G. Drosenالــذي يعتــر أن البحــث التاريخــي
ال يعتمــد فقــط عــى «اآلثــار» واللقــى املتوفــرة ،ومــا يصنعــه اإلنســان (األشــياء املاديــة) والوثائــق؛ بــل عىل
التقاليــد (أمنــاط الفكــر والســلوك) أيضً ــا .وهكــذا تجاهــل غولدتــورب التاريــخ الثقــايف؛ كتاريــخ الذهنيــات،
وطُــرق التفكــر ،والحيــاة اليوميــة ،والذاكــرة الجامعيــة.
جــزء مــن املــايض هــو جــزء مــن الحــارض ،هــذا املعطــى يتد َّخــل  -ســواء عــى مســتوى التوجيــه،
أو عــر (املؤسســات والبنــى)  -كإطــار مو ِّجــه .اســتيحا ًء مــن املناقشــات الســابقة ،حــاول مايــك هــورك
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( )ibid.:22تعريــف بعــض الــروط التــي ينبغــي عــى السوســيولوجيا التاريخيــة احرتامهــا يف مالحظاتهــا.
هــذا يتض َّمــن :الفهــم النظــري بوصفــه وســيل ًة وليــس غايــة ،احرتا ًمــا وليــس عــدم نقـ ٍـد لنتائــج العلــوم
التاريخيــة؛ والعمــل باملصــادر إن أمكــن ،والحــذر التفســري بخصــوص التعميــم والعوامــل البنيويــة ،وفهــم
الحــارض باعتبــار ِه أم ـ ًرا يعتم ـ ُد عــى التاريــخ.
يف أوائــل الثامنينيــات مــن القــرن املــايض ،ا َّدعــى فيليــب أبرمــز ()Philip Abrams 1981: 300
بتفــاؤ ٍل أنــه خــال العقديــن املاضيــن ،نُــرت أعـ ٌ
ـال نظريــة وثوقيــة بخصــوص فكــرة أن السوســيولوجيا
كان يجــب عليهــا أن تكــون نظري ـ ًة يف مقابــل أن يكــون التاريــخ وصف ًّيــا ،وهــو مــا كان مــن املفارقــات
أعمــق ،كان واض ًحــا بجــا ٍء أن افــراض
النظــري للعلــوم التاريخيــة
التاريخيــة .فكلَّــا أصبــح البُ ْعــد
َ
ُّ
املتخصصــن باســتبعاد الجانــب النظــري مــن حقلهــم أمـ ًرا غــر مـ َّرر .ومــع ذلــك ،ورغــم حــدوث
املؤرخــن
ِّ
بعــض التقــارب يف الســنوات األخــرة بــن السوســيولوجيا والتاريــخ ،بفضــل السوســيولوجيا التاريخيــة،
فإنــه ال ميكــن التغــايض عــن حقيقــة أن التواصــل والتعــاون بــن الحقلــن مــا ي ـزال مركَّ ًبــا وغــر مع َّمــق.
خاصــة حــول التاريــخ ،واملؤرخــون يســرون مســارهم مــع بعــض
فالسوســيولوجيون لهــم وجهــات نظــر َّ
املفاهيــم السوســيولوجية األساســية .ويف هــذا الســياق ،ت ْك ُمــن أهميــة بحــث غولدتــورب ( )1991الــذي
أثــار النقــاش بــن الحقلَـ ْـن واالســتفزاز بينهــا .كــا ال ميكــن أن ننكــر مســألة اختــاف املنهــج بــن املؤرخــن
ـال نظريًّــا بينــا
والسوســيولوجيني التاريخيــن ،وهــذا ال يعنــي أن السوســيولوجيا ينبغــي لهــا أن تكــون مجـ ً
تظـ ُّـل مه َّمــة التاريــخ هــي الرتكيــز عــى جمــع الحقائــق ووصفهــا.
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عــى الرغــم مــن الجهــود التــي بذلهــا غولدتــورب لفــرض خ ـ ٍّط فاصــلٍ بــن السوســيولوجيا والتاريــخ،
فــإن طرحــه إشــكا ٌّيل ،حيــث بُ ـ ِّرر نقــده للسوســيولوجيا التاريخيــة إىل ح ـ ٍّد مــا .كــا ميكــن اســتخالص
ٍ
الخاصــة فقــط
درس مفــاده أن السوســيولوجيا ال ميكــن لهــا أن تتعامــل مــع التاريــخ مــن منظوراتهــا
َّ
وتتجاهــل اإلجـراءات املنهجيــة واألعـراف املميــزة للعلــوم التاريخيــة .وســيكون مــن الخطــأ عــدم اهتــام
السوســيولوجيني التاريخيــن بالنقاشــات املنهجيــة بخصــوص تفســر املصــادر التاريخيــة ،واالقتصــار فقــط
عــى اســتعامل األدب التاريخــي بوصفــه منجـ ًـا للــادة الخــام التــي مــن خاللهــا ت ُنتــج أعاملهــم .عــاوة
عــى ذلــك ،يجــب التذكــر بــأن السوســيولوجيا التاريخيــة اليــوم تُق ـ َّدم بوصفهــا حقـ ًـا «مغريًــا» إلنتــاج
املفاهيــم التــي قــد تكــون خطــر ًة وقريبـ ًة مــا قالــه كارل بوبــر ( Karl R.Popper (2000الــذي وصفهــا
ٍ
ي ،و ُملــزم لقوانــن التاريــخ
باســتخفاف بالتاريخانيــة (التــي تفــرض أن التطــور التاريخــي معطــى قبــ ٌّ
الكونيــة التــي مــن خاللهــا قــد نتن َّبــأ باملســتقبل) .مــن الواضــح أن مقاربــة التاريــخ تحتــاج إىل النظريــة،
أول ،بــل يف مــدى مالءمــة هــذه النظريــات.
وبالتــايل فاملســألة ليســت يف النظريــة ً

مركز نهوض للدراسات والنشر
ﻟﻠﺒﺤــﻮث واﻟﺪراﺳــــﺎت

فيما يخص التقارب والتباعد:

لفهـ ٍـم جيـ ٍـد ملصــادر اآلراء املعــارصة تجــاه العالقــة بــن التاريــخ والسوســيولوجيا ،ينبغي اســتحضار تاريخ
هــذا املســألة املركَّبــة .ونظ ـ ًرا لكــون شــكل املقالــة النموذجيــة ال يســمح باستكشـ ٍ
ـاف أعمـ َـق للموضــوع،
نقــرح أن نحــر أنفســنا ضمــن التطــورات العا َّمــة لــه.
ميكــن دعــم هــذا الطــرح مــن خــال عمــل بيــر بــورك  )12-34 :1989( Peter Burkeالــذي ن َّقــب
يف القــرن الثامــن عــر ،حيــث اســتحرض الفــرة التــي كان فيهــا املنظِّــرون االجتامعيــون أمثــال :شــارل
مونتســكيو  ،)1689-1755( Charles Montesquieuوآدم فرغســون ،)1723-1816( Adam Ferguson
ٍ
َــن ،ســواء
وجــون ميــار  ،)1753-1801( John Millarالذيــن ق َّدمــوا
مســاهامت مهمــ ًة يف كال الحقل ْ
التاريــخ أو تاريــخ مــا قبــل الفكــر السوســيولوجي  .Pre-Sociological Thinkingيف تلــك الفــرة ،مل تكــن
هنــاك مشــكلة بالنســبة إىل التاريــخ الســيايس ،والتاريــخ االجتامعــي ،والتفكــر مــا قبــل السوســيولوجي -
كل مــن املــؤرخ الربيطــاين إدوارد غيبــون
يف التعايــش والتداخــل فيــا بينهــا ،كــا يظهــر جل ًّيــا يف أعــال ٍّ
 ،)1737-1794( Edward Gibbonواملــؤرخ الفرنــي جيــل ميشــي .)1798-1874( Jules Michelet
ومــع ذلــك ،كانــت هنــاك تقســيامتٌ واضحــة منــذ منتصــف القــرن التاســع عــر عندمــا بــدأت املقاربــة
التــي دعــا إليهــا املــؤرخ األملــاين ليوبولــد فــون رانكــه  )1795-1886( Leopold Von Rankeيف الهيمنــة.
ففــي رأيــه ،ينبغــي عــى العلــوم التاريخيــة أن تُ َق َّعــد بالبحــوث املنهجيــة والنقديــة للمصــادر التي تهــدف إىل
إظهــار املــايض كــا كان «يف الواقــع» (.]zu zeigen, wie es eigentlich gewesen) [Wirsing 2007: 369
إن اإلســطوغرافيا التــي يتب َّناهــا املــؤرخ رانكــه  Rankeموجه ـ ٌة للتاريــخ الســيايس الــذي ميكــن دراســته
التخصــي عــى التاريــخ،
انطالقًــا مــن الوثائــق الرســمية .و ُد ِّعــم هــذا النــزوع مــن خــال إضفــاء الطابــع
ُّ
حيــث بــدأت تظهــر أوىل املعاهــد والدوريــات العلميــة .ويف غضــون ذلــك ،دعمــت الحكومــات مال ًّيــا كتابــة
التاريــخ الــذي ميكــن أن يوظَّــف وســيل ًة للدعايــة لصالــح الدولــة لــدى املواطنــن .ويف هــذا الســياق ،اعتُربت
ات غــر منظَّمــة وغــر علميــة بشــكلٍ ٍ
أعــال املؤرخــن االجتامعيــن والثقافيــن منجـز ٍ
كاف باعتبارهــا غــر
متوافقـ ٍة مــع املعايــر املهنيــة الجديــدة.
كذلــك كان مصــر جاكــوب كريســتوف بيغــكارد  ،)1818-1897( Jacob Christoph Burckhardtالذي
مل ينجــح عملــه املســ َّمى ( )The Civilization of The Renaissance in Italyســنة  ،1860ومل يُعــرف
بــه منجـ ًزا مهـ ًّـا إلَّ بعــد وقـ ٍ
ـت طويــلٍ  .إلَّ أنــه حــدث اســتثناء معـ َّـن يف فرنســا مــع املــؤرخ (وأســتاذ إمييــل
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دوركهايــم) نيــا دونيــس فيســتيل كولنــج  ،)1830-1889( Numa Denis Fustel de Coulangesالــذي حظــي
كتابــه عــن املدينــة القدميــة  La Cité antiqueســنة  ،1964بالتقديــر رغــم جمعــه بــن املنظــور التاريخــي
والسوســيولوجي .وعــى النقيــض مــن هــذا ،واجــه املــؤرخ األملــاين كارل ملربيشــط Karl Lamprecht
فهــم ،عندمــا كان ضــد الفرضيــة الســائدة التــي تعتقــد أن
( )1856-1915انتقــادات قاســية وســوء ٍ
الرجــال العظــاء هــم َمــن يصنعــون التاريــخ ( ،)Heinrich von Treitschkeكــا حــاول بنــاء تاري ـ ٍخ
ـادي وثقــا ٍّيف )Wiersing, 2007: 474 – 477(.
ـي واقتصـ ٍّ
اجتامعـ ٍّ
منــذ القــرن التاســع عــر ،ارتــ َّد العديــد مــن املؤرخــن عــن السوســيولوجيا؛ ألنهــا تبــدو أكــر
تجــر ًدا وغــر قــادر ٍة عــى اكتشــاف تف ـ ُّرد أحـ ٍ
ـداث معينــة .عــى املســتوى النظــري واملنهجــي ،تطــرق
للموضــوع فالســفة أملــان مثــل :ويلهيــم دلتــاي ( ،)1833-1911 Wilhelm Diltheyوويلهيــم
ويندلبانــد  ،)1848-1915( Wilhelm Windelbandوآخريــن ( .)Käsler, 1978: 142-162وقــد أكَّــد
دلتــاي  Diltheyعــى الفــرق بــن العلــوم الطبيعيــة التــي تســعى إىل التفســر مــن الخــارج ،والعلــوم
اإلنســانية التــي تهــدف إىل الفهــم مــن الداخــل.
وصفــت الباحثــة وينديلبانــد  Windelbandالعلــوم الطبيعيــة بـــ“ ”Nomotheticأي تهــدف الكتشــاف
القوانــن العا َّمــة ،بينــا ن َعتــت العلــوم اإلنســانية بـــ“ ”idiographicأي تصــف الجامعــات ككيانـ ٍ
ـات تتم َّيــز
عــن بعضهــا ،وتصــف األحــداث الفرديــة والفريــدة .اســتخدم العديــد مــن السوســيولوجيني الحــدود بــن
ـاص ملــا هــو
 Idiographicو Nomotheticلتوضيــح الفــرق بــن التاريــخ الــذي يو ِّجــه تفكــره بشــكلٍ خـ ٍّ
وصفــي ،والسوســيولوجيا التــي تعمــل للحصــول عــى التعميــات .وبالنســبة إىل املؤرخــن ،فالسوســيولوجيا
علــم زائــف يســتخدم طرقًــا للتفســر يف الطبيعــة بــدلً مــن التاريــخ البــري.
يف نهايــة القــرن التاســع عــرُ ،حفــز هــذا الخــاف يف األفــكار بســبب الخالفــات يف االقتصــاد املعروفــة
باســم ( Methodenstreitنــزاع عــى املناهــج) بــن املدرســة النمســاوية (كارل مينجــر )Carl Meenger
واملدرســة التاريخيــة األملانيــة (كوســتاف شــمولر  ،Gustav Schmollerوويلهيلــم رورش )Wilhelm Roscher
وأيضً ــا (ويــر ســومبارت  ،Wener Sombartوماكــس فيــر  .)Max Weberوقــع هــذا الجــدال عــى ثــاث
مسـ ٍ
ـتويات ،وتعلَّــق باســتخدام املناهج/األســاليب االســتنتاجية واالســتقرائية ،والقوانــن الدقيقــة والتجريبية،
والفرديــة املنهجيــة والجامعيــة (.)Louzek, 2001
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مل تكــن السوســيولوجيا يف القــرن التاســع عــر ومطلــع القرن العرشيــن مهتم ًة بالحــارض فقط ،وإمنــا باملايض
أيضً ــا .فقــد انعكــس ال ُب ْعــد التاريخــي عــى هــذه الحقبــة مــن ِقبــل مجموع ـ ٍة مــن الباحثــن ،مــن أهمهــم:
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أوغســت كونــط  ، Auguste Comteوهربــرت ســبنرس  ، Herbert Spencerوكارل ماركــس  ،karl Marxوإمييل
دوركايــم  ، Emile Durkheimوماكــس فيــر  ،Max Weberوجورج ســيميل  ، Georg Simmelوفريفريدو
باريطــو  Vilfredo Paritoوآخــرون ،عــى أســاس أن التاريــخ كان جــز ًءا ال يتجــ َّزأ مــن مفاهيمهــم
السوســيولوجية (يف حالــة فيــر ،كان االرتبــاط بالتاريــخ قويًّــا ،لدرجـ ٍة ميكــن معهــا القــول إن السوســيولوجيا
تخضــع للتاريــخ) .فبــن العديــد مــن السوســيولوجيني يف تلــك الفــرة ،كان اإلميــان بالنظريــة التق ُّدميــة
ال ي ـزال مهيم ًنــا ،وباملفاهيــم التــي تعتــر أن التاريــخ مل يكــن مج ـ َّرد تسلســلٍ عشــوا ٍّيئ لألحــداث ،ولكــن
بإمكانــه الكشــف عــن قوانــن التطــور التاريخــي (كارل .ر .بوبــر  Karl R. Popperينتقــد هــذا الح ًقــا
باســم التاريخانيــة « .)»Historicismفقــد كان مطمــح العديــد مــن املفاهيــم السوســيولوجية للتاريــخ
ـب مــع املواقــف الرافضــة لالتجــاه التاريخــي التقليــدي ،الــذي
أن تكــون جوهريـ ًة وأن تســر جن ًبــا إىل جنـ ٍ
بــدا مزي ًنــا بتفاصيــل غــر رضوريــة ،ومنظـ ًـا بطريقــة غــر صحيحــة؛ فــإذا كان التاريــخ قــد منــح بعــض
املعنــى ،فرمبــا كان كمصــد ٍر للمــواد مــن أجــل الدراســات السوســيولوجية املقارنــة فقــط (.)Burk, 1989
يف حــن أن عــد ًدا قليـ ًـا مــن املؤرخــن يف البلــدان الناطقــة باللغــة األملانيــة يف مطلــع القــرن التاســع عــر
والقــرن العرشيــن تجــرأوا عــى االنحـراف عــن إطــار رانكــه ( Rankeمحاولــة كارل ملربخــط(((karl lampretch
ـي يف الظهــور ،مــا ســاهم يف تنميــة
مل تتلـ َّـق الفهــم آنــذاك) ،ويف بلــدانٍ أخــرى بــدأ املؤرخــون بشــكلٍ تدريجـ ٍّ
التاريــخ االجتامعــي.
يف الواليــات املتحــدة األمريكية ،قام فريدريك جاكســون تورنــر ()Fredirick Jakson Turner, 1932-1861
بــدو ٍر مهـ ٍّم ،حيــث حــاول رشح موقــف أمريــكا الفريــد مــن نوعــه مــن حيــث الحــدود التــي ليســت بــن
الــدول ،وإمنــا بــن «الحضــارة» و»الربية/الصحـراء» .كــا أكَّــد جامــس هــاريف روبنســون (James Harvey
 )Robenson, 1936-1863عــى التنميــة االجتامعيــة والعلميــة الفكريــة ضــد التاريــخ الســيايس .بحيــث
قــام شــارلز أوســتني بريــد ( )Charles Austin Bread, 1874-1948بتفســر الحــرب األهليــة األمريكيــة -
متأثـ ًرا مباركــس  -عــى أنهــا رصا ٌع بــن الشــال الصناعــي والجنــوب الزراعــي.
يف التجربــة الفرنســية ،بــدأت مدرســة تاريخيــة جديدة مــن ِقبل ســيمياد فرانســواز (Simiad Francois,
 )1873-1935الــذي انتقــد مســألة اختصــار التاريــخ يف األحــداث التاريخيــة والشــخصيات العظيمــة .وطـ َّور
كبــرا مبناهجــه
((( مــؤرخ أملــاين درس التاريــخ االجتامعــي واالقتصــادي األملــاين واألورويب يف القــرون الوســطى ،وقــد أثــار جــدلً ً
التخصصــات مــن خــال تركيــزه الواســع عــى املســائل االجتامعيــة والبيئيــة والنفســية يف التاريــخ مــن خــال اعتبــاره أن هــذا
املتعـ ِّددة
ُّ
األخــر يعنــي الكشــف عــن السوســيولوجيا بوصفهــا أحداثًــا سياســية( .املرتجــان).
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البلجيــي هــري بيغــن ( )Henri Pirenne, 1936-1862التاريــخ االجتامعــي واالقتصــادي ألوروبــا .كــا
ق َّدمــت أعــال الباحــث الهولنــدي جوهــان هويزينــكا ( )Johan Huizinga 1872-1945املك َّرســة للعصــور
الوســطى مســاهم ًة كبــر ًة يف التاريــخ الثقــايف.
فقــد أثــرت الطبيعــة التخمينيــة لنظريــات التنميــة االجتامعيــة التــي ظهــرت يف النصــف الثــاين مــن
القــرن التاســع عــر ومطلــع القــرن العرشيــن ،أثــرت بشــكل مبــارش يف حقيقــة أنــه يف تطــ ُّور الفكــر
السوســيولوجي كان هنــاك تحـ ٌ
ـول ملحــو ٌظ يف دراســة الديناميــات االجتامعيــة الطويلــة األمــد (وإن مل تكــن
بشــكلٍ عــا ٍّم ،فقــد كانــت هنــاك اســتثناءاتٌ  ،مثــل بيرتيــم.أ .ســوركني (.)Pitrim.A.Sorokin
فــا كان ســائ ًدا يف السوســيولوجيا هــو نزعــة تكويــن منــاذج للــدول الحديثــة ،والرتكيــز عــى تحليــل
املعطيــات التــي تثبــت الحــارض (عـ َّرف نوربــر إليــاس  Norbert Iliasالح ًقــا هــذا االتجــاه بأنــه «تحديــث
السوســيولوجيا نحــو الحــارض  .)»retread of sociology to the presentوكان املصــدر الرئيــس ملثــل هــذه
املعطيــات هــو اإلحصائيــات الرســمية .ولكــن بــدأ علــاء االجتــاع اآلن  -وال ســيام يف الواليــات املتحــدة
الخاصــة يف البحــث التجريبــي)Lazarsfeld ،Gollup ،Chicago school( ،
األمريكيــة  -بتطويــر مناهجهــم َّ
وآخــرون ،يف خضـ ِّم االحـراف املتنامــي للسوســيولوجيا الــذي أم َّدهــا بالثقــة لــي تنمــو بعيـ ًدا عــن التاريــخ.
فالعلــوم التاريخيــة مل تعــد ذات صلــة وثيقــة بالسوســيولوجيا ،ومل تعــد نتائجهــا مقبولـ ًة بوصفهــا «مــادة
خا ًمــا» للتحليــل السوســيولوجي.
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غ ــر أن ــه إىل ح ــدود العرشيني ــات م ــن الق ــرن امل ــايض ،كان هن ــاك تح ـ ٌ
ـول يف اتج ــاه التاري ــخ ،ارتب ــط
بانطــاق مدرســة الحوليــات ( Annales schoolمــع مجلــة الحوليــات «التاريــخ االقتصــادي واالجتامعــي»)
التـــي بدأهـــا أســـتاذان يف جامعـــة ستارســـبورغ ،هـــا :لوســـيان فيفـــر ()Lucien Febver, 1956-1878
ومـــارك بلـــوك ( ، )Marc Bloch, 1944-1886بحيـــث رفضـــوا الهيمنـــة التقليديـــة للتاريـــخ الســـيايس،
تخصصـ ٍ
ـات مجــاورة ،ومتأثريــن
وحاولــوا إيجــاد دراســة واســعة النطــاق للتاريــخ ،مســتلهمني ذلــك مــن ُّ
بالسوســيولوجية الدوركامييــة ،وأيضً ــا بالنظريــة البنيويــة .بينــا يف الفــرة التــي ســبقت الحــرب العامليــة
ـي لتع ــود بع ــد س ــنة  1945وتصب ــح م ــن ب ــن
الثاني ــة ،مل متثِّ ــل مدرس ــة الحولي ــات س ــوى تي ــار هام ـ ٍّ
أه ــم امل ــدارس املؤث ــرة يف تل ــك الف ــرة .وق ــد تط ــور الجي ــل الث ــاين م ــن املدرس ــة ،بحي ــث ش ــارك فرنان ــد
ـاب لــه بعنــوانla méditerranée et le monde méditerranéen( :
بروديــل  Fernad Braudelبأهــم كتـ ٍ
 .)à l’époque de Philipe II 1949أمــا بالنســبة إىل الجيــل الثالــث ،فقــد كانــوا مجموعــة متن ِّوعــة مــن
املؤرخ ــن (ميثل ــون م ــا يُســ َّمى بالتاري ــخ الجدي ــد ال ــذي يتم َّي ــز باالهت ــام االس ــتثنايئ بتاري ــخ الحي ــاة

مركز نهوض للدراسات والنشر
ﻟﻠﺒﺤــﻮث واﻟﺪراﺳــــﺎت

اليومي ــة) م ــن بينه ــم :ج ــورج دويب  ، Goerges Dubyوج ــاك ل ــو غ ــوف  ،Jacques le Goffوإميانوي ــل
لوغــوي الديغــي  ،Emmanual Le Roy Ladurieوفيليــب آريــس ، philippe Ariésومونــا أزوف Mona
 ،Ozoufوفرنس ــواز فــرات  ،Françoise Furetوآخ ــرون.
عــى الرغــم مــن االختــاف بــن التاريــخ والسوســيولوجيا خــال القــرن العرشيــن ،فــإن انفصالهــا التــا َّم مل
يحــدث أبـ ًدا بســبب التو ُّجــه البحثــي املسـ َّمى« :السوســيولوجيا التاريخيــة» (يف األدبيــات األمريكيــة يُسـ َّمى
«السوســيولوجيا التاريخيــة املقارنــة») ،ومــن املؤلفــن املعارصيــن الذيــن يؤيدونــه نجــد دونيــس ســميت
( ،)Dennis smith, 2006: 191ويعتربونــه انضباطًــا مــع أســافهم (هيــوم  ،Humeوســميث ،Smith
وفريغســون  ،Fergusonومونتيســكيو  ،Montesquieuوطوكفيــل  ،)Tocquevilleالذيــن وجــدوه اســتمرا ًرا
يف عمــل مؤســي الفكــر االجتامعــي (دور كايــم  ،Durkheimوماركــس  ،Marxوفيــر  .)Weberويــدرج
الباحــث األملــاين رايــر سيتزيشــل  Rainer Schützeichelمــا يُســ َّمى بـــ «مدرســة فيــار Weimar
( »Schoolألفريــد فبــر  ، Alfred Weberوويــر ســومبارت  ،Wener Sombartوألفريــد فــون مارتــن
 ،Alfred von Martinوإدوارد هيومــان  ،Eduard Heimannوفرانــز اوبنهاميــر ،Franz Oppenheimer
وإمييــل ليــدرار  ،Emil Ledrerوكارل بــوالين  ، Karl Polanyiوهانــس فرايــر  ،Hans Freyerوأدولــف
لــوف ( Adolf löweيف الفــرة املمتـ َّدة مــا بــن الحربــن العامليتــن .باإلضافــة إىل باحثــن آخريــن ،مثــل كارل
مانهايــم  Karl Mannheimالــذي ط َّبــق املنظــور التاريخــي يف املعرفــة السوســيولوجية.
يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،ألهــم ماكــس فيــر الباحــثَ روبــرت مريتــون ،Robert K.Merton
حيــث كشــف مــن خــال دراســته Science, Technology and Society in Seventeenth Century
« )England” (1938 (1970عــن تأثــر االتجــاه اإلنجليــزي «املحافــظ»  Puritanismيف تطــ ُّور العلــوم
الطبيعيــة .وقــد نــر بيرتيــم ســوكني  Pitirim A. Sorokinبــن ســنتي  1937-1941دراســ ًة بعنــوان:
»”Social and Cultural Dynamics؛ ويف ســنة  1941نــر جــورج أومانــس George C. Homans
دراس ـ ًة حــول القرويــن اإلنجليــز يف القــرن الثالــث عــر .وبالتــايل فــإن كل هــذه األعــال مه َّمــة ،حيــث
ســار فيهــا الباحثــون ضــد التيــار الــذي كان ســائ ًدا يف علــم االجتــاع األمريــي آنــذاك.
ففــي تلــك الفــرة ،أيَّــد األمريــي رينــارد بينديكــس ( Reinhard Bendixi )1960ماكــس فيــر ومنظوره
السوســيو-تاريخي ،فمــن أشــهر أعــال بينديكــس :بنــاء األمــة واملواطنــة (Nation-building and
 ،)citizenship: 1996,1964حيــث ركَّــز فيــه عــى الســرورات التاريخيــة لتنميــة العالقــات بــن الدولــة
كل مــن أوروبــا الغربيــة وروســيا واليابــان والهنــد ،ليخلــص إىل أن أنوا ًعــا
ومواطنيهــا يف بنــاء األ َّمــة ،يف ٍّ
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ـكل ثقافــة وطنيــة
مختلفــة مــن املجتمعــات ميكــن أن تســتجيب ملشــاكل مامثلــة ولكــن بطــرقٍ مختلفــة .فـ ُّ
هــي نتيج ـ ٌة ل ـرا ٍع مــن املــايض الــذي تش ـكَّل مــن ِقبــل ال ُّنخــب التــي لديهــا قيــادة تبادليــة.
هنــاك نقطــة إيجابيــة أخــرى للتقــارب بــن السوســيولوجيا والتاريــخ تعــود للباحثــن بــد ًءا مــن الوظيفية
البنيويــة مــع بارســونز  .Parsonsويف ســنة  ،1957نــر روبــرت نيــي بيــا Robert Neelly Bellah
ـاول فيــه الكشــف عــن النظــر اليابــاين لألخــاق الربوتســتنتية.
كتابًــا بعنــوان ،)Tokugawa Religion( :محـ ً
التغــر االجتامعــي يف الثــورة الصناعيــة ) ،(1959ركَّــز
كتــاب لنيــل ســملرس  Neil Smelserحــول
ويف
ٍ
ُّ
عــى مشــكلة التغـ ُّـر االجتامعــي عــى أســاس تطـ ُّور صناعــة القطــن خــال الثــورة الصناعيــة اإلنجليزيــة.
واالهتــام باملنظــور التاريخــي ميكــن إيجــاده أيضً ــا يف كتــاب ســيمون مارتــن لبســيت Seymour Martin
 .)The First New Nation 1963( Lipsetويف الســتينيات ،طــ َّور بارســونز نظريــة التطــ ُّور االجتامعــي
بنــا ًء عــى مفهــوم القــدرة التكيفيــة املتزايــدة للنظــام مــن خــال االختــاف الوظيفــي ،يف مجموع ـ ٍة مــن
املنشــورات مــن بينهــا« :املجتمعــات :املنظــور املقــارن والتطــوري» ،وأيضً ــا «نظــام املجتمعــات الحديثــة».
يف منتصــف الســبعينيات مــن القــرن املــايض ،كان هنــاك تقديــر واع ـراف واســع ُجمــع يف مجلديــن
باللغــة األملانيــة  )Über den) Prozeß der Zivilisation 1976حــول ســرورة الحضــارة مــن ِقبــل
نوربــرت إليــاس  Norbert Eliasيف الفــرة مــا قبــل الحــرب العامليــة الثانيــة ،بحيــث كان الغــرض منــه
توصــل إليهــا ببحثــه السوســيوجينيتيك “ ”sociogeneticوالبســيكوجينيتيك
هــو تقديــم النتائــج التــي َّ
« ،»psychogeneticالــذي أســفر عــن نظريتــن متصلتــن هــا :نظريــة الحضــارة ،ونظريــة تشــكيل الدولــة.
وبعــد ذلــك ،نــر كت ًبــا أخــرى تتض َّمــن أدبيـ ٍ
ـات ثانويــة غنيــة.
مــن منظــور السوســيولوجيا التاريخيــة ،فــإن مقاربــات نوربــرت إليــاس تكملهــا دراســات ميشــيل فوكــو
 Michel Foucaultالتــي تركِّــز عــى التغـرات التاريخيــة للمعرفة والســلطة والعالقــة بينهــا (.)1999 ,2000
ويقــال أحيانًــا إن «فوكــو األملــاين» هــو املــؤرخ رينهــار كوســيلك  ،(((Reinhart Koselleckالــذي تعامــل
مــع تاريــخ املفاهيــم ( ،)Begriffsgeschichte( )2006والــذي أرشف كرئيــس تحريــر عــى إنشــاء العمــل
البــارز امل ُؤلَّــف مــن مثــاين مجلــدات ( .)Geschichtliche Grundbegriffe 1997-1972كــا عمــل املــؤرخ
الربيطــاين بيــر بــورك  2007 ,1989(( Peter Burkeأيضً ــا يف هــذه الفــرة عــى الحــدود بــن التاريــخ الثقايف
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ٍ
ـاهامت مهمـ ًة يف التاريــخ
((( مــؤرخ أملــاين يُ َعـ ُّد مــن أهــم املؤرخــن يف القــرن العرشيــن ،شــغل منصبًــا مهـاًّ يف التاريــخ ،وقـ َّدم مسـ
املفاهيمــي واإلبســتيمولوجيا التاريخيــة واللغويــات ،وأســس األنرثوبولوجيــا التاريخيــة والتاريــخ االجتامعــي ،باإلضافــة إىل التاريــخ
القانــوين( .املرتجــان).

مركز نهوض للدراسات والنشر
ﻟﻠﺒﺤــﻮث واﻟﺪراﺳــــﺎت

وسوســيولوجيا املعرفــة .ويف هــذا الســياق ،ميكــن أن نــدرج أيضً ــا أعــال إرنســت غيلــر Ernest Gellner
يف هــذا املجــال ،وخاص ـ ًة أعاملــه التــي ركَّــز فيهــا عــى موضــوع الوطنيــة (( ،2002 ,1993باإلضافــة إىل
املســائل العا َّمــة حــول بنيــة التاريــخ اإلنســاين ( .)Plough, Sword and Book ,2001وبالتــايل ،فالكتــب
التخصصات
للتخصصــات ،متجــاوز ًة بذلــك الحــدود الضيقــة بــن
التــي عرضناهــا ســابقًا تتميَّــز بطابـعٍ عابـ ٍر
ُّ
ُّ
للتخصصــات
التــي مت ِّكــن حتـ ًـا مــن الحصــول عــى معرف ـ ٍة جديــدة .وبذلــك أضحــت املقاربــة العابــرة
ُّ
عالمـ ًة بــارز ًة للسوســيولوجيا التاريخيــة املعــارصة.
السوسيولوجيا التاريخية املقارنة املعاصرة:

إن تطــ ُّور السوســيولوجيا التاريخيــة املقارنــة املعــارصة يعــود إىل الــدور املهــ ِّم للتو ُّجــه اليســاري
لبارنغتــون مــور  )2005-1913( Barrington Mooreالــذي عمــل خبـ ًرا يف التاريــخ الــرويس الحديــث
يف جامعــة هارفــارد ،ولــه العديــد مــن الكتابــات مــن أهمهــا :األصــول االجتامعيــة للدميقراطيــة
والديكتاتوريــة ( ،)Democracy, 1967-1966 The social Origins of Dictatorship andالــذي قــ َّدم
فيــه تحليالتــه بنــا ًء عــى مقارنـ ٍ
كل مــن إنجل ـرا والواليــات املتحــدة
ـات واســع ٍة لألحــداث التاريخيــة يف ٍّ
وفرنســا وأملانيــا وروســيا واليابــان والصــن عــر قــرون .وقــد ركَّــز مــور اهتامماتــه األولويــة عــى طبيعــة
العنــف والصدامــات التــي تتشـكَّل مــن خاللهــا الــدول الوطنيــة ،بحيــث إن الجهــات الفاعلــة الرئيســة يف
كل مــن الربجوازيــة وطبقــة الفالحــن ثــم جامعــات مالــي األرض.
هــذه الرصاعــات هــي ٌّ
ومــن خــال هــذه التحليــات ،م َّيــز مــور بــن ثالثــة مســار ٍ
ات تاريخيــة تقودنــا إىل املجتمــع الحديــث:
أول هــذه املســارات هــو الثــورة الربجوازيــة (حالــة إنجلـرا ،وفرنســا ،والواليــات املتحــدة) ،واملســار الثــاين
كل مــن بروســيا واليابــان) ،وثالــث هــذه املســارات هــي ثــورة الفالحــن (يف
هــو الثــورة املحافظــة (يف ٍّ
روســيا والصــن) .وقــد أشــار مــور إىل أن امتيــازات هــذه الثــورات ونتائجهــا دفعــت إىل املزيــد مــن التطـ ُّور
يف هــذه البلــدان يف اتجــاه الدميقراطيــة (الثــورة اإلنجليزيــة يف القــرن الســابع عــر ،والثــورة الفرنســية
ســنة  ،1789والحــرب األهليــة يف أمريــكا مــا بــن ســنتي  1860و ،)1866أو الفاشــية (الثــورة «مــن فــوق»
يف أملانيــا واليابــان) ،أو الديكتاتوريــة الشــيوعية (ثــورة «الفالحــن» يف روســيا ســنة  ،1917والصــن مــا بــن
ســنتي  .)1949 -1948وعــى الرغــم مــن أن بارنغتــون مــور كان مــن الباحثــن الذيــن مل يشــاركوا كث ـ ًرا
يف الحيــاة األكادمييــة ،فــإن أعاملــه أصبحــت مصــد ًرا ملهـ ًـا للجيــل الــذي تــاه مــن الباحثــن .ومــن أبــرز
كل مــن شــارلز تيــي  Charles Tillyوتيــدا ســكوكبول  ،T. Skocpolوهــا ميثِّــان مــا يُس ـ َّمى
طلبتــه ٌّ
بـ»السوســيولوجيا التاريخيــة الجديــدة».
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نــرت ســكوكبول (* -1947الباحثــة األمريكيــة يف العلــوم السياســية والسوســيولوجيا  -أشــهر أعاملهــا
املعنــون بـــ  ،States and Social Revolutions in 1979الــذي تَفهــم مــن خاللــه الثــورة االجتامعيــة
ـي مــن األســفل ( .)33 :1979وتقـ ُّر
كآليــة رسيعــة لتغـ ُّـر املجتمــع والبنيــة الطبقيــة ،مصحوبــة بتمــرد طبقـ ٍّ
بــأن الثــورة نشــأت كنتيجــة غــر مقصــودة للنزاعــات املتع ـ ِّددة التــي تش ـكِّلها مجموع ـ ٌة مــن الظــروف
االجتامعيــة واالقتصاديــة والدوليــة .وتركِّــز يف هــذا العمــل عــى ثــاث حـ ٍ
ـاالت مح ـ َّددة وهــي :الثــورة
ـرب أهليــة.
الفرنســية  ،1789والثــورة الروســية  ،1917ثــم الثــورة الصينيــة  ،1949التــي كانــت مســبوق ًة بحـ ٍ
وعــى الرغــم مــن االختــاف الكبــر بــن هــذه الثــورات ،فإنــه  -حســب املؤلفــة  -هنــاك ميـزات مشــركة
بينهــا .فالثــورة تحــدث يف البلــدان املحرومــة بطريقــ ٍة أو بأخــرى ،والتــي تكــون بنيتهــا الحاكمــة غــر
متســقة داخل ًّيــا ،وتفشــل يف االســتجابة الف َّعالــة للتحديــات القامئــة.
تجــادل ســكوكبول بــأن هــذه البلــدان الثالثــة متيَّــزت بضعــف قطاعهــا الزراعــي ،إىل جانــب عــدم قدرتهــا
عــى االنتقــال إىل زراعـ ٍة أكــر إنتاجيـ ًة .ويف الحــاالت الثــاث ،كانــت هنــاك متــرداتٌ واســعة النطــاق مــن
ِقبــل الطبقــات الدنيــا وبالخصــوص بــن الفالحــن .باإلضافــة إىل أن النظــام القديــم كان عليــه مواجهــة
التغ ـرات املفاجئــة يف الــدول املجــاورة التــي كانــت تتمتَّــع بقــو ٍة اقتصاديــة وعســكرية أكــر ،وواجهــت
البلــدان الثالثــة سلســل ًة مــن الهزائــم العســكرية بفــرة قصــرة قبــل ثوراتهــا .بحيــث أعطــت ســكوكبول
أهمي ـ ًة كبــر ًة للعالقــات املتبادلــة بــن الــدول ،والظــروف الدوليــة ،مــا أدى إىل انزياحهــا عــن األفــكار
املتعلِّقــة بســرورة الثــورة التــي صاغهــا أســتاذها بارينغتــون مــور ،مــا ســاهم حتـ ًـا يف تطويــر املســاهمة
يف إغنــاء السوســيولوجيا املقارنــة (انظــر أيضً ــا.)Skocpol 1985 :
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إىل جانــب ســكوكبول ،كان تشــارلز تيــي ( )1929-2008مــن أبــرز تالمــذة مــور ،وقــد كتــب تيــي أكــر
مــن خمســن كتابًــا يف مســرته األكادمييــة التــي كانــت تتــوزع عــى ثالثــة مجـ ٍ
ـاالت ذات صلــة ،مــن بينهــا
(حصــة األســد مــن أعاملــه)،
اهتاممــه بتحليــل الحــركات االجتامعيــة واالحتجاجــات والســلوك العنيــف َّ
إىل جانــب تطويــره لنظريــة السوســيولوجيا التاريخيــة ،وكان أيضً ــا مؤل ًفــا لنظ ـر ٍ
ات تاريخيــة مقارنــة .ويف
بدايــة حياتــه املهنيــة ،نــر كتابًــا بعنــوان ،)Vendée) 1973,1964 :الــذي تطــرق فيــه للتم ـ ُّرد يف ســاحل
غــرب فرنســا ســنة  ،1793والــذي فُــر عــى أنــه محاولـ ٌة ميئــوس منهــا مــن طــرف فئــة قرويــة عريضــة
إلفشــال الثــورة الحرضيــة .فقــد تحـ َّدث تيــي  -مثــل مــور وســكوكبول  -عــن مشــاكل الثــورات (.)1978
ـج عــن دمـ ٍج بــن أربعــة عوامــل مــن بينهــا :اهتاممــات
وبالنســبة إليــه ،فــإن الفعــل القــري الجامعــي ناتـ ٌ
مجموعــة مشــركة ،واالنتظــام وفــق بنيــة تنظيميــة مح ـ َّددة ،وتعبئــة املــوارد والفــرص الجامعيــة التــي
ترتبــط مبجموعــة ظرفيــة مح ـ َّددة جاهــزة لالســتغالل.
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تتم َّيــز أعــال تيــي بأنهــا ذات طبيعــة مركَّبــة ،وبنيــات كبــرة ،وســرورات واســعة ،ومقارنــات عريضــة
يتجســد هدفهــا يف تقييــم األحــداث الكــرى يف حقــل السوســيولوجيا املقارنــة ،وخاص ـ ًة
( ،)1984والتــي َّ
يف عمــل  ،)Coercion, Capital and) European States, AD 990-1990 (1995الــذي تســاءل فيــه
عــن كيفيــة تشــكيل الــدول واالقتصــادات الحديثــة يف أوروبــا منــذ الفــرة املب ِّكــرة مــن العصــور الوســطى.
وعــى عكــس املؤلِّفــن الذيــن ميثِّلــون املواقــف املاركســية  -مثــل بــري أندرســون ومانويــل والرســتني
جانب
( - )Perry Anderson 1979, Immanuel Wallerstein 1974, 1980, 1989والذيــن يؤكِّــدون مــن ٍ
رئيســا ثان ًيــا يف مجــال تشــكيل الســلطة
واحـ ٍـد عــى أهميــة الســرورات االقتصاديــة ،فــإن تيــي رأى عامـ ًـا ً
العســكرية وتركُّزهــا.
كل مــن ســكوكبول وتيــي ،هنــاك باحــث آخــر مهــم يف حقــل السوســيولوجيا التاريخيــة
إىل جانــب ٍّ
الجديــدة ،وهــو ميشــيل مــان  1942 *(( Michael Mannمؤلِّــف العمــل املهــم املك ـ َّون مــن مجلديــن
( ،)The Sources of Social Power 1986, 1993الــذي ركَّــز فيــه عــى التطــ ُّور يف مجــال الســلطة
االجتامعيــة وتكويناتهــا .إىل جانــب هــذا ،نــر ســنة  2005عمـ ًـا معنونًــا بـ»الجانــب املظلــم للدميقراطية»،
الــذي كرسـ ُه لقضيــة اإلبــادة الجامعيــة .فقــد رأى ميشــيل مــان أن الســلطة االجتامعيــة ت ُخلــق مــن أربعــة
عنــارص أساســية ،التــي ت ُس ـ َّمى منوذ ًجــا  ،IEMPوهــي :الســلطة األيديولوجيــة واالقتصاديــة والعســكرية
والسياســية .وميكــن تلخيــص القــوة السياســية والعســكرية يف إطــار مفهــوم الســلطة الجيو-سياســية.
تت َّبــع ميشــيل مــان تطـ ُّور الســلطة االجتامعيــة عــى نحـ ٍو محــد ٍد مــن مرحلــة بــاد مــا بــن النهريــن (أي
 5000ســنة قبــل امليــاد) إىل بدايــة الرأســالية الدوليــة يف شــال غــرب أوروبــا يف القرنــن الســابع عــر
والثامــن عــر ،مــن خــال مالحظتــه ألنــوا ٍع مختلفــة مــن الســلطات يف سـ ٍ
ـياقات تاريخيــة مختلفــة .ووف ًقــا
مليشــيل مــان ،فقــد تـ َّم تكويــن نوعــن مــن الســلطات عــى مــدار التاريــخ :الســلطة األوىل كانــت تتجـ َّـى
يف اإلمرباطوريــات مــع هيمنــة القــوة العســكرية  -اإلمرباطوريــات املهيمنــة (مثــال عــى ذلــك اإلمرباطوريــة
الرومانيــة) .أمــا الســلطة الثانيــة ،فقــد كانــت تتجـ َّـى يف الحضــارات التــي تضـ ُّم ممثلــن متع ِّدديــن للســلطة
(حضــارة  -فاعــل -متعـ ِّددة الســلطات) ،وال تعمــل يف املجــال الســيايس والعســكري فقــط ،بــل يف املجــال
االقتصــادي واأليديولوجــي أيضً ــا (املدينة-الدولــة يف اليونــان القدميــة مثـ ًـا).
يف حــن تتجــه اإلمرباطوريــات القامئــة عــى موقـعٍ مهيمــنٍ للســلطة العســكرية إىل االنهيــار والالمركزيــة،
تتطــور الحضــارات التــي تتض َّمــن فاعلــن متع ِّدديــن للســلطة وتتو َّجــه نحــو مركزيـ ٍة أكــر .فقــد نتــج عــن
ظـ ٍ
ـي يف مركــز الســلطة الشــالية الغربيــة
ـروف تاريخيــة  -بحســب تصــور ميشــيل مــان  -تحــول تدريجـ ٌّ
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مــن بــاد مــا بــن النهريــن ومــر ،مــرو ًرا باليونــان ورومــا نحــو أوروبــا الغربيــة التــي أصبحــت يف القــرن
الثامــن عــر مرتبط ـ ًة بشــكلٍ أوثـ َـق بأربــع أنظمــة مؤسســية :االقتصــاد الرأســايل ،والتصنيــع ،والدولــة
ـكل
الوطنيــة ،وحضــارة سياســية دبلوماســية متعـ ِّددة الجنســيات ( .)471 :1986وبفضــل هــذا أصبحــت شـ ً
مــن الحضــارة مــع فاعلــن متع ِّدديــن للســلطة.
واملفهــوم الرتكيبــي اآلخــر يف السوســيولوجيا التاريخيــة هــو نظريــة النظــام العاملــي ،التــي تش ـكَّلت
خــارج الحقــل املسـ َّمى بالسوســيولوجيا التاريخيــة ،أي تحليــل النظــام العاملــي ،وممثِّلــه الرئيــس إمانويــل
ـايس انطالقًــا مــن مصدريــن ملهمــن:
ولورســتني ( ،)1930* Immanuel Wallersteinوقــد طُـ ِّور بشــكلٍ أسـ ٍّ
األول هــو املاركســية الجديــدة بنظرياتهــا حــول التبعيــة (نظريــة التبعيــة) التــي نشــأت مــع ولورســتني،
واملصــدر الثــاين هــو مفهــوم العلــم التاريخــي مــع فرينانــد بروديــل.
متصــل بروابــط
ٌ
إقليمــي مرتابــ ٌط
م َّيــز ولورســتني ( )1974-1980-1989النظــام العاملــي بأنــه نظــا ٌم
ٌّ
ـايس بالتبــادل االقتصــادي  -البلــدان
اقتصاديــة ،والــذي يتم َّيــز بالالمســاواة واالســتغالل ،ويرتبــط بشــكلٍ أسـ ٍّ
الغنيــة واملتق ِّدمــة املسـ َّـاة بالنــواة ،والبلــدان الفقــرة غــر املتطــورة تقــع بالهوامــش .ليحلِّــل ولورســتني يف
هــذا الســياق كيفيــة تط ـ ُّور هــذا النظــام عــى مراحــل دوريــة مــن القــرن الخامــس عــر حتــى الوقــت
الحــايل ،حيــث تتنــاوب ف ـرات النمــو مــع ف ـرات الكســاد االقتصــادي .نُو ِقــش مفهــوم ولورســتني بشــكلٍ
ـدي مــن طــرف مجموعـ ٍة مــن املؤلفــن (مــن بينهــم ســكوكبول) ،ومنــذ التســعينيات مــن القــرن املــايض
نقـ ٍّ
اعتُــر مــن ضمــن النظريــات املعــارصة للعوملــة.
يُطلــق عــى فــر ٍع مهــ ٍّم يف السوســيولوجيا التاريخيــة :التحليــل الحضــاري املقــارن Comparative
 ،Civilizational Analysisالــذي ميثِّلــه شــميل نــوح إسينســتاد ()Shmuel Noah Eisenstadt, 1923-2000
وباحثــون آخــرون منهــم جاغوســال كروجــي ( ،)Jaroslav Krejci 2002الــذي ركَّــز عــى األمــد الطويــل
لتطــ ُّور الحضــارات ،مســتوحاة مــن أعــال املــؤرخ الربيطــاين أرنولــد توينبــي ، Arnold J.Toynbee
وانشــغل الباحــث جوهــان بــال أرناســون ( )2003-2005( )Jóhann Páll Árnasonبدراســة العالقــة بــن
تط ـ ُّور الحضــارة والتحديــث.
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يُ َعــ ُّد عمــل إيسينســتاد  Eisenstadtالسوســـــيولوجي معروفًــا بطابعــه الرتكيبــي والعابــر
للتخصصــات ،متأثــ ًرا يف البدايــة بالوظيفيــة البنيويــــــة لتالكــوت بارســــــونز .ومــن بــن أهــــم
ُّ
أعاملــه كتــاب ( )The Political System of Empires 1963الــذي تعامــل فيــه مــع فئــة واســعة مــن
املجتمعــات املا-قبــل صناعيــة ،ال ســيام تلــك التــي ُوصفــت بأنهــا «إمرباطوريــات بريوقراطيــة تاريخيــة».
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ويف املرحلــة الثانيــة مــن بحثــه ،انحــرف إيسينســتاد عــن البنيويــة الوظيفيــة ،وأصبحــت نقطــة تفكــره
ترتكَّــز عــى مصطلــح العــر املحــوري  )Achsenzeit( Axial Ageاملســتعار مــن الفيلســوف األملــاين
كارل جاســبري  ،Karl Jaspersوالــذي يعنــي الفــرة مــن القــرن الثامــن قبــل امليــاد إىل القــرن الثــاين قبــل
ـوري جديــد :فلســفة أفالطــون يف الغــرب وأنبيــاء ارسائيــل ،والتــي تبِعتهــا
امليــاد ،التــي ظهــر فيهــا فكــر ثـ ٌّ
املســيحية ،والزرادشــية يف بــاد فــارس ،والبوذيــة يف الهنــد ،والكنفوشيوســية والطاويــة يف الصــن .فبالنســبة
إىل إيسينســتاد ،فــإن هــذه هــي نقطــة االنطــاق مــن أجــل إعــادة تقييــم مســألة األخــاق االقتصاديــة
لديانــات العــامل التــي تناولهــا ماكــس فيــر .بحيــث يســمح العــر املحــوري  Axial Ageإليسينســتاد
ـي مقــارنٍ إلمكانيــة تغيري حضــار ٍ
ات مختلفــة ( ،D(،C ،B ،A 1992 ، 1987 ، 1986ويف
بإجـراء تحليــلٍ منهجـ ٍّ
الوقــت نفســه يفتــح الطريـ َـق أمــام تطويــر مفهــوم الحداثــة املتعـ ِّددة (.)2007 ،B ، 2006a ، 2003 ، 2000
فمفهــوم الحداثــة املتعـ ِّددة يتناقــض مــع املفاهيــم الشــمولية واملفاهيــم الســائدة التــي تــرى أن الحداثة
ـكل واحـ ًدا (غرب ًّيــا) ،ومــن هــذا املنظــور تد َّخــل إيسينســتاد يف هــذه املناقشــات التــي
ميكــن أن تتخــذ شـ ً
دارت حــول نهايــة التاريــخ لفوكويامــا )1992, 2006( Fukuyamaوحــول كتــاب هنتنغتــون Huntington
حــول صــدام الحضــارات وإعــادة تشــكيل النظــام العاملــي ( .)1996بحيــث انتقــد ســذاجة فوكويامــا مــن
خــال ربطــه التحديــث بالتغريــب  ،modernization with Westernizationوأيضً ــا هينتنغتــون الــذي
رأى الحضــارات كيانـ ٍ
ـات أصليــة معطــاة.
يعتقــد إيسينســتاد أن األمنــاط الغربيــة للحداثــة ال متثِّــل حداث ـ ًة «أصليــة» منفــردة ،عــى الرغــم مــن
أنهــا تلعــب دو ًرا مهـاًّ بكونهــا ســابق ًة تاريخ ًّيــا وتظـ ُّـل نقطـ ًة مرجعية أساســية لآلخريــن .إال أن إيسينســتاد
يــرى أنــه يف عــامل اليــوم نجــد مظاهـ َر متعـ ِّددةً ،تنافــس الحداثــة بأمنـ ٍ
ـاط موجهــة ،تكــون فيهــا متصلـ ًة مــع
ـات وحضــار ٍ
ثقافـ ٍ
ات محوريــة وغــر محوريــة.
فالسوســويولوجيا التاريخيــة الســائدة تحــ ِّدد مشــاري َع كبــر ًة وطموحــ ًة وذات طبيعــ ٍة متعــ ِّددة
التخصصــات (ســكوكبول ،وتشــارلز تيــي ،وميشــيل مــان ،وفالريستســن ،وإيسينســتاد) ،املوجهــة نحــو
ُّ
تحليــلٍ مقــارن واســع النطــاق يتبــع املنظــورات العامليــة عــى فـر ٍ
ات زمنيــة طويلــةَّ .إل أن الحقــل بأكملــه
ال يُســتنزف مــن ِقبــل هــذه املشــاريع .فهنــاك أيضً ــا عــدد مــن مجــاالت البحــث املحــددةBuhel 2003,
 ،)Delanty 2003, schutzeichel 2004, subrt 2007مبــا يف ذلــك مشــكالت العقليــات الجامعية والعادات
واألحاســيس والذاكــرة الجامعيــة والوعــي التاريخــي والصدمــات الثقافيــة .فالسوســيولوجيا التاريخيــة
اليــوم مجـ ٌ
الخاصــة ،ويـراوح
ـال متنـ ِّوع يبــذل جهـ ًدا يف تطويــر النظريــة العا َّمــة ،ولــه عــدد مــن النظريــات
َّ

21

ترجمات | التاريخ والسوسيولوجيا :ما هي السوسيولوجيا التاريخية؟

يف اتجاهـ ٍ
متخصصــة ،ويطـ ِّور البحــث عــى املســتوى التجريبــي أيضً ــا .مــا يشــر إىل أن السوســيولوجيا
ـات
ِّ
والتاريــخ مل ينفصــا متا ًمــا ،بــل عــى العكــس مــن ذلــك؛ ألن حجــم الحــوار الحــايل بــن الفرعــن يتط ـ َّور
ويتكثَّــف بشــكلٍ أكــر.

22

مركز نهوض للدراسات والنشر
ﻟﻠﺒﺤــﻮث واﻟﺪراﺳــــﺎت

:املراجع

23

• Abrams, Philip 1982. Historical Sociology. Shepton Mallet: Open Books.
• Anderson, Perry 1979. Die Entstehung des absolutistischen Staates.
Frankfurt/ Main: Suhrkamp.
• Árnason, Jóhann Páll 2003. Civilizations in Dispute: Historical Questions
and Theoretical Traditions. Leiden: Brill.
• Árnason, Jóhann Páll, 2005. Axial Civilizations and World History. Leiden:
Brill.
• Bellah, Robert N. 1969 (1957). Tokugawa Religion: The Values of PreIndustrial Japan. New York:Free Press.
• Bendix, Reinhard1960. Max Weber: An Intellectual Portrait. Garden
City, N.Y.: Doubleday, Bendix Reinhard, 1996 (1964). Nation-Building &
Citizenship: Studies of our Changing Social Order. New Brunswick, NJ:
Transaction.
• Bryant, Joseph M. 1994. „Evidence and Explanation in History and
Sociology: Critical Reflections on Goldthorpe´s Critique of Historical
Sociology.“ In: The British Journal of Sociology. Vol. 45, pp. 3-19.
• Bühl, Walter L. 2003. Historische Soziologie: Theoreme und Methoden.
Münster: Lit.
• Burke, Peter 1989. Soziologie und Geschichte. Hamburk: Junius.
• Burke, Peter 2007. Společnost a vědění: Od Gutenberga k Diderotovi.
(Society and Knowledge.) Praha: Karolinum.
• Delanty, Gerard (ed.) 2003. Handbook of Historical Sociology. London:
Sage.
• Eisenstadt, Shmuel Noah 1963. The Political Systems of Empires: The
Rise and Fall of the Historical Byrocratic Societies. New York: Free Press.

 ما هي السوسيولوجيا التاريخية؟:ترجمات | التاريخ والسوسيولوجيا
• Eisenstadt, Shmuel Noah (ed.) 1986. The Origins and Diversity of Axial
Age Civilisations. New York: SUNY Press.
• Eisenstadt, Shmuel N. (ed.) 1987. Kulturen der Achsenzeit: Ihre
Ursprünge und ihre Vielvalt. I., II. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
• Eisenstadt, Shmuel N. (ed) 1992a. Kulturen der Achsenszeit II. Ihre
institutionelle und kulturelle Dynamik Teil 1 China, Japan. Frankfurt am
Main: Suhrkamp.
• Eisenstadt, Shmuel N. (ed) 1992b. Kulturen der Achsenszeit II. Ihre institutionelle
und kulturelle Dynamik Teil 2 Indien. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
• Eisenstadt, Shmuel N. (ed) 1992c. Kulturen der Achsenszeit II. Ihre
institutionelle und kulturelle Dynamik Teil 3 Budhismus, Islam,
Altägypten, westliche Kultur. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
• Eisenstadt, Shmuel N. 1992d. „Die chinesische Geschichtserfahrung.“
In: Eisenstadt Shmuel (ed), 1992a, Kulturen der Achsenszeit II. Ihre
institutionelle und kulturelle Dynamik Teil 1 China, Japan , Suhrkamp,
Frankfurt am Main, pp. 11-24.
• Eisenstadt, Shmuel Noah 2000. Vielfalt der Moderne. Weilerswist:
Velbrück Wissenschaft.
• Eisenstadt, Shmuel N. 2003. Comparative Civilizations and Multiple
Modernities, 1, 2. Leden: Brill.
• Eisenstadt, Shmuel Noah 2006a. The Great Revolutions and the
Civilizations of Modernity. Leiden: Brill.
• Eisenstadt, Shmuel Noah 2006b. Theorie und Moderne: Soziologische
Essays. Wiesbaden: VS Verlag 2006.
• Eisenstadt, Shmuel Noah 2007. Multiple Modernities: der Streit um die
Gegenwart. Berlin: Kulturverl. Kadmos.
• Elias, Norbert 1976. Über den Prozeß der Zivilisation: Soziogenetische
und psychogenetische.

24

مركز نهوض للدراسات والنشر
ﻟﻠﺒﺤــﻮث واﻟﺪراﺳــــﺎت

25

• Untersuchungen. Bd. 1., II. Frankfurt/ am Main: Suhrkamp Verlag.
• Elias, Norbert 1983. Die höfische Gesellschaft: Untersuchungen zur
Sociologie des Königtums und der höfischen Aristokratie. Frankfurt/
main: Suhrkamp.
• Elias, Norbert 2006. Spoločnosť indivíduí. (Die Gesellschaft der
Individuen.) Bratislava: Kalligram.
• Foucault, Michel 1999. Vůle k vědění: Dějiny sexuality I. (Histoire de la
sexualité: La volonté de savoir.) Praha: Hermann a synové.
• Foucault, Michel 2000. Dohlížet a trestat: Kniha o zrodu vězeňství.
(Surveiller et punir.) Praha Dauphin.
• Fukuyama, Francis 2006 (1992). The End of History and the Last Man. New
York: Free Press. Gellner, Arnošt (Ernest) 1993. Národy a nacionalismus.
(Nations and nationalism.) Praha: Hříbal.
• Gellner, Ernest 2001. Pluh, meč a kniha: Struktura lidských dějin. (Plough,
Sword, and Book.) Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.
• Gellner, Ernest 2002. Nacionalismus. (Nationalism.) Brno: Centrum pro
studium demokracie a kultury.
• Giddens, Anthony 1979. Central Problems in Social Theory. London:
Macmillan.
• Giddens, A. 1988. Die Konstitution der Gesellschaft. Grundzüge einer
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