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صــات، تســعى إىل دراســة  تَُعــدُّ السوســيولوجيا التاريخيــة حقــًا معرفيًّــا عابــرًا للتخصُّ

ــة  ــوم التاريخي ــا للعل ــك بتوظيفه ــات املعــارصة، وذل اإلشــكاالت املطروحــة يف املجتمع

لــرح املجتمــع وتطــوُّر بنيتــه االجتامعيــة، مــع الرتكيــز عــى قضايــا التحديــث 

Modernization مــن خــال عنــارصه الرئيســة املتمثِّلــة يف التصنيــع والدولــة القوميــة 

ــاملية. والرأس

ــة يف  ــا االجتامعي ــرورة القضاي ــة س ــة إىل دراس ــيولوجا التاريخي ــدف السوس ــام ته ك

ــا،  ــة وتأثراته ــات العوملاتي ــث، والنزع ــع مشــاكل التحدي ــل م ــل، وتتعام ــا الطوي أمده

ــط  ــا رب ــايف، وقضاي ــي والثق د الدين ــدُّ ــكُّك، والتع ــاج والتف ــرورات االندم ــع س ــذا م وك

ــز عــى دراســة التغيــر االجتامعــي Social Change واكتشــاف  الكــوين باملحــي، وتركِّ

ــت أو  ــًة كان ــة - فردي ــات الفاعل ــمح للجه ــي تس ــة الت ــاكل االجتامعي ــات والهي اآللي

ــوم  ــه أن يف العل ــارف علي ــو متع ــام ه ــة. وك ــة االجتامعي ــر يف التنمي ــًة - بالتأث جامعي

االجتامعيــة واإلنســانية ال توجــد حقائــق مطلقــة، لكــن باألحــرى مجموعــة مــن 

ــات  ــز عــن النظري ــة تتميَّ ــة؛ فالسوســيولوجيا التاريخي ــات املحتمل التفســرات والتأوي

ــرى،  ــة ك ــراٍت كوني ــود تفس ــدم وج ــا ع ــيٍة مفاده ــرٍة أساس ــا لفك ــيكية بتبنِّيه الكاس

وأن النظريــات االجتامعيــة ليســت عامليــًة؛ وبذلــك فقضايــا السوســيولوجيا التاريخيــة 

مقدمة املترجَمْين:
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ــات  ــن املنطلق ــها م ــت نفس ــي قارب ــكاالت الت ــر لإلش ــادة( التفس ــى )إع ــٌة ع منفتح

ــرية. ــة املاكرو-تفس النظري

الــيء الــذي جعــل السوســيولوجيا تأخــد هــذه املســألة بعــن االعتبــار منــذ 

الســبعينيات مــن القــرن املــايض مــع مجموعــٍة مــن الباحثــن مــن بينهــم تيــدا 

ــع  ــن قطعــوا م ــان...، الذي ــز، وميشــيل م ــل، وأنطــوين غدن ــد برودي ســكوكبول، وفرنان

ــخ  ــن التاري ــادل والــروري ب ــط املتب ــزوا عــى الرتاب ــدي األحــادي، وركَّ ــه التقلي التوجُّ

ــة عــى اعتبارهــا جــزًءا ال يتجــزَّأ  والسوســيولوجيا واالعــرتاف بالسوســيولوجيا التاريخي

ــا.  ــة وفهمه ــر االجتامعي ــر الظواه ــة تفس ــن عملي م

وتْكُمــن أهميــة هــذا املقــال الــذي ترجمنــاه يف مســتوين: األول يف تطرقــه ملوضــوٍع 

صــات، التــي تنــأى عــن "وهــم"  دة( التخصُّ ضمــن الدراســات واملقاربــات )العابرة/املتعــدِّ

ــص الضيــق. والثــاين يف تقدميــه لإلطــار العــام لحقــل السوســيولوجيا التاريخيــة،  التخصُّ

ــي، مــروًرا باملســارات  ــدت لهــذا الحقــل التخصُّ منطلًقــا مــن البدايــات األوىل التــي قَعَّ

ــخ  صــن يف حقــي التاري ــار املتخصِّ ــا أطروحــات كب ــوم، موضًح ــى الي ــا حت ــي قطعه الت

والسوســيولوجيا يف قضيــة االنفتــاح عــى مقاربــات بعضهــم، ثــم إبــرازه ألهــم األعــامل 

صــن يف السوســيولوجيا التاريخيــة املقارنــة، مــع كلٍّ مــن بارينغتــون  البحثيــة للمتخصِّ

 Theda وتيــدا ســكوكبول ، Charles Tilly وتشــارلز تــي ،Barrington Moore مــور

Skocpol...، وصــواًل إىل تأكيــده عــى العاقــة الحاليــة أو الحــوار الحــايل بــن الحقلــن 

الــذي بــدأ يتقــوَّى ويتكثَّــف بشــكٍل ملحــوٍظ.
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ترجمات |  التاريخ والسوسيولوجيا: ما هي السوسيولوجيا التاريخية؟

   مقدمة:

إن العاقــة بــن السوســيولوجيا والتاريــخ هــي عاقــٌة مركَّبــٌة وغــر متناغمة، ولهــا جوانُب تجعلهــا صعبًة، 

مــام يــؤدي إىل عــدم اليقــن النظــري واملنهجــي يف أثنــاء خلــق مواضيــع »خافيــة«. فبينــام السوســيولوجيا 

التاريخيــة هــي حقــٌل معــريفٌّ مســتقلٌّ عنــد بعــض الباحثــن، يعتقــد آخــرون أنــه مــن الصعــب التمييــز 

ــخ والسوســيولوجيا محــدودٌة بشــكٍل ملحــوٍظ.  ــن حقــي التاري ــة ب ــخ، فالصل ــن السوســيولوجيا والتاري ب

ــن  ــن الحقل ــل هذي ــذا املوضــوع مــن ِقب ــُة املجهــودات املكرَّســة له ــة قلَّ ومــن مــؤرشات هــذه املحدودي

صــن، يظــلُّ التواصــل  املعرفيــن داخــل الجامعــات. وبالرغــم مــن بعــض التوقعــات املتعلِّقــة بدمــج التخصُّ

بــن مــامريس هذيــن الحقلــن - يف كثــرٍ مــن األحيــان - قامئـًـا عــى التجاهــل املتبــادل، والتحامــل، واالنحيــاز، 

ــدة بــن التاريــخ  يصــل إىل حــدِّ التطــرف يف اآلراء. بدايــًة، يجــب القــول إننــا ســنتعامل مــع العاقــة املعقَّ

ــة  ــة للعاق ــة املوضوعاتي ــى الطبيع ــاًء ع ــرورة بن ــون - بال ــب أن تك ــٍة يج ــن مقارب ــيولوجيا، م والسوس

ــو  ــدًة باملنظــور السوســيولوجي. وعــى األرجــح، ل ــًة، ومقيَّ ــة بــن السوســيولوجيا والتاريــخ - انتقائي املركَّب

ــد أن بعــض  أن هــذه الورقــَة نفســها كُتبــت مــن طــرف مــؤرٍخ، فســيؤكَّد عــى قضايــا أخــرى. ومــن املؤكَّ

ــرى. ــاب أخ ــى حس ــع ع ــة ملواضي ــاء أهمي ــوص إي ــه بخص ــيء نفس ــا اآلراء، وال ــن حوله ــا تتباي القضاي

م؟     حوار الصُّ

ســوها إىل البحــث عــن موضوعهــا الرئيــس. ومع  منــذ البدايــات األوىل لحقــل السوســيولوجيا، ســعى مؤسِّ

ذلــك، فَقــَد هــذا الســؤال أهميتــه وإلحاحــه تدريجيًّــا مع األجيــال الاحقة مــن الباحثــن يف السوســيولوجيا. 

ــا؛ بــل بالعكــس، عــاد هــذا الســؤال يف بعــض النقاشــات املعــارصة ضمــن الســياق  لكنــه مل يختــِف نهائيًّ

املهنــي. والدليــل عــى هــذا هــو الجــدال الرائــج بــن السوســيولوجيا والتاريــخ.

ــز عــن  ــع الباحــث أنطــوين غدن ــاب )Central Problems in Social Theory, 1979: 230(، داف يف كت

مســألة أنــه ال توجــد أســباٌب منطقيــة أو منهجيــة للتمييــز بــن العلــوم االجتامعيــة والتاريــخ. وُعــزِّز هــذا 

ــز  ــب أبرم ــة فيلي ــة الريطاني ــل السوســيولوجيا التاريخي ــدن ممثِّ ــن ل ــٍت قصــرٍ م ــك بوق ــد ذل ــم بع الزع

ــة القائلــة بــأن التاريــخ والسوســيولوجيا كانــا دامئـًـا الــيَء  )Philip Abrams, 1981: 2(، الــذي صــاغ الحجَّ

ــة بخصــوص هــذا الطــرح  ــه النظري ــز أن يحاجــج مــرًة أخــرى يف أهــم أعامل نفســُه. حــاول أنطــوين غدن

)The Constitution of Society 1984, 1988(، الــذي ينــصُّ عــى أنــه ال يوجــد يشء مــن شــأنه أن يثبــت 

الفــرق بــن العلــوم التاريخيــة واالجتامعيــة مبــا فيــه الكفايــة. فاألبحــاث التاريخيــة هــي أبحــاٌث يف العلــوم 
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االجتامعيــة، والَعكــُس صحيــح )Giddens, 1988: 416(. وبالتــايل إذا كانــت هنــاك حــدوٌد بينهــام، فهــي 

. قامئــٌة فقــط عــى مبــدأ تقســيم العمــل عــى املواضيــع املشــرتكة، بــداًل مــن أي انقســاٍم منهجــيٍّ أو منطقيٍّ

وســواء قُِبلــت أطروحــات غدنــز أم ال، تظــلُّ الحقيقــة هــي أن السوســيولوجين واملؤرخــن ال يتكلَّمــون 

اللغــَة نفســها. يذكــر بيــرت بــورك )Peter Burke, 1989: 10( يف هــذا الســياق بيــاَن فرنانــد بروديــل عــن 

ــم«. فمــن وجهــة نظــر بيــرت بــورك )ibid.: 11(، أن املشــكلة ال تتطلَّــب رؤيــة مهنتــن مختلفتــن  »حــوار الصُّ

فقــط، بــل تتطلَّــب بنيــاٍت بلغــاٍت مختلفــة، قيــاًم وطــرق تفكــر، تشــكَّلت مــن االختافــات يف املرجعيــة 

ــيولوجيون  ــرتف السوس ــامت؛ يع ــن الكل ــام، وللمؤرخ ــيولوجين األرق ــة: للسوس ــذا التدريبي ــة وك املعرفي

ــة. بالقواعــد ويتجاهلــون التباينــات، بينــام املؤرخــون يهتمــون بالفــرد وبالخاصَّ

يعتقــد بيــرت بــورك )1989: 10-9( أن كاًّ مــن التاريــخ والسوســيولوجيا مهــّدٌد بتضييــٍق خطــرٍ للمنظــور. 

ــام  ــه، م ــن نوع ــًدا م ــيئًا فري ــا ش ــا بوصفه ــة وإدراكه ــألة معين ــص يف مس ــون إىل التخصُّ ــون مييل فاملؤرخ

ــا للعنــارص املتوازيــة يف أماكــن أخــرى. عــى العكــس مــن ذلــك، لــدى  يعيــق رؤيتهــم لهــا بوصفهــا تركيبً

السوســيولوجين ميــٌل إىل تعميــم كل يشء عــن طريــق عــن التجربــة املعــارصة وتجاهــل منظــور العمليــات 

ــٌة  ــوبها مجموع ــن تش ص ــن التخصُّ ــة ب ــام أن العاق ــة. ك ــرات االجتامعي ــد والتغ ــة األم ــة الطويل التاريخي

ــًة  ــم مجموع ــيولوجين بوصفه ــوا ينظــرون للسوس ــة: فاملؤرخــون كان ــات والتصــورات النمطي ــن الخراف م

مــن النــاس الذيــن لديهــم لغتهــم املفاهيميــة املجــرَّدة التــي ال تكــرتث للخصوصيــات املكانيــة والزمانيــة. 

عــَن للمعطيــات واملعلومــات دون القــدرة عــى قراءتهــا  يف حــن كان يُنظــر إىل املؤرخــن بوصفهــم ُمجمِّ

وتحليلهــا بنــوٍع مــن الدقَّــة والعمــق.

بينــام يؤمــن كثــٌر مــن الباحثــن االجتامعيــن بــأن الحــدود التــي تفــرق السوســيولوجيا والتاريــخ يجــب 

 ،John H. Goldthorpe تجاوزهــا، هنــاك مــن يعــارض هــذا الطــرح بقــوة. مــن بينهــم جــون غولدتــورب

ــا. ومــن الــروري أن نشــر إىل أن  الــذي نــر ســنة 1991 مقالــًة يف املوضــوع ذاتــه أثــارت ردَّ فعــٍل قويًّ

الباحــث غولدتــورب قــد َدرَس حقــل التاريــخ ســنة 1950 بجامعــة لنــدن. وقــد قــارن املقاربــات البحثيــة 

عــي أنهــام مختلفــان ليــس فقــط يف التوجهــات، وإمنــا تجــاه املــايض  لــكلٍّ مــن التاريــخ والسوســيولوجيا، ويدَّ

والحــارض أيًضــا، فاملؤرخــون يؤكِّــدون عــى نتائجهــم كمواقــع زمانية-مكانيــة، يف حــن أن السوســيولوجين 

ــُه عــى  يعتقــدون أن فهمهــم يتجــاوز إحداثيــات الزمــان واملــكان. كــام يصــبُّ الباحــث غولدتــورب غضبَ

زمائــه الذيــن دخلــوا مبتهجــن يف كتابــة مــا يســميه ســاخرًا: »علــم االجتــامع التاريخــي الكبــر«، املفاهيــم 

االجتامعيــة للتاريــخ.
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بــدأ غولدتــورب )1991: 212( بتذكُّــر الفــرتة التــي كان فيهــا طالبًــا يف حقــل التاريــخ، وقــد تبنَّــى حينهــا 

ــا، يشــبه »التعليــم الكنــي« مــن حيــُث األســاليب، بــدًءا مــن ســؤال: مــا هــي الحقيقــة  ــا منهجيًّ مقياًس

التاريخيــة؟ واســتمرَّ يف اإلجابــة: الحقيقــة التاريخيــة هــي مــا يُســتنتج مــن اآلثــار )الحقيقــة التاريخيــة هــي 

د فقــط من خال  مــا يُســتدل عليــه مــن بقايــا املــايض »آثار«(. يعيــد الباحث تأكيــد أطروحة أن املــايض يُحدَّ

الشــكل الــذي نجــا منــه ماديًّــا. وقــد تختلــف هــذه البقايــا املاديــة، كأن تكــون أشــياَء طبيعيــًة )عظاًمــا( أو 

مصنوعــاٍت )أدوات، وأســلحة، وبنايــات، وأعــاماًل فنية( أو كام هــو معتاد وثائق مكتوبة )ألغــراٍض تواصلية(.

 - ٍ ــنَّ ــٍن مع ــر بزم ــق األم ــال تعلَّ ــا - يف ح ــورب إىل أن عدده ــار«، يشــر غولدت بخصــوص مســألة »اآلث

ــه  ــل علي ــا يعم ــو(. م ــن أن ينم ــه ال ميك ــر، لكن ــل التدم ــض بفع ــا ينخف ــٍل )عدده ــر مكتم ــدوٌد وغ مح

املؤرخــون هــو اكتشــاف اآلثــار الجديــدة غــر املكتشــفة وإضافتهــا ملــا هــو معــروف ســلًفا، لتكــون مبثابــة 

عــي الباحــث أن لهــا امتيــازًا كبــرًا واحــًدا،  خــزان أدلَّــة لصياغــة األطروحــات. ومقارنــًة بالسوســيولوجيا، يدَّ

ــة  ــاٍت بنفســها وإحــداث األدلَّ ــاج بيان ــل تســتطيع إنت ــار«، ب ــا عــى »اآلث ــا ال تعتمــد كليًّ يتجــىَّ يف كونه

ــة بهــا. فالبحــث امليــداين ينتــج مــوادَّ مل تكــن موجــودًة ســلًفا. لذلــك فالسوســيولوجيا - مــع التقديــر  الخاصَّ

للتاريــخ - تتوفَّــر عــى وضــعٍ أفضــل بكثــر، لكنهــا تفتقــد الدقَّــة والعنايــة يف التعامــل مــع املصــادر التــي 

مــت يف  متيِّــز عمــل املؤرخــن. وحســب غولدتــورب، فــإن هــذا يتضــح بشــكٍل ملحــوٍظ يف األعــامل التــي قُدِّ

مجــال علــم االجتــامع التاريخــي. ويف هــذا الســياق، يخــصُّ الباحــث )ibid.: 222-223( اثنــن مــن ممثــي 

.Theda Skocpol وتيــدا ســكوكبول ،Barrington Moore هــذا املجــال، وهــام: بارينتــون مــور

ــم املنظــور السوســيولوجي عــى الســرورات  وجــد غولدتــورب مشــاكَل منهجيــًة يف األعــامل التــي تعمِّ

التاريخيــة. ويشــر إىل أن تحليــل املصــادر الثانويــة يصبــح مصــدر نتائــج السوســيولوجين التاريخيــن بــداًل 

ــا  ــي كتبه ــات الت ــن األدبي ــم م ــث يســتخلصون معلوماته ــار(؛ حي ــة )اآلث ــن استكشــاف املصــادر األصلي م

ــل  ــبان تعام ــع يف الحس ــورب ال يض ــث غولدت ــية. فالباح ــاٍت عكس ــم إىل تأوي ــؤدي به ــام ي ــون، م املؤرخ

ــٍة  ــذٍر وبعلمي ــرٍ وبح ــٍد كب ــون بجه ــا املؤرخ ــرَّق له ــي تط ــادر الت ــع املص ــن م ــيولوجين التاريخي السوس

ــن  ــٍة م ــى مجموع ــيولوجين - ع ــبة إىل السوس ــايئ - بالنس ــامد االنتق ــر إىل االعت ــام يش ــٍة. ك ــٍة كافي دقيق

ــه ينبغــي عــى  ــا. ويعتقــد أن ــي يوظفونه ــات الت ــم والنظري ــة لدعــم املفاهي ــات التاريخي املراجــع واألدبي

السوســيولوجين 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 

ــْن )ibid.: 225(. إذ  ــْن مختلَف ــْن معرفيَّ غولدتــورب إىل تعريــف التاريــخ والسوســيولوجيا بوصفهــام مجالَ

ــة  ــة التاريخي ــرة للمعرف ــة عاب ــة ذات صبغ ــة عامَّ ــاج نظري ــد أن السوســيولوجين يســتطيعون إنت ال يعتق
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ــا واحــًدا هــو طــرٌح  Transhistorical. ويضيــف أن القــول بكــون السوســيولوجيا والتاريــخ مجــااًل معرفيًّ

خاطــئ وإشــكايلٌّ، ويحــثُّ السوســيولوجين عــى الكــفِّ عــن اإلفــراط يف البحــث يف مجــال التاريــخ.

اســتفزَّ طــرح الباحــث غولدتــورب عــدًدا من ردود الفعــل الجدلية، نـُـر بعضها يف املجلة السوســيولوجية 

الريطانيــة ســنة 1994. فالباحــث ميشــال مــان )Michael Mann 1994: 37( يختلف مع طــرح غولدتورب 

القائــل بــأنَّ السوســيولوجيا ينبغــي لهــا أن تهتــمَّ باملجتمعــات املعــارصة فقــط؛ فالسوســيولوجيا - بالنســبة 

ــف  ــض جوزي ــا. ويرف ة تواجده ــدَّ ــن م ــضِّ النظــر ع ــامل، بغ ــات بشــكل ش ــدرس املجتمع ــٌم ي ــه - عل إلي

براينــت )Joseph M.Bryant 1994: 14-13( فكــرة أن السوســيولوجيا التاريخيــة هــي بنيــة ثانويــة تفتقــر 

ــان: األول  ــان اثن ــه مكون ــيولوجين ل ــن والسوس ــل املؤرخ ــد أن عم ــن، ويؤكِّ ــي الرص ــاس التجريب إىل األس

ــا  ــا التحقيــق فيحيــل إىل جمــع البيانــات واملعطيــات املتوفــرة، وأمَّ هــو التحقيــق، والثــاين هــو التفســر. أمَّ

ــات  ــة والقيمــة بالبيان ــق الصل ــايل ال تتعلَّ ــات. وبالت ــدالالت يف املعطي التفســر فيحــاول إيجــاد املعــاين وال

 Nicos ــة بهــا أيًضــا. ويضيف نيكــوس موزليــس فقــط، بــل أيًضــا باالنســجام الداخــي وقــوة التفســر الخاصَّ

مــوا أعــاماًل تركيبيــة جيــدة عملــوا أساًســا عــى املــادة  Mouzelis  )1994: 35( أن جــلَّ املؤرخــن الذيــن قدَّ

الثانويــة التــي يســتخدمها السوســيولوجيون التاريخيــون، مــام عرضهــم للمشــكات املنهجيــة نفســها.

 )1999( Gertraude Mikl-Horke بعــد ســنواٍت قليلــة، أعــادت الباحثــة النمســاوية جرتــرود هــورك

النقــاَش باالشــتباك مــع طــرح غولدتــورب؛ إذ اعتــرت أن مطلبــه بتخــي السوســيولوجيا عــن املشــاركة يف 

حقــل التاريــخ هــو أمــر مبالــغ فيــه، وتقــول إنــه يتجاهــل أن كلَّ حقيقــة اجتامعيــة لهــا طبيعــة تاريخيــة، 

وأن جميــع البيانــات االجتامعيــة ســتصبح يف النهايــة جــزًءا مــن التاريــخ. كــام يشــر الباحــث مايــك هــورك  

ibid.:11( MiKl-Horke( إىل أنــه يف املســتوى اإلمريقــي، تتقــارب كلٌّ مــن املناهــج التاريخيــة ومناهــج 

العلــوم االجتامعيــة، إالَّ أن غولدتــورب ال يأخــذ هــذا األمــر بعــن االعتبــار؛ فاملناهــج التفســرية والتأويليــة 

والنقديــة للمصــادر، والتحليــل الريــايض واملناهــج اإلحصائيــة هــي بالقــدر نفســه مناهــُج للسوســيولوجيا 

كــام للتاريــخ. فالكاتــب أحــال إىل مرجــع جــون دروســن  J.G. Drosen الــذي يعتــر أن البحــث التاريخــي 

ال يعتمــد فقــط عــى »اآلثــار« واللقــى املتوفــرة، ومــا يصنعــه اإلنســان )األشــياء املاديــة( والوثائــق؛ بــل عى 

التقاليــد )أمنــاط الفكــر والســلوك( أيًضــا. وهكــذا تجاهــل غولدتــورب التاريــخ الثقــايف؛ كتاريــخ الذهنيــات، 

وطـُـرق التفكــر، والحيــاة اليوميــة، والذاكــرة الجامعيــة.

ــه،  ــى مســتوى التوجي ــواء ع ــل - س ــذا املعطــى يتدخَّ ــن الحــارض، ه ــايض هــو جــزء م ــن امل  جــزء م

ــك هــورك  ــه. اســتيحاًء مــن املناقشــات الســابقة، حــاول ماي ــى( - كإطــار موجِّ أو عــر )املؤسســات والبن
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)ibid.:22( تعريــف بعــض الــروط التــي ينبغــي عــى السوســيولوجيا التاريخيــة احرتامهــا يف ماحظاتهــا. 

ــوم  ــج العل ــا وليــس عــدم نقــٍد لنتائ ــة، احرتاًم ــن: الفهــم النظــري بوصفــه وســيلًة وليــس غاي هــذا يتضمَّ

التاريخيــة؛ والعمــل باملصــادر إن أمكــن، والحــذر التفســري بخصــوص التعميــم والعوامــل البنيويــة، وفهــم 

الحــارض باعتبــارِه أمــرًا يعتمــُد عــى التاريــخ.

 )Philip Abrams 1981: 300(  يف أوائــل الثامنينيــات مــن القــرن املــايض، ادَّعــى فيليــب أبرمــز

بتفــاؤٍل أنــه خــال العقديــن املاضيــن، نـُـرت أعــامٌل نظريــة وثوقيــة بخصــوص فكــرة أن السوســيولوجيا 

ــات  ــا كان مــن املفارق ــا، وهــو م ــخ وصفيًّ ــل أن يكــون التاري ــًة يف مقاب ــا أن تكــون نظري كان يجــب عليه

ـام أصبــح البُْعــد النظــريُّ للعلــوم التاريخيــة أعمــَق، كان واضًحــا بجــاٍء أن افــرتاض  التاريخيــة. فكلَـّ

صــن باســتبعاد الجانــب النظــري مــن حقلهــم أمــرًا غــر مــرَّر. ومــع ذلــك، ورغــم حــدوث  املؤرخــن املتخصِّ

ــة،  ــيولوجيا التاريخي ــل السوس ــخ، بفض ــيولوجيا والتاري ــن السوس ــرة ب ــنوات األخ ــارب يف الس ــض التق بع

ــق.  ــا وغــر معمَّ فإنــه ال ميكــن التغــايض عــن حقيقــة أن التواصــل والتعــاون بــن الحقلــن مــا يــزال مركَّبً

ــة حــول التاريــخ، واملؤرخــون يســرون مســارهم مــع بعــض  فالسوســيولوجيون لهــم وجهــات نظــر خاصَّ

املفاهيــم السوســيولوجية األساســية. ويف هــذا الســياق، تْكُمــن أهميــة بحــث غولدتــورب )1991( الــذي 

أثــار النقــاش بــن الحقلـَـْن واالســتفزاز بينهــام. كــام ال ميكــن أن ننكــر مســألة اختــاف املنهــج بــن املؤرخــن 

والسوســيولوجين التاريخيــن، وهــذا ال يعنــي أن السوســيولوجيا ينبغــي لهــا أن تكــون مجــااًل نظريًّــا بينــام 

ــة التاريــخ هــي الرتكيــز عــى جمــع الحقائــق ووصفهــا. تظــلُّ مهمَّ

عــى الرغــم مــن الجهــود التــي بذلهــا غولدتــورب لفــرض خــطٍّ فاصــٍل بــن السوســيولوجيا والتاريــخ، 

ــن اســتخاص  ــام ميك ــا. ك ــدٍّ م ــة إىل ح ــيولوجيا التاريخي ــده للسوس ــرِّر نق ــث بُ ــكايلٌّ، حي ــه إش ــإن طرح ف

ــط  ــة فق ــا الخاصَّ ــن منظوراته ــخ م ــع التاري ــل م ــا أن تتعام ــن له ــيولوجيا ال ميك ــاده أن السوس درٍس مف

وتتجاهــل اإلجــراءات املنهجيــة واألعــراف املميــزة للعلــوم التاريخيــة. وســيكون مــن الخطــأ عــدم اهتــامم 

السوســيولوجين التاريخيــن بالنقاشــات املنهجيــة بخصــوص تفســر املصــادر التاريخيــة، واالقتصــار فقــط 

عــى اســتعامل األدب التاريخــي بوصفــه منجــاًم للــامدة الخــام التــي مــن خالهــا تُنتــج أعاملهــم. عــاوة 

ــا« إلنتــاج  م بوصفهــا حقــًا »مغريً ــدَّ عــى ذلــك، يجــب التذكــر بــأن السوســيولوجيا التاريخيــة اليــوم تُق

املفاهيــم التــي قــد تكــون خطــرًة وقريبــًة مــام قالــه كارل بوبــر )Karl R.Popper )2000 الــذي وصفهــا 

ــخ  ــن التاري ــزم لقوان ، وُمل ــيٌّ ــى قب ــي معط ــور التاريخ ــرتض أن التط ــي تف ــة )الت ــتخفاٍف بالتاريخاني باس

ــأ باملســتقبل(. مــن الواضــح أن مقاربــة التاريــخ تحتــاج إىل النظريــة،  الكونيــة التــي مــن خالهــا قــد نتنبَّ

ــات.  ــل يف مــدى ماءمــة هــذه النظري ــة أواًل، ب ــايل فاملســألة ليســت يف النظري وبالت
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   فيما يخص التقارب والتباعد:

لفهــٍم جيــٍد ملصــادر اآلراء املعــارصة تجــاه العاقــة بــن التاريــخ والسوســيولوجيا، ينبغي اســتحضار تاريخ 

هــذا املســألة املركَّبــة. ونظــرًا لكــون شــكل املقالــة النموذجيــة ال يســمح باستكشــاٍف أعمــَق للموضــوع، 

ــة لــه. نقــرتح أن نحــر أنفســنا ضمــن التطــورات العامَّ

ــب  ــذي نقَّ ــورك Peter Burke   )1989: 34-12( ال ــرت ب ميكــن دعــم هــذا الطــرح مــن خــال عمــل بي

ــال: شــارل  ــون أمث ــرون االجتامعي ــا املنظِّ ــي كان فيه ــرتة الت ــث اســتحر الف ــن عــر، حي ــرن الثام يف الق

 ،)1723-1816( Adam Ferguson وآدم فرغســون ،)1755-1689( Charles Montesquieu مونتســكيو

مــوا مســاهامٍت مهمــًة يف كا الحقلَــْن، ســواء  وجــون ميــار John Millar )1801-1753(، الذيــن قدَّ

التاريــخ أو تاريــخ مــا قبــل الفكــر السوســيولوجي Pre-Sociological Thinking. يف تلــك الفــرتة، مل تكــن 

هنــاك مشــكلة بالنســبة إىل التاريــخ الســيايس، والتاريــخ االجتامعــي، والتفكــر مــا قبــل السوســيولوجي - 

ــا يف أعــامل كلٍّ مــن املــؤرخ الريطــاين إدوارد غيبــون   يف التعايــش والتداخــل فيــام بينهــا، كــام يظهــر جليًّ

.)1798-1874( Jules Michelet  واملــؤرخ الفرنــي جيــل ميشــي ،)1794-1737( Edward Gibbon

ومــع ذلــك، كانــت هنــاك تقســيامٌت واضحــة منــذ منتصــف القــرن التاســع عــر عندمــا بــدأت املقاربــة 

ــة.  ــد فــون رانكــه Leopold Von Ranke  )1886-1795( يف الهيمن ــا املــؤرخ األملــاين ليوبول ــي دعــا إليه الت

ــد بالبحــوث املنهجيــة والنقديــة للمصــادر التي تهــدف إىل  ففــي رأيــه، ينبغــي عــى العلــوم التاريخيــة أن تَُقعَّ

 .]zu zeigen, wie es eigentlich gewesen( ]Wirsing 2007: 369( »ــع ــام كان »يف الواق ــايض ك ــار امل إظه

ــذي ميكــن دراســته  ــخ الســيايس ال ــٌة للتاري ــؤرخ رانكــه Ranke موجه ــي يتبنَّاهــا امل إن اإلســطوغرافيا الت

ــي عــى التاريــخ،  ــم هــذا النــزوع مــن خــال إضفــاء الطابــع التخصُّ انطاقًــا مــن الوثائــق الرســمية. وُدعِّ

حيــث بــدأت تظهــر أوىل املعاهــد والدوريــات العلميــة. ويف غضــون ذلــك، دعمــت الحكومــات ماليًّــا كتابــة 

التاريــخ الــذي ميكــن أن يوظَّــف وســيلًة للدعايــة لصالــح الدولــة لــدى املواطنــن. ويف هــذا الســياق، اعتُرت 

أعــامل املؤرخــن االجتامعيــن والثقافيــن منجــزاٍت غــر منظَّمــة وغــر علميــة بشــكٍل كاٍف باعتبارهــا غــر 

متوافقــٍة مــع املعايــر املهنيــة الجديــدة.

كذلــك كان مصــر جاكــوب كريســتوف بيغــكارد  Jacob Christoph Burckhardt )1897-1818(، الذي 

ــرتف  ــنة 1860، ومل يُع ى )The Civilization of The Renaissance in Italy( س ــمَّ ــه املس ــح عمل مل ينج

بــه منجــزًا مهــامًّ إالَّ بعــد وقــٍت طويــٍل. إالَّ أنــه حــدث اســتثناء معــنَّ يف فرنســا مــع املــؤرخ )وأســتاذ إمييــل 
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دوركهايــم( نيــام دونيــس فيســتيل كولنــج  Numa Denis Fustel de Coulanges  )1889-1830(، الــذي حظــي 

كتابــه عــن املدينــة القدميــة La Cité antique ســنة 1964، بالتقديــر رغــم جمعــه بــن املنظــور التاريخــي 

 Karl Lamprecht ــط ــاين كارل ملريش ــؤرخ األمل ــه امل ــذا، واج ــن ه ــض م ــى النقي ــيولوجي. وع والسوس

ــد أن  ــي تعتق ــائدة الت ــة الس ــد الفرضي ــا كان ض ــٍم، عندم ــوء فه ــية وس ــادات قاس )1915-1856( انتق

الرجــال العظــامء هــم َمــن يصنعــون التاريــخ )Heinrich von Treitschke(، كــام حــاول بنــاء تاريــٍخ 

)Wiersing, 2007: 474 – 477(.  ٍّــايف ــيٍّ واقتصــاديٍّ وثق اجتامع

ــر  ــدو أك ــا تب ــيولوجيا؛ ألنه ــن السوس ــن ع ــن املؤرخ ــد م ــدَّ العدي ــر، ارت ــع ع ــرن التاس ــذ الق من

تجــرًدا وغــر قــادرٍة عــى اكتشــاف تفــرُّد أحــداٍث معينــة. عــى املســتوى النظــري واملنهجــي، تطــرق 

وويلهيــم   ،)1833-1911  Wilhelm Dilthey( دلتــاي  ويلهيــم  مثــل:  أملــان  فاســفة  للموضــوع 

ويندلبانــد Wilhelm Windelband )1915-1848(، وآخريــن )Käsler, 1978: 142-162(. وقــد أكَّــد 

ــوم  ــن الخــارج، والعل ــي تســعى إىل التفســر م ــة الت ــوم الطبيعي ــن العل ــرق ب ــاي Dilthey  عــى الف دلت

ــم مــن الداخــل. ــي تهــدف إىل الفه اإلنســانية الت

وصفــت الباحثــة وينديلبانــد Windelband  العلــوم الطبيعيــة بـــ“Nomothetic” أي تهــدف الكتشــاف 

ــة، بينــام نَعتــت العلــوم اإلنســانية بـــ“idiographic” أي تصــف الجامعــات ككيانــاٍت تتميَّــز  القوانــن العامَّ

عــن بعضهــا، وتصــف األحــداث الفرديــة والفريــدة. اســتخدم العديــد مــن السوســيولوجين الحــدود بــن 

ــه تفكــره بشــكٍل خــاصٍّ ملــا هــو  Idiographic وNomothetic لتوضيــح الفــرق بــن التاريــخ الــذي يوجِّ

وصفــي، والسوســيولوجيا التــي تعمــل للحصــول عــى التعميــامت. وبالنســبة إىل املؤرخــن، فالسوســيولوجيا 

علــم زائــف يســتخدم طرقـًـا للتفســر يف الطبيعــة بــداًل مــن التاريــخ البــري. 

يف نهايــة القــرن التاســع عــر، ُحفــز هــذا الخــاف يف األفــكار بســبب الخافــات يف االقتصــاد املعروفــة 

 )Carl Meenger ــر ــاوية )كارل مينج ــة النمس ــن املدرس ــج( ب ــى املناه ــزاع ع ــم Methodenstreit )ن باس

 )Wilhelm Roscher وويلهيلــم رورش ،Gustav Schmoller واملدرســة التاريخيــة األملانيــة )كوســتاف شــمولر

وأيًضــا )ويــر ســومبارت Wener Sombart، وماكــس فيــر Max Weber(. وقــع هــذا الجــدال عــى ثــاث 

مســتوياٍت، وتعلَّــق باســتخدام املناهج/األســاليب االســتنتاجية واالســتقرائية، والقوانــن الدقيقــة والتجريبية، 

.)Louzek, 2001( والفرديــة املنهجيــة والجامعيــة

مل تكــن السوســيولوجيا يف القــرن التاســع عــر ومطلــع القرن العريــن مهتمًة بالحــارض فقط، وإمنــا باملايض 

أيًضــا. فقــد انعكــس البُْعــد التاريخــي عــى هــذه الحقبــة مــن ِقبــل مجموعــٍة مــن الباحثــن، مــن أهمهــم: 
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أوغســت كونــط Auguste Comte ، وهربــرت ســبنرس Herbert Spencer ، وكارل ماركــس karl Marx، وإمييل 

دوركايــم Emile Durkheim ، وماكــس فيــر Max Weber، وجورج ســيميل Georg Simmel ، وفرفريدو 

باريطــو Vilfredo   Parito وآخــرون، عــى أســاس أن التاريــخ كان جــزًءا ال يتجــزَّأ مــن مفاهيمهــم 

السوســيولوجية )يف حالــة فيــر، كان االرتبــاط بالتاريــخ قويًّــا، لدرجــٍة ميكــن معهــا القــول إن السوســيولوجيا 

ــة  مي ــة التقدُّ ــان بالنظري ــرتة، كان اإلمي ــك الف ــن السوســيولوجين يف تل ــد م ــن العدي ــخ(. فب تخضــع للتاري

ــا، وباملفاهيــم التــي تعتــر أن التاريــخ مل يكــن مجــرَّد تسلســٍل عشــوايئٍّ لألحــداث، ولكــن  ال يــزال مهيمًن

ــا  بإمكانــه الكشــف عــن قوانــن التطــور التاريخــي )كارل. ر. بوبــر  Karl R. Popper  ينتقــد هــذا الحًق

ــخ  ــم السوســيولوجية للتاري ــن املفاهي ــد م ــد كان مطمــح العدي ــة »Historicism«(. فق باســم التاريخاني

أن تكــون جوهريــًة وأن تســر جنبًــا إىل جنــٍب مــع املواقــف الرافضــة لاتجــاه التاريخــي التقليــدي، الــذي 

ــا بتفاصيــل غــر رضوريــة، ومنظــاًم بطريقــة غــر صحيحــة؛ فــإذا كان التاريــخ قــد منــح بعــض  بــدا مزيًن

 .)Burk, 1989( املعنــى، فرمبــا كان كمصــدٍر للمــواد مــن أجــل الدراســات السوســيولوجية املقارنــة فقــط

يف حــن أن عــدًدا قليــًا مــن املؤرخــن يف البلــدان الناطقــة باللغــة األملانيــة يف مطلــع القــرن التاســع عــر 

 karl lampretch)1(محاولــة  كارل ملرخــط( Ranke والقــرن العريــن تجــرأوا عــى االنحــراف عــن إطــار رانكــه

مل تتلــقَّ الفهــم آنــذاك(، ويف بلــداٍن أخــرى بــدأ املؤرخــون بشــكٍل تدريجــيٍّ يف الظهــور، مــام ســاهم يف تنميــة 

التاريــخ االجتامعــي. 

 )Fredirick Jakson Turner, 1932-1861( يف الواليــات املتحــدة األمريكية، قام فريدريك جاكســون تورنــر

، حيــث حــاول رشح موقــف أمريــكا الفريــد مــن نوعــه مــن حيــث الحــدود التــي ليســت بــن  بــدوٍر مهــمٍّ

 James Harvey( الــدول، وإمنــا بــن »الحضــارة« و«الرية/الصحــراء«. كــام أكَّــد جامــس هــاريف روبنســون

Robenson, 1936-1863( عــى التنميــة االجتامعيــة والعلميــة الفكريــة ضــد التاريــخ الســيايس. بحيــث 

قــام شــارلز أوســتن بريــد )Charles Austin Bread, 1874-1948(  بتفســر الحــرب األهليــة األمريكيــة - 

متأثــرًا مباركــس - عــى أنهــا رصاٌع بــن الشــامل الصناعــي والجنــوب الزراعــي.

 Simiad Francois,( يف التجربــة الفرنســية، بــدأت مدرســة تاريخيــة جديدة مــن ِقبل ســيمياد فرانســواز

1935-1873( الــذي انتقــد مســألة اختصــار التاريــخ يف األحــداث التاريخيــة والشــخصيات العظيمــة. وطــوَّر 

ــه  ــًرا مبناهج ــدالً كب ــار ج ــد أث ــطى، وق ــرون الوس ــاين واألورويب يف الق ــادي األمل ــي واالقتص ــخ االجتامع ــاين درس التاري ــؤرخ أمل ))( م

صــات مــن خــال تركيــزه الواســع عــى املســائل االجتامعيــة والبيئيــة والنفســية يف التاريــخ مــن خــال اعتبــاره أن هــذا  دة التخصُّ املتعــدِّ

األخــر يعنــي الكشــف عــن السوســيولوجيا بوصفهــا أحداثًــا سياســية. )املرتجــامن(.
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ــا. كــام  البلجيــي هــري بيغــن )Henri Pirenne, 1936-1862( التاريــخ االجتامعــي واالقتصــادي ألوروب

مــت أعــامل الباحــث الهولنــدي جوهــان هويزينــكا )Johan Huizinga 1872-1945( املكرَّســة للعصــور  قدَّ

الوســطى مســاهمًة كبــرًة يف التاريــخ الثقــايف.

ــاين مــن  ــي ظهــرت يف النصــف الث ــة الت ــة االجتامعي ــات التنمي ــة لنظري ــرت الطبيعــة التخميني ــد أث فق

ــر  ــوُّر الفك ــه يف تط ــة أن ــارش يف حقيق ــكل مب ــرت بش ــن، أث ــرن العري ــع الق ــر ومطل ــع ع ــرن التاس الق

السوســيولوجي كان هنــاك تحــوٌل ملحــوٌظ يف دراســة الديناميــات االجتامعيــة الطويلــة األمــد )وإن مل تكــن 

 .)Pitrim.A.Sorokin( ــم.أ. ســوركن ــل بيرتي ــاك اســتثناءاٌت، مث ، فقــد كانــت هن بشــكٍل عــامٍّ

ــل  ــى تحلي ــز ع ــة، والرتكي ــدول الحديث ــاذج لل ــن من ــة تكوي ــو نزع ــيولوجيا ه ــائًدا يف السوس ــام كان س ف

املعطيــات التــي تثبــت الحــارض )عــرَّف نوربــر إليــاس Norbert Ilias الحًقــا هــذا االتجــاه بأنــه »تحديــث 

السوســيولوجيا نحــو الحــارض retread of sociology to the present«(. وكان املصــدر الرئيــس ملثــل هــذه 

ــات املتحــدة  ــامع اآلن - وال ســيام يف الوالي ــامء االجت ــدأ عل ــات الرســمية. ولكــن ب ــات هــو اإلحصائي املعطي

 )Lazarsfeld ،Gollup ،Chicago school( ،ــة يف البحــث التجريبــي األمريكيــة - بتطويــر مناهجهــم الخاصَّ

هــا بالثقــة لــي تنمــو بعيــًدا عــن التاريــخ.  وآخــرون، يف خضــمِّ االحــرتاف املتنامــي للسوســيولوجيا الــذي أمدَّ

فالعلــوم التاريخيــة مل تعــد ذات صلــة وثيقــة بالسوســيولوجيا، ومل تعــد نتائجهــا مقبولــًة بوصفهــا »مــادة 

ــا« للتحليــل السوســيولوجي. خاًم

ـــط  ـــخ، ارتب ـــاه التاري ـــوٌل يف اتج ـــاك تح ـــايض، كان هن ـــرن امل ـــن الق ـــات م ـــدود العريني ـــه إىل ح ـــر أن غ

بانطـــاق مدرســـة الحوليـــات Annales school  )مـــع مجلـــة الحوليـــات »التاريـــخ االقتصـــادي واالجتامعـــي«( 

 )Lucien Febver, 1956-1878( ــر ــيان فيفـ ــام: لوسـ ــبورغ، هـ ــة ستارسـ ــتاذان يف جامعـ ــا أسـ ــي بدأهـ التـ

ومـــارك بلـــوك )Marc Bloch, 1944-1886( ، بحيـــث رفضـــوا الهيمنـــة التقليديـــة للتاريـــخ الســـيايس، 

صـــاٍت مجـــاورة، ومتأثريـــن  ـــوا إيجـــاد دراســـة واســـعة النطـــاق للتاريـــخ، مســـتلهمن ذلـــك مـــن تخصُّ وحاول

بالسوســـيولوجية الدوركامييـــة، وأيًضـــا بالنظريـــة البنيويـــة. بينـــام يف الفـــرتة التـــي ســـبقت الحـــرب العامليـــة 

ـــن  ـــن ب ـــح م ـــنة 1945 وتصب ـــد س ـــود بع ـــيٍّ لتع ـــار هام ـــوى تي ـــات س ـــة الحولي ـــل مدرس ـــة، مل متثِّ الثاني

ـــد  ـــارك فرنان ـــث ش ـــة، بحي ـــن املدرس ـــاين م ـــل الث ـــد تطـــور الجي ـــرتة. وق ـــك الف ـــرة يف تل ـــدارس املؤث أهـــم امل

 la méditerranée et le monde méditerranéen( :بأهـــم كتـــاٍب لـــه بعنـــوان Fernad Braudel بروديـــل

عـــة مـــن  à l’époque de Philipe II 1949(. أمـــا بالنســـبة إىل الجيـــل الثالـــث، فقـــد كانـــوا مجموعـــة متنوِّ

ى بالتاريـــخ الجديـــد الـــذي يتميَّـــز باالهتـــامم االســـتثنايئ بتاريـــخ الحيـــاة  املؤرخـــن )ميثلـــون مـــا يُســـمَّ
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ـــل  ـــوف Jacques le Goff، وإميانوي ـــو غ ـــاك ل ـــورج دويب Goerges Duby ، وج ـــم: ج ـــن بينه ـــة( م اليومي

 Mona ومونـــا أزوف ، philippe Ariésوفيليـــب آريـــس ،Emmanual Le Roy Ladurie لوغـــوي الديغـــي

ـــرون. ـــرات  Françoise Furet، وآخ ـــواز ف Ozouf، وفرنس

عــى الرغــم مــن االختــاف بــن التاريــخ والسوســيولوجيا خــال القــرن العريــن، فــإن انفصالهــام التــامَّ مل 

ى  ى: »السوســيولوجيا التاريخيــة« )يف األدبيــات األمريكيــة يُســمَّ ــه البحثــي املســمَّ يحــدث أبــًدا بســبب التوجُّ

ــه نجــد دونيــس ســميت  ــة«(، ومــن املؤلفــن املعارصيــن الذيــن يؤيدون ــة املقارن »السوســيولوجيا التاريخي

 ،Smith وســميث ،Hume (، ويعترونــه انضباطًــا مــع أســافهم )هيــومDennis smith, 2006: 191(

وفرغســون Ferguson، ومونتيســكيو Montesquieu، وطوكفيــل Tocqueville(، الذيــن وجــدوه اســتمراًرا 

يف عمــل مؤســي الفكــر االجتامعــي )دور كايــم Durkheim، وماركــس Marx، وفيــر Weber(.  ويــدرج 

 Weimar  ــامر ــة في ى بـــ »مدرس ــمَّ ــا يُس ــل  Rainer Schützeichel م ــر سيتزيش ــاين راي ــث األمل الباح

ــن  ــون مارت ــد ف ــومبارت Wener Sombart، وألفري ــر س ــر Alfred Weber ، ووي ــد فب School« )ألفري

 ،Franz Oppenheimer وفرانــز اوبنهاميــر ،Eduard Heimann وإدوارد هيومــان ،Alfred von Martin

ــف  ــر Hans Freyer، وأدول ــس فراي ــوالين Karl Polanyi ، وهان ــدرار Emil Ledrer، وكارل ب ــل لي وإميي

ة مــا بــن الحربــن العامليتــن. باإلضافــة إىل باحثــن آخريــن، مثــل كارل  لــوف )Adolf löwe يف الفــرتة املمتــدَّ

ــق املنظــور التاريخــي يف املعرفــة السوســيولوجية.   ــذي طبَّ مانهايــم Karl Mannheim  ال

 ،Robert K.Merton ــون ــرت مرت ــَث روب ــر الباح ــس في ــم ماك ــة، أله ــدة األمريكي ــات املتح يف الوالي

 Science, Technology and Society in Seventeenth Century حيــث كشــف مــن خــال دراســته

ــوم  ــوُّر العل ــظ« Puritanism يف تط ــزي »املحاف ــاه اإلنجلي ــر االتج ــن تأث England“ )1938 )1970( »ع

ــوان:  ــًة بعن ــنتي 1941-1937 دراس ــن س ــوكن Pitirim A. Sorokin ب ــم س ــر بيرتي ــد ن ــة. وق الطبيعي

 George C. Homans ؛ ويف ســنة 1941 نــر جــورج أومانــس»”Social and Cultural Dynamics

ــة، حيــث  دراســًة حــول القرويــن اإلنجليــز يف القــرن الثالــث عــر. وبالتــايل فــإن كل هــذه األعــامل مهمَّ

ــذاك.  ــم االجتــامع األمريــي آن ــذي كان ســائًدا يف عل ــار ال ــون ضــد التي ــا الباحث ســار فيه

ففــي تلــك الفــرتة، أيَّــد األمريــي رينــارد بينديكــس )Reinhard Bendixi )1960 ماكــس فيــر  ومنظوره 

 Nation-building and( السوســيو-تاريخي، فمــن أشــهر أعــامل بينديكــس: بنــاء األمــة واملواطنــة

ــة  ــز فيــه عــى الســرورات التاريخيــة لتنميــة العاقــات بــن الدول citizenship: 1996,1964(، حيــث ركَّ

ــا  ــص إىل أن أنواًع ــد، ليخل ــان والهن ــيا والياب ــة وروس ــا الغربي ــن أوروب ــة، يف كلٍّ م ــاء األمَّ ــا يف بن ومواطنيه
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مختلفــة مــن املجتمعــات ميكــن أن تســتجيب ملشــاكل مامثلــة ولكــن بطــرٍق مختلفــة. فــكلُّ ثقافــة وطنيــة 

هــي نتيجــٌة لــراٍع مــن املــايض الــذي تشــكَّل مــن ِقبــل النُّخــب التــي لديهــا قيــادة تبادليــة.

هنــاك نقطــة إيجابيــة أخــرى للتقــارب بــن السوســيولوجيا والتاريــخ تعــود للباحثــن بــدًءا مــن الوظيفية 

 Robert Neelly Bellah ويف ســنة 1957، نــر روبــرت نيــي بيــا .Parsons البنيويــة مــع بارســونز

كتابـًـا بعنــوان: )Tokugawa Religion(، محــاواًل فيــه الكشــف عــن النظــر اليابــاين لألخــاق الروتســتنتية. 

ــز  ــة (1959)، ركَّ ــورة الصناعي ــي يف الث ــرُّ االجتامع ــول التغ ــملرس Neil Smelser ح ــل س ــاٍب لني ويف كت

عــى مشــكلة التغــرُّ االجتامعــي عــى أســاس تطــوُّر صناعــة القطــن خــال الثــورة الصناعيــة اإلنجليزيــة. 

 Seymour Martin  واالهتــامم باملنظــور التاريخــي ميكــن إيجــاده أيًضــا يف كتــاب ســيمون مارتــن لبســيت

ــي  ــوُّر االجتامع ــة التط ــونز نظري ــوَّر بارس ــتينيات، ط The First New Nation 1963( Lipset(. ويف الس

بنــاًء عــى مفهــوم القــدرة التكيفيــة املتزايــدة للنظــام مــن خــال االختــاف الوظيفــي، يف مجموعــٍة مــن 

املنشــورات مــن بينهــا: »املجتمعــات: املنظــور املقــارن والتطــوري«، وأيًضــا »نظــام املجتمعــات الحديثــة«.

ــن  ــر واعــرتاف واســع ُجمــع يف مجلدي ــاك تقدي  يف منتصــف الســبعينيات مــن القــرن املــايض، كان هن

باللغــة األملانيــة Über den( Prozeß der Zivilisation 1976( حــول ســرورة الحضــارة مــن ِقبــل 

ــه  ــث كان الغــرض من ــة، بحي ــة الثاني ــل الحــرب العاملي ــا قب ــرتة م ــاس Norbert Elias يف الف ــرت إلي نورب

ــيكوجينيتيك   ــيوجينيتيك “sociogenetic” والبس ــه السوس ــا ببحث ــل إليه ــي توصَّ ــج الت ــم النتائ ــو تقدي ه

»psychogenetic«، الــذي أســفر عــن نظريتــن متصلتــن هــام: نظريــة الحضــارة، ونظريــة تشــكيل الدولــة. 

ــن أدبيــاٍت ثانويــة غنيــة. ــا أخــرى تتضمَّ وبعــد ذلــك، نــر كتبً

مــن منظــور السوســيولوجيا التاريخيــة، فــإن مقاربــات نوربــرت إليــاس تكملهــا دراســات ميشــيل فوكــو 

Michel Foucault التــي تركِّــز عــى التغــرات التاريخيــة للمعرفة والســلطة والعاقــة بينهــام )2000, 1999(. 

ويقــال أحيانًــا إن »فوكــو األملــاين« هــو املــؤرخ  رينهــار كوســيلك Reinhart Koselleck)2(، الــذي تعامــل 

مــع تاريــخ املفاهيــم )Begriffsgeschichte( )2006(، والــذي أرشف كرئيــس تحريــر عــى إنشــاء العمــل 

البــارز املُؤلَّــف مــن مثــاين مجلــدات )Geschichtliche Grundbegriffe 1997-1972(. كــام عمــل املــؤرخ 

الريطــاين بيــرت بــورك Peter Burke ))1989, 2007 أيًضــا يف هــذه الفــرتة عــى الحــدود بــن التاريــخ الثقايف 

م مســاهامٍت مهمــًة يف التاريــخ  ))( مــؤرخ أملــاين يَُعــدُّ مــن أهــم املؤرخــن يف القــرن العريــن، شــغل منصبًــا مهــامًّ يف التاريــخ، وقــدَّ

ــخ  ــة إىل التاري ــخ االجتامعــي، باإلضاف ــة والتاري ــا التاريخي ــات، وأســس األنروبولوجي ــة واللغوي املفاهيمــي واإلبســتيمولوجيا التاريخي

القانــوين. )املرتجــامن(.
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 Ernest Gellner  وسوســيولوجيا املعرفــة. ويف هــذا الســياق، ميكــن أن نــدرج أيًضــا أعــامل إرنســت غيلــر

ــة إىل  ــة ))1993, 2002، باإلضاف ــا عــى موضــوع الوطني ــز فيه ــي ركَّ ــه الت يف هــذا املجــال، وخاصــًة أعامل

ــة حــول بنيــة التاريــخ اإلنســاين )Plough, Sword and Book ,2001(. وبالتــايل، فالكتــب  املســائل العامَّ

صات  صــات، متجــاوزًة بذلــك الحــدود الضيقــة بــن التخصُّ التــي عرضناهــا ســابًقا تتميَّــز بطابــعٍ عابــٍر للتخصُّ

صــات  ــرة للتخصُّ ــة العاب ــك أضحــت املقارب ــدة. وبذل ــٍة جدي ــاًم مــن الحصــول عــى معرف ــن حت ــي متكِّ الت

عامــًة بــارزًة للسوســيولوجيا التاريخيــة املعــارصة.

   السوسيولوجيا التاريخية املقارنة املعاصرة:

ــاري  ــه اليس ــمِّ للتوجُّ ــدور امله ــود إىل ال ــارصة يع ــة املع ــة املقارن ــيولوجيا التاريخي ر السوس ــوُّ إن تط

لبارنغتــون مــور Barrington Moore  )1913-2005( الــذي عمــل خبــرًا يف التاريــخ الــرويس الحديــث 

يف جامعــة هارفــارد، ولــه العديــد مــن الكتابــات مــن أهمهــا: األصــول االجتامعيــة للدميقراطيــة 

م  ــدَّ ــذي ق ــة )Democracy, 1967-1966 The social Origins of Dictatorship and(، ال والديكتاتوري

ــات املتحــدة  ــرتا والوالي ــة يف كلٍّ مــن إنجل ــاٍت واســعٍة لألحــداث التاريخي ــاًء عــى مقارن ــه بن ــه تحليات في

وفرنســا وأملانيــا وروســيا واليابــان والصــن عــر قــرون. وقــد ركَّــز مــور  اهتامماتــه األولويــة عــى طبيعــة 

العنــف والصدامــات التــي تتشــكَّل مــن خالهــا الــدول الوطنيــة، بحيــث إن الجهــات الفاعلــة الرئيســة يف 

ــة وطبقــة الفاحــن ثــم جامعــات مالــي األرض. هــذه الراعــات هــي كلٌّ مــن الرجوازي

ــز مــور بــن ثاثــة مســاراٍت تاريخيــة تقودنــا إىل املجتمــع الحديــث:  ومــن خــال هــذه التحليــات، ميَّ

أول هــذه املســارات هــو الثــورة الرجوازيــة )حالــة إنجلــرتا، وفرنســا، والواليــات املتحــدة(، واملســار الثــاين 

ــورة الفاحــن )يف  ــث هــذه املســارات هــي ث ــان(، وثال ــن بروســيا والياب ــورة املحافظــة )يف كلٍّ م هــو الث

روســيا والصــن(. وقــد أشــار مــور إىل أن امتيــازات هــذه الثــورات ونتائجهــا دفعــت إىل املزيــد مــن التطــوُّر 

ــورة الفرنســية  ــة يف القــرن الســابع عــر، والث ــورة اإلنجليزي ــة )الث ــدان يف اتجــاه الدميقراطي يف هــذه البل

ســنة 1789، والحــرب األهليــة يف أمريــكا مــا بــن ســنتي 1860 و1866(، أو الفاشــية )الثــورة »مــن فــوق« 

يف أملانيــا واليابــان(، أو الديكتاتوريــة الشــيوعية )ثــورة »الفاحــن« يف روســيا ســنة 1917، والصــن مــا بــن 

ــرًا  ــن مل يشــاركوا كث ــن الذي ــون مــور كان مــن الباحث ســنتي 1948- 1949(. وعــى الرغــم مــن أن بارنغت

يف الحيــاة األكادمييــة، فــإن أعاملــه أصبحــت مصــدًرا ملهــاًم للجيــل الــذي تــاه مــن الباحثــن. ومــن أبــرز 

ى  ــمَّ ــا يُس ــان م ــدا ســكوكبول  T. Skocpol، وهــام ميثِّ ــي Charles Tilly وتي ــارلز تي ــن ش ــه كلٌّ م طلبت

بـ«السوســيولوجيا التاريخيــة الجديــدة«.
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نــرت ســكوكبول )*1947- الباحثــة األمريكيــة يف العلــوم السياســية والسوســيولوجيا - أشــهر أعاملهــا 

ــة  ــورة االجتامعي ــه الث ــن خال ــم م ــذي تَفه ــون بـــ States and Social Revolutions in 1979، ال املعن

كآليــة رسيعــة لتغــرُّ املجتمــع والبنيــة الطبقيــة، مصحوبــة بتمــرد طبقــيٍّ مــن األســفل )1979: 33(. وتقــرُّ 

دة التــي تشــكِّلها مجموعــٌة مــن الظــروف  ــورة نشــأت كنتيجــة غــر مقصــودة للنزاعــات املتعــدِّ ــأن الث ب

ــورة  ــي: الث دة وه ــدَّ ــاالٍت مح ــاث ح ــى ث ــل ع ــذا العم ــز يف ه ــة. وتركِّ ــة والدولي ــة واالقتصادي االجتامعي

الفرنســية 1789، والثــورة الروســية 1917، ثــم الثــورة الصينيــة 1949، التــي كانــت مســبوقًة بحــرٍب أهليــة. 

وعــى الرغــم مــن االختــاف الكبــر بــن هــذه الثــورات، فإنــه - حســب املؤلفــة - هنــاك ميــزات مشــرتكة 

ــر  ــة غ ــا الحاكم ــون بنيته ــي تك ــرى، والت ــٍة أو بأخ ــة بطريق ــدان املحروم ــدث يف البل ــورة تح ــا. فالث بينه

ــة للتحديــات القامئــة. ال ــا، وتفشــل يف االســتجابة الفعَّ متســقة داخليًّ

تجــادل ســكوكبول بــأن هــذه البلــدان الثاثــة متيَّــزت بضعــف قطاعهــا الزراعــي، إىل جانــب عــدم قدرتهــا 

عــى االنتقــال إىل زراعــٍة أكــر إنتاجيــًة. ويف الحــاالت الثــاث، كانــت هنــاك متــرداٌت واســعة النطــاق مــن 

ــة  ــه مواجه ــم كان علي ــة إىل أن النظــام القدي ــن الفاحــن. باإلضاف ــا وبالخصــوص ب ــات الدني ــل الطبق ِقب

ــع بقــوٍة اقتصاديــة وعســكرية أكــر، وواجهــت  التغــرات املفاجئــة يف الــدول املجــاورة التــي كانــت تتمتَّ

البلــدان الثاثــة سلســلًة مــن الهزائــم العســكرية بفــرتة قصــرة قبــل ثوراتهــا. بحيــث أعطــت ســكوكبول 

ــكار  ــا عــن األف ــة، مــام أدى إىل انزياحه ــدول، والظــروف الدولي ــن ال ــة ب ــات املتبادل ــرًة للعاق ــًة كب أهمي

املتعلِّقــة بســرورة الثــورة التــي صاغهــا أســتاذها بارينغتــون مــور، مــام ســاهم حتــاًم يف تطويــر املســاهمة 

.)Skocpol 1985 :يف إغنــاء السوســيولوجيا املقارنــة )انظــر أيًضــا

إىل جانــب ســكوكبول، كان تشــارلز تيــي )2008-1929( مــن أبــرز تامــذة مــور، وقــد كتــب تيــي أكــر 

مــن خمســن كتابـًـا يف مســرته األكادمييــة التــي كانــت تتــوزع عــى ثاثــة مجــاالٍت ذات صلــة، مــن بينهــا 

ــه(،  ــة األســد مــن أعامل ــة واالحتجاجــات والســلوك العنيــف )حصَّ ــل الحــركات االجتامعي اهتاممــه بتحلي

ــا لنظــراٍت تاريخيــة مقارنــة. ويف  إىل جانــب تطويــره لنظريــة السوســيولوجيا التاريخيــة، وكان أيًضــا مؤلًف

بدايــة حياتــه املهنيــة، نــر كتابًــا بعنــوان: Vendée( 1973,1964(، الــذي تطــرق فيــه للتمــرُّد يف ســاحل 

غــرب فرنســا ســنة 1793، والــذي فُــرس عــى أنــه محاولــٌة ميئــوس منهــا مــن طــرف فئــة قرويــة عريضــة 

ث تيــي - مثــل مــور  وســكوكبول - عــن مشــاكل الثــورات )1978(.  إلفشــال الثــورة الحريــة. فقــد تحــدَّ

وبالنســبة إليــه، فــإن الفعــل القــرسي الجامعــي ناتــٌج عــن دمــٍج بــن أربعــة عوامــل مــن بينهــا: اهتاممــات 

ــي  ــة الت ــة املــوارد والفــرص الجامعي دة، وتعبئ ــة محــدَّ ــة تنظيمي ــق بني مجموعــة مشــرتكة، واالنتظــام وف

دة جاهــزة لاســتغال. ترتبــط مبجموعــة ظرفيــة محــدَّ



للبحــوث والدراســــاتمركز نهوض للدراسات والنشر

19

تتميَّــز أعــامل تيــي بأنهــا ذات طبيعــة مركَّبــة، وبنيــات كبــرة، وســرورات واســعة، ومقارنــات عريضــة 

ــة، وخاصــًة  ــم األحــداث الكــرى يف حقــل السوســيولوجيا املقارن ــا يف تقيي ــد هدفه ــي يتجسَّ )1984(، والت

يف عمــل Coercion, Capital and( European States, AD 990-1990 )1995(، الــذي تســاءل فيــه 

عــن كيفيــة تشــكيل الــدول واالقتصــادات الحديثــة يف أوروبــا منــذ الفــرتة املبكِّــرة مــن العصــور الوســطى. 

ــتن  ــل والرس ــون ومانوي ــري أندرس ــل ب ــية - مث ــف املاركس ــون املواق ــن ميثِّل ــن الذي ــس املؤلِّف ــى عك وع

)Perry Anderson 1979, Immanuel Wallerstein 1974, 1980, 1989( - والذيــن يؤكِّــدون مــن جانٍب 

واحــٍد عــى أهميــة الســرورات االقتصاديــة، فــإن تيــي رأى عامــًا رئيًســا ثانيًــا يف مجــال تشــكيل الســلطة 

العســكرية وتركُّزهــا.

ــة  ــيولوجيا التاريخي ــل السوس ــم يف حق ــر مه ــث آخ ــاك باح ــي، هن ــكوكبول وتي ــن س ــب كلٍّ م إىل جان

ــف العمــل املهــم املكــوَّن مــن مجلديــن  الجديــدة، وهــو ميشــيل مــان Michael Mann  ))* 1942 مؤلِّ

)The Sources of Social Power 1986, 1993(، الــذي ركَّــز فيــه عــى التطــوُّر يف مجــال الســلطة 

االجتامعيــة وتكويناتهــا. إىل جانــب هــذا، نــر ســنة 2005 عمــًا معنونـًـا بـ«الجانــب املظلــم للدميقراطية«، 

الــذي كرســُه لقضيــة اإلبــادة الجامعيــة. فقــد رأى ميشــيل مــان أن الســلطة االجتامعيــة تُخلــق مــن أربعــة 

ــة والعســكرية  ــة واالقتصادي ــا IEMP، وهــي: الســلطة األيديولوجي ى منوذًج عنــارص أساســية، التــي تُســمَّ

والسياســية. وميكــن تلخيــص القــوة السياســية والعســكرية يف إطــار مفهــوم الســلطة الجيو-سياســية. 

تتبَّــع ميشــيل مــان تطــوُّر الســلطة االجتامعيــة عــى نحــٍو محــدٍد مــن مرحلــة بــاد مــا بــن النهريــن )أي 

5000 ســنة قبــل امليــاد( إىل بدايــة الرأســاملية الدوليــة يف شــامل غــرب أوروبــا يف القرنــن الســابع عــر 

والثامــن عــر، مــن خــال ماحظتــه ألنــواٍع مختلفــة مــن الســلطات يف ســياقاٍت تاريخيــة مختلفــة. ووفًقــا 

مليشــيل مــان، فقــد تــمَّ تكويــن نوعــن مــن الســلطات عــى مــدار التاريــخ: الســلطة األوىل كانــت تتجــىَّ 

يف اإلمراطوريــات مــع هيمنــة القــوة العســكرية - اإلمراطوريــات املهيمنــة )مثــال عــى ذلــك اإلمراطوريــة 

ديــن للســلطة  الرومانيــة(. أمــا الســلطة الثانيــة، فقــد كانــت تتجــىَّ يف الحضــارات التــي تضــمُّ ممثلــن متعدِّ

دة الســلطات(، وال تعمــل يف املجــال الســيايس والعســكري فقــط، بــل يف املجــال  )حضــارة - فاعــل-  متعــدِّ

االقتصــادي واأليديولوجــي أيًضــا )املدينة-الدولــة يف اليونــان القدميــة مثــًا(.

يف حــن تتجــه اإلمراطوريــات القامئــة عــى موقــعٍ مهيمــٍن للســلطة العســكرية إىل االنهيــار والامركزيــة، 

ــه نحــو مركزيــٍة أكــر. فقــد نتــج عــن  ديــن للســلطة وتتوجَّ ــن فاعلــن متعدِّ تتطــور الحضــارات التــي تتضمَّ

ظــروٍف تاريخيــة - بحســب تصــور ميشــيل مــان - تحــول تدريجــيٌّ يف مركــز الســلطة الشــاملية الغربيــة 
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مــن بــاد مــا بــن النهريــن ومــر، مــروًرا باليونــان ورومــا نحــو أوروبــا الغربيــة التــي أصبحــت يف القــرن 

ــة  ــع، والدول ــع أنظمــة مؤسســية: االقتصــاد الرأســاميل، والتصني ــَق بأرب الثامــن عــر مرتبطــًة بشــكٍل أوث

دة الجنســيات )1986: 471(. وبفضــل هــذا أصبحــت شــكًا  الوطنيــة، وحضــارة سياســية دبلوماســية متعــدِّ

ديــن للســلطة.  مــن الحضــارة مــع فاعلــن متعدِّ

ــكَّلت  ــي تش ــي، الت ــام العامل ــة النظ ــو نظري ــة ه ــيولوجيا التاريخي ــر يف السوس ــي اآلخ ــوم الرتكيب واملفه

ى بالسوســيولوجيا التاريخيــة، أي تحليــل النظــام العاملــي، وممثِّلــه الرئيــس إمانويــل  خــارج الحقــل املســمَّ

ولورســتن )Immanuel Wallerstein *1930(، وقــد طـُـوِّر بشــكٍل أســايسٍّ انطاقـًـا مــن مصدريــن ملهمــن: 

األول هــو املاركســية الجديــدة بنظرياتهــا حــول التبعيــة )نظريــة التبعيــة( التــي نشــأت مــع  ولورســتن، 

واملصــدر الثــاين هــو مفهــوم العلــم التاريخــي مــع فرنانــد بروديــل.

ــط  ــٌل برواب ــٌط متص ــيٌّ مرتاب ــاٌم إقليم ــه نظ ــي بأن ــام العامل ــتن )1989-1980-1974( النظ ــز ولورس ميَّ

اقتصاديــة، والــذي يتميَّــز بالامســاواة واالســتغال، ويرتبــط بشــكٍل أســايسٍّ بالتبــادل االقتصــادي - البلــدان 

ة بالنــواة، والبلــدان الفقــرة غــر املتطــورة تقــع بالهوامــش. ليحلِّــل ولورســتن يف  مــة املســامَّ الغنيــة واملتقدِّ

هــذا الســياق كيفيــة تطــوُّر هــذا النظــام عــى مراحــل دوريــة مــن القــرن الخامــس عــر حتــى الوقــت 

الحــايل، حيــث تتنــاوب فــرتات النمــو مــع فــرتات الكســاد االقتصــادي. نُوِقــش مفهــوم ولورســتن بشــكٍل 

نقــديٍّ مــن طــرف مجموعــٍة مــن املؤلفــن )مــن بينهــم ســكوكبول(، ومنــذ التســعينيات مــن القــرن املــايض 

اعتُــر مــن ضمــن النظريــات املعــارصة للعوملــة.

 Comparative يُطلــق عــى فــرٍع مهــمٍّ يف السوســيولوجيا التاريخيــة: التحليــل الحضــاري املقــارن

  )Shmuel Noah Eisenstadt, 1923-2000( الــذي ميثِّلــه شــميل نــوح إسينســتاد ،Civilizational Analysis

وباحثــون آخــرون منهــم جاغوســال كروجــي )Jaroslav Krejci 2002(، الــذي ركَّــز عــى األمــد الطويــل 

 ،  Arnold J.Toynbee لتطــوُّر الحضــارات، مســتوحاة مــن أعــامل املــؤرخ الريطــاين أرنولــد توينبــي

وانشــغل الباحــث جوهــان بــال أرناســون  )Jóhann Páll Árnason( )2005-2003( بدراســة العاقــة بــن 

ــث. تطــوُّر الحضــارة والتحدي

والعابــر  الرتكيبــي  بطابعــه  معروفًــا  السوســـــيولوجي   Eisenstadt إيسينســتاد  عمــل  يَُعــدُّ 

ــم  ــن أهــ ــن ب ــونز. وم ــوت بارســــ ــة لتالك ــة البنيويــــ ــة بالوظيفي ــًرا يف البداي ــات، متأث ص للتخصُّ

ــة واســعة مــن  ــه مــع فئ ــذي تعامــل في ــاب )The Political System of Empires 1963( ال ــه كت أعامل

املجتمعــات املا-قبــل صناعيــة، ال ســيام تلــك التــي ُوصفــت بأنهــا »إمراطوريــات بروقراطيــة تاريخيــة«. 
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ــة الوظيفيــة، وأصبحــت نقطــة تفكــره  ــه، انحــرف إيسينســتاد عــن البنيوي ــة الثانيــة مــن بحث ويف املرحل

ــاين  ــوف األمل ــن الفيلس ــتعار م ــوري Achsenzeit(  Axial Age( املس ــر املح ــح الع ــى مصطل ــز ع ترتكَّ

كارل جاســبر Karl Jaspers، والــذي يعنــي الفــرتة مــن القــرن الثامــن قبــل امليــاد إىل القــرن الثــاين قبــل 

امليــاد، التــي ظهــر فيهــا فكــر ثــوريٌّ جديــد: فلســفة أفاطــون يف الغــرب وأنبيــاء ارسائيــل، والتــي تِبعتهــا 

املســيحية، والزرادشــية يف بــاد فــارس، والبوذيــة يف الهنــد، والكنفوشيوســية والطاويــة يف الصــن. فبالنســبة 

ــة  إىل إيسينســتاد، فــإن هــذه هــي نقطــة االنطــاق مــن أجــل إعــادة تقييــم مســألة األخــاق االقتصادي

ــتاد  ــوري Axial Age إليسينس ــر املح ــمح الع ــث يس ــر. بحي ــس في ــا ماك ــي تناوله ــامل الت ــات الع لديان

بإجــراء تحليــٍل منهجــيٍّ مقــارٍن إلمكانيــة تغير حضــاراٍت مختلفــة  )D(،C ،B ،A 1992 ، 1987 ، 1986، ويف 

.)2007 ،B ، 2006a ، 2003 ، 2000( دة الوقــت نفســه يفتــح الطريــَق أمــام تطويــر مفهــوم الحداثــة املتعــدِّ

دة يتناقــض مــع املفاهيــم الشــمولية واملفاهيــم الســائدة التــي تــرى أن الحداثة  فمفهــوم الحداثــة املتعــدِّ

ــل إيسينســتاد يف هــذه املناقشــات التــي  ميكــن أن تتخــذ شــكًا واحــًدا )غربيًّــا(، ومــن هــذا املنظــور تدخَّ

  Huntington 2006 ,1992( وحــول كتــاب هنتنغتــون(  Fukuyamaدارت حــول نهايــة التاريــخ لفوكويامــا

حــول صــدام الحضــارات وإعــادة تشــكيل النظــام العاملــي )1996(. بحيــث انتقــد ســذاجة  فوكويامــا مــن 

ــا هينتنغتــون الــذي  خــال ربطــه التحديــث بالتغريــب modernization with Westernization، وأيًض

رأى الحضــارات كيانــاٍت أصليــة معطــاة.

يعتقــد إيسينســتاد أن األمنــاط الغربيــة للحداثــة ال متثِّــل حداثــًة »أصليــة« منفــردة، عــى الرغــم مــن 

أنهــا تلعــب دوًرا مهــامًّ بكونهــا ســابقًة تاريخيًّــا وتظــلُّ نقطــًة مرجعية أساســية لآلخريــن. إال أن إيسينســتاد 

دًة، تنافــس الحداثــة بأمنــاٍط موجهــة، تكــون فيهــا متصلــًة مــع  يــرى أنــه يف عــامل اليــوم نجــد مظاهــَر متعــدِّ

ثقافــاٍت وحضــاراٍت محوريــة وغــر محوريــة.

دة  د مشــاريَع كبــرًة وطموحــًة وذات طبيعــٍة متعــدِّ فالسوســويولوجيا التاريخيــة الســائدة تحــدِّ

ــو  ــة نح ــتاد(، املوجه ــن، وإيسينس ــان، وفالرستس ــيل م ــي، وميش ــارلز تي ــكوكبول، وتش ــات )س ص التخصُّ

تحليــٍل مقــارن واســع النطــاق يتبــع املنظــورات العامليــة عــى فــرتاٍت زمنيــة طويلــة. إالَّ أن الحقــل بأكملــه 

 Buhel 2003,ال يُســتنزف مــن ِقبــل هــذه املشــاريع. فهنــاك أيًضــا عــدد مــن مجــاالت البحــث املحــددة

Delanty 2003, schutzeichel 2004, subrt 2007(، مبــا يف ذلــك مشــكات العقليــات الجامعية والعادات 

ــة  ــيولوجيا التاريخي ــة. فالسوس ــات الثقافي ــي والصدم ــي التاريخ ــة والوع ــرة الجامعي ــيس والذاك واألحاس

ــة، ويــرتاوح  ــة، ولــه عــدد مــن النظريــات الخاصَّ ع يبــذل جهــًدا يف تطويــر النظريــة العامَّ اليــوم مجــاٌل متنــوِّ
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صــة، ويطــوِّر البحــث عــى املســتوى التجريبــي أيًضــا. مــام يشــر إىل أن السوســيولوجيا  يف اتجاهــاٍت متخصِّ

ــا، بــل عــى العكــس مــن ذلــك؛ ألن حجــم الحــوار الحــايل بــن الفرعــن يتطــوَّر  والتاريــخ مل ينفصــا متاًم

ويتكثَّــف بشــكٍل أكــر.
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