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 :املفكرون املؤسسون لعلم االجتماع:تابع للمحور األول

 (:1041-1331)عبد الرمحن ابن خلدون.1

،ولد يف تونس وشب  أبو زيد ويل الدين احلضرمي اإلشبيلي عبد الرمحن بن حممد ابن خلدونهو       
فيها وخترج من جامعة الزيتونة،وقد ويل الكتابة والوساطة بني امللوك يف بالد املغرب واألندلس، مث انتقل 

مث انقطع منها إىل التدريس ووضع مؤلفاته اليت كان إىل مصر حيث قلده السلطان برقوق قضاء املالكية،
وديوان املبتدأ واخلرب يف أيام العرب والعجم والرببر العرب :"هلا ذيوع يف الفكر العاملي السيما كتابه

وقد رتبه على ،"بتاريخ ابن خلدون" هذا الكتاب املعروف" ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكرب
واليت حتدث فيها عن فضل علم التاريخ وحتقيق  املقدمة اليت شغلت ثلث هذا الكتابمقدمة وثالثة كتب،

والفالسفة األوربيون يف القرن التاسع عشر بأمهية هذه املقدمة، والكتاب  مذاهبه، وقد اعترف له العلماء
األول يف العمران والثاين يف أخبار العرب وأجياهلم ودوهلم منذ بدء اخلليقة إىل القرن التاسع والثالث عن 

 .الرببر وأخبارهم

املعارف والتخصصات، وقد كان ابن خلدون شخصية عبقرية فذة ، فكان عاملا موسوعيا متعدد         
ن فقهاء املذهب املالكي، وله موهو إمام ومطور يف علم التاريخ، كما كان أحد علماء احلديث، و

إسهامات يف التجديد بأسلوب الكتابة، ويعد املؤسس األول لعلم االجتماع حيث تدل مقدمته الشهرية 
حياة ابن خلدون موثقة بشكل على ذلك،واعترب أحد أعظم فالسفة العصور الوسطى،وحلسن احلظ فإن 

 ".التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا: " كبري نسبيا، حيث كتب بنفسه سريته الذاتية املسماة

، فقد اكتشف هذا لعلم االجتماعخلدون املقدمات األوىل واألساسية وقد شكلت جتربة ابن        
ضرورة وجود علم خاص باالجتماع اإلنساين يسمى العامل العريب املسلم يف القرن الرابع عشر امليالدي، 

 .بعلم العمران البشري
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واعلم أن الكالم يف هذا « :كان ابن خلدون على وعي تام بأنه يقيم علما جديدا حيث يقول      
وكأنه علم مستنبط النشأة، ولعمري مل ...الغرض مستحدث الصنعة، غريب النزعة، غزير الفائدة

 املقدمة. » اه ألحد من اخلليقةأقف على الكالم يف منح

وإذا كان ابن خلدون ال ينكر على من سبقوه أخذهم ببعض جوانب هذا العلم ومواضيعه إال أنه       
وهذا الفن الذي الح لنا النظر « :، يقول يف ذلكصاحب نشأة هذا العلم كنظام معريف جديد ومستقل

ما يذكره احلكماء والعلماء يف إثبات النبوة  مثل...فيه ، جند منه مسائل جتري بالعرض ألهل العوم
وكذلك أيضا يقع إلينا ...،من أن البشر متعاونون يف وجودهم ،فيحتاجون فيه إىل احلاكم والوازع

 .املقدمة » ...القليل من مسائله يف كلمات متفرقة حلكماء اخلليقة، لكنهم مل يستوفوه

 :خلدون تكوين اجملتمع إىل ثالث عوامل رئيسية وهي وقد رد ابن

يرى ابن خلدون أن اإلنسان مدين بطبعه حبيث ال يستطيع   إذ: الضرورة االقتصادية أو املعاشية(1    
غري قادر أن حيقق االكتفاء الذايت لنفسه، وعلى هذا  أن يعيش منفردا بعيدا عن بين جنسه، والفرد الواحد

دفعه إىل التعاون واالشتراك يف حياة اجلماعة، ومن مث ينشأ التضامن الذي يعد من فالضرورة هي اليت ت
 بالضرورة االقتصادية أو املعاشيةهي مانسميها أقوى الدعائم اليت يقوم عليها اجملتمع، وهذه الضرورة 

وته الذي ال اليت ال تتم إال بتعاون اإلنسان مع أبناء جنسه، ألن الفرد الواحد ل يستطيع أن حيصل على ق
يتم له إال بعمليات خمتلفة من حرث وحصاد ودرس وطحن وعجن وطبخ وهذا أيضا يتطلب أيادي 

 ...متعددة وأدوات كثرية اليت البد هلا من صناع وما إىل ذلك

من خالل الصراع القائم بني اإلنسان وبني احليوانات املفترسة، مما وذلك  :الضرورة الدفاعية (2     
إىل االجتماع والتعاون لالحتماء والقضاء على العدو املشترك ألن الفرد الواحد ال ميكنه أن  أدى به

وينجو من خطر احليوانات الوحشية اليت هي أقوى منه جسما، والدفاع نفسه  يدافع عن نفسه منفردا
م ذلك إىل حيتاج إىل صنع أسلحة وآالت، وهذا يسلمنا إىل الصراع القائم بني الناس أنفسهم، فيضطره

 .االنضمام واالجتماع مع بعضهم لدفع هذا اخلطر املشترك



4 
 

نسان غريزة فطرية أو شعور تلقائي يدفعه إىل حيث توجد يف اإل :الضرورة الفطرية الغرزية( 3     
حتقيق فكرة التجمع واالستئناس بأخيه اإلنسان الذي يشاركه يف السراء والضراء للمحافظة على النوع 
البشري الذي أراد اهلل أن يستخلفه يف األرض ويعمر به العامل وإبعاد كل مظاهر اهلالك واالنقراض عن 

 .إلنسان حياة بدون أبناء جنسههذا النوع، ومن مث ال تسقيم ل

فاجملتمع . اجملتمع البدوي واجملتمع احلضري:هذا ويقسم ابن خلدون اجملتمع البشري إىل قسمني     
البدوي أسبق من اجملتمع احلضري، ألن اإلنسانية تسري يف خط مستقيم حنو التقدم والتحضر، واإلنسان 

ت احلياة ووسائل العيش بيد أنه ما يلبث أن حيصل يف بداية حياته يسعى من أجل احلصول على ضروريا
، ومن مث إىل حياة الترف فيعمر وينشيء مدنا وينتقل من البادية إىل عليها حىت يطمح إىل الكمايل منها

حيث كلما توفرت للبدوي اإلمكانات املادية واملعنوية  املدينة، وهذا ما نالحظه يف كل زمان ومكان،
املدينة اليت جيد فيها كل مطالبه، ومن مث تصبح غاية البدو هي السعي من أجل جتده يغادر البادية إىل 

الوصول إىل املدينة، وأما حياة احلضر اليت هي أحسن حياة بالنسبة للبدو فإهنم يعتربوهنا هدفا يسعون من 
ازل وأما احلضر فإهنم يعملون جاهدين من أجل حياة أفضل فإهنم يتفننون يف بناء املن. أجل حتقيقه

والقصور الفخمة وتأثيثها باألثاث الفاخر والتفنن يف الصنائع والعلوم كما يتسابقون على تنمية ثرواهتم 
مبختلف الطرق والوسائل قصد احلصول على املتعة والعيش الرغد، وهكذا يتطور اإلنسان من حالة 

 .ادينالبداوة وعيش ضنك إىل حياة احلضارة وإحراز التقدم يف خمتلف يف مجيع املي

 :August Comte(1971-1189)أوجست كونت.1

بكل تعقيداته  علم يدرس اجملتمع،نادى بضرورة قيام  عامل اجتماع وفيلسوف اجتماعي فرنسي      
، مث حول هذا إىل الفريزياء االجتماعيةاسم  -ملا كان للعلوم الطبيعية من مكانة-أطلق عليه يف البداية 

(La Sociologie) واليت أصبحت باألجنليزية ،(Sociology ) وقم حنت هذا املصطلح من ،
يونانية (  Logos)التينية معناها اجلماعة ، وكلمة  (Societas)اللغتني الالتينية واليونانية،فكلمة 

األمر الذي دفع الكثري . إلجتماعمعناها العلم، وهبذا يصبح املعىن علم اجلماعة أو علم احملتمع أو علم ا
 .األكادميي مؤسس علم االجتماع املنظور إىل اعتبار كونت من من الباحثني
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هو الدراسة العلمية للسلوك االجتماعي لألفراد، واألسايب اليت ينتظم هبا اجملتمع باتباع : وعلم االجتماع
قرن التاسع عشر ، ويهتم خطوات املنهج العلمي، وهو توجه أكادميي جديد نسبيا تطور يف أوائل ال

فعلم االجتماع يهتم بسلوكاتنا كائنات اجتماعية ، ويهتم أيضا بدراسة . بالقواعد والعمليات االجتماعية
 مصطلح علمويعد أوجست كونت هو أول من وضع .الظواهر اجلتماعية املتعلقة باجلماعات البشرية

 .م1134عام ( (Sociologyاإلجتماع 

وقد بدأ كونت بانتقاد أسلوب معاصرية يف اإلصالح االجتماعي خاصة بعد الثورة الفرنسية،        
على أسس جديدة ،حيث وجد أسلوبني من التفكري متناقضني،األول وضعي ودعا إلعادة بناء اجملتمع 

إلنسان، وهذا ما يؤدي يهتم بالظواهر الكونية، البيولوجية والطبيعية، والثاين ميتافيزيقي يهتم باجملتمع وا
 .إىل حالة من الفوضى العقلية مث جمتمعية بفساد األخالق والسلوك

 :واحلل يف رأيه يرتكز على أربع أسس         

 (.امليتافيزيقي والوضعي)ضرورة إجياد صورة توافية أو املزج بني أسلويب التفكري .1

 .ضرورة تعميم استخدام هذا املزج  .2

أن يسود مبدأ وحدة املعرفة العضوية بتعميم املنهج الوضعيالصاحل لكل الدراسات الكونية ، ضرورة .3
، مما يترتب على ذلك من صعاب خاصة وأن عدم قدرة املزج بني املتناقضنيلكن سرعان ما تيقن من 

 .املعرفة السابقة تتضمن الكثري من احلقائق املنطقية اليت ال ميكن إلغاؤها

 :ج الوضعي يف الدراسة وجتنب مظاهر التفكري امليتافيزيقي، ويكون ذلك بتوفر شرطنياعتماد املنه.4

 .فهم الظواهر االجتماعية على أساس علمي وضعي بكشف القوانني اليت حتكمها.أ

ترك فرصة التعرف على هذه القوانني لفهم أعمق ملختلف الظواهر اإلنسانية ، ويكون ذلك بوجود .ب
 .ء على الفوضى العلميةعلم جديد مهمته القضا
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قانون املراحل "أطلق عليها :وقد تصور كونت أن اجملتمعات اإلنسانية متر مبراحل حتمية ثالث     
،واعترب كونت الفكر وكيف يفسر الناس ما حييط هبم من ظواهر "قانون احلاالت الثالث"أو " الثالث

ول اجملتمع من حالة إىل أخرى ، فالفكر أوال أساسا لتنيف مراحله، مبعىن أن التغري يف الفكر يؤدي إىل حت
 .مث الوجود

وهي مرحلة مرت  :الـأسطورية  الالهوتية أو الدينية أو املرحلة .1:أما املراحل اليت قال هبا فهي    
نسانية يف طفولتها املبكرة تعتمد على تفسري الظواهر بإرجاعها ألسباب طبيعية خارقة أو قوى هبا اإل

كالغضب والصراع، : إرادة اآلهلة، حيث كانت تضفي الصفات اإلنسانية على اآلهلة خفية أو كذلك 
إخل،كأن تعتقد اجلماعة مثال أن السبب يف فيضان هنر ما يعود إىل إرادة اآلهلة ، فتكون ...والفرح

 االستجابة من النوع نفسه، وذلك مبحاولة إرضائها بالقرابني، وقد مرت هذه املرحلة اللالهوتية كما
 .الطوطمية،تعدد اآلهلة،ووحدانية اإلله:يرى كونت بدورها بثالث مراحل

حسب كونت طريقة يف التفكري ترتكز على فروض وامليتافيزيقا :املرحلة الفلسفية أو امليتافيزيقية .1
تفسري جديد جمردة لتفسري خمتلف الظواهر،وقد اعتربها مرحلة انتقالية متكن اإلنسان من خالهلا بتصور 

اهر، فبدل أن تفسر الظاهر حسب القوى الغيبية ، أصبحت التغريات اجملتمعية بالرجوع إىل طبيعة للظو
األشياء، وبذلك حلت الطبيعة حمل اإلله يف حتليل الظواهر، ويرى كونت أن الفكر اليوناين هو من ميثل 

 .هذه املرحلة

،وتتمثل وهي مرحلة الكمال يف العلوم والتفسري  : (Positivism)  املرحلة الوضعية أو العلمية .3
يف حماولة اكتشاف القوانني املسرية للظواهر باستخدام املالحظة ، ألن املنهج الوضعي ال يركز يف السبب 
وإمنا يف كيفية حدوث الظاهرة ، ومتيزت هذه املرحلة باحنسار التفكري الفلسفي ليعوض باملالحظة 

فتقوم  ، وهذه املرحلة متثلها املعرفة األوروبية يف عصره،ملؤدية إىل نتائج يقينيةاملدعمة بالتجربة العلمية ا
 .على أساس الواقع كما هو موجود، وهبذا متثل املرحلة العلمية
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ويقابل هذه املراحل الثالث العقلية نظم وأمناط اجتماعية، فالالهوت يقابله شيوع النمط       
ماعية، أما امليتافيزيقا فترتبط باملرحلة التشريعية وظهو الدولة كوحدة اجتالعسكري، وسيادة األسرة 

 .فارتبطت باجملتمع الصناعي وبروز فكرة اإلنسانية كنظام عاملي

 :هذا ويقسم كونت علم االجتماع إىل قسمني 

الذي اعتاد فيه أفراد اجملتمع أن يعيشوا على التقليد ويقدسوا القدماء من  :علم االجتماع السكوين.1
اآلباء واألجداد زكل خمالفة للعادة يعتربوهنا بدع وضاللة ، ولذلك نراهم ال يقبلون أي جتديد فيبقى هذا 

 .اجملتمع ساكنا

 يصل إىل الكمال غري أنه اليتطور فيه اجملتمع ويتقدم باستمرار والذي  :علم االجتماع احلركي.1
   .املطلق، وهذا النوع يعمل دائما على جتديد عاداته وأفكاره
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 علم اجتماع املعرفة:احملور الثاين 

 :الطبيعة االجتماعية للمعرفة.1

إن نظرية املعرفة ليست فقط نظرية فلسفية ،وإمنا هي كذلك نظرية اجتماعية ،وإذا كانت املعرفة         
انقطاعا عن الواقع االجتماعي من بني األعمال احلضارية كلها، إال أن هذا تبدو للوهلة األوىل أهنا األكثر 

نها اجتماعية، وهي يف األساس بناء ال يعين أبدا أن املعرفة منعزلة عن الواقع االجتماعي،ألن املعرفة بطبيع
، وإمنا يف نطاق جمتمع معني اجتماعي،ونتاج لنشاط الناس االجتماعي ،وهو نشاط ال يتم يف عزلة 

 .بعالقات اجتماعية حمددة

إن املعرفة مسألة اجتماعية ،ال ميكن أن تنفصل عن الواقع االجتماعي، وال ميكنها أن تكتسب        
وتبىن إال يف اجملتمع الذي يعمل فيه األفراد متعاونني، يعتمدون بعضهم على بعض ،ويتبادلون خرباهتم، 

أن يبلغوها لو مل يكونوا أفرادا ويكتسبون معارفهم ،ويسامهون يف بناء املعرفة اجلديدة ،واليت ما كان هلم 
، ولو مل يتعلموا ما علمهم إياه جمتمعهم، ولو مل تكن حتت أيديهم الوسائل املادية ، يف جمتمع معني

 .واألساليب الفكرية اليت أنتجها جمتمعهم الكتساب املعرفة

طيع أن يبلغه أي عما يستوإذا كانت املعرفة اليت أقامها كثري من الناس على مر األجيال تزيد كثريا        
فرد ، فإن اجملتمع يقوم باختزان هذه املعرفة، مبختلف ألوان التسجيل، حىت ميكن أن تكون هذه املعرفة 
املتراكمة متاحة اجتماعيا، وعلى سبيل املثال فإن أحد ال يستطيع معرفة كل أرقام التليفون يف مدينته 

تستخدم بواسطة دليل التلفون، كذلك ال يستطيع فد الكبرية ،ولكن هذه املعرفة متاحة اجتماعيا، و
 .واحد معرفة كل األشياء اليت اكتشفها العلم ، لكن جمموع هذه املعرفة متاح اجتماعيا

إن إحدى الوظائف املباشرة للمعرفة أن جتول مفاهيم مبعثرة إىل شكل كلي، حمتفظة فيها بذلك         
للسلوك العلمي، وال ميكن فهم ماهية املعرفة دون كشف الذي ال ميكن نقله لآلخرين كأساس راسخ 

الطبيعة االجتماعية لنشاط الناس العملي،ألن جمرد نشر كشف علمي، أو تأليف كتاب يعد ظاهرة 
 .اجتماعية
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وهكذا ميكن النظر إىل املعرفة بوصفها واقعة اجتماعية ،مثل أي واقعة اجتماعية أخرى كاألعراف 
 .لدينية أو النظم السياسية، اليت ميكن دراستها كظاهرة اجتماعيةأو العادات ااالجتماعية 

 .نظرية املعرفة وعلم اجتماع املعرفة .1

املعرفة اإلنسانية وطبيعتها،  يف مباديء) ( Theory of Knowledge نظرية املعرفة تبحث      
كما تناقش األفكار .ومصدرها، وقيمتها وحدودها، ويف الصلة بني الذات املدركة واملوضوع املدَرك

 . املتعلقة بأشكال ومناهج املعرفة واحلقيقة ووسائل بلوغها

 :ويطلق لفظ املعرفة عند احملدثني على معنيني أساسيني       

 .الذي يتم به إدراك الظواهر املوضوعية، أي عملية اإلدراكالفعل العقلي  :األول      

 .العقلي الذي يتم به حصول صورة الشيء يف الذهن، أي حاصل عملية اإلدراكالفعل  :الثاين      

فهو مشتق من الكلمة اليونانية ( Epistemology) مصطلح اإلبستيمولوجياأما       
(Episteme)عرفة أو العلم ، ولفظ، اليت تعين امل(Logos)   الذي يعين النظرية أو الدراسة ، أي أن

، اليت (نظرية املعرفة العلمية)أو ( نظرية العلم)مصطلح اإلبستيمولوجيا حبكم أصله االشتقاقي يعين حرفيا
العلوم املختلفة، وفروضها ونتائجها، وهتدف إىل حتديد أصلها املنطقي  هتتم بالدراسة النقدية ملباديء

 .وقيمتها املوضوعية

الذي كان أول من   J.F.Ferrierفرير.ف.املصطلح إىل الفيلسوف االسكتلندي جويرجع هذا      
بني ، عندما ميز يف الفلسفة 1584عام  " سنن امليتافيزيقا:" يف كتابه" إبستيمولوجيا"استخدم لفظ 

 .مبحث الوجود األنطولوجي ومبحث املعرفة اإلبستيمولوجي

وإذا كان مصطلح اإليستيمولوجيا يطلق يف اللغة األجنليزية باملعىن نفسه على نظرية املعرفة بوجه عام،     
فإن اإلختالف بني املصطلحني يظهر يف اللغة الفرنسية، حيث يتم التمييز بني ما يطلق عليه 

« Téorie- de la Connaissance »  أي نظرية املعرفة ، وما يطلق عليه   
« Epistemology»  ،فعلى حني تطلق نظرية املعرفة على جمموع التأمالت اليت أي اإلبستيمولوجيا
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يف جوهرها دراسة نقدية للمعرفة العلمية  هتدف إىل حتديد قيمة معارفنا وحدودها، تعين اإلبستيمولوجيا
بغرض إبراز  اليت ترتكز عليها، والفروض اليت تنطلق منها، والنتائج اليت تنتهي إليها، من حيث املباديء

 .أصلها املنطقي ، وحتديد قيمتها املوضوعية

نظرية املعرفة جمرد البحث يف الصلة بني ذات عارفة وموضوع معروف، ألن هذه الذات ليست و      
 .إطار اجملتمع ختضع لشروط جمتمعية حني تدرك موضوعها وتدركه يف

 ولذلك كان من الضروري يف دراستنا لنظرية املعرفة أن نفسح اجملال للعلم لذي خيتص بدراسة     
  Sociology of) اجتماع املعرفةعلم املعرفة من حيث هي ظاهرة اجتماعية، وهو 

Knowledge ) الذي يدرس الطبيعة االجتماعية للمعرفة باعتبارها حقيقة رئيسية. 

 .مفهومه وموضوعه: علم اجتماع املعرفة.3

بأنه علم اجتماع املعرفة  (1891-1584)يعّرف عامل االجتماع الفرنسي جورج جورفيتش          
اليت ميكن قيامها بني األنواع املختلفة من املعرفة من جهة، واألطر االجتماعية  دراسة الترابطات « :

 .»  من جهة ثانية

عن حقيقة املعرفة هو البحث  موضوع علم اجتماع املعرفةمن خالل هذا التعريف يتبني أن          
ة بني العوامل قائمأو دراسة العالئق ال االجتماعية ،ومدى عالقتها بالبيئة االجتماعية اليت تظهر فيها،

 .،وأمناط احلياة االجتماعية والثقافية، وأقسام املعرفة املتعددةاخلارجية 

 سهامثة عالقة بني املعرفة وأساض أن يفتر موضوعهمن حيث  علم اجتماع املعرفةأي أن          
، وأن املهمة الرئيسية األنواع املختلفة من املعرفة إمنا ترتبط بسياقها االجتماعي ن، ويرى أاالجتماعي

 .عن ارتباط املعرفة بالواقع االجتماعيهلذا العلم تكمن يف الكشف 
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 :اجتماع املعرفةتطورات علم .0

 .االجتهادات العربية املبكرة يف علم اجتماع املعرفة.1

وقبل اخلوض يف التفسريات املختلفة هلذا العلم احلديث نسبيا، والذي ال تزال حدوده آخذة يف        
 التبلور ألنه ال يزال يف مهده ،البد من اإلشارة إىل بعض االجتهادات العربية املبكرة ، اليت كشفت عن
العالقة بني املعارف املتنوعة واجملتمعات املختلفة ، وحاولت تفسري املعرفة بالرجوع إىل إطارها 

 .االجتماعي

أحد كبار علماء الشريعة يف األندلس هو  (م1494-ه311ت)صاعد األندلسيوميكن اعتبار          
أول من وضع حجر األساس لعلم اجتماع املعرفة عندما حاول يف كتابه طبقات األمم تفسري العلوم 

 .والعارف بالرجوع إىل الواقع اإلقليمي واملوقع اجلغرايف

 :ىل صنفنيذهب صاعد الــأندلسي إىل أن األمم يف عنايتها بالعلوم ، ميكن أن تنقسم إ        

وهي األمم الناهبة اليت نشأت يف األقاليم املعتدلة، فظهرت منها ضروب : األمم اليت عنيت بالعلوم 
العلوم، وصدرت عنها فنون للمعارف، ومتيزت بدقة الصناعات ، ومجال الفنون، واعتدال اخللق، ومن 

 .ومصر واليونان واهلند:هذه األمم 

األقاليم غري املعتدلة ، فجمدت وم، وهي األمم اخلاملة، اليت نشأت يف األمم اليت مل تعن بالعل         
قرائحهم، وعدموا الفهم ورجاحة العقل، وغلب عليهم اجلهل والبالدة،وفشا فيهم اخلمول والغباوة، 
وصارت أمزجتهم باردة ، وأخالقهم فجة،فلم ينقل عنهم حكمة ،ومل يتميزوا بفن من الفنون ، أو علم 

 .من العلوم

وهكذا حاول صاعد األندلسي تصنيف األمم انطلقا من تفاوهتا يف العلوم والصناعات          
إىل منو املعارف عند بعض واملعارف، اليت ترجع يف رأيه إىل املوقع اجلغرايف والتأثري املناخي الذي يؤدي 

دقق يف تفسريه، ومل خيترب ، وهو وإن لكان مل يتعمق يف حتليله ، ومل ياألمم، واحنسارها عند البعض اآلخر
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صره متقدما يف إرجاعه منو املعارف واحنسارها إىل التأثري البيئي واجلغرايف، نتائجه، إال أنه كان بالنسبة لع
 .والذي أصبح حاليا من املسلمات األساسية يف علم اجتماع املعرفة والعلوم االجتماعية بصفة عامة

من هؤالء الذين ( م1131-ه833ت)الفيلسوف األندلسي ابن باجة  وميكن أيضا اعتبار        
حينما ربط ( تدبري املتوحد)حاولوا بطريقة ما تصوير العالقة بني البناء االجتماعي ونوع املعرفة،يف كتابه 

 .بني مراتب املعرفة، ومستويات اإلنسان، ونوع اجملتمع الذي يعيش فيه حبسب طبيعته

 :ثالث مراتب متدرجة للمعرفةبني  ومييز ابن باجة        

وهي املعرفة اليت ختضع لألهواء املتقلبة ، وهي مرتبة اإلنسان الذي يقوده هواه، وتسيطر :املرتبة األوىل
 .، وهي أدىن املراتب وتضم الرعايا يف جمتمع العبيدعليه انفعاالته، وال يستطيع التحرر من اآلراء اخلاطئة 

، ويتمكن من  يفكر تفكريا نظريا وهي مرتبة العلوم النظرية ،وهي مرتبة اإلنسان الذي :املرتبة الثانية
 .االستدالل العقلي ، وحيق له أن يكون عضوا يف جمتمع السعداء

وهي مرتبة احلدس العقلي، وهي أمسى مراتب اإلنسان الذي يتحقق لديه العقل يف أكمل  :املرتبة الثالثة
سه ، ويعرف األشياء من داخلها، ال من اخلارج، وفيها يتخلص اإلنسان صوره، عندما يدرك نفسه بنف

من جمتمع العبيد ليعيش يف جمتمع األحرار، وهي مرتبة اإلنسان املتوحد، الذي جيب عليه أن ميد يده إىل 
أمثاله يف مدينته، أو يف املدن األخرى،ليكّون معهم جمتمعا كامال من احلكماء ، ال حتصره حدود الزمان 

 .واملكان

وهكذا مييز ابن باجة يف تصوره بني خمتلف اجملتمعات تبعا للمعرفة السائدة يف كل جمتمع،         
فمجتمع العبيد تسود فيه املعرفة الومهية ، وجمتمع السعداء تغلب عليه املعرفة النظرية العقلية ، أما جمتمع 

 .ليت يبلغ فيها العقل كمالهاألحرارفهو جمتمع احلكماءالذين ميلكون املعرفة احلدسية ا

أيضا يف مقدمته الشهرية يف وضع حجر األساس  (م1041-ه141)ابن خلدونوقد أسهم         
وهو بصدد البحث يف األسباب اليت تقود املؤرخني إىل اخلطأ، فوجد أن السبب إلقامة علم االجتماع،

االجتماعية، والقواعد اليت ختضع هلا هذه األكرب يف أخطاء املؤرخني إمنا يعود إىل جهلهم بطبيعة النظم 
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النظم، ومن هنا كان البد من ختصيص علم مستقل بنفسه ،  خيتص بدراسة موضوع حمدد وهو العمران 
 .البشري واالجتماع اإلنساين

وقد خصص ابن خلدون مقدمته كلها لدراسة فروع هذا العلم اجلديد ليبني ما يعرض للبشر يف        
وال العمران يف امللك والكسب والعلو والصنائع، ويرى ابن خلدون أن اجملتمع اجتماعهم من أح

، وذهب إىل أن النظم االجتماعية تتغري من جمتمع إىل آخر، ضروري لإلنسان ، ألن اإلنسان مدين بطبعه
د وفق ما يتعرض له هذا اجملتمع من تضاريس جغرافية ، وعوامل مناخية ، وأحوال ثقافية ،تؤثر على الفر

 .واجملتمع يف النواحي اجلسمية والعقلية واخللقية

ويؤكد ابن خلدون على تالزم التقدم العمراين واحلضاري مع التقدم العلمي واملعريف، حني          
ذهب إىل أن العلوم إمنا تكثر يف اجملتمع احلضري، حيث يكثر العمران وتعظم احلضارة، وتفقد يف اجملتمع 

 .ران وتقل احلضارةالبدوي حيث ينقص العم

وهكذا، يربط ابن خلدون بني ازدهار املعارف وتقدم اجملتمع ، وبني احسار املعارف وختلف           
 .ال ميكن أن تنمو وتزدهر وتتطور إال يف جمتمع بلغ من الرقي حدا يسمح بذلكاجملتمع ،فاملعرفة 

وعلى الرغم من أن ابن خلدون كان عاملا يف الفكر االجتماعي ال يقل شأنا عن غريه من           
علماء االجتماع يف الغرب، إال أن فكره مل يكتب له االتصال واالستمرار يف تاريخ علم االجتماع 

 .األكادميي احلديث، الذي نشأ مستقال عن عمل املفكر العريب عبد الرمحن ابن خلدون

وبعد هذه اإلشارات السريعة إىل بعض مسامهات الفكر العريب القدمي يف جمال التفسري          
االجتماعي للمعرفة، نأيت اآلن إىل استعراض التصورات املختلفة لعلم اجتماع املعرفة يف عالقته بنظرية 

 .املعرفة يف الفكر الغريب احلديث

 وا علم اجتماع املعرفة بالدراسة جتماع يف الغرب قد تناولويف الواقع ،فإن مجيع مؤسسي علم اال         
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 .تطورات علم اجتماع املعرفة يف الفكر الغريب احلديث.1

-Condorcet()1903) بالفيلسوف واملفكر املوسوعي كوندرسيهوإذا بدأنا          
، يتصور التاريخ على أنه "مقال تارخيي يف تقدم العقل البشري":سنجده يف أشهر أعماله  ،(م1970

ومييز فيه بني عشر فترات مر هبا اجملتمع اإلنساين ، وهي تبدأ باإلنسان نتاج العقل اإلنساني
وهكذا، حىت يصل إىل الفترة العاشرة ،اليت مل تزل يف حيز ...،فاإلنسان الرعوي فاإلنسان الزراعيالصياد

 .املستقبل

تنبؤ باملستقبل، تصور كوندرسيه أن التاريخ البد له أن يتحول وحىت ميكن إقامة قوانني تسمح بال        
 .من تاريخ لألفراد ليصبح تارخيا للجموع اإلنسانية

ويؤكد كوندرسيه على وجود توافق تام بني الواقع االجتماعي والنسق املعريف الذي يتطابق          
، وتقدم اجملتمع ، كلها ال متثل إال معه، ويرى أن تقدم العقل البشري ،وتقدم املعرفة، وتقدم العلوم

حركة واحدة ، وال جمال عنده للشك يف صحة القول بأن املعرفة ظاهرة اجتماعية ، ألن األطر 
ة تقوم بكليتها على العقل ، الذي هو نفسه اجملتمع يف نظر كوندرسيه، وإن كان هذا مل مينعه االجتماعي

 .االجتماعي من إعطاء األولوية لتقدم املعرفة على التقدم

وقد أكد كوندرسيه القيمة العليا للرياضيات ،كما أكد على دور التربية ، شأنه يف ذلك شأن          
 .غريمهن فالسفة القرن الثامن عشر يف مجلتهم

فقد أكد على ضرورة دراسة  ،(م1914-1118) Saint Simonسان سيمونأما         
اجملتمع دراسة علمية خالصة ، وعارض مثالية كوندرسيه العقالنية، ورفض القول بأولوية املعرفة على 
اجملتمع ،وذهب إىل القول بأولوية املعرفة على اجملتمع، وذهب إىل القول بوجود توافق بني النظم 

 .ادية لإلنسان واجملتمعاالجتماعية واألفكار،وتساوي يف القدرة الروحية وامل
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سان سيمون أن اجلهد اجلماعي، الذي يتناوله علم االجتماع بالدراسة ،يتمثل يف إنتاج ويرى         
 .ا ، وأحكام القيمة مبختلف صورهااملعرفة مبختلف أنواعه

م العسكرية فالنظ. ويؤكد سان سيمون على العالقة بني أنظمة اجملتمع وأنواع املعرفة اليت تقابلها        
، اليت تعترب أن املعرة العلمية تقابلها بوجه خاص املعرفة الدينية ،بينما النظم الصناعية تقابلها املعرفة التقنية

ر التقابل والتداخل بني أنواع فرعا تابعا هلا، وتتحدد مهمة دراسة اجملتمع عند سان سيمونفي تتبع صو
سوى جوانب جزئية من هذه النظم املعروفة اآلن بأمناط  نتاج املادي واألنساق املعرفية اليت ليستاإل

 .البناء االجتماعي

والذي يعترب املؤسس ، (م1971-1189)Auguste Comteأوجست كونت أما       
احلقيقي للمذهب الوضعي ،فقد أعطى املعرفة سلطة تكوين اإلطارات االجتماعية، واعترب أن املعرفة 

 .العلمية هي أمسى أنواع املعارف

ويكشف تصور كونت عن ازدواجية يف تفكريه، فنجد من ناحية أن اهلدف الوحيد لعلم اجتماع        
املعرفة عنده هو تربير املذهب الوضعي، ومن ناحية أخرى ،فهناك توجه إىل القول بقدرة علم اجتماع 

 .املعرفة،الذي يطابق علم االجتماع عند كونت، على أن حيل حمل نظرية املعرفة

االستاتيكا اجلتماعية، أو نظرية النظام : وبعد أن قسم أوجست كونت علم االجتماع إىل قسمني        
االجتماعي، والديناميكا االجتماعية، أو نظرية التقدم االجتماعي، وأعلن كونت أن كل استاتيكا 

ديناميكا اجتماعية تتميز بصور خاصة من املعرفة املتضمنة يف النظام االجتماعي، كما تتميز كل 
 .اجتماعية بصور معرفية خاصة يتضمنها التقدم االجتماعي

وعلى الرغم من ارتباط املعرفة بالواقع االجتماعي عند كونت، إال أنه مل يترد يف التأكيد على         
وذلك حني يتجاوز اجملتمع انفصال املعرفة عن اإلطارات االجتماعية وسيطرهتا عليها ، وتوجيهها هلا،

 .الالهوتية واملرحلة امليتافيزيقية، ويصل إىل املرحلة الوضعية املرحلة
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أصحاهبا من وبعد أوجست كونت ظهرت أعمال مهمة يف ميدان علم اجتماع املعرفة، وكان          
علماء االجتماع الذين تأثروا بكونت، وظهروا يف بعض جوانب من أعماهلم وكأهنم من تلميذه، السيما 

 .ان ليفي برول، والذين ساروا على هنجهما من علماء االجتماع الفرنسينيأميل دوركامي ولوسي

فرغم اعترافه بفضل  ،Emile Durkheim(1181-1719)أميل دوركامي أما          
أوجست كونت يف تأسيس علم االجتماع الوضعي، إل أنه قد رفض أن يكون املذهب الوضعي أساسا 

خالفا  لعلم االجتماع املعريف، كما عزف عن البحث عن قانون عام للتطور االجتماعي للمعرفة،
 .لكونت الذي حاول حتديد القانون، الذي على أساسه يتم تطوير اجملتمع اإلنساين بوجه عام

وقد حاول دوركامي أن يبني أن األفكار األساسية يف العقل، واملقوالت اجلوهرية يف الفكر ،هي          
يت على قالبها تشيد املقوالت من نتاج عوامل اجتماعية ، وأن احلياة االجتماعية هي اليت تقدم النماذج ال

،وأن كل املقوالت ذات أصل اجتماعي،أي مشتقة من البيئة االجتماعية، وليست متأصلة يف العقل، 
   .كما ذهب الفيلسوف األملاين كانط

فمقولة الزمان على سبيل املثال هي تعبري عن إيقاع احلياة االجتماعية، وينقسم هذا الزمان إىل          
ام وأسابيع وشهور وسنوات إمنا يتطابق مع دورية الطقوس واألعياد واحلفالت العامة، والزمان هبذا أي

 .املعىن يعرب عن إيقاع النشاط االجتماعي،وتتحد وظيفته يف ضمان انتظام هذا النشاط

ين ، وهذا وكذلك احلال فيما يتصل مبقولة املكان، فالتنظيم االجتماعي كان منوذجا للتنظيم املكا       
 .األصل من األولاألخري ليس إال صورة طبق 

بالنسبة للمقوالت األخرى، كلها من إنتاج اجملتمع، وال يعين دوركامي هبذا  وهكذا يكون احلال         
كوهنا آتية من اجملتمع فقط،بل يعين بذلك أيضا أن األشياء اليت تعرب  عنها تلك املقوالت هي أشياء 

 . اجتماعية كذلك

ومل ينظر دوركامي إىل املعرفة فقط باعتبارها ظاهرة اجتماعية ،لكنه يعترب الدين ظاهرة اجتماعية         
كذلك ، وينظر إليه باعتباره أقوى مظاهر احلياة االجتماعية، وحيدد وظيفته يف حتقيق التضامن 

 .الفلسفية والعلميةواملقوالت العقلية،ومصدرا للمعرفة االجتماعي، وجيعله أصال للتصورات 
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وقد حاول دوركامي أن يقيم نظرية اجتماعية يف املعرفة اعتمادا على علم االجتماع، فبعد أن          
أوضح العالقة القائمة بني املعرفة من جهة والواقع االجتماعي من جهة أخرى، ذهب إىل أن تأصل 

ينتقص من شأهنا ، وحياول أن يدفع علم املعرفة يف الواقع االجتماعي ال حيد من قيمة املعرفة، وال 
بني املذهب تقوم على نفي التعارض القائم  بوضع نظرية يف املعرفة  اجتماع املعرفة خطوة إىل األمام،

 .العقلي واملذهب التجرييب، من خالل العودة إىل أصول احلياة الدينية

من التجربة ألهنا فطرية يف العقل،  يزعم أنه ال ميكن للمقوالت أن تكون مشتقة فاملذهب العقلي       
سابقة على التجربة، وهي شرط هلا، ولذلك يقال إهنا قبلية، أما املذهب التجرييب فيزعم على العكس من 

 .ذلك أن املقوالت تصنع من التجربة، وأن الفرد هو الذي يصنعها

 :هذا ومييز دوركامي بني نوعني من التصورات       

 اليت تعرب عن احلاالت الفردية ، تتصل بالطبيعة النفسية للفرد: التصورات الفردية. 
 واليت تعرب عن أحوال اجلماعة ، وختضع لتنظيم هذه اجلماعة ومؤسساهتا  :التصورات اجلمعية

 .خالقية واالقتصاديةالدينية واأل

والعقل  املقوالت من ناحية،بني الوثيق القائم أن يبني االتصال وحاول دوركامي بعد هذا      
اجلمعي من ناحية أخرى، وانتهى إىل أن املقوالت قد ولدت يف اجملتمع ونبعت منه،وأن هذه التبعية 

 .للمجتمع ال تفقد املقوالت شيئا من قيمتها، بل تضفي عليها الطابع اجلمعي وموضوعيته

دفع بعلم اجتماع املعرفة خطوة إىل األمام، إال أنه مل يستطع  هذا وعلى الرغم من أن دوركامي      
 .أن يتخلص من األفكار الفلسفية املسبقة اليت أدخلها يف الواقع االجتماعي

وقد نشأت حول دوركامي مدرسة يف التفسري االجتماعي للمعرفة، تتلمذ عليها كل من         
 .تنشأ يف داخل املدرسة بعض أوجه اخلالفجرانيه،وموس،وهليفاكس، وكان من الطبيعي أن 

يتمسك بتراث دوركامي ، ويطبق أفكاره يف   M.Granetمارسيل جرانيهفبينما كان         
 مارسيل موسدراسته عن الفكر الصيين القدمي وعالقته بالتركيب العائلي، جند 
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M.Mause(1191-1784 )، تركيب مفاهيم دوركامي،ويعيد يدخل بعض التعديالت على
األطر السحرية اليت تتحرك فيها اجملتمعات القدمية،ويبتعد عن االجتاه العقلي الروحي، بل عن أي 

 .حماولة إلقامة نظرية اجتماعية يف املعرفة

، الذي ذهب إىل أن املعرفة العلمية واملعرفة الفلسفية ينبعان من أصل ميدوركاوعلى خالف         
أن أصل املعرفة العلمية خيتلف عن أصل املعرفة الفلسفية، فبينما واحد، هو الدين، ذهب موس إىل 

توجد أصول املعرفة العلمية يف األساليب الفنية واالكتشافات الصناعية ، اليت منت يف أحضان السحر 
يف اجملتمعات البدائية، وتكمن أصول املعرفة الفلسفية يف ارتباطها بالدين، الذي ينحو حنو ما هو 

 .ناحية امليتافيزيقا، ويستغرق يف إبداع الصور املثاليةجمرد، ويتجه 

جتماعية وعالوة على هذا، أدرك موس أمهية أنواع املعرفة املختلفة بالنسبة لبناء الكيانات اال       
 .الكلية، وتوجد إشارات حول هذه النقاط يف دراساته املختلفة

لقد كان من أبرز ، M.Halbwachs (1199-1708)موريس هليفاكسأما            
وهو يطبق منهج دوركامي االجتماعي يف ميدان  دوركامي الذين تناولوا علم االجتماع املعريف، أتباع

يف كثري من األحوال،متثل طابعا اجتماعيا وينتهي إىل أن علم النفس، ويسعى لبيان أن الذكرى 
وأنه ال ن ذكريات مجاعية، الفكر االجتماعي ذاكرة يف جوهرة ، وأن كل مضمونه ال يتألف إال م

  .يبقى منها إال ما يستطيع اجملتمع أن يستعيد بناءه

إىل اختالف أنواع األزمنة اليت حيس هبا الناس، وصياغتها القاصرة يف  وقد أشار هليفاكس         
 .مفاهيم عن الزمان داخل التنوع املوجود يف اجلماعات املختلفة، مبا يف ذلك الطبقات االجتماعية

فقد كان حياول Lucien Lévy Bruhl (1581-1838 )لوسيان ليفي برولأما          
أن جيعل تصورات دوركامي أكثر مرونة ،بل كان يناقضها أحيانا وأقام نظرية للوعي البدائي على 

عن عقليتنا   Pré-Logoqueقانون املشاركة، وهي نظرية تقول بتميز العقلية قبل املنطقية 
 .عميقا املنطقية متيزا
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يف مؤلفاته العديدة عن العقلية البدائية على األنساق املعرفية يف  لركز ليفي برووقد        
،ومل يبحث يف هذه األنساق املعرفية عن أصل املعرفة الفلسفية، وال عن أصل اجملتمعات البدائية 

العقلية يف اجملتمعات  املعرفة العلمية يف اجملتمعات املتحضرة، وإمنا سعى إىل أن يؤكد أن الوظائف
وأشار ليفي برول إىل أن . البدائية ختتلف جوهريا عن الوظائف العقلية يف اجملتمعات املتحضرة

البدائيني ل يدركون األشياء على حنو إدراكنا حنن هلا، وهم وإن كانوا يرون بالعيون نفسها اليت 
املتحضرة عقلية منطقية حنن، فالعقلية  نرى  حنن هبا، إال أهنم ال يدركون بالعقل نفسه الذي ندرك به

تسلم بقوانني املنطق الصوري، وترفض التناقض، على حني تكون العقلية البدائية عقلية صوفية يف 
جوهرها، سابقة على املنطق، وال ترى أية صعوبة يف تصور اهلوية بني الواحد والكثري، والفرد 

 .ل ألوان التناقضوالنوع حتت تأثري قانون املشاركة، الذي يسمح بك

تقدما بالغ األمهية يف جمال علم اجتماع املعرفة، حينما رفض أن  ليفي برولولقد أجنز         
فهو إذ يعارض  نتائج فلسفية، يتستخلص من أعماله السوسيولوجية املعرفية حول العقلية البدائية أ

الزمان واملكان، ومقولة العلية،  جتربة البدائيني ومعرفتهم بتجربة املتحضرين، فقد أوضح أن تصورات
ومفاهيم وجتارب األنا والغري، والعامل اخلارجي واجملتمع، إمنا هي أمور ختتلف جوهريا بني اجملتمعات 

 .القدمية البدائية واجملتمعات احلديثة املتحضرة

املعرفة نفسه مضطرا يف النهاية إىل التسليم بوجود أنواع خمتلفة من  لليفي برووهكذا وجد        
 .واملنطق، طبا ملختلف األمناط االجتماعية

األنساق املعرفية املختلفة اخلاصة فقط يف إظهار تنوع  ومل تتمثل أمهية أعمال ليفي برول       
وإمنا هناك أمهية أخرى مميزة ملؤلفاته يف جمال علم اجتماع املعرفة ،وهي باألمناط االجتماعية املختلفة، 

وكذلك تباين الطابع اخلاص .املعارف داخل النمط االجتماعي الواحد اكتشاف عدة أنواع من
لألشكال املعرفية يف داخل النوع نفسه من املعرفة، حيث تتدرج املعرفة يف مراتب خمنلفة من 

 .العقالنية أو الصوفية
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فكان يرى أن منو احلياة اإلنسانية  Karl Marx(1111-1113:) كارل ماركسأما          
يتوقف على الظروف املادية واالقتصادية، وأن نوع اإلنتاج يف احلياة املادية هو الذي حيدد تطور احلياة 

 .االجتماعية والسياسية والعقلية على وجه العموم

إىل الوعي اإلنساين باعتباره انعكاسا للوجود االجتماعي؛ إذ ليس وعي الناس هو  ماركسونظر         
الذي حيدد وجودهم االجتماعي ،بل إن وجودهم االجتماعي هو الذي حيدد وعيهم، ألن أساس اإلبداع 
التارخيي ال يكمن يف وعي الفرد املنعزل، أو الوعي بصفة عامة ، وإمنا هو تعبري عن نشاط اإلنسان 

 .جتماعي، الذي يؤكد اإلنسان وعيه من خاللهاال

إىل أن التكنولوجيا اليت صنعها اإلنسان هي اليت حتدد أفكاره وشكل حياته،ال  ماركسوذهب         
 .العكس ، فاحلاجات هي اليت حتدد األفكار، وليست األفكار هي اليت حتدد احلاجات

ذ شكال ملموسا يف األعمال والنظم األخالقية أن حياة الناس العقلية اليت تتخ ماركسويرى        
والفلسفية زالسياسية والقانونية والدينية والفنية ، ال ميكن أن تفهم إال باعتبارها جزءا من حياة اجملتمع 

 .كلها

إىل أن البناء االقتصادي التحيت ( 1588()نقد االقتصاد السياسي)يف كتابه  ماركسوقد ذهب          
هو الذي حيدد البناء األيديولوجي الفوقي، والذي يعرب عن جمموع األفكار والنظريات والعالقات 

التحيت، فهو يعرب عند اإلنسانية وما يناسبها من منظمات ومؤسسات، أما مفهوم البناء االقتصادي 
 .ركب جديل بني القوى اإلنتاجية و عالقات اإلنتاجماركس عن م

هي أن كل ما يفكر فيه اإلنسان ، ويريده ويرغب فيه ،  ماركساليت يقدمها  والقضية األساسية        
، والعالقات االجتماعية اليت جوما هو يف النهاية إال نتيجة حاجاته اإلقتصادية اليت حتددها طرق اإلنتا

وهذه الطرق وتلك العالقات تتنوع بغري توقف، وتتطور بطريقة جدلية تعرب عن  خيلقها هذا اإلنتاج،
نفسها يف قانون الصراع االجتماعي بني الطبقات، والفكرة اجلوهرية عند ماركس،هي أن كل مضمون 

 .الوعي اإلنساين حيدده اجملتمع، وهذا الوعي يتعدل ويتغري ويتنوع حبسب التطور االقتصادي
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ضد املفاهيم  فقد اجتهت أفكاره بقوةMax Weber(1110-1714: )ماكس فيرب أما         
 الوصول إىل مفاهيم مشوليةركسية حول األنظمة االقتصادية واالجتماعية، وعارض حماولة املاركسية املا

قادرة على تفسري كل الظواهر االجتماعية، وعنده أن جوهر أي ظاهرة اقتصادية واجتماعية ال يتحدد 
 أن هذا املفكر األملاين خيتلف عمن سبقوه ، حيثجبوانبها املوضوعية بقدر ما يتحدد بوجهة نظر الباحث

، من حيث أن ه عند ،فالواقع االجتماعي خيتلف عن الواقع الطبيعييف فهمه للواقع االجتماعي 
يتضمن قصد الفاعل ، واملعىن الذي حيمله لفعله، فالفعل اإلنساين قصدي يرتبط بتحقيق االجتماعي 

كما يقوم الفاعل بأخذ اآلخر بعني االعتبار يف حياول الفاعل من خالله نقل معىن آلخر أو أكثر،غاية،
وافزه أمهية يف تفسري وفهم يصبح للفاعل ودوافعه وحاختياره لفعله، وهبذا وعلى عكس دوركامي 

والواقع االجتماعي كما تعكسه عمليات التفاعل يتضمن إذا فعال وفاعال .عمليات التفاعل االجتماعي
وظروفا موضوعية يتم فيها التفاعل، وهبذا فهو يتضمن عناصر ذاتية ترتبط بالفاعل وقصده  ومعىن 

ويعترب فيرب بأن دراسة احلياة االجتماعية .فاعلالفعل، وأخرى موضوعية متثلها الظروف اليت يتم فيها الت
 .ياة االجتماعيةتبدأ من الفعل االجتماعي الذي هو العنصر الذي تنبثق منه أوجه احل

 أن الباحث ليس نبيا وال مصلحا اجتماعيا، وكل مهمته تنحصر فيما يقوم به ماكس فيربويرى        
من أحباث تفيد املعرفة كمعرفة،بغض النظر عما جيري يف الواقع من أعمال؛ فاملعرفة شيء وسري الواقع 

ثنني، أي أن املعرفة ال تستطيع يف عالقة حتمية بني اإلاالجتماعي واالقتصادي شيء آخر، وال توجد 
 .واقع األمر أن تعكس العامل الواقعي

فيلسوف أملاين برز يف فلسفة  Max Scheler(1514-1825:)ماكس شيلرأما       
على الرغم من أنه كان فيلسوفا فينومينولوجيا، أكثر من كونه عاملا اجتماعيا،إال أن مسامهته يف القيم،و

أول من شيلر عامل االجتماع األملاين جمال علم اجتماع املعرفة كانت خصبة وغنية وأصيلة ؛بل يعد 
م، 1829سنة  "أشكال املعرفة واجملتمع" :فة وذلك من خالل كتابهاستخدم مصطلح سوسيولوجيا املعر

 :وإليه يرجع  الفضل األكرب يف التوصل إىل حتقيق اكتشافني أساسيني يف هذا اجملال
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 اليت تتغري خصوصياهتا ؛ وفقا لوظيفة الواقع االجتماعي يف اجملتمع املعاصر هو تعدد أنواع املعارف:األول
. 

 .بني هذه األنواع املعرفية، واإلطارات االجتماعية قوة االرتباطهو تباين  :الثاين

هذا االجتاه النسيب يف علم اجتماع املعرفة باملفاهيم الفلسفية املسبقة، اليت دفعته  شيلروقد أحاط        
 .إىل التسليم هبيكل ثابت لألنواع املعرفية املرتبة، وفقا لسلم جامد من القيم اليت يعزوها هلا

تنزع بطبيعتها حنو أن تكون معرفة مجاعية، وهو حيددها يف كتابه أشكال شيلر واملعرفة عند        
املعرفة واجملتمع، بأهنا مشاركة واقع يف واقع آخر، دون أن يطرأ على الثاين أي تغيري؛أي أن املعرفة هي 

 .ألي تغيري (ب)من غري أن يتعرض  ،(ب)يف  (أ)مشاركة 

ويف الواقع  فإن الذي يتعرض للتغيري إمنا هو الذات العارفة بسبب املعرفة اليت تطرأ عليها، فتغري من       
 .حاهلا، وال تصبح كما كانت قبل املعرفة، أما املوضوع املعروف فال يتغري حاله بعد املعرفة

 :بني ثالثة أمناط من املعارف شيلروقد ميز       

وتقوم هذه  وتقوم هذه املعرفة،  وهي املعرفة املستخدمة يف العلوم الوضعية:رائيةاملعرفة االستق.أ     
اليت تسمح للذات بإجراء تغريات يف البيئة، وخاصة البيئة الطبيعية،واملوضوع  املعرفة على غريزة السيطرة،

رفة التقنية، وتصل الذي تنصب عليه هذه املعرفة هو الواقع اخلارجي، كما يتمثل يف معرفة العامل، ويف املع
 .هذه املعرفة إىل أبلغ صورها يف املعرفة العلمية

 لكل ماهو موجود، وهي املعرفة بالبناء املاهوي بالبناء املاهوي وهي املعرفة :املعرفة املاهوية.ب     
املوجودات واألشياء، اليت ميكن من خالهلا إحداث تغريات يف  وتنصب هذه املعرفة األولية عن ماهيات

 .الشخصيات اجلماعية والفردية، ويتمثل هذا النوع من املعرفة يف معرفة الغري ويف املعرفة الفلسفية

وهي املعرفة اليت تنتج عن الربط بني نتائج املعرفة العلمية اليت تدرس الوقائع ، : املعرفة امليتافيزيقية.ج    
واملعرفة الفلسفية اليت هتتم باملاهيات، ويتمثل هذا النوع من املعرفة يف املعرفة الدينية، اليت تقود إىل 

 .اخلالص والسعادة واحلكمة
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نسقا من املعارف، يضم ستة أنواع من املعرفة، واليت تتباين مراتبها وفا  ماكس شيلروهكذا يضع      
 :لطبيعتها وموقعها يف سلسلة املعارف على النحو التايل

 .يف املرتبة األوىل تأيت املعرفة الدينية على رأس املعارف     

 .وتليها عن كثب املعرفة الفلسفية يف املرتبة الثانية     

 .لغري، أفرادا ومجاعات، يف املرتبة الثالثةوتأيت معرفة ا     

 .ويف املرتبة الرابعة، تأيت معرفة العامل اخلارجي بأحيائه ومجاده     

 .مث تأيت املعرفة التقنية يف املرتبة اخلامسة     

 .وأخريا تأيت املعرفة العلمية يف املرتبة السادسة     

من هذه املعارف، ميكن إدخاهلا إىل اجملال االجتماعي على أن هناك أنواعا معينة  ويؤكد شيلر        
بشكل أسهل من غريها، ويشري خاصة إىل النوعني األخريين من املعرفة، كما أدخل املعرفة الفلسفية إىل 

 .حيز الدراسة االجتماعية

أن اجملتمع األورويب وخباصة بعد الثورة الصناعية قد فضل املعرفة التقنية العلمية  ويالحظ شيلر       
،بينما ضل اجملتمع اآلسيوي حىت وقت قريب بفضل املعرفة امليتافيزيقية أو يف صورة احلكمة، على حني 

 .كان اجملتمع اليوناين القدمي يقدر املعرفة الفلسفية إىل أبعد احلدود

أن اجملتمعات املختلفة ترتب األنواع املعرفية بشكل خيتلف تبعا لظروفها، وأشار  يلروقد أوضح ش       
وكل الثقافات، وتصور أن مهمة يف هذا الصدد إىل دور الصفوة يف تنشيط التعاون بني مجيع اجملتمعات 

وختليصها  علم اجتماع املعرفة تنحصر يف مساعدة هذه الصفوة على جتريد املعرفة من األطر االجتماعية ،
من الشوائب الذاتية، وإعادة النسق األساسي بني األنواع املعرفية املختلفة انسالخا عن األطر 

كون خادما لفلسفة السكون االجتماعية،األمر الذي انتهى بعلم االجتماع املعريف عند شيلر إىل أن ي
 .والثبات
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