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مقدمة

یبدوكنل.األخالقعنانفصالھاالسیاسةبدأتبالقصیر،لیسزمنمنذ
.منھجزءفيإالیتحققلمالمنحىھذاأن

فضیلةالوتكریستحقیقخوالسیاسةھدفأنیعتقدأفالطونكانفإذا
أھمنأیرىمیكیافیلفإنالعادل،المجتمعقواعددعمأيالمجتمع،في

وبكلعلیھاوالحفاظالسلطةعلىالحصولھوالسیاسةمنھدف
بناءاقعالوإلىوكانطألفالطونخالفاینظربذلكفھو.الممكنةالوسائل

نمفداحةأكبرعواقبعنھتترتبالسیاسيالخطأأنحقیقةعلى
.األخالقیةالجریمة



ىإلیرقىالبشكلولوالسیاسیةتالزمزالتالاألخالقكانتوإذا
تركتالومنطقیةمنھجیةمقارباتموضوعأضحتالسیاسةفإناإللزام،

یاسةالسسوسیولوجیاأوفعلم.األخالقيللوازعجدانسبیامجاالإال
.السیاسيالفعلودراسةمالحظةوسائلمجموعمنیتشكل

متعددةإشكالیاتتطرح»سیاسة«لعبارةالمعانيمتعددالطبیعةأنإال
ضوعھ،موبتحدیدوكذلكالمصطلحھذامفھومبتعریفترتبطوعمیقة

.»السیاسياالجتماععلم«أو»السیاسةعلم«أي



»السیاسة«مصطلحتعریف-أ

.متعددةوتعریفاتمعان»السیاسة«مصطلحیحتمل

عنھجینتبماوتدبرهبھقامبمعنىھواألمروساسساس،فعلمنأصلھ
.األمرھذاصالح

.داراكولیسومتغیرامتجددااألمرھذاجعلیعنيوتدبرهأمرسیاسة
تجددتأنعلىقادرةتجمعاتأومجتمعاتفيإالتستويالفالسیاسة

.األجنبیةباللغاتمتعددةمعانأیضالھالمصطلح.وتنمو

بمعنى،Polisعبارةعنمشتقالسیاسةمصطلحالفرنسیة،غةلالفي
أي،politeiaأوالقدیمة،اإلغریقیةالحضارةفيالمدینةأوالحاضرة

.فیھاكمالحوطریقةالمدینةأوالحاضرةعلیھتنبنيالذيالعالقاتنظام



.بالمؤنثوأیضابالمذكراستعماالpolitiqueعبارةتحتمل

المجالیمتھنالذيالسیاسة،رجل»سیاسي«كلمةتعنيبالمذكر
.المؤنثالمعنىمعیتعارضالالمعنىھذاأنإال.السیاسي

موعةمجبمعنىنفسھ،عنالمجتمعیكونھاالتيالصورةأیضاوتعني
أوالحاضرةمستوىعلىاالجتماعیةالعالقاتمجموعةومكان

اتعالقعنالناجمةالبنیاتمجموعةأدق،وبعبارةالبشریة،المجموعة
:مشتركةماھیةأجلمنوضعتالتيوالطاعةالسلطة

.المجموعةتماسكعلىالحفاظتقدیرأقلعلى



آللیاتامجموعةاألولالمقامفيیعنيمؤنثاالسیاسةمصطلحواستعمال
ماعیوناالجتالفاعلونوكذاالسلطةممارسةعلىالمشرفونیوظفھاالتي
ارالقراتخاذمساراتعلىالتأثیرأجلأومنمعینةقراراتأخذأجلمن
المسؤولیة،مراكزفيالتموقعأو

سلطةالتملكعنالمترتبةالظواھرلمجملالدینامیكیةالترجمةبمعنى
.المجتمعفيوممارستھا



محایدا،معنىسیاسةعبارةتحتملوقد

قانونیةوتقنیةوسائلمجموعةبمعنىمعینقطاعأوشأنتدبیروتعني
.معینةإشكالیةمعالجةأوالقطاعھذاتدبیرأجلمنومالیة

تتطلبةواقتصادیاجتماعیةآفةالسیرحوادثتشكلالمثال،سبیلعلى
.متعددةحكومیةقطاعاتمجھوداتتظافر



اتوتصرفوسائلمجموعةأي»استراتیجیة«أیضاسیاسةمصطلحویعني
المثال،سبیلوعلى.معینھدفإلىالوصولأجلمنممنھجة

تراتیجیة،االسأوالعامةللسیاسةمثاالالبشریةللتنمیةالوطنیةالمبادرةتعتبر
علىیعیشالساكنةمنجزءعیشظروفتحسین:معینھدفحولتتمحور
.المجتمعھامش

آكل،«ةالشھیرعبارتھسارترعممالتحقیر،یالمسیكادجدا،ضیقمنظوروفي
.»السیاسةأمارسوالأشرب،

.»یلیةماكیاف«أو»نفاق«سیاسةمصطلحیعنيالخصوصیة،شدیدمعنىوفي



»السیاسة«علمتعریف

یعتبروالذيالمحوريالموضوععلىأساساالسیاسةعلمتعریفیعتمد
:أساسیینبمنظورینالتعریفھذاویرتبط.األساسیةمادتھ

.الدولةمفھوموقوامھقانونیةطبیعةذومنظور-

.السلطةمفھومحولیتمحورسوسیولوجیةطبیعةذومنظور-

:متجاذبینمنظورینموضوعالسیاسةعلمتعریفیكونوبھذا-

-

للسلطة؟علماأمللدولةعلماالسیاسةعلمیعتبرھل



:الدولةعلمھوالسیاسةعلم

Mدوفرجيیعتقد .Duvergerإلىواألقرباألقدمھوالمنظورھذاأن
ھي»األمةالدولة«إلىتحولتالتي»polis«فالحاضرة.العاماإلدراك

.السیاسةلعلماألساسيالموضوع

معلاعتبارأنحیث،»السیادة«لمفھوممھماحیزایتیحالمنحىھذا
ھيرالمعاصبمعناھاالدولةواعتبارالدولةمفھومعلىینصبالسیاسة

.»اندماجاواألكثرتنظیمااألشدالمجتمع«

.خاصطابعذاتمالحظةإلىیخلصانوھما



الفصائلمعبالمقارنةخاصةفصیلةمنیعتبر)الدولة(الوطنيالمجتمع
الدولةأنحیثمنالمنظمة،المجتمعاتأوالمجموعاتمناألخرى

أوالمجموعاتباقيمعبالمقارنةسموأوسیادةموقعفيتوجد
.المجتمعات

أومجموعةأليیخضعالالذيالمثاليالمجتمعذلكتكونقدفالدولة
جمیعا،علیھایسیطروالذيآخرمجتمع

صریةحبصفةالدولةرموزفيالمتصرفونأولئكالحاكمونیكونحیث
.ةالدولدونالمجتمعاتأوالمجموعاتعلىالقیمینجمیعتستثني



یتعلقمافیالسیاسیةالظواھرتنحصرالمنظور،بھذالآلخذینبالنسبة
.الدولةشؤونوتدبیربتنظیم

Lدوغیتلیونیعتقد .Duguitةالمتعلقتلكھيالسیاسیةالظواھر«أن
.لوظائفھاوممارستھاالدولةبأصل

یعدوالالمزعومالعلمھذاوأنمحضة،قانونیةطبیعةذاتمظاھروھي
دةبالماالمتعلقالعلممنجزءاأيالدستوري،القانونمنجزءاكونھ

.»العاممعناھافيالقانونیة



فيلةدخیلمادةالفرنسيالعامالقانونروادرفضمنمادتھالمنظورھذاویستمد
نمكلالتیارھذاویمثل.الشمالياألمریكيالمنشأذيالسیاسة،علمحینھا،
دوألفریسولطوھنري-وروجيدابانوجونبریلوومارسیلییلینكجورج

.وآخرونكراتزیا

لكنن،الماركسییاالجتماععلماءدعمعلىالسیاسةلعلمالمدرسةھذهحصلتوقد
.الدولةلمفھوممختلفبتمثل

عمبالمقارنةالدولةتمییزإلىیعمدونالغربیوناالجتماععلماءكانفإذا
بسمویدتفالتياإلیدیولوجیةالمرجعیةعلىبناءاألخرىالمجتمعاتأوالجماعات

ھجیةالمنھذهإلىینظرونالماركسیةباإلیدیولوجیةفاآلخذونالدولة،سیادةأو
.فوقیةكبنیةالدولةمفھوملمقاربةكوسیلة



ـ علم السیاسة، علم السلطة

الدولة،يفتتمثلالتيالعامةالسلطةسمورفضإلىالمنظورھذایستند
یمكنةبحقیقولیستإیدیولوجیامجردتعتبرالتيالدولة،سیادةأي

.الواقعأرضعلىمالمستھا

داھلروروبیالسویلوھارولدفیبرماكس(المنظوربھذااآلخذونیعتقد
وبالتاليالسلطة،ظاھرةأن)...وآخرونبیردووجورجأرونورایمون
.منظممجتمعلكلمالزمةالسیاسة،الظاھرة

أوفعلكلبیرتبطماكلھيالسیاسیةالطبیعةأنبیردوجورجویعتقد
داخلوانصیاعسلطةعالقاتلوجودتكریسابكونھاما،حالةأوتصرف

.موحدھدفأجلمنوذلكمعینة،بشریةمجموعة



زعامةمعبالمقارنةالدولةسلطةخصوصیةأنھذامننستنتج
كمنطلق،بھایأخذأنیجبالالدولةدونالجماعاتأوالمجموعات

أنجبتالالسلطةلھذه»السیادةذات«أوالمتعالیةالطبیعةأنبمعنى
.اإلثباتیتطلبمعطىبل)عقائدیا(دوغمائیامعطىبكونھاتأخذ

ميبمفھوالمتعلقةالدولةخصوصیةتكریسظلفيیتاحالماوھو
ظاھرةلالمقارنةالدراساترفضتبریروبالتاليوالسیادة،التعالي
.الدولةدونماالجماعاتمستوىعلىالقوةأوالسلطة



الصعوباتإلىبالنظرنسبیةتصبحالسیاسةلعلمالمقاربةھذهأھمیةلكن
ھذهاسةدریفترضعندماخاصة،»السلطة«مصطلحبتعریفالمرتبطة
.جماعةأومجموعةأيمستوىعلىأيوجدت،أینماالظاھرة

معینة،مجموعةداخلللعالقاتنموذجاDuguitدوغیتلیونیقترح
تمایزالعملیةعنیترتبالقوةأوالسلطةمننوعوجودتحدیدمنیمكن
.والمحكومینالحكامبین

یاعانصفرضمنالحاكمینتمكنالتيالظاھرةتلكتعتبرفالسلطة
.المحكومینوخضوع

كلتلینصاعومنالسلطةیمارسمنھناكبشریةمجموعةكلففي
.األوامرلتلكیخضعومناألوامریصدرمنالسلطة،



.الصعوباتمننوعانعنھیترتبأیضاالتصوروھذا

القةعأیةاعتبارللصوابالمجانبالمعطىقبیلمنیكونسوف،أوال
.سلطةعالقةبمثابةمتوازنةغیراجتماعیة

أنفیرجیھدوموریسیؤكداألولى،الصعوبةھذهتدلیلأجلومن
.التأثیرأوالقوةعالقةمجردعنجوھرھافيتختلفالسلطة

أورالتأثیمنخاصنوعبھیفھمأنیجبالقوةمصطلحنظره،ففي
نظمتالتيالقیمأوالمعاییرلمجموعمالئمةتكونالتيتلك:القوة

قةعالبكونھایعتدوالتيالجماعةأوالمجموعةمكوناتبینالعالقات
.نالحاكمیلسلطةالمحكومینطرفمنوإقرارقبولعالقةأيشرعیة



وجودأساسھيالتيالعالقاتأنالتصورھذایفترض،أخرىجھة
السیاسيالعملوأنالسلطةعلىتنبنيالمجموعاتأوالجماعات

داخلوالتأثیرالسلطةممارسةعنالمتواصلالبحثفيیتلخص
.ھابطبیعتمتساویةغیرأطرافبینعالقاتأيالمجموعة،أوالجماعة

ضعیخالمجتمعلكوننظراالنسبیةمنبنوعیؤخذأنیجبالرأيھذا
تحقیقبھایھدفومجردةعامةقواعدعنعبارةھيضبطلعوامل
تالعالقاجمیععلىتنطبقوھيالمثال،سبیلعلىوالعدلالنظام

.متساویةغیرأطرافبینالموجودةتلكمنھاحتىاإلنسانیة



ھل علم السیاسة علم قائم الذات؟

فیمادمالقفيضالعكعلمالوقتنفسفيالسیاسةعلمیتمثل
.ومناھجھبقواعدهجداحدیثلكن،موضوعھیخص

ؤلفموضعإلىالمیالدقبلالخامسالقرنفيأرسطوعمدفقد
فيالموجودةللدساتیردراساتمجموعةشكلعلىوھوضخم،

منھجیةعلىءبناالیونان،فيسبقتھاالتيالفتراتأوالفترةتلك
.المباشرةالمالحظة

.سیاسةالبعلمالخاصةالمنھجیةاالستعماالتأولىبذلكأعلنوقد



طرفمنباإلجماعتحظىالالسیاسةلعلمالعلمیةالطبیعةلكن
.المختصین

االجتماعیةمبالعلوالمتعلقةالتحلیالتفيالعلمیةالمناھجفاعتماد
د،الموصالبابإلىبسرعةتصلتأخرھا،إلىباإلضافةعموما،

قابلةقىتببذاتھقائمكعلمالسیاسةعلمالعتبارإمكانیةفأدنى
.للنقاش

تإلثبامحالةالفیھاالمبالغالمحاوالتبعضأخرى،جھةومن
یدة،الشدمحدودیتھافعالأثبتالسیاسة،علمفيعامةقوانین



رروبیرأسھموعلىالكتاب،بعضعملالمنحى،ھذاوفيلكن
لیسالعلميالمنھجبأنالتذكیرعلىBourdonبوردون
خاصةالواقع،ومقاربةشرحأجلمنأخرىمناھجدونحصریا

وعھاموضإدراكیصعب)السیاسةعلم(بمادةاألمریتعلقعندما
واسطةبالتدقیقصعبأنھأساسعلىالدقیق،العلميبالدلیل
بعد،یمكنھالأویمكنھ،الالسیاسةعلمأنیجعلماوھذا.القیاس

.ذاتھاحدفيكأھدافنوامیسأوقوانینبوضعاالعتداد



لعلمةالعلمیالطبیعةحولالمقبولاألدنىالحدفياالختالفھذا
ضورفبلمناقشة،حولالمختصینبعضآراءیطعمالسیاسة
ماوھو.»اجتماععلم«عنھاویفضلون»علم«كلمةاستعمال

-Rogerشوارتزنبیركجعل
Gérard Schwartzenbergویضیفاالختیار،ھذایؤكد

بارةعأنإالالمعنىبنفسیختصانالمصطلحینكونرغمأنھ
باعاالنطتعطيلكونھاأدق،معنىلھا»السیاسياالجتماععلم«

منوھوالعام،االجتماععلممنجزءتعتبرالمادةھذهبأن
.االجتماعیةللعلوماألساسیةالفروع



موضوع علم السیاسة

.لدستورياوالقانونالسیاسةعلمبینالشدیدالتداخلإلىأوالنشیرأنالبد
عكفرأوالسیاسة،علمومادةموضوععنأولیةفكرةیعطيالتداخلوھذا
قانونللالعامةالنظریةمسارتصحیحبھیرادبھدفاالجتماعیةالعلوممن

االجتماعيالسیاقضوءعلىوتفسیرھاجدیدانفسابإعطائھاوذلكالدستوري
.والسیاسيواالقتصادي

.اتھبذقائمكعلمكبیرةنوعیةقفزةالسیاسةعلمحققفقدوبالتالي
كمادةكنلالدستوريللقانونالمكملالعنصركذلكیطرحلمالسیاسةفعلم

الظواھرودراسةالمالحظةتعتمدمنھجیةحولموضوعھایتمحورمستقلة
المالحظةھذهمنانطالقانظریةنماذجوضعوكذاوالسیاسیةاالجتماعیة

نظریاتطاستنباعلىقادرةتجعلھابطریقةواالجتماعیة،السیاسیةللظواھر
.الطبیعةنوامیسماحدإلىبطبیعتھاتضاھيعامةقوانینأو



قینشالسیاسةعلممادةأوموضوعأناعتباریمكنالمنطلقھذامن
درالمصاتعتبرأخرىموادعنوكذاالدستوريالقانونموضوععن

.نھاعمستقالوأصبحمكوناتھالسیاسةعلممنھانھلالذياألساسیة
ماأو(یةالسیاسالفلسفةمنأساسایستنجالسیاسةعلمموضوعلكن
طابعالذاتفالتصورات.)السیاسيالفكربتاریخعموماعنھنعبر

رحشعلىتنصبالموجھةطبیعةذاتتعتبروالفقھيالعقائدي
یھدفذاتالقائمعلمانعتبرهالذيالسیاسةعلمبینماالواقع،وتحلیل

.الواقععنالمجردةالتصوراتفصلإلى



علم «ھوم في ھذه المقدمة، لیس بوسعنا تقدیم إال نظرة جزئیة عن اإلشكالیات المتعلقة بمف
وعیة، وكذلك عن البعد التاریخي لھذا المفھوم الذي حقق كما سبق الذكر قفزة ن»السیاسة

.بواسطة مدارس متعددة وخاصة المدرسة األمریكیة الشمالیة

لعلم مدخل«وما سوف نقدمھ في ھذه المادة یرتبط بالسیاق العام لھذه الدروس وھو عبارة عن 
:مقاربة منھجیة مبسطة تنبني على محورینعبر »السیاسة

:األول

لك ینصب على البعد النظري للمفھوم، ذلك عبر وضع معطیات معینة ورصد تفاعل ت
المعطیات مع المحیط، في إطار مقاربة عامة تھدف إلى محاولة تطبیق الخطاب العلمي 

.التجریبي على الوقائع السیاسیة



:الثاني

یرتبط أساسا فنحن أخذنا بكون علم السیاسة.ینصب على دراسة جانب معین للسلطة السیاسیة
تھا كعامل بالسلطة السیاسیة وتفاعلھا مع السیاق االجتماعي عموما، مع احتفاظھا بخصوصی

.مؤثر على ھذا السیاق أي عامل ضبط توازناتھ األساسیة

:وتتمحور مقاربتنا لھذه اإلشكالیات عبر جزأین اثنین

.مناھج علم السیاسة:الجزء األول

.السلطة السیاسیة كعامل ضبط للحركیة االجتماعیة:الجزء الثاني



األولالجزء السیاسیةالعلوممناھج

للفعلاألخرىالمقارباتمنالكثیرعنالعلمیةالمقاربةتختلف
مقارباتالھذه.الموضوعیةالقیمةإلىتفتقرالتيلكنالسیاسي
الفعلةحقیقمقاربةأجلمنمھمةوسائلتشكلإذبأھمیتھا،تحتفظ

عدالبذاتالنظریةالتمثالت،المقارباتھذهأھمومن.السیاسي
التوجیھیةطبیعتھالعقائديالتمثلخصائصأھمفمن.اإلیدیولوجي

.المنظرأوالكاتبالمؤلف،ینتھجھاالتيالخلفیةعلىتستندالتي
.الذاتیةشدیدةیجعلھاماوھذا



.المذكورةللمقاربةنقیضاالعلمیةالمقاربةوتشكل
نظریة،مناھجوضعأيالنظریة،النمذجةإلىیفضيالعلميفالتحلیل
بنماذجتدتعمفاھیمیةقاعدةتشكلباضطراد،تتطورالتيالطریقةوھذه
.الدقةمنعالمستوىمنتحلیلیة
عاشیواألكثرتعتبرمدارسثالثدراسةالجزءھذافيإذننقترح
وجھىعلالسیاسةوعلمعمومااإلنسانیةالعلومفياستعماالواألكثر

:الخصوص



البنیویة-المدرسة الوظیفیة-

المدرسة النسقیة-
)أو التحكمالقیادةعلم (المدرسة الِسبرانیة -

Cybernétique



الوظیفیةالبنیویةالمقاربةاألولالفصل

لمقاربةلتحویراالوظیفيالتحلیلیعتبر،التاریخیةالنظروجھةمن
مسبباتإلىلیسیحیلالذيالتحلیلبمعنى،(الغائیة)التلیولوجیة
.لیھاإتنتھيالتيالخالصاتإلىولكنالدرسقیدالموضوعةالظاھرة
حركیةفيمامنظومةمكوناتلكلمساھمةبكونھاتفھمفالوظیفة
.منھاجزءھيالتيالشاملةالمنظومةأوبأكملھاالمنظومة



یة،الوظیفالمدرسةمنالعضوياالتجاهسبنسرھربتویمثل
نظومةمعلىینبنيبكونھالمجتمعإلىتنظرالتيتلكبمعنى
.اآللةأوالحیةالعضویةالذاتمعكبیرحدإلىتتماثل

.Bمالینوفسكيبرانسالفیرىذلكمنالعكسوعلى
Malinowskiكلبشتساھممعینلمجتمعالثقافیةالدعائمأن

يالتالمدرسةوھيالمطلقة،الوظیفیةمبادئوضعفيمباشر
حولالنقاشفتحممااالجتماعي،الواقعمقاربةفيقصورھاأبدت
.أركانھامراجعةضرورةوبالتاليلذلكقابلیتھامدى

.میرتونروبیرتوالهالذياألمرھذا



مؤسسيأكبرمنوھوشتراوس،لیفياعتبرأخرى،جھةمن
العلوممجالفيبجدیدیأتلمالوظیفيالمنھجأنالبنیويالمنھج

قاموا)ونبراورادكلیفمالینوفسكي(بھالقائلینوأناالجتماعیة
منھجیةوهاعتبرعمابعیدااالتنوغرافي،المجالفيجیدبعملفقط
المؤسساتوطبیعةوظائفحول"أزلیةحقائق"علىمبنیة

.االجتماعیة



منبعدفیماالسیاسةعلمفياألمریكیونالمختصونتمكنوقد
المتعارضین،"البنیة"و"الوظیفة"مفھوميبینتوافقوضع
.األوروبيمنشئھمافيأصال

لكوذاالجتماعيالدورلمفھوماألمریكيالسیاسةعلمویؤسس
شاكلةىعلوالوظائفلألدوارتركیبیةكمنظومةالبنیةبتعریف
.االجتماعيبمحیطھالسیاسيالنظامعالقة



الوظیفیةالمدرسةاألولالمبحث

صورھاقعنواالرتقاءالتطورنظریةأبانت،عشرالتسعالقرنبدایةمع
جوھریةإشكالیةالنظریةھذهطرحتفقد.االجتماعیةالظواھرمقاربةفي

المجتمعاتطوربتیتعلقماكلفيللتطبیقوقابلیتھالمفاھیميبنائھاحول
.البشریة

أنفبدل.بدیلةمنھجیةمقارباتاعتمادضرورةظھرت،الصددھذافي
الجسمعلىتطرأالتيالتغیراتفھممحاولةعلىاألمریقتصر

لتشكالتيالمیكانزماتقراءةبضرورةأوالاألمریجدر،االجتماعي
.اآلنیةتوازناتھ

عنمنفصلةاالجتماعیةبالظواھراالھتمامعلىالمختصوندأبفقد
(الكرونولوجي)الزمنيتطورھاوحسببعضھا



اللخومنتربطھاالتيالعالقاتبعدمنإلیھاالنظرمنإذنابدل
موليشمنظورالوظیفيالمنھجعنویترتب.یتجزأالكالكونھا

.االجتماعیةللظواھر

فصلھنیمكالإذكلیا،تصرفااالجتماعيالفعلاعتبارمنفالبد
.خاطئاإدراكاإدراكھأيبكیانھ،المسدونالعامسیاقھعن

.حدةعلىكلومعناھامكوناتھاھویةتحددالتيھيفالمجموعة
عھاوضتمقدوالمطلقة،بلالشمولیةالطبیعةذاتالمقاربةوھذه
اجتماععلماءطرفمنقواعدھامراجعةذلكوبعد

رتونمیروبرتمالینوفسكيبرانسالفمثلوأنتروبولجیین
.وغیرھمبارسونزوتالكوت



المطلقةالوظیفیةاألولالمطلب

الجسمبینالتماثلمنھجتكریسإلىالوظیفیةالنظریةمؤسسوااتجھلقد
.اآللةأواإلنسانيالجسموبیناالجتماعي

بناءنظریتھأسسوقد.االتجاهبھذااآلخذینأوائلمنمالینوفسكيوكان
الجزرإحدىفيصغیرةعشیرةلدىالعیشطرقمالحظةعلى

حضارةبالبعدتأثرتقدتكنلمالتيالھاديالمحیطفيالمالینیزیة
.الغربیة
والدلیل،«جیدبشكلتعمل»مجموعةتشكلالطرقھذهأنإلىوخلص
.متماسكةالزالتأنھاذلكعلى
ھذهمكوناتبینوظائفعلىمبنیةوعالقاتوظائفھناكإذن

.المجموعة



حولاونبرورادكلیفلمالینوفسكيالوظیفیةالنظریةوتتمحور
:ضمنیةمسلماتثالثة

الوظیفیةالوحدة-

الشمولیةالوظیفیة-

الوظیفیةالضرورة-



الوظیفیةالوحدة
فيظمتنتاالجتماعیةالمنظومةمكوناتجمیعكونعلىالمفھومھذایعتمد
اتمكونكلأنبمعنى،الوظائففيوتناسقكاملعضوياتساقإطار

استمراریةیضمنماوھذا.البعضبعضھامععالقةفيتوجدالمنظومة
المختصوھو،براونرادكلیفألفریدعملوقد.المنظومةھذهواستقرار

تصرفلكوظیفةأنباعتبارالمنظورھذاتحدیدعلى،األنتروبولجیافي
الجسمإلىالتصرفھذایقدھماالتيالمساھمةھيمحدداجتماعي
.االجتماعیةالمنظومةوظائفمجموعیعتبربدورهوالذي،االجتماعي

بیصعالتيالعمیقةالصراعاتعنمنأىفيالنسقھذایضعماوھو
.احتواؤھا



الوظیفیة الشمولیة

.السابقلالفتراضإفرازاالفتراضھذایعتبر
وضعلىعمالینوفسكيعمل،»للثقافةالعلمیةالنظریة«مؤلفھففي

ظائفھوویؤديمتماسكاكالیعتبرالمجتمعكانإذاأنھمفادھافرضیة
.معینةبوظیفةینفردالكلھذامكوناتجمیعفإنكاملة،

میعجكونمبدإمنینطلقللثقافةالوظیفيالتحلیلأنویضیف
كلولاألشیاءلكلاألعراف،لكلأھمیةذاتوظیفةتفردالحضارات،

.المتداولةوالمعتقداتاألفكار



الوظیفیةالضرورة

رورةضلھااالجتماعیةالمنظومةعناصرجمیعأنالفرضیةھذهتقتضي
.وسیرھاالمنظومةتماسكأجلمنقصوى

یعةالطبتوضح،لھاقرینةكونھاورغمغیرھامنأكثر،الفرضیةفھذه
نوفسكيمالیمنكلوضعھاالتيالتقلیدیةالوظیفیةللنظریةالجزئیة

.براونورادكلیف

،وظیفیةالغیرالعناصربعضالحالبطبیعةھناك،االجتماعيالكلففي
حیث(...أشیاءأوأعراف)،بالیةاجتماعیةلعناصربقایامجملھافيوھي
ذلكرغملكنھا،متجاوزةوأصبحتمعینوقتفيمعینةوظائفأدت

.االجتماعيالواقعمستوىعلىموجودةالزالت



(المراجعة)العصریةالوظیفیةالمدرسة

وفسكيمالینوضعھاالتيالتقلیدیةالوظیفیةالنظریةتعتبر
علىطبیقللتقابلةغیرتجعلھاجزئیةطبیعةذاتبراونورادكلیف
تمتناقضاعلىتنطويبالتاليھيف.المعقداالجتماعيالمستوى
.قاسابالمذكورةالثالثاألولیةبفرضیاتھاتتعلق،جوھریة

ظریةلنالثالثالفرضیاتانتقادعلىمیرتونروبرتعملوقد
شكلت،لھابدیلةمفاھیمواقترح،براونورادكلیفمالینوفسكي

.العصریةالوظیفیةللمدرسةالنظرياألساس



التقلیدیةالوظیفیةالمقاربةاختالالت

فيإالتقلیدیةالالوظیفیةالنظریةتطبیقیمكنال،لمیرتونبالنسبة
.بسیطةعالقاتعلىمبنيمجتمعإطار
،فكرة)معیناجتماعيعنصروضعیمكنال،ركبممجتمعففي
وحدةمعإالعالقةفي(...ماديشيء،اجتماعیةممارسة،معتقد

ماوظیفةافتراضیمكنال،الصددھذاوفي.معینةاجتماعیة
.االجتماعیةالمنظومةمكوناتباقيمعاجتماعیةلوحدة



الحظناقدفاختالال،أقلكونھاالشمولیةالوظیفیةفرضیةتعدووال
ھناكمعین،مجتمعفيأنأكدقدمیرتون،قبلدوركایمإیمیلأن

.معینةوظیفةأیةتؤمنالعناصر

حدیدتمحاولةإلىالوظیفیةالنظریةتدعومیرتون،نظرففي
فیةوظیاجتماعیةوحدةلكلأنافتراضدوناالجتماعیةالوظائف
وفياالجتماعیة،الوحداتبعضكونواعتبارجھة،منمعینة،
نھاعتترتبقداالجتماعیةالمنظومةمكوناتھباقيمععالقتھا
المنظومةمكوناتبعضلوظائفبالنسبةسلبیةوظائف

.ورتھوسیرتماسكھفيبرمتھللمجتمعبالنسبةأواالجتماعیة



ھذهمننىتستثالبدورھاالوظیفیةالضرورةفرضیة،األخیروفي
.میرتوننظرفيالنقدیةالمقاربة

،حیویةوظائفتؤمناالجتماعیةالمنظومةعناصركانتفإذا
وأ،وظیفةأیةیؤمنالأوأھمیةأقلوظائفیؤمنمنھافالبعض
.رىأخعناصرطرفمنتؤمنأنالمفترضةلوظائفھیمكنأیضا

«الوظیفیةالضرورة»مفھوماستبدالمیرتونیقترحعلیھوبناء
.«الوظیفيالنظیر»أو«الوظیفيالبدیل»بمفھوم



میرتونومراجعةالوظیفیةالمدرسة

یةالوظیفللمقاربةالتوازنإعادةإلىتھدفالتيمقاربتھإطارفي
مفاھیميأساسوضععلىمیرتونتروبرعمل،(األولیة)األصلیة
.ودقتھاتماسكھاالوظیفیةللمنھجیةأعادتصحیحي

:محورینعلىیستندوھو

.السلبیةالوظائفمفھوم-
.الخفیةوالوظائفالظاھرةالوظائف-



السلبیةالوظائفمفھوم

أنیمكن،امبوظیفةیستفرداالجتماعيالكلمنمعیناعنصراأنمیرتونیرى
لكلامنمعینةعناصرأوعنصرمھعالقتھفيوظیفیاسلباعنھیترتب

.االجتماعي

مةألزرافعةیمثلأنالكلھذامنمعینلعنصریمكن،مختلفسیاقوفي
.االجتماعيالكلكیانتھددداخلیة

فيلكن،ماعياجتوتكاثفتعاضدوسیلةیشكلالدینيالمعتقدأنیدركفالجمیع
منةمزوصراعاتداخلیةأزمةعاملیصبحمعینةوسیاسیةاجتماعیةمجاالت
.المعتقدھذاوتفسیرقراءةفيلالختالفنظرا



الخفیةوالوظائفالظاھرةالوظائف

كلالمنمعینعنصریعنیھمابینالفرقبتحدیدھنااألمریتعلق
ھرظماحیثمنإنتاجھفيیساھمونالذینأولئكمنظورفياالجتماعي

تدركأنلھایرادالالتيأي،منھابطنوماالعنصرلھذاوظائفمن
.مباشربشكل
الخضراءرةالمسیأنالسیاسةعلمفيالمختصونیرى،المثالسبیلفعلى
لسلیبةاالجنوبیةاألقالیماستردادوھي،ظاھرةوظیفةأمنتسیاسيكحدث

وھيباطنةوظیفةأیضالھاكانلكن.للمغربالوطنیةالوحدةواستكمال
سنواتدبعالمغربیةالسیاسیةالمنظومةاندماجبناءإعادةمسلسلانطالقة

.األزمةمن
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