
 

 

 

www.nama-center.com 

 اآلراء الواردة في الورقة ال تعبر بالضرورة عن رأي المركز

 

 
 (316) أوراق نماء

 السوسيولوجيا الكالسيكية والظاهرة الدينية
 نموذج إميل دوركايم وماكس فيبر

 عبد الرحمن فضلي



 

2 
 

 (316) أوراق نماء

 السوسيولوجيا الكالسيكية والظاهرة الدينية

 نموذج إميل دوركايم وماكس فيبر

 عبد الرحمن فضلي

لقد ارتبط تناول الظاهرة الدينية من قبل جمموعة من الباحثني واملفكرين السوسيولوجيني باحلداثة األوروبية، حيث نظروا إليها يف 
من قبيل االقتصاد والدميقراطية واللحمة االجتماعية والبناء العقالين للدولة واجملتمع احلديثني، فكان لكل ارتباطها بأبعاد أساسية 

فالدين والتدين أصبحا من املواضيع املهمة اليت حظيت باهتمام الباحثني . واحد منهم توجهاته اخلاصة جتاه الظاهرة الدينية
 . ن منهمالكالسيكيني يف علم االجتماع وكذا املعاصري

ا كان هدفهم األساس هو إعادة  إنَّ تناول الظاهرة الدينية من طرف اآلباء األوائل لعلم االجتماع لـم يأِت مبحض الصدفة، وإَّنَّ
بناء النظام بعدما دمرته الثورات الصناعية والسياسية بأوروبا، وبالتايل ال نستغرب من كون بعضم يهتم باألخالق؛ لذلك كانت 

جع إىل ما رسخته فلسفة األنوار، فنظروا بذلك إىل الدين باالعتماد على مقاربة علمية عقالنية هتدف إىل نقد مرجعياهتم تر 
فالدين هبذا املعىن هو جزء ال يتجزأ من اجملتمع، حبيث يعد عنصرًا مهمًّا . األسس التقليدية املتمثلة يف نظرة القرون الوسطى للدين

، ومن جهة أخرى هو (دوركامي)جهة مكونًا أساسيًّا جيعل اجملتمع يرتابط وينسجم فيما بينه يف خمتلف أحناء اجملتمع، فهو من 
 (. ماكس فيرب)حافز للفرد وجيعله قادرًا على ممارسة الفعل العقالين 

رب للدين سأحاول يف هذا املوضوع مناقشة الدين باالعتماد على نظرية إميل دوركامي للظاهرة الدينية من جهة، وأطروحة ماكس في
من جهة أخرى، على أساس أن أناقش نظرية هؤالء يف األخري من خالل اإلنفتاج على جمتمعاتنا العربية واإلسالمية، وسوف 

 :أقارب هذه احملاور انطالقًا من اإلشكاالت التالية

 اجملتمع؟ وحدة خلق يف دوركامي حسب املقدس يساهم كيف 

 لألفراد؟ الفعلي النشاط على فيرب حسب الدين يؤثر كيف 

 الدينية؟ للظاهرة مقاربتهما يف وفيرب دوركامي من كل  بني الفرق ما  
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 الدين والوحدة االجتماعية

، فاعترب هذا (م 9191سنة )الذي ألفه « األشكال األولية للحياة الدينية»تناول إميل دوركامي الظاهرة الدينية يف كتابه األساس 
الكتاب من أهم الكتب اليت أسهمت يف تطوير النظرية الدينية يف علم االجتماع، وقد تأثر إميل دوركامي بكل من أوكست كونط 

، حيث تعرف إىل أعماله (وليم روبرتسون مسيث)وهربرت سبانسر وآخرين؛ إالَّ أنَّ التأثري األبرز كان مصدره املفكر الربيطاين 
تأثري بارز وجلي يف عمله املعروف األشكال « حماضرات حول ديانة الساميني»: ملتأخرة من حياته، وكان لعمل مثلخالل الفرتة ا

، فقد خصص كتابه هذا لتحليل ذلك الشكل األبسط والبدائي للديانة الطوطمية، لكن هذا ال يعين أنَّ (3)األولية للحياة الدينية 
اإلكراه »إىل قاعدة « قواعد المنهج في علم االجتماع»باته األوىل، حبيث أشار يف كتابه إميل دوركامي لـم يتناول الدين يف كتا

، فالفرد جيد نفسه أمام قوة خارجية تفرض عليه اخلضوع واالمتثال ومن بينها الدين، كما هو الشأن يف كتابه «واإللزام
تناول اجلماعات الكاثوليكية والربوتستانتية وعالقتهما والذي أشار فيه إىل تأثري الدين على حياة األفراد حينما « االنتحار»

 .بظاهرة اإلنتحار

األشكال »رغم تناوله للدين يف الكتب السالفة الذكر؛ إالَّ أنَّ إميل دوركامي مل يقارب الظاهرة الدينية بعمق وتفصيل إالَّ يف كتابه 
امي بني املقدس واملدنس، حبيث إنَّ مجيع العقائد الدينية املعروفة، ، ففي إطار تعريفه للدين، ميز إميل دورك«األولية للحياة الدينية

سواء كانت بسيطة أو مركبة، تشرتك يف خاصية متشاهبة حيث تفرتض هذه العقائد تصنيًفا ثنائيًّا يقسم األشياء الواقعية، أو 
اء متمايزة قريبة جدًّا من مفردات املقدس املثالية اليت يتمثلها الناس، إىل صنفني أو نوعني متعارضني حيمالن يف الغالب أمس

إنَّ هذه العقائد تعمل على توحيد كل األفراد الذين يؤمنون هبا، وهذه هي وظيفة الديانات، فهو ينطلق من . ( )والدنيوي 
( ن اجلماعياهليجا)املمارسات اجلماعية للطقوس الطوطمية، هذه املمارسات اجلماعية تؤدي إىل إنتاج مشاعر وانفعاالت مجاعية 

 .جتعل األفراد ينخرطون يف فعل مجاعي وطقوسي يتوحدون داخل هذه املمارسات الدينية

إنَّ الدين هبذا املعىن هو مكون أساسي عند دوركامي، يعمل على توحيد األفراد بناء على املشرتك، واملشرتك هنا هو الطقوس 
الضمري / لكتاب هو أن نسقه املفاهيمي حاضر بقوة، من قبيل الشعور الدينية، فما يالحظ يف تناوله للديانة الطوطمية يف هذا ا

                                                           

 /ص) ،(م 1192) ،(12 /العدد) ،«إضافات مجلة» ،«األنتروبولوجي وفكره حياته من ملمح دوركايم، إميل» ،(م 1192) يتيم الرمحن عبد اهلل عبد (3)
42.) 

( E. Durkheim, ) (.9191) en miqueétot meèsyst le religieuse; vie la de mentairesélé formes les 
Paris france, de universitaires presses les Australie,. 
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اجلمعي، التضامن، اإلنسجام وما إىل ذلك، فالشعور اجلمعي هو املسؤول عن ظهور املعتقد الديين، هذا املعتقد هو الذي جيعل 
راد االمتثال إىل هذا املكون الذي األفراد يتضامنون فيما بينهم؛ لذلك فالواجب األخالقي حسب دوركامي فرض على مجيع األف

ميارس نوًعا من اإلكراه على أفراد اجملتمع، وهبذا الفهم، تصبح الديانة إحساًسا مجاعيًّا ذي وجود مادي يعمل اجملتمع على دفع 
، يتوقف (Lien social)وتبًعا هلذا الدور الكبري الذي يقوم به الدين يف دعم الرباط االجتماعي . أفراده إىل التعلق به واحرتامه

وظيفة اإلدماج االجتماعي واحلفاظ على النظام االجتماعي منسجًما : دوركامي كثريًا عند الوظيفة األساسية للمكون الديين
 .، لذلك يركز دوركامي كثريًا على االندماج االجتماعي كوظيفة أساسية للدين(1)ومتماسًكا 

من جانب آخر تناول دوركامي مسألة ياإلختالف بني الدين والسحر فالسحر ليس شأنًا مجاعيًّا، بل هو فردي، عكس الدين 
بينما ال يوجد شيء امسه الكنيسة السحرية ( الكنيسة)الذي يتسم خباصية اجلماعة، فضاًل عن ذلك، فالدين مرتبط باملؤسسة 

عله يكرس تلك الوحدة األخالقية للمجتمع، ومن هنا أمهية الدين يف اجملتمع، باإلضافة ، فهذه اخلاصية اجلماعية هي اليت جت( )
إىل هذه اخلاصية، يركز دوركامي على املظهر احلركي والدينامي لإلحساس الديين، ذلك أنَّ الدين له قوة متكن من احلركة وتدفع إىل 

، فاملؤمن يسمو على غري املؤمن يف كونه يستشعر (التحفيزي للدينوهنا يلتقي مع ماكس فيرب يف كونه يركز على البعد )الفعل، 
 .( )قوة لتحمل صعوبات احلياة والتغلب عليها 

إنَّ اإلميان بالدين ضروري حسب دوركامي؛ ألنَّه حيرك اإلنسان ويدفعه إىل الفعل؛ لذلك فالعلم عاجز على إزاحة الدين، فقد 
ين هو قوة جتعل الفرد ينضم إىل اجلماعة ويرتابط معها، فإذا كان أوكست كونط يرى أنَّ يتعارضان يف بعض األحيان إالَّ أنَّ الد

العلم، وخصوًصا العلم الوضعي جيب أن يقضي على الديانات، أو باألحرى أن تتحول الديانة إىل العلم؛ فإنَّ دوركامي حياول من 
درك االجتماعي باالستناد إىل الديين، حني يعترب أنَّ أي جهة، أن خيتزل الدين يف املقوم االجتماعي، لكنه من جهة أخرى ي

إنَّ الديانات هبذا املعىن تضم اجلانب . (6)جمتمع ال ميكنه أن يقوم وينهض إالَّ باالعتماد على تصور قداسي لإلحساس اجلماعي 
تصورات والقواعد املعيارية للدين، العقائدي واجلانب الشعائري، مث اجلانب املؤسسايت، حبيث حيتوي اجلانب األول على خمتلف ال

                                                           

 كليفورد  إلى فيبر ماكس من نموذجا التأويلية األنتروبولوجيا الدينية، الظاهرة أنتروبولوجيا إلى مداخل اإلسالمي العالم أنتروبولوجيا» أوترحوت، رشيد (1)
 (.12 /ص) ،(املغرب) قرطبة مكتبة ،«جيرتز

( 49. p mentaireséléformes les Durkheim, E. ) 
 (.19 /ص) ،«اإلسالمي العالم أنتروبولوجيا» رشيد، أوترحوت ( )
 (.12 /ص) نفسه، املرجع (6)
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يف حني يضم اجلانب الشعائري جمموعة من األنشطة الطقوسية واالحتفاالت اليت يقوم هبا اجملتمع وفًقا لِـَما متليه عليهم عقائدهم، 
 ...(.الكنيسة، واملسجد )بينما ميثل اجلانب الثالث تلك املؤسسات اليت تقام فيها هذه الشعائر

ا ُتؤكِّد التضامن االجتماعي يف األوقات اليت جيد فيه وعطًفا على هذ ه االعتبارات، فالشعائر والطقوس اليت متارسها اجملتمعات، إَّنَّ
فاجلنازات مثاًل مُتثُِّل تعبريًا عن دميومة اجلماعة بعد رحيل . األفراد أنفسهم مرغمني على التكيف مع التغريات األساسية يف حياهتم

كما أنَّ احلداد ليس تعبريًا عفويًّا عن احلزن . تعني املفجوعني من أهل امليت على التكيف مع الظروف املتغريةالفرد، وهي بالتايل 
 .( )ممَّن ال ميتون بقرابة مباشرة للموتى، بل هو، يف واقع األمر، واجب تفرضه اجلماعة 

فرض على الفرد اخلضوع له، فالطوطم الذي ومن هنا ضرورة االمتثال للواجب األخالقي عند دوركامي، هذا الواجب الذي ي
يتخذه األسرتاليون إهلًا، يفرض على كل من ينتمي إىل نفس الطوطم أن يقدسه، لكن ما الذي يعبده ويقدسه هؤالء؟ أهو 

 الطوطم يف حد ذاته، أم تلك القوة الكامنة فيه؟

، «املانا»ائنات، سواء كانت نباتية أو حيوانية، فـ إنَّ الطوطم ما هو إالَّ ذلك الشكل املادي للقوة املوجودة يف هذه الك
، بينما احليوان أو احلشرة أو النبات ما هي إالَّ مواد جتسد ( )هي القوى اليت تيسر كل ما يف الكون « األوروندا»، و«الواكان»و

الطواطم عادة ما يتم اختيارها لتمييز وما يالحظ هو أنَّ لكل عشرية أو قبيلة طوطما تعبده وحترتمه، وهذه . هذه القوي الروحية
جمتمع عن آخر، لكن إذا كان لكل عشرية طوطم حترتمه وتعبده؛ فال بُدَّ هلا، إذا ما تآلفت آحاد القبيلة، من طوطم واحد يضم 

ائر ومن هنا نشأت فكرة وجود إله حيمي القبيلة، وما هو األصل إالَّ طوطم مسيطر على س. مشل مجيع العشائر حتت محايته
 .(1)الطواطم خلقته وحدة القبيلة 

فكرة أخرى ناقشها دوركامي تتعلق مبنع الزواج الداخلي عند القبائل اليت ختضع لنفس الطوطم، أنَّ األخ ال حيق له الزواج بأخته ال 
ما ينتميان إىل نفس الطوطم؛ وعليه فإنَّ االحرتام الذي يبديه الفرد لطوطم العشرية يتضح هنا بصورة دينية من  لشيء سوى ألَّنَّ

إنَّ حترمي الزواج، أو باألحرى إقامة العالقات اجلنسية . ( 3)خالل العالقات القرابية الدموية اليت تربطه بغريه من أعضاء العشرية 

                                                           

 (.219 /ص) ،(2 .ط) للرتمجة، العربية املنظمة :بريوت ،«االجتماع علم» ،(م 1112) الصياغ فايز ترمجة كيدنز،  أنتوين ( )
 (.911 /ص) الفارايب، دار بريوت، ،«الديني االجتماع علم في جديدة نظرية نحو» ،(م 1114) شلحت يوسف ( )
 (.941 /ص) نفسه، املرجع (1)
 (.41 /ص) نفسه، املرجع يتيم، الرمحن عبد اهلل عبد ( 3)
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مي الزواج ، ومن هنا؛ فإنَّ حتر (حترمي الزواج من احملارم يف اإلسالم)من نفس العشرية بدأت منذ الديانات القدمية وتطورت فيما بعد 
 .من القرابة يساعد بشكل كبري يف متاسك اجملتمع واستمراريته

من الكتابات املهمة يف علم االجتماع الديين؛ إالَّ أنَّه مل يسلم من بعض « األشكال األولية للحياة الدينية»رغم كون كتابه 
لطوطمية بأسرتاليا وصفها باجملتمع البدائي والبسيط، االنتقادات، حيث يرى بعض الباحثني أنَّ إميل دوركامي عندما تناول الديانة ا

ا شديدة التعقيد والرتكيب، كما يرى  أنَّ « أرنود فان جنب»واحلال أنَّ هذه اجملتمعات أبعد ما تكون عن البساطة والبدائية، إَّنَّ
يف أغلب  -عيفة، فمصدرها كان اعتماد دوركامي على معلومات اتنوغرافية عن أسرتاليا غري موثوق هبا، بل تنتمي إىل مصادر ض

ا ستكون عدمية اجلدوى خالل عشر سنوات القادمة،  -األحيان  رجال األمن، وإداريي مستعمرات ومبشرين؛ من املؤكد إذن أَّنَّ
 .(33)ما جيعل تعميمات دوركامي النظرية ملغية 

إذا كان السوسيولوجي الفرنسي إميل دوركامي قد اكتفى بدراسة جمتمع صغري وعممها على الدين بأكمله؛ فإنَّ ماكس فيرب لـم 
يكتِف بدراسة جمتمع ديين واحد، بل استقصى األديان كلها مبا فيها اهلندوسية واليهودية والبوذية واملسيحية وحىت اإلسالم، ولـم 

 حدى، بل قام بدراسة مقارنة لألديان وربطها بالعقلنة  يكتِف بدراسة كل دين على

  

                                                           

 (.29 /ص) نفسه، املرجع يتيم، الرمحن عبد اهلل عبد (33)
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 الدين والتغير االجتماعي

يعترب ماكس فيرب من السوسيولوجيني الذين أسسوا لعلم االجتماع الديين بأملانيا، حبيث كان له دور كبري يف الربط بني الدين 
، وكان قد اشتهر هبذا الكتاب «بروتستانتية وروح الرأسماليةاألخالق ال»والتغري االجتماعي، وقد ناقش هذه األطروحة يف كتابه 

سوسيولوجيا »أكثر من غريه، لكن هذا ال يعين أنَّ كتاباته األخرى غري مهمة، فقد كان له كتاب آخر ال يقل أمهية وهو 
، «نزع السحر عن العامل»فكرة إنَّ الفكرة األساسية اليت شغلت بال ماكس فيرب هي . ، والذي قارن فيه بني أديان العامل«األديان

، وهنا يتحدث ( 3)هذه الفكرة ارتبطت أساًسا باحلداثة الغربية، حيث مت االنتقال من عامل قدمي إىل عامل جديد يؤمن بالعقالنية 
خصوًصا  -، فهذه العقلنة (هي سلطة إدارية تؤمن مبؤسسات غري شخصية واإلحتكام إىل القانون)عن ما مساه بالبريوقراطية 

 .هي اليت أسهمت يف ظهور احلداثة األوروبية -عقلنة الدين 

ا ذلك الفعل الذي ينتج تبًعا للتأثريات اليت  إنَّ ما يهم ماكس فيرب أثناء مقارنته لألديان ليس التأويل األيديولوجي لألديان، وإَّنَّ
؛ لذلك كانت دراساته حول الدين (31)ة وحتليل تولدها الديانات على سلوك األفراد وأفعاهلم وتعطيهم معىن يستحق كل دراس

هتدف إىل الكشف عن احلوافز اليت تدفع الفرد إىل الفعل، فهو ال ينظر إىل الفعل يف حد ذاته وإَّنا يتجاوز ذلك اىل األبعاد 
نَّ أخالق الدين وتأسيًسا على هذا املنطلق، توصل ماكس فيرب إىل أ. الداللية هلذا الفعل وهذا هو اجلديد الذي أيت به فيرب

ساهم بشكل كبري يف ظهور الرأمسالية، فرجال األعمال وأصحاب احليازات  -( الكالفيين)وحتديًدا الربوتستانيت  -املسيحي 
ت الرأمسالية، وكذا ممثلي الشرائح العليا املصنفة من اليد العاملة، وفوق ذلك، املالك التقين والتجاري ذا الثقافة الرفيعة يف املؤسسا

 .( 3)ديثة، هم بأغلبية كبرية من الطائفة الربوتستانتية احل

إنَّ احملدد األساسي لربوز الرأمسالية هي القيم الثقافية والدينية، وهنا يتضح أنَّه خيتلف مع كارل ماركس، فاحملدد املادي 
ا هنالك عوامل( االقتصادي) أخرى أساسية تتمثل العوامل الثقافية،  ليس عاماًل وحيًدا يف ظهور الرأمسالية بأوروبا والعامل، وإَّنَّ

لكن هذا ال يعين أنَّ فيرب يقصي العوامل املادية، فهو يركز على الدين كعامل حمدد دون إغفال أمهية البعد املادي يف التغيري 

                                                           

 اأن إذن أفكر أنا :الفردية للذات القيمة إعطاء) ديكارت الفرنسي الفيلسوف مع ظهرت فالذاتية احلداثة، مقومات أهم من الذاتية جانب إىل العقالنية تعترب ( 3)
 هذه جتاوز فيرب ماكس أنَّ  إالَّ  ؛(عقلك استعمال على جترأ :«األنوار ما» مقالته يف يقول) كانط  إمانويل األملاين الفيلسوف عند بزغت العقالنية بينما ،(موجود

 .فيرب ماكس فكر ميزت اليت هي نةالعقل إىل العقل من االنتقالية هذه وبالتايل االجتماعية، واحلياة املؤسسات عقلنة مستوى إىل النظرية العقالنية
 (.919 /ص) املعارف، منتدى بريوت، ،«فيبر ماكس عند والسياسة الدين سوسيولوجيا» ،(م 1194) عدنين إكرام (31)
 (.99 /ص) القومي، اإلَّناء مركز بريوت، ،«الرأسمالية وروح البروتستانتية األخالق» ،(م 9111) مقلد علي حممد ترمجة فيرب، ماكس ( 3)
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عكس الدين فالدين الربوتستانيت حسب فيرب حيفز الفرد على املثابرة يف العمل اجلاد، واالدخار وما إىل ذلك . االجتماعي
الكاثوليكي، فالكاثوليكي يف نظره هو أكثر هدوًءا ومسكون بعطش قليل جدًّا إىل الكسب، ويفضل حياة آمنة، ولو مع مدخول 

إمَّا أن تأكل جيًدا، أو أن تنام : ضئيل جدًّا، على حياة إثارة وجمازفة ولو وفرت له الثروات واألجماد، تقول احلكمة الشعبية بطرافة
 . ( 3)احلالة احلاضرة يفضل الربوتستانيت أن يأكل جيًدا بينما يفضل الكاثوليكي أن ينام هادئًا جيًدا، يف 

إنَّ هذه املقارنة بني املذهبني تبني مدى تأثري القيم الربوتستانتية على األفراد من حيث كوَّنم ينهمكون يف األعمال اليومية أكثر 
راكمتها والعيش يف املتع الدنيوية، وإَّنا يفعلون ذلك إميانا منهم باخلالص من الكاثوليك، فهم يفضلون العمل ليس من أجل م

ُنا»فمن جهة أوىل يتعلق الدين دوما : األخروي، ويف هذا اإلطار يسجل ماكس فيرب مالحظتني حامستني ، (يعين هنا)،«باهله
، ومن جهة (اهلنالك)حتيل إىل شكل من أشكال وبكيفيات الوجود يف العامل املادي، رغم أنَّه ينهض على مراجع مثالية ومتعالية 

. (36)أخرى؛ فإنَّ األفعال امللموسة اليت حيفزها الدين أو يستدعيها هي يف الغالب أفعال عقالنية رغم طابعها السحري واخلارق 
ه على فعل اإلنتاج ليس فالدين يعمل على حتفيز الفرد لينتج أكثر، لكن إذا متعنا يف أفعال األفراد سنجد أنَّ املعىن الذي يضفون

ا هو الفوز باخلالص يف اهلنالك   (.اآلخرة)الربح ومركمة األموال، وإَّنَّ

ا حتدث عن دور الدين يف بروز روح الرأمسالية،  -إذن  -يتضح  أنَّ ماكس فيرب مل يتحدث عن دور الدين يف نشوء الرأمسالية، وإَّنَّ
« روح الرأمسالية لكي تفرض نفسها، أن تقاتل ضد عامل من قوى املعادية لقد كان على»: ولعل هذا ما دفعه إىل القول مايلي

ويقصد هنا بالقوى املعادية تلك اليت تتبىن أسلوب املنافسة الشرسة وكسب األموال بطرق ال أخالقية كاألنانية والطمع . ( 3)
 . يازهي عقالنية بامت -الرأمسالية اخلالصة : أي -والشراسة يف الربح، فروح الرأمسالية

فهذه إنَّ ما يظهر هنا هو أنَّ فيرب حياول أن مييز بني كل من الرأمسالية القائمة على النفعية والرأمسالية اليت تتبىن روًحا أخالقيًّا، 
ا واجب  .األخرية هي اليت جتعل األفراد ميارسون املهمة على أَّنَّ

سيحيني يف القرون الوسطى وأيًضا حىت عند لوثر، فهو مل يعد وعلى هذا األساس، فاإلله عند الكالفينيني ليس هو اإلله عند امل
 هو ذلك اإلله التقليدي والذي ميكن الوصول إليه من خالل اإلميان وممارسة الصالة، إن اإلله مع كالفني أصبح 

                                                           

 (.91 /ص) املرجع، نفس (.م 9111) فيرب ماكس ( 3)
 (.49 /ص) املرجع، نفس أوترحوت، (36)
 (.49 /ص) املرجع، نفس ،(م 9111) فيرب ماكس ( 3)
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ات، وممارسات أفكار، معتقد)يعتمد يف الوصول اليه على آليات مادية وشروط تقنواقتصادية إلنتاج عمل جاد وآليات روحية 
إنَّ اجلماعة الربوتستانتية تؤول هذا العمل على أَّنا مصدر . ، فهو يشجع العمل اجلاد ويثين على العمل العقالين( 3)( دينية

الرضى واخلالص اإلهلي، فكلما عمل الفرد على إتقان عمله وأدى هذا العمل على أحسن وجه، كلما نال رضا اهلل، ومن هنا 
إنَّ هذا . الكالفينية-يف اإلنتاج االقتصادي، وهذا احلافز موجود فقط حسب فيرب يف الديانة الربوتستانتية أمهية احلافز الديين

هو الذي جيعل الفرد يقوم بأفعال متميزة يف شىت مناحي احلياة، وبالتايل ( ethosاإليتوس )احلافز الديين والذي مساه فيرب بـ
فس الوقت استجابة ألوامر إهلية؛ لذلك جند أن مجيع األعمال اليت تقوم هبا اجلماعة سيكون العمل عماًل عقالنيًّا منظًما ويف ن

الكالفينية ختضع ملرجعية دينية، إىل درجة أن الكالفيين كان ال حيب التعامل مع غري املؤمن، فإذا ما وجد فالًحا أو تاجرًا ال ينتمي 
 ؟( 3)إرجاع مستحقاته إذا مل يكن يعتقد مببادئ وديانة ما  إىل أي كنيسة، فهو ال يعطيه أي سلف، فما الذي سيحثه على

يتضح أنَّ فيرب بعد مقارنته لألديان يستنتج أن الدين الربوتستانيت هو الوحيد الذي أثر يف احلياة االجتماعية واالقتصادية، عكس 
إنَّ القيم العليا فيها : ؛ أي(العامل اآلخر)اهلندوسية متثل دين »، حيث يرى فيرب أنَّ (اهلندوسية والكونفوشية)الديانات األخرى 

، وباملثل دعت )...(تؤكد على ضرورة اهلروب من متاعب العامل املادي والتحليق إىل مستويات عالية من الوجود الروحي 
ىل السعي الكونفوشية أيًضا إىل العزوف عن التنمية االقتصادية كما يفهمها الغرب وشددت على ضرورة االنسجام مع العامل ال إ

يف نفس الوقت، ( اآلخرة)وللهنالك ( الدنيا)لذلك فالدين الربوتستانيت هو الوحيد الذي يعمل للهنا . (  )« النشط للسيطرة عليه
 .هذه اخلاصية املزدوجة هي اليت جعلته يف نظر فيرب يؤثر على احلياة اخلاصة لألفراد ليعجل بذلك يف ظهور الرأمسالية اخلالصة

، وكان قد انطلق (3 )« سوسيولوجيا الدين»نته بني األديان، تناول فيرب موضوع اإلسالم بشكل عرضي يف كتابه ويف سياق مقار 
من فكرة أنَّ اإلسالم يتعارض مع روح الرأمسالية وال ميكن أن حيقق التنمية احلديثة، فالتاجر املسلم أو احلريف أو احلمال ليس هلم 

إنَّ اجملتمعات اإلسالمية بعيدة عن أن حتقق الرأمسالية نظرًا لكون تعاليمها تتعارض . (  ) دافع متحمس كما كان عند الربوتستانيت
من جانب آخر، نظر فيرب إىل االسالم على أنَّه نقيض من جوانب عديدة ملذهب الطهرية، فاإلسالم يف رأيه يتبىن . مع العقالنية

                                                           

 (.912 /ص) املرجع، نفس عدنين، إكرام ( 3)
 (.112 /ص) نفسه، املرجع ( 3)
 (.214 /ص) ،(م 1112) جيدنز (  )
 عنونه «الدين سوسيولوجيا» :كتابه  من األخري الفصل يف أوراق بضعة له خصص بقدر األخرى، األديان تناول كما مفصل بشكل اإلسالم فيرب يتناول مل (3 )

  :التايل بالعنوان
Order. Economic and Social the to Religions World Other the of Attitude The 

(  p269 Press. Beacon religion, of Sociology (1993)the M Weber, ) 
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، فاجملتمع اإلسالمي بالنسبة إليه يتميز بعالقات سياسية )...(وامللكية اجتاها شهوانيًّا خالًصا، خاصة جتاه النساء والكماليات 
 .(1 )واقتصادية وقانونية غري مستقرة مستبدة أو عقالنية باملعىن الذي حدده فيرب 

يف  -إنَّ اإلسالم هبذا املعىن دين قبلي وتقليدي ال ميكن أن يرى روح الرأمسالية كما رأته الديانة الربوتستانتية، فاإلسالم مل يستطع 
أن يتخلص من قيم البداوة وسيادة الوراثية، فاجملاالت االقتصادية والعسكرية والسياسية حتكمها سيطرة وراثية؛  -نظر فيرب 

من هنا اعترب فيرب أنَّ اإلسالم زواج بني القيم التجارية والقيم (. اجملتمع البريوقراطي)يه مقومات اجملتمع احلديث وبالتايل تغيب ف
الفروسية البدوية والقيم الصوفية املعربة عن عواطف اجلماهري وحاجاهتا، ونتيجة هلذه املزاوجة الثالثية، وجهت الطبقة احملاربة 

خالق العسكرية، ووجهته الطبقة التجارية يف املدن باجتاه التشريع والتعاقد يف خمتلف أوجه احلياة اإلسالم باجتاه اجلهاد واأل
 .(  )اليومية، ووجهته اجلماهري املستضعفة باجتاه الصويف واهلرب الضبايب 

اإلسالم والديانة أثناء تناوله لإلسالم، تعرض فيرب النتقاد شديد من طرف بعض الباحثني، وخصوًصا يف مسألة مقارنته بني 
الربوتستانتية الكالفينية، حبيث إنَّه مل يكن مطلًعا بشكل كاٍف على تراث اإلسالم؛ لذلك جنده كثريًا ما ينظر إىل اإلسالم على أنه 

عن  بالتزامه مبوقف مثل هذا مل خيتلف يف حتليله كثريًا (براين ترينر)إنَّ فيرب حسب . ليس عقالين، ومييل إىل العاطفة والشهوة
ماركس وأجنلز اللذين ادعيا أنَّ طريقة اإلنتاج األسيوي اليت تتصف هبا اهلند والصني وتركيا أنتجت نظاًما اجتماعيًّا ثابًتا غري 

فماركس كان ينظر إىل الشرق نظرة استشراقية، وخصوًصا عندما تناول اهلند يف عالقته باالستعمار . (  )متوافق مع الرأمسالية 
 .ماكس فيرب ينظر إىل اإلسالم وكأنَّه يف مرتبة متدنية مقارنة بالدين الربوتستانيت الكالفيين الربيطاين، كذلك

م، أعتقد أنَّ فيرب مل يلتزم بالنموذج املنهجي الذي لطاملا يدعو إىل اتباعه، وهو فهم املعاين والدالالت اليت يعطيها الفاعلون ألفعاهل
ا أصدر أحكاًما ال متت بصلة إىل الواقع اإلسالمي، فقد اعتمد على مستشرقني غربيني  فهو مل ينظر إىل معىن هذه األفعال، وإَّنَّ 

كانت هلم نظرة استعالئية إىل الشرق، وبىن أطروحته انطالقًا ممَّا أنتجه هؤالء املستشرقني؛ لذلك فأطروحته حول اإلسالم وأطروحة 
 . املستشرقني مها وجهان لعملة واحدة

                                                           

 (.141 /ص) نفسه، املرجع عدنين، إكرام (1 )
 /ص) العربية، الوحدة دراسات مركز بريوت، والعالقات، األحوال تغري يف حبث ،«العشري القرن في العربي المجتمع» ،(م 1111) بركات حليم (  )

212.) 
 على اعتمدت أنا ،«فيبر ماكس لفكر نقدية دراسة واإلسالم االجتماع علم» ،(م 9112) باقادر امحد بكر أبو الدكتور ترمجة، ترين، براين كتاب  انظر (  )

 :التالية اإللكرتونية الصفحة على يوجد العضياين، باجد أعده الذي الكتاب هلذا تلخيص
http://www.ejtemay.com/showthread.php?t=16325  

http://www.ejtemay.com/showthread.php?t=16325
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 ودوركايمالمقارنة بين فيبر 

 :بعد تحليلنا لكل من نظرية فيبر ودوركايم عن الدين يمكن أن نستنتج مايلي

يالحظ أنَّ فيرب ينطلق من فكرة العقلنة ونزع السحر عن العامل، حبيث إنَّه كانت دراسته املقارنة لألديان هو اكتشاف مدى تأثري 
الديانة الربوتستانتية يف صيغتها الكالفينية هي الوحيدة اليت تؤثر على الديانات األخرى على الفعل العقالين، لكن توصل إىل أن 

الفاعلني للقيام بأنشطة اقتصادية عقالنية، بينما الديانات األخرى ال هتتم باحلياة اليومية بقدرما تعمل من أجل احلياة األخرى، 
لدراسة عند دوركامي ختتلف عن فيرب حبيث يسعى لكن اهلدف من ا. ومن هنا يركز فيرب على عالقة الدين بالتغري االجتماعي

 .دوركامي إىل البحث عن دور الطقوس يف احلياة االجتماعية، وعن خمتلف التحوالت اليت تلحق الديانة

على مستوى املقاربة، أستنتج أنَّ فيرب اعتمد على أديان متعددة، سواء كانت توحيدية، أم غري توحيدية، بينما دوركامي حلل فقط 
أمَّا على املستوى املنهجي، يالحظ أن دوركامي يقارب . يانة الطوطمية، وحاول أن يعمم نتائجها على كافة األديان األخرىالد

الظاهرة الطوطمية باعتماده على منهج وظيفي، حيث يرى أنَّ وظيفة الدين هي حتقيق الوحدة والتماسك االجتماعي، بينما 
 .اليت يضفيها الفاعلون على أفعاهلم يتجاوز فيرب ذلك إىل فهم تلك املعاين

سوسيولوجيا الدين، بينما : األخالق الربوتستانتية وروح الرأمسالية، والثاين: بالنسبة لفيرب خصص للدين عملني مهمني؛ األول
الديانة ، والذي ألفه يف أواخر حياته، حيث تناول فيه «األشكال األولية للحياة الدينية»: دوركامي اكتفى بكتاب واحد وهو

لكن بالنسبة لالثنني، فالدين مهم وضروري يف احلياة، فهو حمفز للقيام بالفعل العقالين عند فيرب، وهو مكون أساسي . الطوطمية
 .خيلق الوحدة والتالحم االجتماعي عند دوركامي

ع؛ إذ ميكن يف بعض األحيان أن يلعب إنَّ الدين يف نظري ال ميكن أن يلعب دائًما وظيفة إجيابية املتمثلة يف توحيد ومتاسك اجملتم
دور التفرقة، فإميل دوركامي اكتفى فقط بتحليل جمتمع بدائي وبسيط، حتكمه ديانة واحدة، لكن أتساءل ماذا لو وجدت ديانات 

تمعات ؟ هل سيحقق الدين يف هذه اجمل(الئكية)خمتلفة يف جمتمع واحد؟ أو باألحرى ماذا لو تصادمت القيم الدينية بقيم علمانية 
 وظيفة التماسك االجتماعي؟

أعتقد أنَّ أطروحة دوركامي تعميمة إىل حدٍّ ما، حبيث أسقط ما توصل إليه يف أسرتاليا وعممه على كافة األديان ونسي ما إذا كان 
 .هنالك تعدد األديان وصدام احلضارات كما حيدث اليوم يف القرن الواحد والعشرين
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ستطاع كل من دوركامي وماكس فيرب بناء نظرية متماسكة يف علم االجتماع عامة، وعلم لكن رغم كل هذه االنتقادات، ا
االجتماع الديين على وجه اخلصوص؛ لذلك اعترب هذان املفكران مرجًعا مهمًّا لكل باحث معاصر يريد أن يشتغل على الظاهرة 

جتماع هبؤالء لدليل على متاسك نظرياهتما، فالوظيفية الدينية يف علم االجتماع، ولعل تأثر رواد االجتاهات احلديثة يف علم اال
تأثرت بشكل كبري بإميل دوركامي وخصوًصا عندما تناول تالكوت بارسونز دور الدين يف التنشئة االجتماعية، كما هو الشأن 

 . بالنسبة لألنرتوبولوجيا التأويلية عند جريتز والذي تأثر بشكل كبري بنظرية ماكس فيرب حول الدين

  



 

03 
 

 المراجع

 :المراجع بالعربية

أنتروبولوجيا العالم اإلسالمي مداخل إلى أنتروبولوجيا الظاهرة الدينية، األنتروبولوجيا »، (م1194)أوترحوت، رشيد ( 9)
 (. املغرب)، مكتبة قرطبة «التأويلية نموذجا من ماكس فيبر إلى كليفورد جيرتز

، بريوت، مركز «بحث في تغير األحوال والعالقات: في القرن العشريالمجتمع العربي »، (م 1111)بركات، حليم  (1)
 (.212/ ص)دراسات الوحدة العربية، 

 (.2. ط)، بريوت، املنظمة العربية للرتمجة، «علم االجتماع»، (م 1112)كيدنز، أنتوين، ترمجة فايز الصياغ  (4)

، بريوت، مركز اإلَّناء «وتستانتية وروح الرأسماليةاألخالق البر »، (م 9111)فيرب، ماكس، ترمجة حممد علي مقلد  (2)
 .القومي

 .، بريوت، منتدى املعارف«سوسيولوجيا الدين والسياسة عند ماكس فيبر»، (م 1194)عدنين، إكرام  (2)

، «مجلة إضافات»، «إميل دوركايم، ملمح من حياته وفكره األنتروبولوجي»، (م 1192)عبد الرمحن يتيم، عبد اهلل  (9)
 (.م 1192)، (12/ العدد)

 .، بريوت، دار الفارايب«نحو نظرية جديدة في علم االجتماع الديني»(. م 1114)شلحت، يوسف  (2)

 : المراجع بالفرنسية

 Durkheim, E.)9191(. les formes élémentaires de la vie religieuse; le système 
totémique en Australie, les presses universitaires de france, Paris. 

 :المراجع باإلنجليزية

 Weber, M (1993) the Sociology of religion, Beacon Press.  


