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karl mark and the sociology of conflict     وعلم االجتماع  كارل ماركس

      الصراعي
على ادم سمث، حیث ان مذھبھ یقدم على مواجھة علم االقتصاد  یعد كارل ماركس من المعترضین

 على الرغم ان ماركس یضع نفسھ في مواجھة الرأسمالیة واالقتصادیین ولكن. الكالسیكي
مستعارًا من التقلید  الذین یراھم كأعتذاریین اّال ان اكثر تحلیلھ االقتصادي كانالكالسیكیین 
على تحلیل عوامل السوق ھذه  ھذا وان ماركس لم یعترض بشكل خاص على خاص. الكالسیكي

الكالسیكي السعار العمل من جھة ویقبل الفكرة القائمة  فھو یقبل التحلیل. تخدم النظام الرأسمالي
بسبب المنافسة بین العمال تمثل نحو مستویات الرزق القلیل مما تعمل  ت االجورعلى ان معدال

   .مواجھة النظام ككل من جھة اخرى على
تعني ان قیمة  والتي(اھم مایمیز اسھامات ماركس االقتصادیة ھي نظریتھ للقیمة الفائضة  ان

وعلى الرغم ان تفكیره ). الكینالم العمل كان الیعطي القیمة الكاملة في انتاجھ بل تذھب كربح الى
وعلى غرار  labor theory of value القیمة كان یستند في ھذه الحالة على نظریة عمل
االلیة فان علم االقتصاد الماركسي الیختلف كثیرًا عن  ماجاء بھ ادم سمث من حیث التفصیالت

التغیر   الذي یفھم قوىالكالسیكي اّال بحدود مجال الغرض من التحلیل االقتصادي علم االقتصاد
  .االجتماعي ودعمھا من اجل الوصول الى مجال جدید في المجتمع

القوى  االشیاء القیمة عند ماركس تنبع من رفضھ لفكرة الفرد كوحدة مناسبة لفھم ان
مؤسسات في المجتمع  فالقوى االقتصادیة حسب رأیھ تحتاج الى ان تكون على شكل. االقتصادیة

  .على تكنلوجیة االنتاج الماديتستند بشكل اساسي 
 .فماركس قد یرى الصراع من خالل المجتمع االنساني ككل التالزم بین الصراع والتغییر

ولذلك فان كان منظر صراعي . استخدم ماركس تحلیل الصراع كأداة مركزیة في تحلیلھ للمجتمع
  -:بدون منظرًا صراعیًا على ثالثة اصعدة

 .ان یقوم على اساس دراستھ للقوى االقتصادیة المتصارعةتحلیلھ للمجتمع المعاصر ك 1 
والذي من خاللھ ثبت . فلسفتھ للتاریخ كانت تقوم على اساس ذھني فكري خاص بالیالكتیك 2 

   الصراع كقانون اساسي في الحیاة
موقفھ السیاسي الثوري الذي قاده لیس نحو الصراع االجتماعي فحسب دائمًا مناقشتھ الفاعلة 3 
 لھ
االنتاج كما  اساس اي مجتمع یجب ان ینظر الیھ من خالل نظامھ لالنتاج المادي حیث ان نمط نا

 .ینمو ویتطور یسمیھ ماركس یحدد نوع النظام او النسق االقتصادي الذي ربما
الرئیسیة حول  اذ بموجب ذلك تحدد الحقوق. مفتاح اي نسق اقتصادي ھو التعریف بالملكیة ان

االقتصادیة ھي محددات رئیسیة  لصالح من یعمل؟ وذلك بسبب ان العالقاتایھما ینتج ویعمل و
وعملیھ فمن الضروري مالحظة كیف . االخالقالفن وغیرھا لعدة بناءات كاالفكار السیاسیة، الدین،

  .العالقات یتم بناء مثل ھذه
 المجتمع وجود الرغم ان ماركس وانجلز بدأوا عالمتھم الشیوعي في التأكید على ان تاریخ على

ان یمثل الصراع الحاد العصر  فبنھایة تلك الوثیقة اصبح من الواضح. ھو تاریخ الصراع الطبقي
  .١٨٤٧الحاضروالذي تدور حوادثھ في عام 

على رأس  فالتركیز. الرأسمالیة یمثل بخدمتھا في التركیز على ضبط الملكیة بشكل جدي فنجاح
كبیرة وتحت ظروف یتخللھا   بشكل واسع في مصانعالمال كان مصحوبًا بالتركیز على قوى العمل

فسوف یحدث صراع حاد بین الرأسمالیین  اذن.وعلیھم الطبقي وتنظیمھم المتبادل بشكل ایسر
 . في المستقبل القریب )والبرولیثاریة البرجوازیین( وبین الطبقات العاملة 

لة لحدث عرضي والسباب مختلفة یرى ماركس ان النصر سوف یكون للبرولیثاریة كحصی
  .وكالغاء عام للملكیة الخاصة

 كیف یمكن لنا ان نوجز ان ماركس كاقتصادي یستند على نظریة الصراع
یحمل الناس  يذوفي ضوء ان االنتاج االجتماعي الذلك من خالل نقده لالقتصاد السیاسي  یتضح 
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ق مع مرحلة معینة العالقات تتطاب في الدخول بعالقات محددة ومستقلھ عن ارادتھم حیث ان ھذه
وھذه المجموعة من العالقات نفسھا تكون البناء  .من التطور الخاصھ بقوتھم المادیة لالنتاج

بمثابة االساس الحقیقي لقیام بناءات فوقیھ سیاسیة وقانونیة والتي  االقتصادي للمجتمع الذي ھو
  .اشكال معینة من الوعي االجتماعي تتطابق مع

والسیاسیة  یاة المادیة یحدد الصفات العامة للعملیات االجتماعیةنموذج االنتاج في الح ان
االجتماعي نحو الذي یحدد  فوعي الناس الیحدد وجودھم بقدر ماان وجودھم. والروحیة في الحیاة

المادیة لالنتاج في المجتمع تظھر في النزاع  وضمن مرحلة معینھ من التطورفان القوى. وعیھم
اشكال تطور قوى االنتاج تنعكس ھذه العالقات في قیودھا فتظھر  منمع وجود عالقات االنتاج و

  .االجتماعیة الى الوجود فترة الثورة
الجانب الثاني  اما. ھو الجانب االول عند ماركس الذي یمثل اساس نظریتھ للصراع الطبقي ھذا

یجل والتي تاخذ بنظام ھ حیث انھ درس في جامعة برلین. عنده فانھ یمثل في فلسفة ھیجل
ھذه الروح تكمن في عملیة . الروح الفكریة فھیجل یرى تاریخ العالم كتاریخ. وبالمفكرین االلمان

 .ثابتھ
 نقیضھ الذي یحمل معھ thesis العملیة الدیالكتكیھ دائمًا تبدأ مع شيء یوجد موضوع ان

antithesis ع ان وبالطب. جدیدة وبین ھذه االفكار المتناقضھ البد من ضرورة حصول اشیاء
ولم یستطیع في الوقت نفسھ ان یھز  .ماركس الیرى االفكار االنسانیة على انھا تشكل التاریخ

  .قاعدة نموذج ھیجل السببیة
وعلیھ كان  .للنزاع االجتماعي كان لذلك اكثر من كونھ تحلیًال اقتصادیًا لقوى اساسیة فتحلیلھ

نزاع لیس بسبب كونھما  یة كانتافيان البرجوازیة والبرولیتار. یدخل ضمن الحتمیة الفلسفیة
منھا وھي البرجوازیة كتجسید لموضوع  یمثلون مصالح مختلفة، بل بسبب ان ماركس رأى واحدًا

للتاریخ المعاصر وھذه الصورة تعطي بطبیعة الحال  ھیجل واالخر اي البرولیثاریة كنقیض
اي ان في جمیع جوانب . على انھا ضرورة اقتصادیة واجتماعیة ضرورة فلسفیة للنزاع عالوة

لنا  وفي ھذا السیاق یمكن ان یفسر. نزاع على شاكلة طبیعة العملیة الدیالكتیھ الحیاة ھناك عملیة
 .اممیة  لنظریتھ حول الشیوعیة كأساس لعائلة١٨٤٥معالجة ماركس المیكر عام 

تك الصراع لدیالكی بینا من ان ماركس استعرض افكاره باسلوب دیالكتیكي وخاصة استخدامھ وكما
الى كونھ محلل اقتصادي  فان ھناك جانبًا ثالث یتمیز بھ ماركس صراعي اضافة. الطیقي

  .الثوري الفعال حیث ان ھذا الجانب یعتبر بمثابة الجانب. ودیالكتیكي
. لالشتراكیة ماركس یتصف باالسلوب الثوري قبل ان ینتقد النظام الرأسمالي وتاییده الكبیر كان

. اقتصادیة او ضرورة جدلیة ي وحدة القوى العاملة ھي لیست تسویة كتنمیةوان وجھة نظره ف
یشارك ھو ذاتیًا في ان یكون جزءًا من الصراع  وكان ھمھ ان. اي انھ كان حتمیًا في تغییر العالم

ھذا االحساس بالمساھمةالفعالة تعطي بعدًا اضافیًا لنظریة ماركس  وان. الذي یوجھ ذلك التغییر
الثورة  ان نظریتھ تكمن في كیف یتغیر العالم دلیس كیف یكون لذلك فان. الجتماعي ا في النزاع

الروحیة ذات االرتباط  ھذه. بالنسبة لھ ھي بمثابة فن قریب لقلبھ ولیس مجرد شيء یجب تحلیلھ
واخیرًا فان ماركس كمنظر . ثوریًا العالي یمكن ان تكون كنصیحة عامة لكل من یرید ان یصبح

الیھا من ان یكون لھ دورًا بارزًا في توضیح معالم  تھ الجوانب الثالث التي اثرناصراعي ساعد
العشرین حیث انھ رائد الخطوط متعددة من الفكر التي توحدت في  الفكر االجتماعي في القرن

  .المعروفة بالماركسیة وكتحلیل للسراتیجیة والتكتیك للثورة ایدیولوجیتھ
علیھ لینث وماو  میزة في مسار البطولة االیدیولوجیة الذي استندفان ماركس یحتل مكانھ مت لذلك

ھذا وان ھبوط مساره جویلت  .االجتماعي الواسع النطاق وكیفلسوف ضرورة للتغییر. وجیفارا
ایرك فروم ثم الى یسار اكثر تطرفًا كما ھو عند  بافكار بارزة تمثلت بالیسار الدیمقراطي كما عند

اال ان ماركس الیزال یحتفظ . المنظرین االرثوكسین القرن العشرینب ھربت ماركوس وانتھاءًا
 .ذات تاثیر ممیز عند علماء اجتماعیین عدیدین بخط ثوري
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 marx Revisedتنقیحات ماركس

 
بعد . االجتماعیة  حیث اھتم بشكل مبكر في الفلسفة. ماركس في احدى المدن غرب المانیا  نشا

وعلى الرغم انة كان .عمره  عة المانیا في العشرینات منذلك حصل على الدكتوراه من جام
بالسیاسةالتي شارك من خاللھا بجھود فعالة من  مشغوفًا بمھنة التدریس فانة اھتم بشكل كبیر

وبعد نشاطات السیاسیھ حصلت لھ احباطات . االجتماعیة االساسیة  اجل جعل التراكیب السیاسیة
اسرتة  ا وبالذات انكلترا بعد انة ھاجر الیھا ھو واعضاءمما جعلتة یتجة صوب اورب في المانیا

مفاتیح صور الحیاة  نستطیع ان نعطي بعض.  ظھر في لندن  ویبدو انھ عملھ المدرسي المثمر.
المعاصر دارندو اذا نھ االخیر یعد  عند ماركس من خالل المؤشرات التي جاء بھا عالم االجتماع

التشابھ الظاھریسمھ ماركس ودارندورق فھناك اختالفات  وعبر. افضل من یھتم بنظریة الصراع 
فبالنسبة لماركس فانھ ھجر حرفة التدریس وعرج نحو السیاسة الثوریة  . جوھریة بینھما
یمیز  وان ما، في حین كان دارندورق اكثر نجاحًا في السیاسة والمھنة االكادیمیة  والصحفیة

ومھنتة . االقتصاد  وكمدیر لمدرسة لندن لعلمحرفة دارندورق ھو كونھ عالم اجتماع الماني 
ه المؤشرات اعطتھ نجاحًا <وجمیع ه. السیاسیھ اللیبرالیھ مع الحزب الدیمقراطي الحر االلماني

اما على المستوى الفكري فانھ دارندورف یوضح .ماركس  بارزًا اكبر منھ في النشاط الثوري عند
 على رأس الماركسیھ الجدیدة لكنھ یرفض بوضوح فھو یعتبر.مع ماركس   تماثلة القوي وتباینة

یتمیز  اي انھ دارندورف. الدیالكتیكیھ والثوریة الماركسیة اضافةالى رفضھ للشیوعیة  المادیھ
یعتبره افضل منظر في  ومع ذلك فانھ یعتلرف بدین كبیر لماركس الذي.بالبروكماتیھ اللبرالیھ 

الطبقھ (تحلیلھ للصراع االجتماعي  رف تتضح فيالتغیر االجتماعي ان اھمیة مساھمات دارندو
ھذا المجال ضمنھ اراء جدیده في مجال نظریة  ففي) والصراع الطبقي في المجتمع الصناعي 

وبعد وضوح الخطوط الرئیسیھ لنظریة ماركس . والصراع الطبقي  ماركس للطبقات االجتماعیة
  مفتاح   دارندورق یبین بشكل تدریجيالمقومات الفلسفیة الغیر ضروریھ فانھ ومحاولة استبعاد

 النزاعات االجتماعیة عند ماركس
من ھذا المنطق یرى .االجتماعي  البناء ھناك نزاع من خاللھ ینمو التغیر االجتماعي خارج: اوًال

فقد یعتقد بان ماركس في ھذا ،االجتماع المركزي  دارندورق بوضوح االفتراض المركزي لعلم
فالبناءات االجتماعیة الیمكن ان تكون في بعض االنماط الدائمیة  ,ليالمجال كان على صواب ك

 لكنھ في الوقت نفسھ تساعد على ظھور وتكوین سلوك،خارج بیئتھا التاریخیة  فھي تنمو،
فالنھاءات . وھي كذلك تحمل معھم بذور البنارات الجدیدة. الرجال والنساء ضمن تلك البیئھ 
فالعلمیھ والتغیرھما كل الطبیعھ  .دورف تصل من خالل ذاتھااالجتماعیة كما یعبر عنھا دارن

االھمیھ المركزیھ للتغیر االجتماعي والدلویھ  وبوضوح یتفق دارندورف مع ماركس بخصوص.
فماركس یرى ان بذور التغیر تكمن بشكل اساسي في الصراع بین . البناء االجتماعي في التغیر

اذن ھناك میل لدى الجماعات في الصراع من . وقت البناء االجتماعي في اي الجماعات وداخل
حماسًا لتقبل  وھكذا فان احد اقسام التركیب االجتماعي یكون اكثر.ان تصبح اكثر استقطابًا اجل

ان .یوكد دارندریق دعمھ لماركس  وفي ھذا المعنى. التغیر والقسم االخر یكون مقاومًا للتغییر 
نموذج الطبقتین فلیس ھناك اكثر من مركزین في  ثلاي نظریة صراع یجب ان تؤثر بشيء ما م

 ان یساند او یؤید  دارندورق یؤمن بان ماركس كان باستطاعتھ, ضوء الصراع من اجل السیطره
  ذھب الى البعد من  لكن ماركس، كجذور اساسیة في الصراع الطبقي  االجتماعیة رؤیة النزاعات

المتصارعھ بین تلك  في مجاالت مراكز الملكیھ وتماثل المصالحذلك في تعریفھ للطبقات خاصھ 
المفتاح االخر لوجھات نظر دارندورف  ویبقى،  التغییر االجتماعي  الطبقات كاساس لكل وجوه

بینما . ینظر للتغیر االجتماعي على انھ یكون ثوریًا فماركس. ھو انتقاده الحاد الى ماركس 
فالطبقات في نظر ماركس دائمًا ، على انھ یحدث بشكل تدریجي االجتماعي دارندورف ینظر للتغیر

یوكد على  وماركس. لتظھر عالقات قویھ في الوقت الذي الیرى دارندورف ضرورة في ذلك  تمیل
السلطھ ھي االساس للملكیھ  ان الملكیھ كاساس في الطبقھ االجتماعیھ بینما دارندورف یعتبر
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القوه الصناعیھ كشيء محتوم او مفروض  اركس ینظر الىم.عندما تكون لوحدھا الشكل الممكن 
بینما دارندورف یرفض ذلك اي انھ الیرى سببًافي ان تكون  . یصبح مترجمًا في القوة السیاسیة

 ان التقاء دارندورف بماركس یتمثل في ان التغیر االجتماعي یظھر. ضرورة  ھذه القضیة ذات
ھناك .بنائي  الجتماعي ھو الذي یكون ذات اساسواغلب الصراع ا. للوجود من خالل النزاع 

البنائي ففي ھذا المجال فانھ  اختالف في مستوى الدرجة عند معالجة ماركس واندورف للتحلیل
الفكره فانھ ماركس عكس اعتقادات دارندورف  وتحث ھذه.ماركس ربما كان عالم اجتماع خالص 
لرغم عن التحتاج الى عقیدة الحتمیھ وعلى ا،الممكنھ  المستقلیھ في حالة اكمال الحاجات

دارندورف یصر على اننا في حاجة الى . نمط سلوكي في التحلیل  السلوكیھ االاننا نحتاج
. المراكز تحلیل للعالقات بین المراكزاالجتماعیة وبین االفراد الذین یشغلون تلك االضافات مع اي

معینة لالفراد  طاء اعتباراتاي ان ماركس یتجاھل الفرد بشكل واضح في تحلیلة دون اع
 .واختالفاتھم

 
 نموذج النزاع في علم االجتماع المعاصر

the confict model in contemporary solilogy  
علماء االجتماع المعاصرین الذین تقبلوا من ماركس على انھ اساس  بما ان دارندورفا ھو احد

حیث . المجتمع  نظریة النزاع كمودیل لفھماالجتماعیة للنزاع، فدارندورف نفسھ اكد على النظریة
وان النظریات الماركسیة تثبت  یعتقد ان اكثر النظریات االجتماعیة الحدیثة تمثل لرفض النزاع

الحاضر قد التكون ھناك وسیلة جیدة للجمع  ولكنھ اي دارندورق یقترح انھ في الوقت. العكس
الذي یمكن  con sensus اج او االجتماعبنموذج االندم فاحداھما ربما تسمى. بین النموذجیة

 تلخیصھ بالنقاط التالیة
  كل مجتمع ھو استمرار نسبي لمجموعة عناصره -1

  .كل مجتمع ھو بمثابة مجموعة مندمجة من العناصر2 -
  .كل عنصر في المجتمع لھ وظیفة معینة3 -

  .كل مجتمع یستند على اتفاق او اجتماع اعضائھ 4 -
فھو الیبدو  نموذج ربما یساعدنا في فھم كیف یتم اندماج عناصر المجتمعالرغم ان ھذا ال وعلى

فیھ نوع من  نموذجًا جیدًا في توضیح التغیر االجتماعي لذلك تحتاج الى نموذج
  :االتیة او نزاع وتغییر الذي یمكن ایجازه بالمقترحات coercionاالجبار

یر االجتماعي ھو بمثابة وجود تام او فالتغی. ان كل مجتمع ھو عرضة للتغییر في اي لحظة - 1 
 .ubiquitous كلي
ان كل خبرات المجتمع وفي كل لحظة النزاع االجتماعي تؤكد على ان النزاع االجتماعي ھو  - 2

                   وجود تام بال
   كل عنصر من عناصر المجتمع یساھم في التغیر 3 -

 .ق اعضاء اخرین فیةكل مجتمع یقوم على اكراه بعض اعضائة عن طری -4
االجتماعي  نموذج النزاع والتغیر ھو بوضوح یعكس احتبارات دارندورف من اجل تثبیت عملة ان

ثالث اسئلة رئیسیة تكون  فھو یشیر اللى.اذا انة عملة ذلك یشدد على االساس البنائي للصراع 
   بمثابة مفتاح نظریة في الصراع

  داخل بناء المجتمعكیف تظھر النزاعات بین الجماعات من  -1
  ماھي اشكال وانواع الصراعات بین تلك الجماعات -2
 . كیف تكون طبیعة النزاعات بین الجماعات المؤثره على التغیر في البناء االجتماعي -3
زاویة  كیف كیف الجماعات المتنازعة من خالل تركیب المجتمع فانھ دارندورف ینطلق من فاما

اي جماعة متناسقة  وضمن. تتظمن كل من الحاكمین والمحكومین التنظییمات االجتماعیة التي
تاثیر االخرین اذن ھناك جماعتین  ھناك بناء للسلطة تشتمل على الذین یھیمنون والذین ھم تحت

ربما غیر معروفة على الرغم انھ مصالحھا في نوع   متعارضة باالساس فیھا  تكون فیھا المصالح
روف انتباھًا لھذا النزاع سوف تصبح جماعات مصلحة بعد انھ الظ وعندما تستدعي. من النزاع 
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جماعة ظاھریة الى جماعة مصلحة متاثره ببعض العوامل كقنوات االتصال  تاخذ بعض الشكل
لمصادر  التعزیز او التطویع والحمایة القانونیة لغرض اشكال االتالف او من اجل وسیلة وطرق
المصلحة المتعارضة ھي  وھذا یعني ان جماعات. ھا او دعم ایدیولوجي او میاده وغیر،مادیة 

فالحراك . یتوقف على اختالف الظروف  طبیعیًا في حالة نزاع وانھ شكل النزاع وقوتة ربما
 ان ھناك دائمًا مبسكا نزمات اجتماعیة  النزاع الظاھري االجتماعي مثًال ربما یخفض من مستوى

ندما التعمل الوظیفة على اعادة ترتیب وع. او ترتیب الزاعات  موجودة من اجل تنظیم
  فانھ العنف یكون من الممكن مصاحیھ النزاع ومن ھنا دارندورف حالة فشلھا المبكانزمات في

النزاع عدیدة ومختلفة  ان اشكال.یبذل جھودًا كبیرة للتمییز یبین متغیرات قوة النزاع وبین العنف 
 فانھ دارندورف یعطي تصنیفًا  لذلك.النزاع  ياذا تتوقف على الوحدات االجتماعیة التي ھي ف. 

 االدوار،وھي العلیا والدنیا .االجتماعیة التي ربما تتشابك بالنزاع  لخمسة انواع من الوحدات
وفي راي . الجیده   اقسام المجتمع المجتمعات ثم العالقات االجتماعیة  اجزاع او، والجماعات 

في ھذا التحلیل . للصراع الطبقي  مثابة انتاجدارندورف انھ االشكال الثالث الفوسط ھي ب
الطبقة والصراع الطبقي (فكتابھ . دارندورف اكثر وضوحًا )    للصراعات الطبقیة تبدو اسھامات

  یظھر مناقشتھ للصراع الطبقي وھو یتضمن خالصة من المقترحات التي الصناعي في المجتمع
مصممھ فانھ  ا كانت بعض الصراعات ھي<تحدد تعریفاتھ الرئیسیھ وافتراضاتھ وتنبؤاتھ فا

فھي في رأیھ .تصمیمھا  دارندورف على العكس من ماركس یرى انھ الصراعات الطبقیھ الیمكن
مركزیة عند فكر دارندورف یسبب  ات اھمیة< الصراع الطبقي یعتبر.منظمھ ولیست مصممھ 

ھ تحمل صراعات طبقیھ اثنان من مفاتیح مقترحات. دوره في تسھیل عملیة التغییر االجتماعي
 حادة كثیرة وانھ الصراعات الطبقیة العنیفھ تنتج تغیرات بنائیھ مفاجئھ كثیرة وتنتج تغیرات بنائیھ

الطبقي ویبین التغیر   ھذا االدراك للعالقات القرینھ بین الصراع االجتماعي خاصة الصراع كثیرة
وتمثل كذلك مفتاح مساھمة . دورف ودارن االجتماعي یمثل مفتاح نقطھ الباستمراریھ بین ماركس

فالمنظرین االجتماعیھ المعاصرین الیروننھ جمیع التغیرات  . كال النظریتھ االجتماعیھ الحدیثھ
 ضمنھا الصراعات     من(والیرونھ ان الصراع یشكل عام .للصراع الطبقي  االجتماعیھ كانتاج

المركزي في التغیر  االانھ العامل.  التغیر تفسیرًا كامًال لنماذج) التستند على اختالفات طبقیھ التي
باختالف المنظرین فلیس الجمیع    یختلف   ھذا كافتراض.االجتماعي ھو الصراع البنائي 

والدارندورف ولكن ھذا االفتراض یمثل الجوھر  یعترفون بانھ ماركس ھو مصدر ھذا االفتراض
ملحق في االتجاه السائد للتفكیر الماركسي الذي ینطوي على أخر  الراسخ للتفكیر االجتماعي

 وانھ دارندورف لعب دور المفتاح في نطاق التبصر االجتماعي المركزي. المعاصر  االجتماعي
  . بواسطة عزلھ من العناصر االقل فائدة في علم االجتماع الماركسي

 
  من رجل اقتصاد الى رجل سیاسة

 
وھذا النظام ربما یاخذ صور مختلفة النظام السیاسي یوجد في كل مجتمع متمثال بالدولة 

 -الدیمقراطیة-كالستقراطیة
 وان في كل حالة منھا ھناك عناصر حكم لھا السیطرة والقوة في تسییر مقدرات الدكتاتوریة 

االقتصادیة اما  المجتمع وان السلطة التي تتجسد في مصلحة جماعة قویة تعكس واقع المصلحة
السیاسي وتتمثل حسب رأیة في  قتصادیة ھي اساس البناءماركس فانة یصر على ان المنفعة اال

االقتصادیة التي تنتھي بظھور نسق سیاسي  طبقة جدیدة تاخذ على عاتقھا مسؤولیة التغیرات
 .واجتماعي جدید

یعتبرھا  ھذا الصدد ان دارندف ال یتفق مع ماركس في موضوع العواقب االقتصادیة حیث وفي 
تتوسط حلقة التغیرات  واحد فكما یؤكد على ان النخب احكومیةعوامل مساعدة ومانعة في ان 

الدولة فان احكام الجماعة ھنا لھا  وان دورھا یكون كبیرا في تسلم المراكز الخاصة بسلطة
ماكس في موضوع العوامل السیاسیة حیث یضیف  مایبررھا في الحكم اي ان دارندوف یعارض

وة تعطي صورة واضحة للمعاییر التي تكون البناء مع الق الى ان المصالح واالھداف وتعاملھا
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وبموجب ھذة المصالح تستطیع .یمدد اتجاھات االنقسام في الصراع االجتماعي الذي بدوره
  یترجمو بة منافعھم الى  المجتمع ان توازي نفسھاوعلى الرغم ان االشخاص الجماعات في

یتفق مع ماكس فیبر  ة لھذة العملیة اذالمعاییر عن طریق القوة فان دارندوف ال یعطي اھمیة كبیر
السلطة فقد یرى ان كلنسق في السلطة   ھذا وان معالجة ماكس فیبر تشریع في مناقشاتة الھمیة

ھذا وان معالجة ماكس فیبر للنظام االجتماعي  یعادل ان یؤسس ویكرس ایمانة في شرعیتة
ث الیكون لھا تاثیر ایجابي على على االكراة او االجبار حی تنطلق من رفضة للقوة التي تستند

وتاثیرا یجب  االجتماعي ویضیف الى ذلك بان القوة اذا ماارید لھا ان تكون اكثر فعالیة المستوى
 .اختیارھم ان یكون انتماء الناس ومشاركتھم السلوكیة قائمة على محض

تماع واالخر االج مؤشرات دارندوف لعلم االجتماع المعاصر تقع بین نمطین من المجتمع نمط ان
الوقت الحاضر اال ان دارندوف یفضل  النمط المتوازن الذي یتبعة العدید من علماء االجتماع في

والتغیر وذلك لعدم وجود واسطة جیدة تقوم بمھمة الربط  كما ھو الحال عن ماركس نمط النزاع
 اشكال ومع ذلك فأن ماكس فیبر حاول ان یبین في تحلیلھ عن تحول بین النمطین حسب رأیھ

حقیقة یمكن  االجتماعي وما یظھر فیة من معاییر اجتماعیة في ان الصراع االجتماعي ھو التنظیم
االساسي للقوة والصراع  مالحظتھا على الرغم ان نظریتة ھي االخرى تقوم على افتراض الدور

   .االجتماعي
التوافق  ین نظریاتدیوك واحد من بین الذین حاولوا ان یربطوا بین نظریات النزاع وب جیمس 
الصراع اضھرت تقدیر  حیث ان محاولتھ التي تكشفت عن مراجعتھ للنظریات االجتماعیة في.

ھذا وان معالجة .في النظام االجتماعي  خاص بماكس فیبر كعالم اجتماع في النزاع وكعالم اجتماع
  :دارندوف وھي الماركسیة الجدیدة التي جاء بھا

  . مستوطن في الحیاة االجتماعیةان نزاعات المصلحة مرض  - 1
  .ان القوة موزعة بشكل مختلف بین الجماعات واالفراد في اي مجتمع -2
  تصدر بواسطة  النظام االجتماعي یتم انجازة في اي مجتمع من خالل االحكام واالوامر التي ان -3

  .العقوبات فراد اكثر قوة الى افراد اقل قوة وتفرض من خالل االجراءات او
االفراد ذات لقوة   المعیاریة للمجتمع تؤثر بشكل شامل عن طریق كل من البناء االجتماعي نا -4

  .علیة فقد تمثل مصالح ھؤالء االفراد االكثر قوة.االكثر 
ان التغیرات االجتماعیة غالبا ماتكون لصالح االشخاص االقویاء یحاولون معارضة التغیرات  5 -

  . التي تعمل على تقلیص قوتھم
یستفیدون من ھذة  ان التغیرات في المجتمع توجد كنتیجة لالفعال التي یقوم بھا االفراد الذین6- 

  .من خاللھا التغیرات والذین یعملون على تراكم القوة من اجل ان یمروا
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