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 علم االجتماع عند البٌرونً

 أ.م.د.عبد الرزاق جدوع محمد الجبوري                                                 

 االساسٌة علم االجتماع فً كلٌة التربٌة أُستاذ                                                

 مقدمة : 

رٌة وتطبٌقٌة من حاول البٌرونً دراسة المجتمع الهندي دراسة نظ 

. إذ قدم أبحاث مإلفات فً مواضٌع  واألنثروبولوجٌاالناحٌة االجتماعٌة 

الدٌن والبناء االجتماعً  اجتماععدٌدة . كعلم اجتماع اللغة وعلم  اجتماعٌة

االجتماعٌة والطبقات االجتماعٌة واالنتقال االجتماعً . العالقات وللمجتمع . 

. وقد وردت  الخمورفولوجٌة للمجتمع ... وأصل نشوء المجتمع والدراسة ال

 العلمٌة القٌمة فً مإلفه الشهٌر )) كتاب الهند الكبٌر (( .  اإلضافاتهذه 

ٌتناول هذا البحث ثالثة مباحث رئٌسٌة هً : السٌرة واألعمال العلمٌة المهمة 

التً أنجزها البٌرونً : مناهج البحث العلمً التً أستخدمها فً الدراسة 

لطبٌعً واالجتماعً . وثالثاً : اإلضافات التً قدمها لتطور علم والبحث ا

 االجتماع واالنثروبولوجٌا . والمباحث التً ٌنطوي علٌها البحث هً : 

 المبحث األول : السٌرة واألعمال العلمٌة للبٌرونً : 

ه أبو الرٌحان محمد بن أحمد البٌرونً المتخصص م 1151-979البٌرونً 

وقد ب واالجتماع والفلسفة واألنثروبولوجٌا والجغرافٌة . فً الرٌاضٌات والط

منهجه  وصوابٌهوسعة فكره  لعملٌتهقٌمه العلماء والمستشرقون االجانب نظراً 

ة األبحاث والمإلفات التً كتبها ونشرها فقد قال عنه سمٌث فً كتابه وكثر

وأن  )تؤرٌخ الرٌاضٌات( أن البٌرونً كان ألمع علماء زمانه فً الرٌاضٌات

هم فً العلوم اآلداب والفنون مآثروالغربٌٌن مدٌنون له بمعلوماتهم 
(1)

أما . 

المستشرق جوزٌف شخت فقد كان ٌرى بؤن البٌرونً عبقرٌاً مبدعاً ذا بصٌرة 

شاملة وعمٌقة 
(9)

  . 

ٌقول فٌه " أن الشٌخ بالبٌرون حداً جعله  أما أدورد سخاو فقد بلغ إعجابه

مفكر ظهر على وجه البسٌطة . فً حٌن قال عنه الرٌحان البٌرونً اعظم 

" أن آراءه ال زالت جدٌرة بعناٌة قراء الٌوم ,  بار تولدالمستشرق الروسً 
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وأن مإلفاته تحتل مكانة متمٌزة من حٌث وفرة موادها وتنوع موضوعاتها دقة 

حقائقها التزامها الشدٌد بؤصول البحث العلمً والنظري والتجرٌبً 
(3 )

 . 

لبٌرونً على ٌد كبار أساتذة عصره فً الرٌاضٌات وعلم الفلك تتلمذ ا

والطب والجغرافٌة واالجتماع وقواعد اللغة . وأتصل بالعدٌد من مفكري 

ودروسهم ومنهم أن سٌنا وفالسفة عصره وحاورهم وحضر محاضراتهم 

تؤثر وهو من مفكري بالد الشرق بالثقافة  والمسعودي. كماوالفارابً والكندي 

نٌة والحكمة الهندٌة التً درس الكثٌر عنها فً مكتبة أحد االمراء الدولة الٌونا

السامانٌة . وكان البٌرونً متمكناً من أصول اللغة العربٌة عالماً بؤسرارها 

 السنسكرٌتٌةوقواعدها وآدابها . وكان ٌجٌد الى جوارها اللغة الفارسٌة واللغة 

أن العالم البٌرونً هو عربً  ٌانٌةوالسروالعبرٌة )لغة شعب الهند( والٌونانٌة 

اللسان , مسلم العقٌدة , وعالمً الفكر والمكانة 
(4)

  . 

لتشمل العدٌد من  امتدتولم تتوقف عالمٌة البٌرونً عند هذا الحد فقط , بل 

 الدول التً تدعً شرف أنتسابها الى البٌرونً أو تقول أنه مواطنٌها األبرار . 

حد مواطنٌه , إذ قام له تمثاالً فً متحف جامعة السوفٌتً ٌعتبره أ فاالتحاد

تقدٌراً له , كما سمٌت كلٌة الدراسات الشرقٌة بجامعة طشقند بكلٌة موسكو 

 البٌرونً . 

وهناك عدد من الباحثٌن الروس قد كرسوا جهودهم العلمٌة على تحقٌق تراث 

لبٌرونً
(5)

بشرف  . والترك هم األخرون الذٌن ٌنازعون الروس فً ادعاءاتهم 

أنتسابهم الى البٌرونً , إذ ٌعتبرونه تركمانً األصل . كما أن الفرس 

البٌرونً إلٌهم . وهو حقٌقٌة من  انتماءٌنازعون هإالء وهإالء فً شرف 

بنفسه عندما اختار اللغة العربٌة لسانا له أصل فارسً ولكنه حسم هذه القضٌة 

ة انه سخر من دعوة واالسالم دٌنا . بل كان لهما شدٌد التعصب الى درج

لتسفٌه  مإاتٌهاحٌاء الفارسٌة التً استشرت فً عصره , واغتنم كل فرصة 

وتحقٌر هذه الدعوى الن فضل العربٌة ال ٌنكر وشرف االنتماء الٌها مع 

االسالم ال ٌدانٌه شرف 
 (6)

  . 

وعرف عن البٌرونً انه كان الى جانب من الدهاء والذكاء الخارق والقدرة على 

ع واالبتكار فً عدة علوم كالرٌاضٌات والطب وعلم االجتماع االبدا

واالنثروبولوجٌا والتارٌخ واللغات . وكان البٌرونً الى جانب علمه وسعة 
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الذي ٌنقد االمور وٌبدي راٌه فٌها فً حرٌة  الجريءاطالعه ٌتمتع بسمات الناقد 

والتسامح  باإلخالصممزوجتٌن وشجاعة 
 (7 )

لبٌرونً . وكلها صفات جعلت ا 

عملة نادرة ال تناسق وراء االطماع والشهوات والملذات بل تعمل لصالح العلم 

واالدب والفن والفلسفة واللغة فً سٌاق علمً او تربوي مستقل ال ٌصل الى 

مستواه اال كبار العلماء والمفكرٌن من العرب والمسلمٌن , بل اكثر من ذلك فقد 

ر المٌالدي بعصر البٌرونً سمً النصف الثانً من القرن الحادي عش
 (8)

  . 

بهم واخذ منهم , وعند انجازه  تؤثرالكبار الذٌن  بؤساتذتهلقد تعلق البٌرونً 

للبحوث العلمٌة واالجتماعٌة االصلٌة كان ٌرد الفضل فً ذلك الى الذٌن تعلم 

فٌهم . عالوة على ما كان ٌتمٌز به البٌرونً من زهد شدٌد وتقوى  وتؤثرمنهم 

لت عنده العلم ارفع درجات العبادة واقصر الطرق لمعرفة هللا رفٌعة جع

واالعتراف بقدرته وعزته 
 (9 )

 . 

اما التراث العلمً واالنسانً عند البٌرونً فٌتجسد فً االبحاث والمإلفات  

والترجمات الكثٌرة التً تركها والتً ٌقول عنها ٌاقوت الحموي انها تقع فً 

قد عالجت مإلفات البٌرونً وابحاثه معظم فهرست ٌتكون من ستٌن ورقة . و

موضوعات المعرفة العلمٌة واالنسانٌة التً كانت سائدة فً عصره والتً على 

راسها الرٌاضٌات والفٌزٌاء والكٌمٌاء والطب وعلم االجتماع والهندسة 

والفلسفة وعلم الفلك . وللعدٌد من االبحاث ومإلفات وترجمات البٌرونً قٌمتها 

التً قدمها لتنمٌة هذه  لإلضافاتهمٌتها للعلوم التً تمٌز بها نظرا واصالتها وا

 بؤربعةالعلوم وتطوٌرها . هناك بعض المصادر تقدر تراث البٌرونً 

وعشرون كتابا , وبعض هذه الكتب مإلفات وبعضها االخر مترجمة عن 

 . ولعل من اهم الكتب واشهرها ما ٌلً :  والسنسكرٌتٌةالٌونانٌة والفارسٌة 

 _ كتاب االثار الباقٌة عن القرون الخالٌة . 1

_ كتاب الهند الكبٌر فً العلوم االجتماعٌة واالنسانٌة وبخاصة علمً 9

 االجتماع واالنثروبولوجٌا . 

 _ كتاب الهند الكبٌر فً العلوم الفلكٌة والطبٌعٌة . 3

ا _ كتاب القانون للمسعودي الذي ٌبحث فً جغرافٌة الطبٌعة والمناخ واثره4

 فً السكان وطباع البشر .
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 _ كتاب الصٌدلة . 5

 _ كتاب الجماهٌر فً معرفة الجواهر . 6

 _ كتاب التفهٌم فً التنجٌم وهو من اشهر كتب البٌرونً فً علم الفلك . 7

 _ كتاب االسطرالب . 8

 _ االستٌعاب للوجوه الممكنة فً صناعة االسطرالب . 9

 ود . _ الكسوف والخسوف وفقا لخٌال الهن 11

ونانٌة الى _ كتاب المجسطً لبطلٌموس الذي ترجمه البٌرونً من ال11ٌ

 العربٌة . 

 _ كتاب الطب . 19

 _ كتاب الكٌمٌاء واسرارها خفاٌاها . 13

وهناك كتب وابحاث وترجمات اخرى انجزها البٌرونً خالل فترة حٌاته 

 النشٌطة و المبدعة ال ٌسع المجال لذكرها هنا . 

 

 ً : منهج البحث عند البٌرونً :المبحث الثان

لقد كان البٌرونً بارعا فً قواعد المنهج العلمً التً استخدمها فً جمٌع 

الحقائق والمعلومات وتصنٌفها وتحلٌلها عند تفسٌر الظواهر والعملٌات 

واالحداث التً تعامل معها فً التخصصات العلمٌة واالنسانٌة التً اهتم بها . 

تً استخدمها فً البحث وتقصً الحقائق لما تمٌز فً ولوال قواعد المنهج ال

البحث العلمً والتؤلٌف والكتابة ولما برز فً اكثر من حقل دراسً خاض 

غماره وابدع فً كشف اسراره وكوامنه وتفصٌالته وحٌثٌاته التً لم تقف قط 

عند الوصف بل تجاوزت الى التحلٌل القائم على الحدس واالستنباط 

واالستنتاج 
 (11 )

  . 

شرح البٌرونً منهجه فً البحث العلمً فً كتابه الموسم " االثار الباقٌة عن 

وضح كٌف ان مناهج البحث تمكن الباحث القرون الخالٌة " , ففً هذا الكتاب 

من الخوض فً موضوع البحث وتحلٌل عناصره االساسٌة واغناء هذه 
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ً تنمً موضوع العناصر بالمعلومات الوصفٌة واالستنتاجات التحلٌلٌة الت

البحث وتفسٌر جوانبه الظاهرة والكامنة . كان البٌرونً ٌرى ان تحصٌل 

المعرفة ال ٌمكن ان ٌتم اال من خالل البحث والتجربة . وكافح موضوع 

والحقائق دون التحقق منها , وطالب بضرورة استخدام العقل  اآلراءاعتناق 

لباحث وضرورة التجرٌب من وجود وحقٌقة االشٌاء التً ٌدرسها ا التؤكدفً 

علٌها وتفسٌرها وفقا لطبٌعتها وخصوصٌتها المتفردة واطرها الشمولٌة 
 (11)

 . 

 آرائهمن  ٌتؤكدوحذر البٌرونً من التقلٌد وطالب كل صاحب راي ان 

قبل ان ٌجاهر بها وٌعلنها للمال  وصوابتٌهاوٌتوصل الى مصداقٌتها  وٌستوثقها

من افعال واحداث  وٌتفوه بها وما ٌمكن ان تقوم به
 (19 )

وطالب البٌرونً .  

بحسن استخدام العقل فً اخضاع االشٌاء المدروسة الى التجرٌب والقٌاس 

وعمل كهذا ٌتناقض مع النقل واالستنساخ واالقتباس بدون تحقٌق وتجرٌب 

وقٌاس . وكان البٌرونً ٌرجع للمصادر االصلٌة عند قٌامه بالبحث العلمً 

ا التزامل تملٌه علٌه امانته العلمٌة , اذ كان ال ٌطمئن مطلقا وٌلتزم بما ورد فٌه

انه كان  الى النقل ممن استعمل المصادر واستعان بها فً جمٌع الحقائق .

من صحة ومصداقٌة ما ٌنقل منها وبخاصة  ٌتؤكد ةٌذهب بنفسه الى المصادر

ا اذ شعر بضعف المصادر وضحالة معلوماتها ومحدودٌة عملها وقلة حقائقه

وتناقضها مع ما نقلته من المصادر االخرى 
 (13 .)

  

من اصالتها  والتؤكدورغبة البٌرونً فً نقل الحقائق الواضحة وتفسٌرها 

والشعوب التً كتب  األممومصداقٌتها قد دفعته الى تعلم بعض اللغات االصلٌة 

االصلٌة فقد تعلم الٌونانٌة والفارسٌة بعد ان سافر الى البلدان عنها او درسها . 

التً تتكلم هذه اللغات . اذ تعلمها من اشهر االساتذة هذه اللغات واختلط 

بالشعوب التً تتكلم اللغات واطلع على اهم واشهر المصادر التً ٌتعلم منها 

الفرد هذه اللغات . وبعد تعلم الٌونانٌة والفارسٌة اخذ ٌنهل من مصادر العلوم 

ترجم الكثٌر من الحقائق بالفٌزٌاء  التً كانت مدونة بهاتٌن اللغتٌن , اذ

والكٌمٌاء والطب والفلسفة والرٌاضٌات عن هذه اللغات . كما تعلم اللغة 

واجاد لهجاتها المختلفة اٌضا عندما اراد ان ٌإلف كتاب " الهند  السنسكرٌتٌة

الكبٌر " , وهذه عالوة على استقرار البٌرونً فً الهند مدة ٌقال انها بلغت 

اربعٌن سنة 
( 14 )

  . 
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واهتم البٌرونً بالرٌاضٌات وعلم الفلك والطب وشغفه فً اكتساب المعارف 

االصلٌة بهذه العلوم جعله مٌاال الى اسلوب االستقصاء والحس فً طلب 

المعرفة . وتنضح عظمة البٌرونً وسبقه فً تدوٌن المعارف حول هذه العلوم 

االشرافً الذي  وتنظٌرها وتحلٌل عناصرها االساسٌة من خالل االسلوب

اعتمده فً بحوثه ودراساته العلمٌة 
 (15 )

. وقد كان هذا االسلوب البحثً  

منتشرا فً زمانه والذي كانت ركٌزته التصوف , اذ ان الباحثٌن الذٌن 

ٌستعملون هذا فً الدراسة وتقصً الحقائق ٌعتقدون بان المعرفة ال تحصل اال 

همة منها الزهد واالعتكاف عن طرٌق مجاهدة النفس وتروٌضها بوسائل م

لباطنٌة واعتماد ا التؤمالتعلى الدراسة وطلب العلم والبحث والتركٌز على 

الحقائق والفروض العلمٌة للموضوعات التً تخصص شتقاق االستقراء فً ا

بها البٌرونً سواء كانت موضوعات طبٌعٌة او اجتماعٌة او انثروبولوجٌة . 

شراق واسالٌب المالحظة الحسٌة والتجرٌب لكن البٌرونً مزج بٌن اسلوب اال

واالستنباط والتعلٌل وصوال الى المعرفة الحقٌقة 
 (16 )

  . 

اما اصول ومناهج البحث العلمً التً استعملها البٌرونً فً ابحاثه ودراساته 

 ومإلفاته فهً على النحو االتً : 

االعتماد على االسلوب المالحظة المباشرة واسلوب المالحظة  -1

شاركة , اي المزاوجة بٌن المالحظة والتفاعل مع االشخاص بالم

 منهم . ق المعلومات المبحوثٌن الشتقا

 االعتماد على التجارب المٌدانٌة والمختبرٌة والمعملٌة .  -9

استخدام العقل فً االستنباط والتعلٌل واالستنتاج والتحلٌل العلمً  -3
 (17 )

  . 

 ى المعرفة . عدم الرفض الوسائل والطرق غٌر الحسٌة للوصول ال -4

كان  ألنهرفض التقلٌد والنقل واالقتباس من اعمال الباحثٌن االخرٌن  -5

راء الباحثٌن االخرٌن والسٌر و والمحاكاةوٌرفض التقلٌد  باألصالةٌعتقد 

 . 

مصادر والكتب واالدبٌات االصلٌة بنفسه واشتقاق لارجع البٌرونً الى  -6

 او دراسته .  المعلومات المناسبة منها التً تخدم بحثه

 .  لألخرٌناو االفكار قبل جهرها او كشفها  اآلراءمن عدم فساد  التؤكد -7

االعتماد على اسالٌب القٌاس الكمً واالستقصاء الحسً كلما كان ذلك  -8

ممكنا 
(18)

.  
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االستمرار البحث والمواظبة علٌه وعدم االنقطاع عنه الن الباحث  -9

ر هو الرجل الذي ٌمارس واالبتكا باألصالةالناجح الذي ٌتسم عمله 

البحث وٌواظب علٌه وٌفضل انشطة البحث والدراسة على اي انشطة 

 اخرى . 

ٌفضل البٌرونً ان ال ٌركز فقط على الجوانب النظرٌة واالكادٌمٌة .11

للبحث العلمً بل ٌحاول تطبٌق نظرٌاته ومبادئه العلمٌة على ارض الواقع 

ومجتمعه الن العلم كما ٌرى  فً تطوٌر واقع االنسانواالستفادة منها 

البٌرونً ال ٌكون من اجل العلم بل ٌكون من اجل استخدامه فً تحقٌق 

نتائج نافعة ومفٌدة الالنسان والكل االجتماعً 
 (19 )

  . 

لتطوٌر مناهج االجتماعً اما االضافات التً قدمها البٌرونً 

 ٌلً : وانثروبولوجً فٌمكن اجمالها بعدد من النقاط التً اهمها ما 

اوال : ارسى البٌرونً قواعد المنهج التارٌخً والمقارن من خالل 

مإلفاته المرسوم " االثار الباقٌة فً القرون الخالٌة " . ففً هذا الكتاب 

 نراه ٌتبع اصول البحث وخطواته الرئٌسٌة وهً : 

االنتقال بالمصادر االمٌنة والصادقة التً تكون عونا له فً اشتقاق  - أ

االستفادة منها فً البحث المعلومات و
 (91 .)

  

مقارنة المعلومات التً حصل علٌها من مصادر مختلفة واستبعاد   - ب

 ما اعتمد منها على الهوى التعصب والتحٌز والنظرة الذاتٌة الضٌقة . 

نقد المعلومات وتقٌمها واالخذ بما تثبت صحته منها على ان  -ج

 .  ٌكون ذلك كله مقبوال وبعٌدا عن الرٌبة والشك

ثانٌا : تمٌز البٌرونً عن غٌره من المإرخٌن بانه طبق طرٌقة فرٌدة 

فً البحث التارٌخً زواج من خاللها بٌن علم الفلك والتارٌخ , اذ 

فلكٌة قبل ذكره للحوادث التارٌخٌة . والمقدمات كان ٌبدا بمقدمات 

الفلكٌة كانت تستخدم جداول ذات رموز فلكٌة توضح تارٌخ االمم 

اول الدراسة التارٌخٌة بالبحث والتحلٌل التً تتن
 (91  )

  . 

ثالثا : كان البٌرونً ٌقدم لموضوعاته بمقدمة قصٌرة تتناول الخطوط 

العرٌضة لما سوف تتضمنه دراسته , وبعد ذلك ٌقوم بشرح 

 الموضوعات التً قدم عنها بالتفصٌل واالسهاب . 
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شكل خاص رابعا : ارسى البٌرونً دعائم المالحظة بالمشاركة ب

والمالحظة العلمٌة بشكل عام . وقد كان هذا واضحا فً كتابه 

 الموسم " الهند الكبٌر " . 

خامسا : ارسى البٌرونً قواعد المنهج الكمً واستخدامه للرٌاضٌات 

فً توضٌح الظواهر والعملٌات االجتماعٌة واالنثروبولوجٌة 

الى اسالٌب  للشعوب التً درسها عبر رحالته واسفاره لها . كما لجا

االستنباط والتعلٌل واالستقراء عند تعامله مع مختلف الظواهر 

 االجتماعٌة التً درسها وحلل عناصرها . 

سادسا : استخدم البٌرونً المنهج المقارن عندما قارن اراء اهل الهند 

فً كتابه " الهند الكبٌر " مع اراء وافكار اهل الحضارات االخرى 

 .  كالعرب والفرس والرومان

 

االضافات التً قدمها البٌرونً لتطوٌر علم المبحث الثالث : 

 االجتماع واالنثروبولوجً . 

ركه البٌرونً ٌكمن فً دراساته ان التراث االجتماعً الذي ت

) االجتماعٌة ( واالنثروبولوجٌة التً قام بها فً     ٌولوجً سسال

ٌر " . ان الهند والتً نشرها فً مإلفه الشهٌر " كتاب الهند الكب

االضافات السسٌولوجٌة واالنثروبولوجٌة التً قدمها البٌرونً لحقلً 

السسٌولوجٌة واالنثروبولوجٌة ٌمكن تحدٌدها بثمان نقاط اساسٌة هً 

 على النحو االتً :

 اضافاته لعلم اجتماع اللغة واالدب :  -1

درس البٌرونً اللغة الهندٌة وجذورها االجتماعٌة واثره فً 

وتطوره . كما قارن بٌن اللغة الهندٌة واللغة  حركة المجتمع

العربٌة واللغات االخرى التً اجادها كاللغة الفارسٌة والٌونانٌة . 

( والفارسٌة  السنسكرٌتٌةعلما بن تعلمه للغات المختلفة كالهندٌة ) 

والعبرٌة والٌونانٌة قد مكنه من دراسة النظم االجتماعٌة 

 للمجتمعات التً تتكلم الٌونانٌة
 (99 )

. وتعلم اللغات املً علٌه  

السفر الى تلك المجتمعات واالختالط باهلها والتعرف على 

دهم وقٌمهم واخالقهم , وجد بان اخالق وعادات عاداتهم وتقالٌ

وقٌم المجتمع  انما تعتمد على مناخه وطبٌعته الجغرافٌة ونباتاته 
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الطبٌعٌة والموارد االقتصادٌة التً ٌتمتع بها . ولم ٌكتف 

وربط بٌن  آدابهاالبٌرونً بدراسة هذه اللغات االجنبٌة , بل درس 

السائد  اآلدبانه شاهد بان طبٌعة المجتمع وحركته االدبٌة . ذلك 

فً المجتمع ظروفه ومعطٌاته االجتماعٌة واالقتصادٌة التً 

برنا تجعله ٌنمو وٌتطور او تجعله ٌنكمش وٌتخلف . لذا ٌخ

البٌرونً بان كال من اللغة واالدب هما نتاج المجتمع والظروف 

بالواقع االجتماعً وما  ٌتؤثراناالجتماعٌة السائدة , اي انهما 

علٌه من عناصر بنٌوٌة وقوى مإثرة  ٌنطوي
 (93 )

 تتؤثر. وكما  

اللغة واالدب بالمجتمع كما ٌخبرنا البٌرونً فانهما ٌوثران اٌضا 

فً المجتمع وٌتركان بصماتهما الثابتة علٌه . لذا فان كل اللغة 

فً المجتمع وٌوثران فٌه بطرٌقة ال ٌمكن تجاهلها  ٌتؤثرانواالدب 

 صورة من الصور .  بؤٌة

كما درس البٌرونً اٌضا مختلف مجاالت الثقافة فً المجتمعات 

التً سافر الٌها وتعلم لغاتها كبالد فارس والهند والٌونان , عالوة 

من حٌث  باآلدابعلى دراسته الفنون السائدة هناك وقارنها 

اهمٌتها وانجذاب الناس الٌها ودورها فً تغٌر السمات الثقافٌة 

رات . واخٌرا كرس البٌرونً جل واالجتماعٌة لهذه الحضا

جهوده فً تحلٌل واقع العالقة المتفاعلة بٌن المجتمع واالدب 

عن االدب او والفن واشار الى اننا ال نستطٌع فصل المجتمع 

فصل المجتمع عن الفن كال من االدب والفن عنصران اساسٌان 

من عناصر البناء االجتماعً 
 (94 )

  . 

والشرائع السائدة فً المجتمع التً  دراساته فً الدٌن والفلسفة -9

 درسها : 

من اهم االضافات التً قدمها البٌرونً لتنمٌة النظرٌة االجتماعٌة 

والفلسفات والشرائع  لألدٌان دراستهواالنثروبولوجٌة وتطوٌر 

عند المجتمعات التً زارها ودرسها وحلل عناصر بنائها 

 االجتماعً . 

ماعٌة للدٌن وأهمٌة الدٌن فً فقد  درس البٌرونً الوظائف االجت

وبلورتها . كما ربط بٌن الدٌن والفلسفة , إذ  والمبادئظهور القٌم 

أنه ٌعتقد بؤن الفلسفة تكون مشتقة من الفكر الدٌنً السائد أو 
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المتداول , وأن مصدر الشرائع هو الدٌن , فالدٌن ٌمنح المشرع 

لقوانٌن المعلومات والحقائق التً تجعله قادراً على تشرٌع ا

المستمدة من الدٌن وغٌر المتعارضة معه
(95)

. كما أنه ربط بٌن 

من جهة , وبٌن الدٌنٌة واالقتصادٌة الحٌاتٌن الدٌنٌة والسٌاسٌة 

من جهة أخرى .ٌعتقد البٌرونً بؤن رجل الدٌن ٌمكن أن ٌكون 

سٌاسٌاً وأن السٌاسً ٌمكن أن ٌمون رجل دٌن , إذ ال تعارض أو 

ة والدٌن تناقض بٌن السٌاس
(96)

  . 

كما ٌعتقد البٌرونً بؤن الدٌن ٌنظم الحٌاة االقتصادٌة فً المجتمع 

, فهو أي الدٌن ٌدعو الى االقتصاد فً األنفاق وعدم التبذٌر, 

وٌدعوا الى الصدق واإلخالص فً العمل وعدم التعامل مع الغش 

 ألن الغش ٌفسد الحٌاة االقتصادٌة وٌجعل االقتصاد بعٌداً كل البعد

 عن الدٌن . 

كما كشف البٌرونً طبٌعة األساطٌر المإثرة فً الدٌن , وتفسٌر 

الدٌن للحٌاتٌن األولى والثانٌة . عالوة على تعرضه آلراء الهنود 

فً التصوف وإرجاعه الدٌانة الهندٌة الى أصول ٌونانٌة ومسٌحٌة 
(97)

البٌرونً فً توضٌح بذلها أهمٌة الجهود التً . ناهٌك عن 

ٌستند على أسس فلسفٌة تبرر لفلسفٌة للدٌن , إذ أن الدٌن األسس ا

 الدٌن وتجعل الفرد ٌإمن به وٌتمسك بتعالٌمه ومبادئه األساسٌة . 

 البناء االجتماعً عند البٌرونً :  -3

درس البٌرونً خواص البناء االجتماعً فً المجتمعات التً         

ي والٌونانً زارها وتخصص فً دراستها كالمجتمع الفارسً والهند

. فقد عرف البناء االجتماعً للمجتمع باألجزاء األساسٌة التً ٌتكون 

منها المجتمع , ولكل جزء من هذه األجزاء دوره فً ربط هذا البناء 

وشده وتمكٌنه من تحقٌق أهدافه الرئٌسٌة 
(98)

. كما قارن البٌرونً  

إذ  بٌن األبنٌة االجتماعٌة للمجتمعات النً تخصص فً دراستها ,

بان أسباب الفروقات بٌن بناء اجتماعً وآخر إنما ترجع الى الحظ 

طبٌعة المهنة التً ٌمارسها المجتمع وحدة كثافة السكانٌة والتوزٌع 

الجغرافً للسكان . أن بناء أي مجتمع كما ٌخبرنا البٌرونً ٌتكون 

. وهذه العناصر تتفاعل  واجتماعٌةمن عناصر مادٌة ومعنوٌة 

ض اآلخر وتعطً الخصوصٌة الرئٌسٌة للمجتمع بعضها مع البع
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وترسم حركته التطورٌة مع تحدٌد الموانع التً تقف حجر عثرة فً 

طرٌق تقدم المجتمع ورقٌة 
(99)

. 

ومن الجدٌر بالذكر ان دراسة البناء االجتماعً للبٌرونً لم تكن 

, بل كانت دراسة تعتمد على المعاٌشة دراسة نظرٌة صرفة 

جتمع ٌمكن تشبٌهه كما ٌقول البٌرونً بالحٌوان عند والتجرٌب . فالم

دراسة مكوناته البنٌوٌة . ذلك أن المجتمع ٌتكون من بنى أساسٌة وأن 

لكل بناء وظٌفة محددة كما هً الحال فً الكائن الحٌوانً الذي 

ٌتكون من مجموعة من أجهزة وأعضاء لكل منها وظٌفة الخاصة . 

ئن العضوي بوظائفه قد ٌإدي الى أن تقصٌر أي بناء من أبنٌة الكا

عطل الكائن العضوي وعجزه عن البقاء واالستمرار وكذلك األمر 

فً حالة بناء الكائن االجتماعً , إذ أنه قد ٌتعرض إلى الخلل أو 

وٌإدي به  إلى التوقف عن التلف الذي ٌضر بالكائن االجتماعً 

العمل كلٌاً 
(31)

ن العضوي . وهكذا ٌقارن البٌرونً بٌن الكائنٌ 

 واالجتماعً من حٌث العناصر التكوٌنٌة والوظائف والتكامل . 

 العالقات االجتماعٌة فً المجتمع : -4

درس البٌرونً العالقات االجتماعٌة فً المجتمع الهندي ,اذ قسم هذه العالقات 

الى صنفٌن رئٌسٌن هما العالقات بٌن الجماعات و المإسسات والمجتمعات 

المحلٌة والكبٌرة
(31)

وحلل البٌرونً انماط هذه العالقات اذ قال بان العالقات  

االجتماعٌة سواء كانت بٌن االفراد او بٌن الجماعات المإسسات والمجتمعات 

تصنف الى نوعٌن هما العالقات االٌجابٌة المبنٌة على التعاون والتآزر 

ر و العداوة والمحبة و التناغم . وعالقات السلبٌة المبنٌة على االختالف والتناح

والبغضاء. علما ان البٌرونً ٌخبرنا بؤن العالقات االٌجابٌة تقود الى التماسك 

والوحدة والقوة وبالتالً غٌاب االسباب الداعٌة الى تحقٌق االهداف والمصالح 

. بٌنما العالقات السلبٌة تقود الى الفرقة والتناحر والتداعً واالنهٌار وبالتالً 

ة الداعٌة الى تحقٌق الطموحات واالهداف المتوخاة . غٌاب االسباب الموضعٌ

لذا دعا البٌرونً ضرورة احالل  العالقات االٌجابٌة محل العالقات السلبٌة فً 

المجتمع لكً ٌكون المجتمع بحالة من القوة و االقتدار والمنعة
(39)
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ا وٌشٌر البٌرونً فً سٌاق دراسته للعالقات الى ان للعالقات اسبابها ودوافعه

وآثارها القرٌبة والبعٌدة . فمن عالقات االسباب االقتصادٌة واالجتماعٌة 

والروحٌة والعاطفٌة و االسرٌة والسٌاسٌة و العسكرٌة . اما اثار العالقات فقد 

 تكون بناءة وفاعلة او تكون هدامة ومخربة لإلنسان  والجماعة والمجتمع . 

التً تقع بٌن االفراد والجماعات  كما ٌعتقد البٌرونً بان العالقات االجتماعٌة

قد تكون مستمرة او دائمٌه او تكون عرضٌة و مإقتة , اذ ال تدوم اكثر من 

 ساعات معٌنة . 

  -الطبقات االجتماعٌة واالنتقال االجتماعً : -5

درس البٌرونً نظام الطبقات االجتماعٌة فً الهند , اذ قسم الطبقات وفقا 

ا االفراد . فهناك الطبقة الدٌنٌة التً تحتل للمهن و االعمال التً ٌمارسه

المكانة العالٌة و المتمٌزة فً المجتمع , وهناك الطبقة العسكرٌة او طبقة 

المحاربٌن التً تؤتً من حٌث األهمٌة والفعالٌة والقدسٌة بعد الطبقة الدٌنٌة , 

ار وهناك الطبقة الزراعٌة التً تتكون من المزارعٌن الكبار والمزارعٌن الصغ

والفالحٌن فضال ً عن الطبقة التجارٌة التً تهتم بعملٌات البٌع والشراء وتبادل 

السلع .واخٌرا هناك طبقة الصناع والطبقة المنبوذة التً تمتهن االعمال 

الوضعٌة التً ال ٌحترمها الناس فً حٌاتهم العامة والخاصة 
(33)

 . 

ءات الطبقٌة فٌذكر العدٌد وٌهتم البٌرونً بدراسة العوامل المسإولة عن االنتما

من هذه العوامل اهمها المهنة التً ٌمارسها االفراد والدخل وانحدار االسرة 

والملكٌة المنقولة والغٌر المنقولة والقوة السٌاسٌة والعسكرٌة التً ٌتمتع بها 

األفراد. أضافة الى العوامل النفسٌة التً تجعل الفرد ٌشعر بؤنه عضوا فً 

األخرى طبقة دون الطبقة 
(34)

 . 

أضافة الى دراسة البٌرونً موضوع االنتقال االجتماعً , إذ إن الفرد ال ٌبقى 

فً طبقة بل ٌنتقل من طبقة الى أخرى بناًء على اإلنجازات التً حققها أو 

االخفاقات التً تعرض لها فً الحٌاة . وظاهر االنتقال االجتماعً كما ٌخبرنا 

ل تمس أٌضاً بقٌة أفراد أسرته أو عشٌرته أو البٌرونً ال تمس الفرد الواحد ب

 قبٌلته . 
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 -تفسٌر أصل نشوء الجماعات : -6

ٌفسر البٌرونً أصل نشوء المجتمع فً كتابه الموسوم" األثار الباقٌة فً 

القرون الخالٌة " إذ ٌقول ان أصل نشوء وتطور المجتمع ٌرجع الى عامل 

تكوٌن العالقات حمٌمة مع أخٌه الغرٌزة االجتماعٌة التً تدفع االنسان الى 

االنسان , عالقات مبنٌة على التعاون والتآزر . علماً بؤن أبسط العالقات التً 

التعاونٌة التً تحدث بٌن االفراد هً العالقة بٌن الزوج و زوجته او بٌن االب 

وابنة واوسع هذه العالقات هً العالقة بٌن الدولة ورعاٌاها
(35)

. ذلك ان هذه 

تقوم على المنفعة المتبادلة الناجمة عن هذه العالقة التعاونٌة بٌن الفئة العالقة 

الحاكمة والفئة المحكومة . وبعد ظهور الدولة كنظام سٌاسً تظهر بقٌة النظم 

االجتماعٌة التً ٌحتاجها االنسان فً حٌاته المتحضرة كنظم االقتصادٌة 

لتعلٌمٌة . علما بان ظهور والنظم العسكرٌة والنظم الدٌنٌة والنظم التربوٌة وا

هذه النظم ٌدعو الى تكاملها ووحدتها وبالتالً ظهور البناء االجتماعً الذي 

ٌعد بمثابة الهٌكل التنظٌمً للمجتمع المتحضر
(36)

. 

 

 

 وقد فسر البٌرونً اصل نشوء العدٌد من المجتمعات واالمم الغابرة .

ٌونان قبل ظهور كما درس سٌر ملوك اشور وبابل والكلدان والقبط وال

النصرانٌة وبعدها . علما بان ظهور الملوك كان رهٌنا بظهور اإلمبراطورٌات 

 والدول التً ظهر فٌها هإالء الملوك .

  -دراسة المورفولوجٌا االجتماعٌة : -7

ٌعد البٌرونً اول من درس المجتمع الهندي دراسة المورفولوجٌا , اي دراسة 

الجوانب تدور حول  وهذهة للمجتمع . تبحث الجوانب الخارجٌة والشكلٌ

  -الموضوعات االساسٌة االتٌة :

العالقة بٌن الظروف المناخٌة للمجتمع وطبٌعة الحٌاة االجتماعٌة  -1

السائدة
(37)

 . 
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العالقة بٌن الظروف التضارٌسٌة للمجتمع وطبٌعة الحٌاة االجتماعٌة بما  -9

 ٌومٌة . ال حٌاتهاالنسان فً  ٌزاولهفٌها النشاط البشري الذي 

 التوزٌع الجنسً والعمري للسكان فً المجتمع . -3

التوزٌع الجغرافً للسكان مع تحدٌد معدالت الكثافة السكانٌة فً  -4

 المناطق الرٌفٌة و الحضرٌة .

 التوزٌع المهنً للسكان مع التوزٌع الجغرافً للسكان. -5

العالقة الكمٌة والنوعٌة بٌن حجم السكان وحجم الموارد الطبٌعٌة واثر  -6

هذا فً حالة التقدم او التخلف الحضاري
(38)

 . 

التوزٌع الطبقً للسكان فً المجتمع واثرة فً مظاهر االستقرار  -7

 والتحول االجتماعً . 

لقد كانت دراسة البٌرونً للمجتمع الهندي تتسم بالدقة والموضوعٌة مع 

ة احاطتها بكل جوانب الحٌاة االجتماعٌة , إذ لم ٌكتف البٌرونً بدراسة طبٌع

جغرافٌتها بل تعدى ذلك الى دراسة مختلف احوال السكان ونظمهم  الهند و

االجتماعٌة وأسالٌب حٌاتهم وعالقاتهم المختلفة . إضافة الى دراسته للغات 

 المجتمع المبحوث وثقافته وعاداته وتقالٌده وقٌمه وأخالقه . 

 االجتماع التطبٌقً واالنثروبولوجٌا التطبٌقٌة :  -8

بٌرونً بدراسة المجتمع الهندي دراسة نظرٌة أكادٌمٌة من الناحٌة لم ٌكتف ال

االجتماع واألنثروبولوجٌا , بل راح ٌطبق ما درسه نظرٌاً وأكادٌمٌاً على 

 المجتمع الهندي بغٌة تنمٌة هذا المجتمع وتطوٌره وإزالة مشكالته . 

نظرٌة بمعنى اخر ان دراساته السٌولوجٌة واألنثروبولوجٌا لم تكن دراسات 

صرفة بل كانت دراسات عملٌة وتطبٌقٌة ترٌد النهوض بواقع المجتمع وتنمٌته 

فً المجاالت كافة . فالبٌرونً درس على سبٌل المثال العدٌد من مشكالت 

المجتمع الهندي كالفق والمرض والجهل واالمٌة وازدحام السكان فً المدن 

دراسة لهذه المواضٌع  وتفكك االسرة وجنوح االحداث و الجرٌمة ...الخ. عند

شخص اسباب هذه المشكالت  ونتائجها وكٌفٌة معالجتها
(39)

. وبعد هذا 

الشخص اخذ ٌحارب اسباب المشكالت االجتماعٌة وٌربط السبل باألهداف من 
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اجل مواجهة المشكالت التً كانت تتحدى مسٌرة المجتمع وتضربها . 

ٌق اإلصالحات ومحاربة البٌرونً ألسباب مشكلة الفقر كانت عن طر

والتوصٌات التً ٌحددها او ٌعطٌها لذوي الشؤن لكً ٌصار الى االخذ بها لكً 

ٌكون االنسان والمجتمع بمنؤى من شرورها وسلبٌاتها . لذا لم ٌكن البٌرونً 

مكتفٌا بالبحث والدراسة فقط وانما عمل على نقل المعلومات المتوافرة الى 

نها والتطبٌق حتى ٌتحقق حسن االستفادة م
(41)

 . 
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