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CAPITOLUL I

Sociologia, ºtiinþã despre societate

1.1. Obiectul ºi definirea sociologiei

Termenul de sociologie provine din cuvântul latin socius, în traducere, social sau
societate, ºi cuvântul grec logos care înseamnã ºtiinþã. La un nivel foarte general,
sociologia este ºtiinþa despre social.

Sociologia a fost definitã de-a lungul timpului în diferite moduri. Termenul de so-
ciologie apare pentru prima oarã, în 1838, la filosoful francez Auguste Comte în Cours
de philosophie postive, 1830-1842. Au urmat dupã aceea încercãri de definire a socio-
logiei, la care facem referire mai jos. Astfel, Émile Durkheim a conferit sociologiei sta-
tutul de „ºtiinþã a faptelor sociale“ (1974, p. 35). Max Weber a considerat sociologia ca
ºtiinþa care studiazã acþiunea socialã. George Gurvitch a dat urmãtoarea definiþie: „socio-
logia este ºtiinþa fenomenelor sociale totale, care are drept obiect studiul global al
relaþiilor sociale, societatea ca integralitate de raporturi“. Dimitrie Gusti considera cã
„sociologia este ºtiinþa realitãþilor sociale“ (I, 1968, p. 237). În viziunea unui alt socio-
log român, Petre Andrei, „sociologia studiazã în mod obiectiv, în primul rând, existenþa
socialã sub aspectul ei static-structural, ºi apoi sub aspectul dinamic-funcþional al ei,
arãtând fazele ºi tipurile sociale realizate“ (vol. I., p. 151). Traian Herseni a susþinut cã
„sociologia este ºtiinþa societãþilor omeneºti, este o disciplinã ce se ocupã cu studiul vieþii
sociale, al fenomenelor de comunicare umanã, de convieþuire socialã“ (1982, p. 37). 

Sociologul american Alex Inkeles, în lucrarea sa What is Sociology? (p. 2), apre-
ciazã cã existã trei cãi principale pentru circumscrierea obiectului sociologiei, prin care
cãutãm sã descoperim problematica proprie de studiu:

1. calea istoricã, cu ajutorul cãreia descoperim problemele centrale ale fondatorilor
sociologiei;

2. calea empiricã, prin care studiem cercetãrile sociologice concrete pentru a
depista acele subiecte sau probleme cãrora sociologii contemporani le dau cea mai mare
atenþie;

3. calea analiticã, prin care decelãm capitole ºi domenii ale sociologiei.
Din studiul moºtenirii sociologice ºi din cunoaºterea modului cum sociologii stu-

diazã realitãþile sociale s-a constatat cã anumite procese, instituþii ºi fenomene sociale:
familia, stratificarea socialã, raporturile dintre componentele societãþii, mecanismele de
funcþionare a societãþii nu au fost obiect al unei anumite discipline decât din momentul
constituirii sociologiei ca ºtiinþã. Domeniul sociologiei este realitatea socialã în
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procesualitatea devenirii ºi stabilitãþii ei. În mod concret, obiectul sociologiei îl consti-
tuie studiul colectivitãþilor umane ºi al relaþiilor interumane din cadrul acestora, precum
ºi examinarea comportamentului uman în grupuri ºi comunitãþi umane. 

Am amintit cã obiectul sociologiei cuprinde o arie de probleme de o mare com-
plexitate ºi diversitate. Studiul acestor teme s-a diferenþiat ºi s-a aprofundat, conturân-
du-se un sistem de discipline sociologice, care s-a extins treptat, ajungându-se pânã la
aproape o sutã de discipline sociologice. Enumerãm câteva dintre ele: sociologia cul-
turii, sociologia politicã, sociologia civilizaþiilor, sociologia economicã, sociologia cu-
noaºterii, sociologia familiei, sociologia devianþei, sociologia comunitãþilor, sociologia
moralã, sociologia juridicã, sociologia limbii, sociologia artei, sociologia literaturii,
sociologia educaþiei, sociologia muncii, sociologia industrialã, sociologia ruralã, socio-
logia urbanã, sociologia religiei, sociologia mass media etc.

Sociologia generalã ºi disciplinele sociologice abordeazã problemele sociale în
temeiul unei paradigme, al unui ansamblu de concepte, propoziþii, metode ºi tehnici de
cercetare, instituite ca un model de investigaþie.

De regulã, orice doctrinã sociologicã tinde spre conturarea unei paradigme de
analizã a sociologiei sau a unui domeniu sociologic, iar studiul unei teme se întreprinde
având la bazã paradigma curentului sociologic în care se include demersul ºtiinþific al
chestiunii cercetate.

1.2. Relaþia sociologiei cu alte ºtiinþe socio-umane

Înþelegerea specificului sociologiei, ca ºtiinþã, rezultã ºi din studiul relaþiilor acestei
discipline cu alte ºtiinþe. Cercetând un domeniu al realitãþii, cel social, sociologia se
întâlneºte, inevitabil, cu alte ºtiinþe. ªtiinþele despre societate ºi om se împart în trei mari
grupuri (A. Mihu, 1992, p. 26):

– ºtiinþele sociale (antropologia, economia, psihologia socialã, istoria, sociologia);
– disciplinele umaniste (filozofia, teologia, literatura, muzica ºi arta);
– ºtiinþele comportamentului (sociologia, antropologia, psihologia, aspecte compor-

tamentale ale biologiei, economiei, geografiei, dreptului, psihiatriei, ºtiinþelor politice).
Sociologia este inclusã, aºadar, în douã grupuri de ºtiinþe: sociale ºi ale comporta-

mentului. Aceasta demonstreazã, pe de o parte, complexitatea obiectului ei de studiu,
pe de altã parte, existenþa unor moduri diferite în care poate fi abordatã problematica
socialã.

Sociologia comunicã, practic, cu toate ºtiinþele, deoarece socialul – obiectul ei de
cunoaºtere – cuprinde elemente ce sunt studiate din toate perspectivele ºtiinþei. Cum
fiecare ºtiinþã îºi delimiteazã obiectul la segmente ale realului este evident cã viziunea
sociologiei este parþialã, iar pentru explicarea acesteia se aduc argumente ºi din ºtiinþe
conexe. De aceea, graniþele dintre ºtiinþele socio-umane sunt fluide.

Circumscrierea sociologiei de alte ºtiinþe socio-umane se reflectã în obiectul de
studiu ºi în problematica specificã celorlalte ºtiinþe. Cu ce se îndeletniceºte sociologia?
Ea studiazã realitatea socialã dincolo de aspectele ei particulare. Finalitatea sociologiei

10 Sociologie
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Sociologia, ºtiinþã despre societate 11

stã în cunoaºterea, explicarea ºi înþelegerea ºtiinþificã a structurii ºi funcþionãrii socie-
tãþii globale. În acelaºi timp, sociologia cautã rãspuns la o chestiune esenþialã, ºi anume,
relaþia dintre individ ºi societate sub toate aspectele. Pentru delimitarea domeniului so-
ciologiei este oportunã analiza raporturilor sociologiei cu celelalte ºtiinþe socio-umane.

Psihologia este ºtiinþa care studiazã comportamentul individual ºi personalitatea
prin proprietãþi cum sunt: atitudini, nevoi, sentimente, precum ºi prin procese: învãþare,
percepþie etc. În acest domeniu se distinge o ºtiinþã particularã, psihologia socialã,
strâns asociatã cu sociologia. Psihologia socialã este cunoaºterea ºtiinþificã a interac-
þiunii comportamentelor ºi proceselor psihice umane. Ea studiazã modul cum are loc
interacþiunea comportamentelor individuale ºi de grup, ca ºi stãrile ºi procesele psihice
colective, personalitatea sub raportul condiþionãrii socio-culturale. (S. Chelcea, „Psiho-
logia socialã“, în Dicþionar, 1993, p. 476). Sociologia, spre deosebire de psihologie, se
ocupã de cunoaºterea relaþiilor sociale, a structurilor, interacþiunilor ºi organizãrii din
societate. Psihologia studiazã psihicul individului, iar sociologia abordeazã colecti-
vitãþile sociale.

Antropologia este ºtiinþa despre om ca individ, grup ºi specie (G. Geanã, „Antropo-
logie“, în Dicþionar, 1993, p. 40), vãzut din perspectivã biologicã ºi socialã. Antropo-
logia fizicã analizeazã teme referitoare la originea omului. Apropiatã de sociologie este
antropologia culturalã, aceasta fiind preocupatã de studiul comportamentului uman în
contextul normelor ºi valorilor dintr-o societate concretã. Sociologia se centreazã pe
cunoaºterea societãþilor contemporane, pe când antropologia culturalã are ca obiect
culturile arhaice. În discursul antropologiei culturale se includ teme referitoare la
contextele de existenþã a tradiþiilor, la civilizaþia modernã în relaþie cu valori tradi-
þionale. Antropologia socialã studiazã structurile sociale ale unei societãþi tradiþionale,
iar sociologia abordeazã aceeaºi problematicã în societãþile actuale. Antropologia are ca
obiect societatea, la fel ca ºi sociologia. De aceea, ea a fost consideratã ca fiind sora
sociologiei. Din aceastã cauzã existã mici diferenþe între antropologie ºi sociologie.

ªtiinþele economice studiazã producerea, distribuirea ºi consumul bunurilor ºi ser-
viciilor. Temele predilecte sunt: munca, banii, finanþele, afacerile, relaþiile economice
internaþionale etc. Spre deosebire de sociologie, aceste ºtiinþe acordã micã atenþie
interacþiunii dintre oameni în activitatea economicã, sau structurilor sociale din sfera
economicã. Pentru sociologie, economia este mediul de producere a unor relaþii sociale,
de afirmare a omului ca forþã de muncã în anumite contexte sociale. Evoluþia gândirii
sociologice a condus la constituirea unei sociologii de ramurã, sociologia economicã,
orientatã cãtre analiza sociologicã a vieþii economice.

ªtiinþele politice studiazã ideile despre organizarea politicã a societãþii, modurile de
guvernare, comportamentul politic, structurile de putere, miºcãrile politice, comporta-
mentul electoral, participarea politicã. Sociologia include multe dintre aceste subiecte,
analizate însã ca realitãþi sociale. Trebuie spus cã între sociologie ºi ºtiinþele politice
deosebirile sunt mici. Baza ºtiinþelor politice este datã, indiscutabil, de sociologie.
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1.3. Evoluþia ideilor sociologice. Constituirea sociologiei ca ºtiinþã

1.3.1. Concepþii despre societate

De-a lungul dezvoltãrii societãþii umane au fost formulate în diverse modalitãþi idei
despre societate, realitatea socialã, relaþiile sociale. Soluþionarea problemelor sociale,
funcþionarea societãþii au fost obiectul gândirii sociale din antichitate (China, Grecia,
Roma). Sã amintim cele 282 legi ale Hammurabi care prevedeau reglementãri ale unor
importante aspecte ale vieþii sociale: comerþ, educaþie, sãnãtate. În Grecia anticã s-au
elaborat teze esenþiale pentru gândirea socialã, care apoi au fost preluate ºi valorificate,
în epoca modernã, de sociologi. 

Platon (427-347 î.H.) traseazã, în Republica, contururile unei societãþi perfecte.
Filosoful grec prezintã structurile societãþii, formele de guvernãmânt, organizarea
economicã a acestui mod de organizare socialã. O societate perfectã poate fiinþa numai
dacã ea este condusã de filosofi, care nu trebuie sã dispunã de nici o proprietate ºi nici
de familie pentru cã numai în acest fel, gândea Platon, se punea stavilã corupþiei, mitei
ºi nepotismului.

Aristotel (384-322 î.H.), în scrierile sale Etica Nicomachicã, Politica, Constituþia
atenienilor, a formulat idei ce au premers demersul sociologic modern. Filosoful grec
a definit omul ca animal social (zoon politikon). Viaþa socialã are un scop al sãu propriu
ºi un mecanism de autoreglare. Pornind de la aceastã premisã, Stagiritul concepe
realitatea socialã pe niveluri:

1. Philia – modul în care omul îºi stabileºte conduita sa în raport de regulile ºi
valorile cetãþii, ceea ce astãzi a fost denumit sociabilitate;

2. Coinoma – grupurile dintr-o societate;
3. Politeia – statul identificat cu societatea globalã;
4. Nomos – ansamblul regulilor de conduitã bazate pe obiceiuri, moravuri, moralã

ceea ce, într-un cuvânt, înseamnã lege prin care se asigurã cadrul normativ al polisului.
În perioada modernã, urmare a dezvoltãrii capitaliste a societãþii, realitatea socialã

devine obiect de studiu sistematic. În gândirea socialã s-a manifestat direct influenþa
viziunii mecaniciste, de sorginte cartezianã, asupra realitãþii. Orice studiu trebuia sã
examineze fundamentele raþionale ale oricãrei acþiuni umane sau sociale. Teoriile con-
tractualiste au pus accentul pe decelarea elementelor raþionale din societate.

Thomas Hobbes (1588-1679) cautã sã cunoascã societatea cu metodele specifice geo-
metriei. Viaþa socialã este definitã în temeiul principiilor mecaniciste. Ideea de bazã a gân-
dirii sale, expusã în scrierea sa Leviathan sau materia, forma ºi puterea unui stat ecle-
ziastic ºi civil, este tendinþa omului spre autoconservare ºi putere. În concepþia sa, existã
o stare naturalã a societãþii, caracteristicã perioadei când statul nu exista. Aceastã fazã se
detaºa prin anarhie, concurenþã, agresivitate, individualism. Corespunzãtor stãrii naturale
este dreptul natural care exprimã dreptul fiecãruia de a-ºi asigura existenþa prin utili-
zarea oricãrui mijloc, situaþie exprimatã prin aserþiunea „homo homini lupus“ (omul este
lup pentru semenul sãu). Filosoful englez ajunge la concluzia cã omul dispune ºi de o
„lege naturalã“, bazatã pe raþiune „care îi interzice omului sã facã ceva ce ar putea con-
duce la nimicirea propriei sale vieþi!“. Pentru ca oamenii sã trãiascã în comun ºi sã fie egali

12 Sociologie
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între ei, se impune, afirmã Hobbes, adoptarea unui contract social între oameni, astfel încât
fiecare sã renunþe la dreptul lui natural, iar garantarea respectãrii acestui contract poate
fi datã de Leviathan, o formã de guvernãmânt absolutistã, exercitatã de un monarh.

John Locke (1632-1704) continuã ideile lui Hobbes. El concepe statul bazat pe un
contract. Spre deosebire de Hobbes, Locke argumenteazã caracterul negativ al unei
puteri atotstãpânitoare. Dacã la Hobbes statul este, oriunde ºi oricând, mai bun decât cei
pe care îi guverneazã, în concepþia lui J. Locke statul ºi omul cunosc aceleaºi criterii ºi
principii morale. Preocupat de forma optimalã a statului, filosoful empirist formuleazã
o idee esenþialã ce va fi apoi dezvoltatã de sociologie: separarea puterilor în stat. Funcþia
fundamentalã a statului este asigurarea ordinii legislative printr-o majoritate a cetãþe-
nilor. O altã tezã valoroasã, ce-i aparþine, se referã la necesitatea ca statul sã fie controlat
de societatea civilã.

Charles de Montesquieu (1689-1755), în opera sa Despre spiritul legilor, a dezvoltat
ideea lui Locke despre separarea puterilor în stat: legislativã, judecãtoreascã ºi executivã. 

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) dezvoltã teoria contractualistã. El pleacã de la
premisa cã omul nu este rãu ºi corupt de la naturã, cum susþineau, mai ales, teoreticienii
englezi. Omul se naºte bun, liber ºi egal. El a fost corupt de civilizaþie. Gânditorul
francez aduce discuþia pe terenul moral ºi al voinþei generale determinate de raþiune ºi
moralitate. „Omul se naºte liber, dar pretutindeni trãieºte în lanþuri“ (Contractul social)
susþine filosoful francez. Pentru a putea convieþui într-un „corp moral ºi colectiv“, oa-
menii trebuie sã se detaºeze de interesele ºi trebuinþele lor, ºi sã devinã parteneri într-un
contract social. În acest fel, omul devine cetãþean care participã la voinþa comunã.
Societatea este alcãtuitã din indivizi care se supun voluntar voinþei generale colective,
sursã certã a suveranitãþii legitime. În temeiul acestei teorii a voinþei, exercitarea puterii
statului se face prin legi stabilite de totalitatea indivizilor într-o dezbatere liberã, în
deplinã egalitate ºi prin vot direct. Rousseau argumenta necesitatea unui stat democratic
bazat pe voinþa generalã în cadrul cãruia puterea sã fie datã de membrii sãi: „puterea
poate fi transmisã, voinþa însã, nu“, tezã fundamentalã a gândirii sale.

Immanuel Kant (1724-1804) a dezvoltat o teorie a statului bazatã pe gândirea sa
despre moralã a cãrei chintesenþã este ideea imperativului categoric. Filosoful german,
prin imperativul categoric, aprecia cã un individ trebuie sã acþioneze pentru ca ºi ceilalþi
sã vrea sã acþioneze în acelaºi mod, dar fãrã sã-i oblige sã procedeze astfel, deoarece s-
ar ajunge la limitarea libertãþii. În lucrarea sa Întemeierea metafizicii moravurilor, el
subliniazã cã dreptul se preocupã numai de asigurarea libertãþilor tuturor: „Dreptul este
deci întruchiparea condiþiilor în care voinþa unuia poate fi unitã cu voinþa celuilalt, dupã
o lege universalã a libertãþii“. De aceea, libertatea este singurul drept înnãscut. În temeiul
acestui drept originar se organizeazã statul, care nu poate fi decât expresia raþiunii.
Aceastã viziune asupra libertãþii ºi a statului va fi ulterior mult dezbãtutã de filosofi ºi
de cãtre sociologi. Raþionalismul sociologic originat în ideea existenþei unei raþionalitãþi
sociale îºi are fundamentele în gândirea kantianã.

G.W.F. Hegel (1770-1831) a formulat, în cadrul sistemului sãu filosofic, idei despre
societate, în special în lucrãrile Principiile filosofiei dreptului ºi Filosofia istoriei.
Libertatea este conceputã de gânditorul german ca o formã a dialecticii dezvoltãrii
sociale ºi individuale. A fi liber înseamnã, la Hegel, „a fi în alteritate la sine însuºi“.
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