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اإلبستمولوجيا وخصوصية العلوم اإلنسانية:

عناصــر أولـــية للتفكير
العيا�شي عن�صر
�أ�ستاذ وباحث يف علم االجتماع  -كندا

امللخ�ص
تتحرى هذه الورقة داللة «الإب�ستمولوجيا» مبا هو مفهوم ،يلفه الغمو�ض واللب�س من جهة املعنى،
والتعدد والتنوع من جهة اال�ستخدام .كما تهدف �إىل اكت�شاف م�ضامينه مبا هو حقل متخ�ص�ص
من العلم ،والتعرف على وظيفته وعالقته ببقية املعارف املتخ�ص�صة .ذلك ما ي�ضعنا يف مواجهة
ا�ستك�شاف وحتليل العالقة بني الذات العارفة الفردية والتحديد االجتماعي للمعرفة ،و�إبراز
بع�ض مظاهر االنحياز الذي مييز الإب�ستمولوجيا التقليدية .تطرح الورقة �أي�ضا �إ�شكاليةالعالقة
بني االبت�سمولوجيا والعلوم الإن�سانية ،وتزعم �أنها عالقة جدلية تقوم على التحديد املتبادل
بني الإب�ستمولوجيا كحقل منتج ملعايري املو�ضوعية وال�صدق من جهة ،والعلوم الإن�سانية كحقول
منتجة ملعارف متخ�ص�صة .وت�ؤكد على خ�صو�صية العلوم الإن�سانية التي ترى �أنها ذات طبيعة
مزدوجة؛كونهامتميزة عن العلوم الطبيعية التي �شكلت منوذج التفكري االب�ستمولوجي من جهة،
ولأنهاغريبة املن�ش�أ ،حتمل ان�شغاالت جمتمعات ذات واقع خمتلف ،و�سمات مراحل تاريخية
مغايرة حلا�ضرنا .كما ت�ستك�شف الورقة بع�ض العقبات التي حتول دون تطوير التفكري العلمي يف
املجتمعات العربية ،لتخل�ص �إىل طرح �إمكانية ت�أ�صيل الإب�ستمولوجيا والعلوم الإن�سانية يف هذه
املجتمعات.

الكلمات املفتاحية :الإب�ستمولوجيا ،العلوم الإن�سانية ،التفكري العلمي ،اخل�صو�صية،العقبات ،ت�أ�صيل
املعرفة العلمية.
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Humanities:
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Abstract
This paper elucidates the meaning of “epistemology” as a concept characterised by
confusion, multiplicity and diversity of usage. It also reveals its specific character as
a field of scientific knowledge, its mission and relationships to other specialized fields
of knowledge. The notions of the knowing subject and the social determination of
knowledge are discussed, revealing bias in traditional epistemology. The implications
for Humanities of epistemology as producer of criteria of validity and objectivity are
discussed, revealing the mutual determination of both fields. Humanities as they stand
have a particular character. On the one hand, they are distinct from the natural sciences
that served as a model for epistemology. On the other; they originated in societies
distinct from our realities, and deal with issues farther apart from our concerns.
Finally, the paper identifies obstacles hindering the development of scientific thinking
in Arab societies and suggests alternative ways to align Epistemology and Humanities
to their particular needs.

Keywords: Epistemology, humanities, scientific thinking, particularism, obstacles, rooting scientific
knowledge.
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االبستمولوجيا وخصوصية العلوم االنسانية:

عناصــر أولـــية للتفكير
العيا�شي عن�صر
�أ�ستاذ وباحث يف علم االجتماع  -كندا
مـقدمـــة:
�سنحاول يف بداية هذه الورقة حتديد معنى
«االب�ستمولوجيا» مبا هو مفهوم ي�شري �إىل حقل
متخ�ص�ص من املعرفة الإن�سانية ،ثم نوجه
اهتمامنا بعد ذلك �إىل �سريورة ت�شكل هذا الفرع
باعتباره حقال معرفيا م�ستقال عن باقي املعارف
املتخ�ص�صة .ونركز خالل هذا اجلزء على مناق�شة
العالقة بني الذات العارفة الفردية والتحديد
االجتماعي للمعرفة ،و�صوال �إىل ك�شف بع�ض
مظاهر االنحياز الذي مييز موقف الإب�ستمولوجيا
التقليدية.
�أما اجلزء الثاين فنخ�ص�صه ملعاجلة العالقة
بني االبت�سمولوجيا والعلوم الإن�سانية باعتبارها
عالقة جدلية ت�ستدعي بال�ضرورة االهتمام
ب�إبراز خ�صو�صية هذه العلوم .هذه اخل�صو�صية
التي نعتربها ذات طابع مزدوج؛ مبا هي متميزة
عن العلوم الطبيعية التي �شكلت منوذجا للتفكري
االب�ستمولوجي ،ومبا هي غريبة املن�ش�أ عندما يتعلق
الأمر بدرا�سة جمتمعاتنا التي رغم تطورها �ضمن
�إطار �سريورة تاريخية كونية ،ف�إنها مع ذلك تتميز
ببنى اجتماعية وثقافية حتدد هويتها ومكانتها.

 -1نحو حتديد املفهوم:

االب�ستمولوجيا كلمة �إغريقية مركبة من
"ابت�سمي " Epistéméوتعني معرفة ،و"لوغو"Logos
التي تعني العقل ،وبالتايل فاللفظ يعني يف
جممله"املعرفةالعاقلة� ،أو املعرفة العلمية" .و�إذا
http://journals.uob.edu.bh

ت�صفحنا املعاجم والقوامي�س �سنجد عدة تعاريف
معجمية ت�ساعدنا على �إبراز وتو�ضيح معنى اللفظ
من حيث هو مفهوم .لهذا الغر�ض �سوف نورد عدة
تعاريف حماولني من خالل مناق�شتها الوقوف على
نقاط التقاطع والتباين يف املعنى املعطى للمفهوم.

التعريف الأول:

“االب�ستمولوجيا هي الدرا�سة النقدية للعلوم
الدقيقة والإن�سانية ،وكذلك تكوين املعرفة العلمية
وظروفها”.1كما يبدو ،يركز هذا التعريف على
ا�ستقاللية الإب�ستمولوجيا باعتبارها فرعا معرفيا
له جمال خا�ص للدرا�سة هو �سريورة تكوين املعرفة
العلمية ،وذلك باعتماد طريقة حمددة تتمثل يف
الدرا�سة النقدية.

التعريف الثاين:

“االب�ستمولوجيا فرع من الفل�سفة يهتم بدرا�سة
2
تاريخ ومناهج ومبادئ العلوم”.
يربط هذا التعريف الإب�ستمولوجيا ب�إطار
معريف �أو�سع هو الفل�سفة معتربا �إياها فرعا
متخ�ص�صا من ذلك الن�شاط املعريف الوا�سع.
ويالحظ عدم اختالف هذا التعريف عن ال�سابق
من حيث حتديد مو�ضوع االهتمام غري �أنه ال
ي�شري�إىل طريقة الدرا�سة.
� -1أنظر مادة اب�ستمولوجيا يف؛ Dictionnairequillet,
LibrairieAristadequillet, Paris. 1975
� -2أنظر مادة اب�ستمولوجيا يف معجم؛ Petit Larousse, Librairie
Larousse, Paris, 1988
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التعريف الثالث:

«الإب�ستمولوجيا هي الدرا�سة التي تبحث يف
العلوم من حيث مو�ضوعاتها ومبادئها وقوانينها
وعالقتها بع�ضها ببع�ض ،وتك�شف عن �أ�صلها
3
ومداها وتطلق �أي�ضا على نظرية املعرفة”.
ي�شري هذا التعريف �إىل نف�س العنا�صر الواردة يف
التعاريف ال�سابقة ،و�إن ب�صياغة مغايرة .لكن ما
يثري االنتباه وجود �إ�ضافة مهمة تتعلق باملطابقة بني
الإب�ستمولوجيا ونظرية املعرفة .لعل ذلك ي�ؤ�شر�إىل
الغمو�ض وعدم الدقة الذين يكتنفان ا�ستعمال
املفهوم كما �سنو�ضح الحقا.

التعريف الرابع:

“...معنى الإب�ستمولوجيا �إذن نظرية العلوم،
�أو فل�سفة العلوم� ،أعني درا�سة مبادئ العلوم
وفر�ضياتها ونتائجها ،درا�سة انتقادية تو�صل �إىل
�إبراز �أ�صلها املنطقي وقيمتها املو�ضوعية4”.يتميز
هذا التعريف ،كما نرى ،ب�شيء من التف�صيل وهو
تعريف م�ستوحى من تعريف «الالند» الذي نورده
فيما بعد .لعل �أهم �شيء ميكن مالحظته هنا هو
و�صف الإب�ستمولوجيا باعتبارها نظرية العلوم�،أو
فل�سفة العلوم.

التعريف اخلام�س:

“تعني هذه الكلمة (�أي االب�ستمولوجيا)
فل�سفة العلوم ولكن مبعنى �أدق ،فهي لي�ست
درا�سة خا�صة مبناهج العلوم ،لأن هذه الدرا�سة
مو�ضوع للمنهجية ،وهي جزء من املنطق ،كما
�أنها لي�ست �أي�ضا تركيبا �أو توقعا حد�سيا للقوانني
العلمية (على الطريقة الو�ضعية)� ،إنها ب�صفة
جوهرية الدرا�سة النقدية للمبادئ والفر�ضيات
والنتائج العلمية ،الدرا�سة الهادفة �إىل بيان �أ�صلها
(املنطقي الالنف�سي) وقيمتها املو�ضوعية .وينبغي
�أن منيز الإب�ستمولوجيا عن نظرية املعرفة ،بالرغم
من �أنها متهيد لها ،وعمل م�ساعد الغنى عنه ،من
حيث �أنها تدر�س املعرفة بتف�صيل وبكيفية بعدية يف
 -3يو�سف خياط :معجم امل�صطلحات العلمية والفنية .دار ل�سان
العرب ،بريوت (د.ت)
 -4جميل �صليبا :املعجم الفل�سفي ،دار الكتاب اللبناين،
بريوت ،1978،ج� ،1ص33
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تنوع العلوم واملو�ضوعات اليف وحدة الفكر”.5
جتدر املالحظة �أن هذا التعريف الذي يقدمه
«الالند» يعترب �أكرث دقة وتف�صيال بحيث مييز
الإب�ستمولوجيا عن �أنواع عديدة من املعارف مثل
املنهجية واملنطق والفل�سفة الو�ضعية ،رغم �أنه
ال ينفي ال�صلة التي تربطها بجميع هذه احلقول
املعرفية يف نف�س الوقت .ولعل �أهم مالحظة هي
الف�صل بينها وبني نظرية املعرفة ،ويف املقابل
ربطها بفل�سفة العلوم من حيث هي �صنف
متخ�ص�ص منها.
بالرغم من االختالفات القائمة بني هذه
التعاريف من حيث حتديد موقع الإب�ستمولوجيا
وتعيني طبيعتها كفرع متخ�ص�ص من املعرفة،
وتبيان عالقتها مبختلف فروع املعرفة مثل الفل�سفة
ونظرية املعرفة ،واملنطق ...الخ ،ف�إن جممل
التعاريف تلتقي حول بع�ض العنا�صر الأ�سا�سية مثل
تلك التي ت�شكل مو�ضوع الدرا�سة يف االب�ستمولوجيا:
مبادئ وفر�ضيات ونتائج العلوم .لكن يبقى
التحديد الدقيق ملهمتها مبثابة نقطة اخلالف التي
يدور حولها جدل املهتمني.
�إذا كانت الإب�ستمولوجيا التهتم بدرا�سة مناهج
العلوم كما يقول البع�ض،وال ب�صياغة نظرية
للمعرفة ،كما يرى �آخرون ،فما هي مهمتها ياترى؟
يبدو �أن النقطة التي يقع عليها الإجماع هي �أن
مهمتها تتمثل يف الدرا�سة النقدية للمعرفة .وهذه
كما يبدو �صياغة غري دقيقة تفتح املجال وا�سعا
�أمام عدة ت�سا�ؤالت منها :هل ت�شكل املعرفة بدون
متييز مو�ضوعا لالب�ستمولوجيا؟ �أم �أن نوعا حمددا
منها فقط ي�شكل مو�ضوعا لدرا�ستها؟ ميكننا
القول �أن هناك اتفاقا ن�سبيا على اعتبار املعرفة
العلمية وحدها مو�ضوع الدرا�سة النقدية من
طرف االب�ستمولوجيا .لكن ما املق�صود بالدرا�سة
النقدية؟ هذا التعبري الذي يرتدد يف معظم
التعاريف� .إنها تعني تو�ضيح الأ�س�س واملبادئ
وك�شف امل�سلمات والفر�ضيات التي تقوم عليها �أي
 -5تعريف الالند وارد يف ،حممد وقيدي :ماهي الإب�ستمولوجيا ؟ دار
احلداثة،بريوت� ،1983 ،ص.8-7
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معرفة علمية متخ�ص�صة �سواء تعلق الأمر بظواهر
العامل الطبيعي� ،أو املجتمع الب�شري .كما يعني ذلك
تقييم النتائج التي يتم التو�صل �إليها بالنظر �إىل
معايري معينة هدفها �إبراز مدى �صدقيةومو�ضوعية
تلك املعارف املحققة.
يكفي لتو�ضيح اخلالف القائم حول حتديد
مهام الإب�ستمولوجيا �أن ن�شري �إىل موقف اثنني
من �أ�شهراالب�ستمولوجيني املعا�صرين �أعني بذلك،
غا�ستونبا�شالر  G. Bachlarوجان بياجيه J.
� .Piagetإذ جند با�شالر يحدد مهمتني �أ�سا�سيتني
لالب�ستمولوجيا التي يعتربها فل�سفة للعلوم .تتمثل
املهمة الأوىل يف القيام بتحليل نف�سي للمعرفة
املو�ضوعية ،حيث يكون مو�ضوع التحليل هو ال�شعور
الباحث .والهدف هو التعرف على احلواجزالتي
حتول دون حتقيق املعرفة املو�ضوعية�،أعني ما يطلق
عليه با�شالر”العوائق االب�ستمولوجية”� .أما املهمة
الثانية ،فتتمثل يف �إبراز القيم االب�ستمولوجية،
�أي تو�ضيح معنى االكت�شاف العلمي وداللته من
الناحيتني الثقافية والنف�سية.
�أما بياجيه فيحدد لالب�ستمولوجيا مهمة
مغايرة ،م�ؤكدا �ضرورة اهتمامها وتركيزها
على البحث يف ن�شوء املفاهيم واملقوالت العلمية
وتطورها .هذا ما يف�سر امليل الوا�ضح لدى بياجيه
�إىل ربط الإب�ستمولوجيا بعلم النف�س التكويني،
وهو ما يعلل �أي�ضا �صياغته ملفهوم الإب�ستمولوجيا
الن�شوئية " "Epistémologie Génétiqueالتي تعني
نظرية املعرفة املُ� َؤ�س�سة على حتليل منو املعرفة عند
الطفل ،كما تهتم بن�سق املفاهيم التي ي�ستخدمها
كل علم خالل م�سرية تطوره.6
جتدر الإ�شارة �إىل �أن حتديد معنى كلمة
اب�ستمولوجيا من حيث هي مفهوم ي�شري �إىل حقل
معريف معني لي�س مو�ضوع خالف بني الباحثني
فح�سب ،بل بني اللغات �أي�ضا� .إذ بينما ُي�ستعمل
لفظ الإب�ستمولوجيا يف اللغة الإنكليزية كمرادف
«لنظرية املعرفة» ،جندها تبتعد عن ذلك يف اللغة
 -6حول موقف كل من با�شالر وبياجيه� ،أنظر حممد وقيدي ،مرجع
�سابق� ،ص .13
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الفرن�سية حيث ي�ستعملها معظم املفكرين مبعنى
«فل�سفة العلوم».
يف الأخري ،ميكننا القول مع الأ�ستاذ املرزوقي
�أن الإب�ستمولوجيا ق�سمان؛ خا�صة وعامة� .أما
الأوىل ،فتخت�ص بدرا�سة العلوم كل واحد على
انفراد« ،وهي وليدة انكما�ش معريف مزدوج:
وجودي واب�ستمولوجي» .يف حني يكون مو�ضوع
الثانية درا�سة املعرفة العلمية ب�صفة عامة ،وهي
التعدو �أن تكون يف النهاية �سوى الفل�سفة ذاتها.
لأن هذه الأخرية لي�ست �سوى «وعي الذات العارفة
باملعرفة ككل ،وال�سعي �إىل رد كل ماعدا هذا
الوعي �إليه»� .أما من حيث العالقة بينهما ف�إن
الإب�ستمولوجيا اخلا�صة تو�صل �إىل العامة� .إذ بينما
تقت�صر الأوىل على مهمة الو�صف تقوم الثانية
مبهمة التف�سري ،ومن ثم فهي ت�شكل نظرية عامة
يف املعرفة �أي «نظرية معرفة فل�سفية.7».
ويح�صر املرزوقي الإب�ستمولوجيا يف �أربعة
مناظر رئي�سة:
 -1الإب�ستمولوجيا العامة التي �أ�س�سها �أر�سطو التي
تعترب العلم «ن�سقا من الق�ضايا ذات �أوا�صر
منطقية» ويعترب املنطق هو علم العلم.
 -2الإب�ستمولوجيا العامة التي �أ�س�سها �أبن خلدون،
وهي تعترب العلم “ن�سقا من املمار�سات التقنية
ذات الأوا�صر االجتماعية” ،ومتثل التكنولوجيا
علم العلم.
 -3الإب�ستمولوجيا الذاتية التي �أ�س�سها ديكارت،
وطورها كانط وهي �صورة باهته عن الأوىل� ،إذ
تقوم على تعوي�ض الن�سق اللغوي بن�سق متعال
يت�ضمن ملكات العقل املت�سامي وي�شكل املنطق
املتعايل علم العلم.
 -4الإب�ستمولوجيا العامة التي �أ�س�سها وطورها
هيغل ،وفيها يقع ا�ستبدال املجتمع مباهية
خيالية هي الفكرة املطلقة التي تتج�سد عرب
-7االقتبا�سات ال�سابقة م�أخوذة عن �أبي يعقوب املرزوقي؛
الإب�ستمولوجيا البديل ،الدار التون�سية للن�شر ،تون�س � ،1985ص-76
.77
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التاريخ .وهي ت�شكل �صورة باهتة عن الثانية
وفيها يعترب “التاريخ الأ�سطوري” علم العلم،
8
وفل�سفة التاريخ �صورة العلم.
ما ن�ستخل�صه من هذا العر�ض الب�سيط لبع�ض
التعاريف والآراء هو �أن مفهوم الإب�ستمولوجيا يتميز
بدرجة من الغمو�ض ويلفه االلتبا�س بحيث الي�شكل
مو�ضوع اتفاق لدى املهمتني رغم وجود نقاط التقاء
�أ�سا�سية .وترتبط االختالفات باملدار�س والتيارات
الفكرية ال�سائدة حول مو�ضوع املعرفة عموما،
والعلم مبا هو ن�شاط متخ�ص�ص يعتمد قواعد
و�إجراءات حمددة.

ال�صادقة.
ي�شري مانهامي �إىل تفكك وانهيار النظرة
الأحادية نحو العامل بعد �أن كانت مهيمنة حتى
نهاية القرون الو�سطى ،حيث وجدت �سندا قويا
لها يف تعاليم الكني�سة و�أفكارها .وقدكر�ست تلك
الأفكار نظاما كونيا متنح من خالله لكل املوا�ضيع
والأ�شياء»قيمة وجودية» معينة،مرتبة�إياها �ضمن
�سلم هرمي حتتل فيه تلك الأ�شياء مراتب حمددة.
وبذلك �سيطر تف�سري معني عن قيمة الفكر الإن�ساين
يجد قاعدته وركيزته يف عامل الأ�شياء .لكن مع
انهيار هذه النظرة ،يف خ�ضم التغريات والتحوالت
العميقة التي �شهدتها جمتمعات القرون الو�سطى،
ظهرت مواقف معار�ضة متاما لهذا التوجه حيث مل
يبق هناك من بديل غري االنطالق من الذات (�أو
الفاعل) من �أجل حتديد طبيعة الفعل الإدراكي
الب�شري وقيمته ،والبحث عن �إيجاد �سند للوجود
املو�ضوعي انطالقا من الذات العارفة.
ميكن �إرجاع هذا التقليد االب�ستمولوجي
�إىل ظهور التيار العقلي وت�أ�سي�سه يف الفل�سفتني
الفرن�سية والأملانية لدى كل من ديكارت،
كانط ،اليبنيتز ،كما �أن �أثره وا�ضح يف التفكري
االب�ستمولوجي الإنكليزي ذي التوجه املثايل-
النف�سي الذي ميثله فال�سفة مثل :هيوم ،لوك
وباركلي .وهكذا ظهرت مبادئ اب�ستمولوجية
جديدة حتت وقع التغريات اجلوهرية التي عرفتها
املجتمعات �سواء يف بنيانها املادي �أو الثقايف.
كانت النتيجة بروز ت�صورات ووجهات نظر جديدة
�أ�سهمت يف اقرتاح حل للإ�شكالية االب�ستمولوجية.
�إذ �ساد االعتقاد ،كما يقول مانهامي� ،أنه «من خالل
معرفة �أ�صول التمثل الإدراكي ميكننا بلوغ فكرة
معينة عن دور الذات وداللتها بالن�سبة لفعل املعرفة
وكذلك مدى قيمة وم�صداقية املعرفة الإن�سانية
عامة 11».لذلك ف�إن حتديد طبيعة الذات العارفة
يف بعديها الفردي واالجتماعي �أ�ضحى ي�شكل مهمة
جوهرية وحا�سمة.

Karl Mannheim,Ideology and Utopia, London,
R.K.P, 1979, p 11.

 -10كارل ما نهامي ،نف�س املرجع� ،ص .12
 -11نف�س املرجع� ،ص13 ،

 -2تكوين الإب�ستمولوجيا كمعرفة م�ستقلة:

يعترب ظهور الإب�ستمولوجيا كنوع معريف قائم
بذاته وم�ستقل عن باقي الفروع املعرفية املتخ�ص�صة
�إحدى النتائج الأ�سا�سية لت�شظي الت�صور الأحادي
للعامل الذي كان �سائدا يف القرون الو�سطى يف
�أوروبا.كما �أنها ثمرة الكت�شاف التنوع الهائل يف
وجهات النظر نحو �أن�ساق الوجود .وعلى حد تعبري
"كارل مانهامي" عملت الإب�ستمولوجيا على �إنهاء
ال�شك باعتمادها على نقطة انطالق ال ت�ستند�إىل
تلقني وثوقي لنظرية الوجود ،وال �إىل نظام كوين
ي�ستمد م�صداقية من نوع متعال من املعرفة ،لكن
تعتمد على حتليل الذات العارفة 9».ويحدد مانهامي
الثنائية الأ�سا�سية التي تقوم عليها كل الأفكار
والت�أمالت االب�ستمولوجية ممثلة يف قطبني هما:
املو�ضوع (�أو ال�شيء) ،والذات (�أو الفاعل) .لذلك
متيزت الإب�ستمولوجيا ب�سيطرة اجتاهني رئي�سني
من التفكري .ينطلق الأول من عامل الأ�شياء الذي
ميثل قاعدة لتف�سري موقع الذات يف النظام الكوين،
وهو الذي ت�ستمد من خالله الذات كل قدراتها
الإدراكية� .أما الثاين ،فينطلق من عامل الذات
نف�سها من حيث هي معطى �آين الريب يف وجوده،
ومنها تتم حماولة التو�صل �إىل املعرفة املو�ضوعية
 -8نف�س املرجع� ،ص 80-78
� -9أنظر بهذا اخل�صو�ص،
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 - 1.2الذات العارفة :الفرد واجلماعة

حتتل �أ�سطورة الفرد املنعزل واملكتفي ذاتيا
موقعا مركزيا يف الإب�ستمولوجيا التقليدية .كما
ت�ؤدي هذه الفكرة دورا �أ�سا�سيا ،وك�أن الفرد املنعزل
ميتلك منذ البداية القدرات املميزة للنوع الب�شري،
مبا يف ذلك املعرفة املو�ضوعية ال�صادقة .ت�شتغل
الأ�سطورة وك�أن معارف الفرد تنبع من داخل ذاته
فقط ا�ستنادا �إىل متاهي هذه الذات مع العامل
اخلارجي12.يجد مثل هذا املوقف الإب�ستمولوجي
جذوره يف نظرية الفردانية املتطرفة التي
انت�شرت خا�صة يف ع�صر النه�ضة ،ثم بعد ذلك
يف فرتة ظهور الأيديولوجيا الليرباليةوتو�سعها.
وقد متيزت تلك الفرتات ب�ضعف الرتكيز على
العالقات القائمة بني الفرد واجلماعة ،واالهتمام
املتزايد ب�أهمية دور الفرد على م�ستوى الإدراك
احل�سي للموجودات ،وكذلك االعتقاد بقوة يف
�أولوية الطبيعة الأ�صيلة للفرد يف بلورة الذات على
امل�ستوى التجريدي.
يف مقابل هذا املوقف الذي يربط فعل املعرفة
بجذور فردانية �صرفة ،ويحدد الذات العارفة
باعتبارها ظاهرة فردانية �أي�ضا ،ي�ؤكد كثري
من املفكرين على اختالف انتماءاتهم وفرتات
ظهورهم (من ابن خلدون �إىل با�شالر وبياجيه
مرورا مبارك�س ومانهامي) الطبيعة اجلمعية
والطابع التعاوين للمعرفة باعتبارها ثمرة جتربة
جماعية متيز حياة اجلماعة�،أين يطور الأع�ضاء
قدراتهم وخرباتهم يف �إطار م�شرتك يعمل على
بلورة الن�شاط اجلمعي .لذلك جند مانهامي مثال
ي�شري �إىل �أن الف�شل يف �إبراز الطابع االجتماعي
للمعرفة يجد جذوره يف �إهمال احللقة االجتماعية
الأ�سا�سية التي يتم من خاللها تنمية وتطوير كل
اخلربات والقدرات الفرديةوعدم حتليلها ب�شكل
13
واف وتتمثل هذه احللقة املهملة يف اجلماعة.
ٍ
كما تنبغي الإ�شارة �إىل �أن الإب�ستمولوجيا
التقليدية متيزت بت�صورها ل�سريورة الإدراك
 -12كارل ما نهامي ،نف�س املرجع� ،ص25 ،
 -13نف�س املرجع� ،ص 28
http://journals.uob.edu.bh

باعتبارها انبثاق وتبلور للمعرفة انطالقا من
الت�أمل النظري ال�صرف .وبذلك ف�إنهاتقوم برفع
حالة خا�صة وا�ستثنائية �إىل م�ستوى املبد�أ العام.
غري �أن مثل هذا الت�صور ال ي�ستند�إىل �أ�سا�س� ،إذ
مادام فعل املعرفة ميثل يف جوهره فعال جمعيا،
ف�إنه ي�ستدعي وجود �أ�سرة معرفية ذات جذور
مت�أ�صلة يف اخلربة اجلمعية التي تتوفر �شروط
وجودها يف املمار�سة والذاكرة اجلمعيتني.

 - 2.2انحياز االب�ستمولوجياالتقليدية:

عرف جمال املعرفة العلمية تق�سيما تقليديا
بني نوعني من املعارف املتخ�ص�صة ،يتمثل الأول
يف املعرفة املحققة يف العلوم الطبيعية ،والثاين يف
املعرفة التي حتققها العلوم الإن�سانية .وقد احتدم
النقا�ش حول م�شروعية هذه التجزئة والأ�س�س التي
ت�ستند �إليها ،ويعود اجلدل �إىل اختالف الت�صورات
الأنطولوجية اخلا�صة بكل من العامل الطبيعي من
جهة ،واملجتمع الب�شري من جهة ثانية� .إذ �ساد
االعتقاد يف وجود متايز جوهري بني طبيعة ظواهر
ووقائع كل من هذين العاملني ،وبالتايل �ضرورة
14
تباين املقاربات واملناهج املعتمدة يف درا�ستهما.
مادامت الطريقة املثلى التي تدعي التحقق من
�صدق املعرفة باالعتماد على وجود عقل متجاوز
للإن�سان ي�صدر �أحكاما ال تقبل اخلط�أ قد �أثبتت
ف�شلها ،كما �أن الفل�سفات التي تبنت ادعاءات
مطلقة بامتالك احلقيقة عن طريق الت�أمل العقلي
وحده� ،أو التجربة الذاتية وحدها ،قد ُمنيت بخيبة
�أمل وحتولت �إىل �أن�ساق وثوقية مغلقة .ف�إن ذلك
�أعطى م�صداقية �أقوى لتيار �أثبت فعاليته يف تطوير
العلوم الطبيعية� ،إنه التيار احل�سي املعتمد على
املنهج التجريبي .هذا �إىل جانب عوامل �أخرى،
جعل العلوم الطبيعية مبثابة النموذج املثايل الذي
ينبغي على بقية املعارف الأخرى �أن تطمح �إىل
بلوغه �إن هي �أرادت اكت�ساب �صفة العلمية.
لعل من بني العوامل احلا�سمة التي جعلت هذه
 -14قمنا مبعاجلة هذه النقطة بتف�صيل �أكرث يف عمل �آخر،
انظر؛العيا�شي عن�صر ،علم الظواهر االجتماعية ،دار طال�س،
دم�شق1990 ،

)Semat, 2, No. 3, (Sept. 2014

487

العلوم ،بخا�صة تلك التي تقبل التكميم والقيا�س،
حتظى بالأف�ضلية هو ا�ستقالليتها الن�سبية عن
الإطار املرجعي التاريخي واالجتماعي للباحث،
مبعنى متيزها مب�ستوى عال من التجريد .وهذا ما
يجعل من جهة �أخرى املعارف املتخ�ص�صة املعتمدة
على التحليل النوعي تبدو ذات قيمة دنيا مادامت
ال ترقى�إىل تبني مناذج التكميم والقيا�س املطورة
يف العلوم الطبيعية.
لكن ينبغي الت�أكيد �أن التفوق الذي حققته
العلوم الطبيعية اليجد جذوره يف ظروف تاريخية
وجمتمعية حمددة فح�سب ،بل �أي�ضا يف اختالف
املعارف والرهانات التي ت�شكل مو�ضوعا لكل
جمموعة من هذه العلوم .وميكننا �أن جنمل التمايز
القائم بني هاتني املجموعتني يف نقطتني:
�أوال :تتميز وقائع العامل الطبيعي بقدر كبري
من املو�ضوعانية  Objectificationواال�ستقاللية
عن الفكر خالفا للأحداث واملمار�سات املجتمعية
التي تكون �أكرث ارتباطا بالت�صورات واملواقف التي
يتبناها النا�س ،بل �أنها ناجتة عنها ولو جزئيا.
ثانيا :اختالف طبيعة الرهانات التي ت�شكل
املعرفةو�سيلة حللها بطريقة �أو ب�أخرى ،ويف �صالح
قوة اجتماعية �أو �أخرى .ذلك �أن ال�سيطرة على
العامل الطبيعي التي تكون هدف كل معرفة يف
العلوم الطبيعية رغم كونها ت�شكل رهانا �أ�سا�سيا،
�إال �أنها مع ذلك التكت�سي الطابع امللح واحلا�سم
الذي مييز الرهانات يف جمال العلوم الإن�سانية �أين
15
تدور ال�سيطرة على املجتمع والتحكم يف م�ساره.
بالرغم من �أن ال�سيطرة على العامل الطبيعي
تبقى مهمة حيوية،ما يف�سر التطور امل�ستمر يف
جمال العلوم الطبيعية ،ف�إن هناك تغيريا يف
ميزان القوة املميز للعالقة بني هذه العلوم والعلوم
الإن�سانية منذ بداية القرن التا�سع ع�شر .هذا
التغيري دفع العلوم الإن�سانية �إىل مقدمة االهتمام

ومن ثم التطور ال�سريع على امل�ستويني النظري
واملنهجي ،لكن ذلك مل يحقق التخل�ص من �سيادة
منوذج العلوم الطبيعية �إال جزئيا ،بل وقع ت�أكيدها
يف بع�ض الأحيان .فكانت النتيجة املنطقية هي
�سيطرة فكر اب�ستمولوجي ي�ستمد مبادئه وقواعده
يف درا�سة املعرفة وتقييمها من منوذج العلوم
الطبيعية .حتى و�إن عملت هذه ال�سيطرة لفرتة
يف �صالح تطوير العلوم الإن�سانية ،ف�إنهامل ت�ؤد يف
النهاية �سوى �إىل طريق م�سدودة .لعل ذلك ما يف�سر
تعدد املحاوالت التي برزت يف هذا املجال من �أجل
جتاوز الأزمة الناجتة عن �سيادة فكر اب�ستمولوجي
منحاز بقوة نحو منوذج العلوم الطبيعية القائمة
على مقاربة ح�سية.
هكذا عرفت العلوم الإن�سانية تطور تيارات
فكرية عديدة ت�ستند �إىل �أ�س�س مغايرة لتلك
التي متيز التياراحل�سي عموما والتجريبي
باخل�صو�ص ،من ذلك علوم الت�أويل Hermeneutic
 Sciencesمنذ القرن التا�سع ع�شر ،وكذلك
الظاهراتية �أو “الفينومينولوجيا”واملنهج الإثني
“الإثنوميثودولوجيا” حديثا .ومع �أن هذه التيارات
قدمت م�ساهمة معتربة على امل�ستوى النظري� ،إال
�أنها مل تنجح يف ت�أ�سي�س فكر اب�ستمولوجي بديل
يف ميدان العلوم الإن�سانية .باعتقادي �أنه عدا
حماوالت حمدودة تندرج �ضمن الفل�سفة املارك�سية
احلديثة (لوي�س �ألتو�سري مثال) ،والتحليل النف�سي
(�أعمال جاك الكون )  ،J. Lacanالتي �أثرت بقوة
على �إعادة �صياغة النظرية االجتماعية النقدية
يف �شكلها احلديث كما جت�سدها �أعمال باحثني
يف فروع خمتلفة من العلوم الإن�سانية واالجتماعية
مثل يورغنهابرما�س  J.Habermasومي�شال فوكو
 ، M.Foucaultواملقاربة الت�شكيلية احلديثة
 Constructionismالتي ازدهرت يف علوم الرتبية
والإعالم واالجتماع كما جت�سدها �أعمال علماء

 -15انظر بخ�صو�ص الفرق بني الرهانات والأهداف يف العلوم
الطبيعية والإن�سانية:

16- L. Althusser et E. Balibar: Lire le capital,

Habermas, J. Knowledge and Human Interests,
London, Heinnemann, 1972
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vol.1. eds. Maspero. (petite collection) 1978.

Paris,

savoir,

du

M.Foucault: L’archéologie
Gallimard, 1969.
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االجتماع �أمثال بيار بورديو 17Bourdieu .Pو�أنطوين
غيدنز A. Giddens .18الذين حاولوا التخل�ص من
هيمنة منوذج العلوم الطبيعية الذي ميثله بامتياز
التيار الطبيعوي  19.Naturalismتثري هذه امل�س�ألة
�إ�شكالية العالقة بني الإب�ستمولوجيا واملعارف
املتخ�ص�صة وبالذات العلوم الإن�سانية باعتبارها
�أكرث ارتباطا باملمار�سة والت�صورات اجلمعية،
لذلك ينبغي التوقف قليال لتفح�ص هذه العالقة.

-3االب�ستمولوجيا والعلوم الإن�سانية:

تتخذ العالقة بني الإب�ستمولوجيا واملعارف
املتخ�ص�صة عموما �شكلني �أ�سا�سيني؛ �أما الأول
فيبدو يف االدعاءات الت�أ�سي�سية لالب�ستمولوجيا
باعتبارها الغنى عنها بالن�سبة للمعارف
املتخ�ص�صة ،حيث توفر لها املبادئ ال�ضرورية
لطبيعة املعارف التي تت�ضمنها،وكذلك الت�صورات
التي تعتمدها يف �إجراءاتها املنهجية �سعيا وراء
احلقيقة واملو�ضوعية�.إ�ضافة�إىل ذلك توفري
املعايري التي يتم على �أ�سا�سها تقييم النتائج
املح�صلة يف هذه املعارف .ويتجلى ال�شكل الثاين
من هذه العالقة يف اعتماد الإب�ستمولوجيا على
منجزات العلوم املتخ�ص�صة التي تتحقق يف
فرتات تاريخية معينة� ،إذ منها ت�ستمد ت�صوراتها
عن طبيعة املعارف التي ميكن بلوغها ،ومن ثم
�صياغة املبادئ العامة التي ت�ؤ�س�س عليها �أحكامها
ومعايريها.
�إن هذه العالقة املزدوجة على ر�أي مانهامي
تزيد يف تعقيد امل�شكلة”لأن تلك املبادئ التي ت�شكل
قاعدة لنقد املعارف وتقييمها هي ذاتها حمددة

17- Bourdieu, P. Le SensPratique. Editions Minuit.
Paris. 1980
18- Giddens, A. The Constitution of Society,
University of California Press, 1984.

� -19أنظر ب�ش�أن هذه النقطة مقالنا،

Critique of Naturalist Sociology: a Constructivist
Alternative» The International Journal of
Interdisciplinary Social Sciences,Volume 2, Issue 2,
Oct. 2007. pp187-198
http://journals.uob.edu.bh

تاريخيا واجتماعيا 20.هذا التحديد هو ما يجعل
ت�أثري الأحكام واملعايري املعتمدة وفعاليتها يف �إبراز
�صدق ومو�ضوعية املعرفة تفقد ادعاءاتها ب�أنها كلية
ومطلقة ،ويجعلها على العك�س من ذلك حمدودة يف
الزمان� ،أي خا�صة بفرتة تاريخية حمددة ،وبنوعية
املعارف املحققة خاللها.
كما تطرح العالقة اخلا�صة بني الإب�ستمولوجيا
والعلوم املتخ�ص�صة ق�ضية جوهرية �أخرى تتعلق
بالتطور والتغري اللذين يتعر�ض لهما الفكر
الإب�ستمولوجي ذاته .فالتطور والتغري يحدثان دون
�شك ،لكن لي�س كما يرى الفال�سفة الكال�سيكيون
الذين يعتقدون �أن الإب�ستمولوجيا تتطور بطريقة
م�ستقلة وبعيدا عن التطورات و"الثورات" التي
ت�شهدها املعارف املتخ�ص�صة .بل على العك�س من
ذلك ،ف�إن تاريخ العلوم ومن �ضمنها الإب�ستمولوجيا
ذاتها يبني �أن تطور هذه الأخرية مرتبط ب�شكل
وثيق بالتغريات التي تعرفها العلوم املتخ�ص�صة.
ذلك �أن املعرفة الإن�سانية عموما ،واملعرفة
العلمية ب�شكل خا�ص ،تنمو وتتطور خالل �سريورة
املمار�سة املجتمعية التي ت�سعى لتقدمي حلول
معقولة وفعالة للم�شكالت التي تفرزها احلياة
االجتماعية .ما يعني �أن تطور املعرفة العلمية
بهذه الطريقة ال يخ�ضع دوما لإجراءات قبلية
�صارمة وحمددة لإنتاج املعرفة ،بل �أن مثل تلك
الإجراءات االب�ستمولوجية والقــواعد املنهجيــة
ومعايي ــر التقييم يتم اكت�شافها و�صياغتها يف
نف�س الوقت الذي تتطور في ــه املعرفة ،وغالبا ما
ت�أتي عملية بلورتها و�صقلها ب�شكل نهائي يف مرحلة
الحقة لإنتاج املعرفة يف ميدان معني من احلياة
االجتماعية.

 - 1.3خ�صو�صية العلوم الإن�سانية:

بعد تقدمي هذه الأفكار النظرية العامة
عن طبيعة العالقة بني الإب�ستمولوجيا والعلوم
املتخ�ص�صة ،ميكننا �أن نورد بع�ض املالحظات
الأولية حول خ�صو�صية العلوم الإن�سانية يف
20- Mannheim, Op. Cit. p 259.
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العامل العربي عموما ويف اجلزائر ب�صفة خا�صة.
و�سوف نحاول �أن ن�ستخل�ص من هذا الت�شخي�ص
ال�سريع الآثار املرتتبة عن تطبيق �أ�س�س ومعايري
اب�ستمولوجية تدعي العاملية،مت تطويرها يف فرتة
تاريخية حمددة ،وظروف اجتماعية معينة ،على
علوم �إن�سانية تتطور يف ظروف حملية وخ�صو�صية
ت�ضع قيودا عديدة ،وتطرح �أ�سئلة كثرية حول
م�صداقية مقوالتها النظرية و�أجهزتها املفهومية.
�إن ت�أ�سي�س العلوم الإن�سانية يف جمتمعاتنا مل
ي�أت نتيجة لتفوق �إطار معريف يندرج �ضمن �سريورة
تراكم للمعارف خالل فرتات تاريخية حمددة،
بقدر ما كان يعرب عن �سيادة ظروف عامة داخلية
و�أخرى خارجية متيز تطور املجتمع .كما �أن هذه
العلوم حتمل ب�صمات املرحلة احلديثة من تطور
هذه املجتمعات وما �أفرزته من تيارات �أيديولوجية
و�سيا�سية معينة تتناف�س على ال�ساحة من �أجل
الهيمنة على امل�ؤ�س�سات االجتماعية .لذلك ف�إن
العلوم الإن�سانية مل ت�سهم يف غالب الأحيان يف �إنتاج
معرفة علمية ،بقدر ما �أنتجت خطابا �أيديولوجيا
تربيريا.كما �أنها مل تنتج مثقفني نقديني،بقدر
ما �أنتجت �شريحة من املثقفني الع�ضويني الذين
خدموا ال�سلطة ال�سيا�سية وم�شاريعها .لقد كان
الطلب على هذه العلوم يف �أغلب احلاالت م�ستمدا
من الدور الذي لعبته وما تزال يف خدمة الرهانات
وال�صراعات بني القوى االجتماعية املتناف�سة على
احلكم ،ويف �سبيل نيل ال�شرعية �أو معاجلة م�شكالت
اجتماعية ذات �صلة بتوجهات �سيا�سية وعقائدية
21
يف مواجهة م�شاريع �أخرى مناف�سة ومعار�ضة.
هذا فيما يتعلق بت�أثري العوامل الداخلية� ،أما
فيما يخ�ص العوامل اخلارجية ف�إن �أهم ما ميكن
الإ�شارة �إليه هو الت�أثري الذي ميار�سه املن�ش�أ
الغريب لهذه العلوم على جمتمعاتنا �سواء تعلق
� -21أنظر مقالنا؛ «�أزمة �أم غياب علم االجتماع يف
اجلزائر»،امل�ستقبــل العــربي ،بريوت ،عدد137 ،جويلية،1990،
�ص ،37-48وكذلك مقال:
Remaoun, H «Sciences Sociales et Monde Arabe:
élements pour uneproblématique» inURASC; Cahiers du laboratoire sciences sociales et Monde
Arabe, N1, Oran, O.P.U. (S.D) pp. 48-57.
http://journals.uob.edu.bh
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الأمر بالأطر املعرفية ،واملقاربات النظرية� ،أو
الأجهزة املفهومية والقواعد املنهجية املعتمدة
يف البحث.يت�ضح ذلك جليا �إذا علمنا �أن فكرة
الأمنوذج " "Paradigmالتي حتدث عنها توما�سكون
 Thomas Khunيف كتابه “بنية الثورات العلمية
" "The Structure of Scientific Revolutionتت�ضمن
بالإ�ضافة �إىل العنا�صر املعرفية التي تخت�ص
بتحديد �شروط �إنتاج املعرفة ومدى �صدقها،
الظروف العامة املحيطة بعملية �إنتاجها .ومتثل
هذه الظروف �سندا قويا الغنى عنه لعملية البحث
العلمي .لذلك ف�إن التغريات التي عرفتها العلوم
الإن�سانية خالل مراحل تطورها الت�شري فقط �إىل
حدوث تغريات نوعية يف الأطر املعرفية� ،أو �إذا
ا�ستخدمنا تعبريا م�شهورا لدى �ألتو�سري "قطيعات
اب�ستمولوجية" .بل �أنها تعرب كذلك عن تغريات
نوعية يف املحيط ،وما مييزه من �شروط وظروف
ذات ت�أثري مبا�شر وغري مبا�شر على البحث
العلمي( 22.مثل ق�ضايا توجيه البحث ،ومتويله
وا�ستخدام نتائجه والتدخل امل�ؤ�س�سي وال�سيا�سي يف
حتديد جماالت البحث.)...
لذلك ف�إن الإب�ستمولوجيا مبا هي معرفة حمددة
اجتماعيا وتاريخيا تت�ضمن �إىل جانب املبادئ
العامة ذات الطابع ال�شمويل التي ميكن تطبيقها
ب�صرف النظر عن احلدود اجلغرافية والثقافية،
نوعا �آخر من املبادئ حمدودة يف الزمان واملكان،
ومرتبطة بعنا�صر خ�صو�صية يحددها املحيط
الذي تن�ش�أ فيه .وجند من بني هذه املبادئ عنا�صر
مثل �أدوات القيا�س ،و�إجراءات التحقق من �صدق
املعرفة ،وكذلك �شروط �صياغة وبلورة اجلهاز
املفهومي ،والإجراءات التطبيقية التي تعني �شروط
عمل هذه العنا�صر .فالعالقة بني الإب�ستمولوجيا
والعلوم الإن�س ــانية ،كــما �أ�شـرنا من قبل،لي�ست
�أحادية اجلانب� ،أو ميكانيكية تفعل فعلها يف اجتاه
واحــد؛(االب�ستمولوجيا← العلوم الإن�سانية)،
بل هي عالقة جدلية بكل معنى الكلمة .ذلك
-22انظر ،م�صطفى مر�ضي« :خطابات حول ممار�سة البحث
ال�سو�سيولوجي يف العامل العربي» جامعة وهران ،دفاتر خمرب العلوم
االجتماعية والعامل العربي ،رقم� ،1ص( 10-1دون تاريخ)

490

Layachi Anser: Epistemology and the Particularity of.....

�أن االهتمامات االب�ستمولوجية التي تن�ش�أ بفعل
امل�شكالت النظرية والعملية التي يطرحها تطور
البحث يف العلوم الإن�سانية توفر يف نف�س الوقت
�إطارا موجها لتجاوز تلك امل�شكالت .وبفعل ذلك
ف�إن املبادئ االب�ستمولوجية ذاتها ت�صبح مو�ضوعا
للم�ساءلة من خالل البحث عن �صيغ جديدة لت�أطري
وتوجيه التفكري والبحث حول م�شكالت م�ستجدة،
ورمبا مغايرة تربز يف حقل العلوم الإن�سانية.
من هذا املنطلق ،ف�إن الق�ضية امللحة اليوم
فيما يخ�ص توطني هذه العلوم التطرح فقط على
م�ستوى تكييفها بحيث ت�صبح �أطرها النظرية
و�أجهزتها املفهومية ومناهجها نابعة ومعربة عن
واقع جمتمعنا بكل ما يحمله من خ�صو�صية ،بل
�إ�ضافة �إىل ذلك ،هناك م�شكلتان �أخريان:
تتعلق الأوىل ب�إدراك وفهم املكانة اخلا�صة التي
يحتلها املجتمع الذي نتحدث عنه ،وحتليل بنيانه
االجتماعي واالقت�صادي وال�سيا�سي والثقايف،
وحتديد طبيعته باعتباره جمتمعا تابعا وخا�ضعا.
�أي �أن الآليات التي ت�شكل بنيانه ،وتتحكم يف
م�سريته تتحدد يف جزء منها ،على الأقل ،خارج
حدوده اجلغرافية والثقافية .وبذلك ف�إن احلديث
عن خ�صو�صية هذا املجتمع تكت�سي بال�ضرورة
23
طابعا ن�سبيا.
�أما امل�شكلة الثانية فتتعلق باحلر�ص على
تطوير فكر اب�ستمولوجي يتما�شى مع اخل�صو�صية
التي نحن ب�صدد الت�أكيد عليها حتى الحتدث
لدينا فجوة خطرية العواقب على م�ستقبل العلوم
الإن�سانية عندنا �إذا ما اجتهدنا يف العمل على
توطني هذه العلوم ،يف حني يتم �إخ�ضاعها لفكر
اب�ستمولوجي مرتبط بعلوم تعرب عن اهتمامات
وم�شكالت مغايرة ،وتتطور يف ظل �شروط جمتمعية
وتاريخية خمتلفة عن تلك التي تعرفها جمتمعاتنا
حاليا .لذلك ف�إن الدعوة �إىل �إعادة النظر يف
العلوم الإن�سانية وتكييفها مع خ�صو�صيات الواقع
 -23انظر بخ�صو�ص هذه النقطة  :الواثق كمري وزينب البكري:
"الدعوة �إىل «علم اجتماع عربي» بني الأيديولوجية والعلمية" .جملة
العلوم االجتماعية ،املجلد ال�سابع ،العدد الثاين.1989 ،
http://journals.uob.edu.bh

االجتماعي املحلي البد �أن ترتبط بدعوة �أخرى �إىل
�ضرورة بعث فكر اب�ستمولوجي �أ�صيل ي�صوغ املبادئ
واملعايري اخلا�صة بتحليل وتقييم املعارف املحققة
يف تلك العلوم بعد توطينها .والبد �أن تت�ضمن هذه
الإب�ستمولوجيا البديل �إىل جانب املبادئ العامة
الكلية،مبادئ تعرب بو�ضوح وبقوة عن اجلوانب
اخل�صو�صية املرتبطة باملرحلة التاريخية ،وبطبيعة
وم�ستوى تطور الت�شكيلة االجتماعية مبختلف
م�ستوياتها ال�سيا�سية واالقت�صادية والثقافية .وهذه
بالطبع دعوة �إىل �إخ�ضاع مناهج البحث وتقنياته،
وكذلك الأطر املفهومية لنظرة نقدية فاح�صة من
�أجل تطويعها وتطويرها.

 - 2.3عقبات �أمام تطور الفكر العلمي:

لقد �أ�شرنا منذ البداية �إىل العالقة املتجذرة
القائمة بني �أ�شكال التفكري االب�ستمولوجي
والظروف التاريخية املميزة لأ�شكال مو�ضوعية من
الوجود والتطور االجتماعي .وتتمثل هذه العالقة
يف �أن تلك ال�شروط املو�ضوعية الحتدد مناذج
املعلومات واملعطيات احل�سية التي ت�ؤ�س�س على
قاعدتها معارف وعلوم متخ�ص�صة فح�سب ،بل
تتجاوز ذلك �إىل الت�أثري يف الفكر االب�ستمولوجي
من حيث تعيني ما يعترب “حقيقة” يف فرتة
تاريخية حمددة ،ويف ظل �أو�ضاع اجتماعية وثقافية
معينة .ثم �أن هذا الت�أثري يبلغ مداه من خالل
حتديد املعايري والإجراءات املنهجية التي ينبغي
على الباحث اعتمادها يف �سعيه لإثبات �صدق
ومو�ضوعية املعرفة املحققة� ،أي مدى مطابقتها
لل�صورة النموذجية ال�سائدة عن “احلقيقة” يف
تلك الفرتة والظروف.
ال يخفى �أن النموذج املثايل لل�صدق وفكرة
احلقيقة والإجراءات الكفيلة بتحقيقهما اليت�شكل
مبعزل عن الطرق الفعلية امللمو�سة التي ت�ستخدم
لتح�صيل املعرفة يف فرتة ما بكل مميزاتها
االجتماعية وال�سيا�سية والثقافية ،بل �أن جميع
هذه العنا�صر تت�شكل يف �إطار تلك الظروف وحتمل
�آثارها ب�شكل �أو ب�آخر� .إن ما يهمنا من الت�أكيد
مرة �أخرى على طبيعة هذه العالقة هو حماولة
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تقدمي عر�ض �أويل وب�سيط ن�شري من خالله �إىل
بع�ض العقبات التي نعتقد �أنها تعرت�ض �سبيل
الفكر العلمي وتطوره يف جمال العلوم الإن�سانية
خ�صو�صا ،يف الف�ضاء الثقايف والفكري العربي
الذي ت�شكل اجلزائر جز ًء منه.
�أوال :يبدو �أن �إحدى امل�شكالت التي تواجه تطور
الفكر العلمي ب�صفة خا�صة يف العلوم الإن�سانية،
هي ف�شل الفل�سفة ،نظرا خل�صو�صية الثقافة
العربية الإ�سالمية ،يف حتقيق اال�ستقاللية من
ت�أثري الفكر الديني الذي ميار�س �ضغوطا قوية
يف توجيه التفكري و�صياغته .نق�صد بالفكر
الديني الرتاث الفقهي املبني على االجتهاد
يف فهم الن�ص املقد�س (القر�آن) الذي يبقى
مو�ضوع قراءات متعددة ومتنوعة بح�سب
املذاهب والتيارات .من الوا�ضح �أي�ضا �أن
املحاوالت املعا�صرة الرامية �إىل �إعادة االعتبار
للعقل يف مواجهة النقل ،وجتديد االهتمام
بالبحث وبعث النقا�ش العلمي ،التزال حمدودة
و�ضعيفة يف مواجهة عقبات عديدة منها؛ ما
يتعلق بالإرث الفكري القدمي ،ومنها ما يخ�ص
�صعوبات توطني الت�صورات واملناهج احلديثة
وتكييفها ملالءمة الإ�شكاليات املطروحة علينا؛
تلك التي جت�سد ب�أ�شكال خمتلفة خ�صو�صية
املرحلة التاريخية ومكانة جمتمعاتنا فيها.24
لعلنا النبالغ �إذا و�صفنا املوقف ال�سائد يف
الثقافة العربية الإ�سالمية عموما بالعداء جتاه
الفكر العلمي ،وبخا�صة عندما يتعلق الأمر بالعلوم
الإن�سانية� ،سوف لن نبحث عن مثال بني املفكرين
املعروفني بعدائهم ال�صريح للعقل ،بل �سنجده عند
�أحد الأعالم الذين ُعرفوا بالتجديد وترجيح العقل
والإ�سهام يف تطوير �أحدث العلوم� ،إنه العالمة ابن
خلدون.
لنت�أمل ما يقوله هذا املفكر العظيم يف معر�ض

نقده للفل�سفة والرباهني والقواعد املنهجية للتفكري
العقلي يف اجلانب احل�سي من الوجود الذي ي�سميه
الطبيعيات� ،إنه يقول�“ :إال �أنه ينبغي لنا الإعرا�ض
عن النظر فيها �إذ هو من ترك امل�سلم ملا اليعنيه.
ف�إن م�سائل الطبيعيات التهمنا يف ديننا وال معا�شنا
فوجب علينا تركها”.25
ومع �أن بن خلدون يعرتف ب�أهمية الفكر
املنطقي والت�أمل العقلي ،ف�إنه ينبه �إىل �ضرورة
االحرتا�س من الفل�سفة ويدعو من يريد االطالع
عليها �إىل وجوب التزود بالأحكام ال�شرعية وعلوم
الدين �إذ يقول« :وليكن نظر من ينظر فيها بعد
االمتالء من ال�شرعيات واالطالع على التف�سري
والفقه ،وال يكنب �أحد عليها وهو خلو من علوم امللة
26
فقل �أن ي�سلم لذلك من معاطبها».
بل �أكرث من ذلك ،جند هذا املفكر امل�ستنري
يهاجم علماء امل�سلمني الذين ت�أثروا بالفال�سفة
اليونانيني ،ونقلوا عنهم واهتموا مبناق�شة الق�ضايا
الفل�سفية و�ألفوا فيها� ،إذ يقول ب�ش�أنهم:
“ملا ترجمها (يق�صد كتب الفال�سفة اليونانيني)
اخللفاء من بني العبا�س من الل�سان اليوناين �إىل
الل�سان العربي ت�صفحها كثري من �أهل امللة و�أخذ
من مذاهبهم من �أ�ضله اهلل من منتحلي العلوم
(الت�أكيد يل)وجادلوا عنها واختلفوا يف م�سائل من
تفاريعها ،وكان من �أ�شهرهم �أبو ن�صر الفارابي
يف املائة الرابعة لعهد �سيف الدولة ،و�أبو علي بن
�سيناء يف املائة اخلام�سة لعهد نظام امللك من بني
27
بويه ب�أ�صبهان وغريهما».
لعل هذا املوقف من العالمة ابن خلدون
الذي الميكن ت�صنيفه ب�أي حال �ضمن املفكرين
املتع�صبني واملتزمتني �أو املعادين للعلم ،خري دليل
على مدى الت�أثري الذي مار�سه وميار�سه حتى الآن
الفكر الديني الذي من �ش�أنه احليلولة دون تطور

 -24ينبغي التنويه هنا بجهود مفكرين مثل حممد �أركون وحممد
عابد اجلابري وغريهم الذين يحاولون تعزيز جمال التفكري العلمي
النقدي يف العلوم الإن�سانية واالجتماعية بالرجوع �إىل املوروث
الثقايف العربي الإ�سالمي ،وتوظيف الإبداعات املنهجية احلديثة
التي تفتقت عنها قدرات الباحثني يف هذه العلوم.

 -25ابن خلدون :املقدم ــة ،املجلد الأول ،الكتاب الأول ،الف�صل
احلادي والثالثون ،دار الكتاب اللبناين ،بريوت � .1981ص �ص
. 997-996
 -26نف�س املرجع � ،ص 1002- 1001
 -27نف�س املرجع� ،ص .995
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الفكر العلمي .كما �أن هذا الت�أثري يج�سد بحق �إحدى
ال�سمات اخل�صو�صية للمجتمع العربي الإ�سالمي
التي يبدو �أنها مل تنل حقها من االهتمام والفح�ص
الدقيق بغية فهمها وجتاوزها .بل �أكرث من ذلك،
هناك م�ؤ�شرات تدل على �أن حظوظ جتاوزها قد
تقل�صت اليوم �أكرث من ذي قبل من خالل ردة قوية
يف التفكري ت�شجعه احلركات الدينية ال�سلفية ،بكل
�أطيافها ،التي تزايد نطاق ن�شاطها وت�أثريها يف
28
العقود الأخرية ب�شكل مثري لالنتباه.
ثانيا :العقبة الثانية املهمة التي حتول دون تطوير
الفكر العلمي تتمثل يف ه�شا�شة مكانة اجلامعة
باعتبارها امل�ؤ�س�سة املخت�صة يف �إنتاج املعرفة
العلميةون�شرها ،وكذلك �ضعف الدور الذي
تقوم به يف تعزيز البحث العلمي والتفكري
النقدي ،ومن ثم طرح الق�ضايا االب�ستمولوجية
التي ت�ستدعيها عمليات الرتاكم املعريف من
حيث التوا�صل وتبادل اخلربات والتجارب
داخل الأ�سرة العلمية حمليا ،وبينها وبني الأ�سر
العلمية يف املجتمعات الأخرى.
�إن هذه الأزمة التي تطبع مكانة اجلامعة
كم�ؤ�س�سة منتجة للمعرفة ،وال�ضعف الذي مييز
دورها يعودان يف جزء منهما على الأقل� ،إىل م�شكلة
اال�ستقاللية ويطرحان عالقة اجلامعة بالدولة
واملجتمع املدين على حد �سواء .هذه العالقة التي
متيزت حتى الآن بهيمنة ال�سلطة ال�سيا�سية على
اجلامعة ،وا�ستخدامها لنيل ال�شرعية وتربير
نفوذ الفئات امل�سيطرة ومترير م�شاريعها .يف
نف�س الوقت الذي تعاين فيه اجلامعة من التجاهل
والتهمي�ش من قبل املجتمع املدين الذي اليرى
فيها ،يف �أح�سن الأحوال� ،سوى �آلية �إ�ضافية يف
 -28ما يهمنا هنا هو �أن ن�شاط هذه احلركات جتاوز ال�ساحة
ال�سيا�سية �إىل املجال الفكري ،حيث جند ال�سوق مغرقة بالكتب التي
تتطفل على الدين وما هي يف الدين من �شيء� .إذ تعالج الأغلبية
ال�ساحقة منها موا�ضيع غيبية (ال�ساعة ،عذاب القرب ...الخ).
بينما تعالج الأقلية موا�ضيع مهمة ،لكن تغلب عليها ال�سطحية
وغياب املنهجية يف التناول ،بحيث تعتمد يف معظم احلاالت على
ا�ستعمال الن�صو�ص املقد�سة والفقهية دون قيد ،رغم كون هذه ذاتها
بحاجة للدرا�سة والتحليل والفهم من �أجل تكييف الأحكام مع الواقع
احلديث بكل تعقيداته وم�ستجداته.
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خدمة النظام القائم.
ثالثا :ترتبط بالق�ضية ال�سابقة عقبة �أخرى
�أ�سا�سية تتمثل يف �إ�شكالية تكوين النخبة
املثقفة التي يقع على عاتقها ا�ستيعاب وه�ضم
الأفكار والعقائد املميزة ملراحل زمنية خمتلفة
من تطور الفكر العلمي والعلوم الإن�سانية،
والفر�ص املمكنة لتكييفها مع معطيات الواقع
االجتماعي وما يطرح فيه من ق�ضايا .لكن هذه
لي�ست باملهمة ال�سهلة نظرا لعوامل عدة ذاتية
ومو�ضوعية ،منها ما يتعلق مبكانة املثقفني يف
املجتمع ،ومنها ما يخ�ص تعقيد املهمة ذاتها.
فالباحثون واملفكرون يواجهون �سيال من الآراء
والأفكار التي تعترب ثمرة ظروف خارجية
وغريبة عن جمتمعاتهم ،وتنتمي �إىل ع�صور
ومراحل خمتلفة و�ساهم يف �صياغتها مفكرون
على مراحل متتالية ،بينما املطلوب منهم
اليوم مواجهتها دفعة واحدة .و�أكرث من ذلك
ينبغي ا�ستيعابها وتنقيتها وتوطينها مبا يتالءم
29
وامل�شكالت املطروحة يف جمتمعاتنا.
�أما �إذا نظرنا �إىل البدائل املمكنة ملواجهة هذه
العقبات فال جند �سوى خيارين �أمام النخبة املثقفة
�أو «الأنتليجان�سيا» ح�سب ما يراه نذير معروف:
اخليار الأول ،يتمثل يف التملك الإرادي
والنخبوي للعلوم الإن�سانية الغربية عن طريق
عملية التثاقف .ويبدو �أنه ال�شكل ال�سائد رغم ف�شله
الوا�ضح يف توطني وتكييف هذه العلوم مع الواقع
االجتماعي بكل تعقيداته وخ�صو�صياته.
�أما اخليار الثاين ،فيتمثل يف �إحداث قطيعة
�أمنوذجية � Rupture Paradigmatiqueسواء على
م�ستوى داللة �أو م�ضمون هذه العلوم�،أو عن طريق
االعرتاف بوجود ذات عارفة خا�صة بالف�ضاء
الثقايف العربي .لكن يبدو �أن هذا اخليار ،رغم
�أهميته يبقى �صعب التحقيق يف الظروف الراهنة،
بل يف امل�ستقبل املنظور ب�سبب عوامل عدة ،لي�س
�أقلها �أهمية كون العلوم الإن�سانية تبدو غري خا�ضعة
 -29انظر؛Remaoun, H. op. cit

)Semat, 2, No. 3, (Sept. 2014

ملطالب حمددة نابعة من املجتمع.
خـامتــــــــة:
حاولنا يف هذه الورقة �أن نعر�ض بع�ض
عنا�صر التفكري حول ما ميكن ت�سميته بامل�س�ألة
االب�ستمولوجية يف العلوم الإن�سانية .ولعل �أق�صى
ما نطمح �إليه هو �أن نكون قد وجهنا االهتمام �إىل
بع�ض الق�ضايا اجلوهرية ،وامل�سائل امللحة التي
ت�ستدعي مزيدا من التفكري والبحث املتفح�ص.
نعتقد �أن ما طرحناه الميثل �سوى جز ًءا �ضئيال،
وم�ساحة حمدودة من الف�ضاء ال�شا�سع واملبهم
الذي ينبغي علينا اقتحامه وت�سليط ال�ضوء عليه.
�إن تقدم املعرفة الإن�سانية عموما ،وتطور
العلوم الإن�سانية خ�صو�صا ،اليتم مبعزل عن تطوير
التفكري العلمي ب�صورة عامة ،واالب�ستمولوجيا
ب�صفة خا�صة .لعلنا النبالغ بقولنا �أن م�ستقبل
الأوىل وفعاليتها ك�أداة لتحقيق رفاهية الإن�سان
ورقيه وتخلي�صه من كل �أ�شكال اال�ستالب يرتبط
�أوثق االرتباط بحظوظ تطوير الثانية.
30

� -30أنظر ب�ش�أن هذه النقطة؛

Maarouf, N. «Allocution d›ouverture» in URASC
Actes du séminaire, Tendances
des sciences
socialesdans le Monde Arabe. 2-3 Mars, 1988 Cahier
N4 1991, p.13.
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�إذا كانت املعرفة الإن�سانية عموما ثمرة لل�شروط
االجتماعية والظروف التاريخية التي تنتج فيها،
ف�إن ذلك ي�صدق �أكرث على العلوم الإن�سانية .هذا
ما يجعلنا ن�ؤكد بقوة �أن كل حماولة لتطوير هذه
العلوم وجعلها تعرب عن واقع وطموحات جمتمعاتنا
ي�ستدعي بال�ضرورة �إعادة النظر يف الأ�س�س واملبادئ
التي ت�ستمد منها ادعاءاتها باملو�ضوعية وال�صدق
واملالءمة� .إنها دعوة �صريحة لكل الباحثني من
�أجل امل�ساهمة يف بعث نقا�ش فكري وعلمي حول
امل�س�ألة االب�ستمولوجية يف العلوم الإن�سانية يف �ضوء
اخل�صو�صية التي تطبع جمتمعاتنا باعتبارها نتاجا
ل�سريورة تاريخية وثقافية متميزة.
كما نعتقد بوجود عالقة وطيدة بني “تخلف
وغربة” العلوم الإن�سانية عندنا (نظريا ومنهجيا
وتطبيقيا) ،وهيمنة الطابع التقنوي املبتذل عليها
من جهة ،وغياب االهتمام واالن�شغال بالق�ضايا
االب�ستمولوجية من جهة ثانية .من امل�ؤكد�أن
العقبات التي حتول دون بروز هذا االهتمام
وتر�سيخه كثرية ومتنوعة (م�ؤ�س�سية ،ثقافية
اجتماعية� ،سيا�سية...الخ) ،غري�أن عملية التعرف
عليها وفح�صها وحتليلها ت�شكل ال ريب نقطة
انطالق لإعادة االعتبار للتفكري العلمي وت�شجيعه.
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