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)1( ُنِشَر النص األصلي لهذا المقال باللغة الفرنسية:
.1((-1(( pp ,1((( ,( numéro ,1( Le chercheur et les contraintes doxologiques, Revue des sciences de l’éducation, Vol

لقــد ورد مصطلــح الدوكســا )Doxa( فــي محــاورة »مينــون« ألفاطــون، يقــول علــى لســان أســتاذه ســقراط: »)...( كيــف خفــي 
علينــا علــى نحــو مضحــك، أّن العلــم ليــس وحــده هــو القائــد للنــاس فــي ســبيل أن يقومــوا بأمورهــم علــى نحــو صحيــح وطّيــب«. 
وهــو يقصــد بالدوكســا هنــا »نظريــة الظــن الصائــب«. انظــر: أفاطــون، فــي الفضيلــة )محــاورة مينــون(، ترجمــة: عــزت قرنــي، دار 

قبــاء للطباعــة والنشــر والتوزيــع، القاهــرة، 111)، ص/))1.
و»الدوكســا« Doxa، »دوكســيك« Doxique )s( تعنــي ارتيائــي )مــن رأي Doxa(، وDoxologie يعنــي علــم الــرأي. انظــر: أندريــه 

ــدات، بيــروت، 111)، الطبعــة الثانيــة، ص/)1). ــد الفلســفية، ترجمــة: خليــل أحمــد خليــل، منشــورات عوي ــد، موســوعة الالن الالن

))( موريــس تارديــف )Maurice Tardif(، أســتاذ فــي أصــول التربيــة )سوســيولوجيا التربيــة، فلســفة وتاريــخ األفــكار التربويــة( 

بكليــة علــوم التربيــة بجامعــة مونتريــال بكنــدا. مؤســس ومديــر )1993-2005( المركــز المابيــن جامعــي لتكويــن موظفــي التعليــم.

باغيــن  لميــن  بجامعــة محمــد  اإلنســانية واالجتماعيــة،  العلــوم  بكليــة  السياســي  االجتمــاع  علــم  أســتاذ  الجمعــي،  ))( نــوي 
بالجزائــر.  )2 )ســطيف 



٢٠3العددان ٨، ٩ |  شتاء وربيع ٢٠٢٠ م 

مكان ورهان البحث:

أهــم  مــن  اليــوم  العلمــي  البحــث  يعتبــر 

الممارســات األساســية للجامعــة أكثــر مــن 

أي وقــت مضــى، فهــو يشــّكل واحــًدا مــن 

المهام الرســمية لعمل األســتاذ، ويتماشى 

الرئيــس  النشــاط  مــع  األحيــان  أغلــب  فــي 

العليــا  األطــوار  فــي  المســجلين  للطلبــة 

رســائل  أو  المذكــرات  بكتابــة  والملزميــن 

الدكتــوراه. يضمــن أشــخاص ومجموعــات 

كتابــة وتطويــر هــذا البحــث، وتتولــى مجــالت 

متخصصــة نشــره، كمــا تتخــذه العديــد مــن 

المؤتمــرات والنــدوات كمبحــث لهــا، وُتمّولــه 

الباحثيــن  تدعــو  خاصــة  دوليــة  منظمــات 

األعمــال  مــن  العديــد  فــي  المشــاركة  إلــى 

المختلفــة.

ــا للســجال لــدى العامــة، لكثــرة الحديــث  يظهــر البحــث موضوًع

عــن »إنتاجيتــه«، وعــن قيــاس »مفعولــه« و»قيمتــه« وعــن مــدى 

»ضروريتــه«. عــاوة علــى أّن البحــث ُيعــّد أحــد خصائــص االمتيــاز 

شــئنا ذلــك أم أبينــا، خاصــة أنــه إحــدى الوســائل المباشــرة ألجــل 

ومــن  واألفــراد.  المعاهــد  الجامعــات،  بيــن  والُمفاضلــة  المقارنــة 

ــا مســتقًا. مــا دام  ــا، مجــااًل بحثيًّ جانــب آخــر، فقــد صــار هــو ذاتــه حاليًّ
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ونشــره  كتابتــه،  كيفيــة  حــول  يقــع  التســاؤل  أّن 

وتوزيعــه، فهــذا يدفعنــا للتســاؤل عــن العاقــات 

أو غيابهــا بيــن الباحثيــن والمســتعملين، وكــذا عــن 

وعــن  و»الميتودولوجيــة«،  المنهجيــة  الخطــة 

آليــات تفعيلــه، كونهــا صــارت ال تقــل أهميــة علــى 

المســتوى النظــري.

والنظريــات،  النمــاذج،  مــن  كل  أصبــح  لقــد 

والخطــط، والبراديغمــات، والمناهــج والتقنيــات، 

البحــث  صــار  وباختصــار،  وتحديــًدا.  وضوًحــا  أكثــر 

يشــكل  )كنــدا(  الكيبــك  بمنطقــة  العلمــي 

المكثفــة  للممارســات  كبيريــن  ورهاًنــا  مجــااًل 

. ت سســا للمؤ

بعيــًدا عــن كونــه ممارســة فرديــة ومعزولــة، 

أصبــح البحــث مجموعــة من األعمــال والتطبيقات 

والممارســات التــي ترعاهــا المؤسســات، وتســهر 

ــن  ل وُيثمَّ علــى إنتاجهــا ونشــرها وتطويرهــا. ُيَمــوَّ

حســب  نســقي،  نحــٍو  علــى  كذلــك  بــه  وُيعتــرف 

العلمــي  البحــث  أّن  معاييــر محــددة. يعنــي هــذا، 

الفرديــة  بــاإلرادة  فحســب  مرتبًطــا  يعــد  لــم 

التشــاور  بعــد  المتخــذة  والقــرارات  وباألنشــطة 

مــن قبــل المنظومــة الجامعيــة، بــل حتــى مــن ِقبــل 

الدولــة والقطــاع الخــاص. وُيعــّد البحــث العلمــي 

نقطــة التقــاء اســتراتيجية حيــث تلتقــي وتتقاطــع 

وطموحــات  البعــض  وعــود  أحياًنــا  تتصــادم  أو 

الحديــث  لنــا  يمكــن  الصــدد،  هــذا  اآلخريــن. ففــي 

مجــال  عــن  نتحــدث  كمــا  الجامعــي  البحــث  عــن 

مؤسســاتي مســتقل نوًعــا مــا، ومهيــكل بفعــل 

ممارســات وســلوكات ورهانــات خاصــة. يبــدو عنــد 

توصيــف هــذه الممارســات وتحليلهــا وتحديــد تلك 

الرهانــات، أنهــا هــي ذاتهــا عمــل ضــروري لفهــم 

بعــض الجوانــب التــي تكتنــف الوضعيــة الحاليــة 

للبحــث فــي الجامعــة.

هــذا  خــال  مــن  سنســعى  وعليــه، 
لتفكيــر  التأســيس  إلــى  العمــل 
أال  التاليــة:  المشــكلة  حــول  نقــدي 
ينجــم بالتــوازي مــع »المأسســة« 
بــروز  العلمــي،  للبحــث  المكثفــة 
لهــا  عاقــة  ال  مختلفــة  عوائــق 
بالعلــم، قــادرة علــى أن تؤثــر بطريقــة 
وعلــى  الباحثيــن  علــى  بأخــرى  أو 

؟ ثهــم بحو

ــا -بــل وعاجــًا- التســاؤل حــول  فعــًا، يبــدو جليًّ

مــا إذا كان العامــل المؤسســاتي يؤثــر أو ال فــي 

خيــارات واتجاهــات الباحــث التــي غالًبــا مــا تنتهــي 

اإلشــارة  يجــب  كمــا  الخاصــة.  قراراتــه  بتوجيــه 

أنــه ال يمكــن لمقــاٍل واحــٍد أن ُيحّلــل جميــع  إلــى 

تلــك العوائــق؛ لــذا فقــد اكتفينــا بتنــاول العوائــق 

»الدوكســولوجي«،  بالجانــب  فقــط  المتعلقــة 

الــذي يمّثــل -حســب رأينــا- الجانــب األكثــر ُكموًنــا 

واألكثــر فاعليــة. لــذا ســنبدأ أواًل بتعريــف بعــض 

المفاهيــم وتحديــد وضعيــة بعــض المشــكات.

نقد البديهيات وبديهيات النقد:

واألحــكام  الجاهــزة  األفــكار  مــن  ا  كلًّ إّن 

الحاملــة  الشــائعة  التمثــات  وكــذا  المســبقة، 

لمشــروعية وبداهــة العــرف والمفاهيــم القبليــة، 

ــا  كلهــا ُتشــكل فــي مجموعهــا مــا نســميه تقليديًّ
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»الدوكســا«. وهــي كلمــة يونانيــة تعنــي بالتقريــب 

مصطلــح  مقابلهــا  فــي  ويقــف  »الــرأي«، 

»المعرفــة  ويعنــي  لهــا،  كنقيــض  »ابســتمي« 

العلميــة«.

وتأسيًســا علــى الفرضيــة القائلــة بــأن الهــدف 

نتائــج علميــة  الحصــول علــى  بحــث هــو  مــن كل 

العمــل  صاحيــة  معاييــر  وفــق  فيهــا،  موثــوق 

الباحــث،  إليــه  الــذي ينتمــي  المقــدم فــي المجــال 

يصبــح لزوًمــا -بطريقــة أو بأخــرى- علــى أي بحــث 

أخــذ الدوكســا بعيــن االعتبــار، خاصــة أّن الوظيفــة 

األصليــة واألساســية للبحــث هــي أواًل »أشــكلة« 

الواقعــي، ففــي الوقــت الــذي تكتفــي فيــه الغالبيــة 

الناجــزة المكتفيــة بذاتهــا، يتعيــن علــى  باألجوبــة 

إليهــا  والنظــر  تحديــًدا  عندهــا  التوقــف  الباحــث 

كمشــكلة. لــذا فــإن القيــام بالبحــث العلمــي هــو 

أساًســا وفــي المقــام األول طــرح للتحــدي أمــام 

لفحــص  إخضاعهــا  عبــر  العاميــة،  المعتقــدات 

 Selltiz, Wrightsman(دقيق وفق أســس صارمة

.)27  ,1977  ,et Cook

يعنــي هــذا أن علــى البحــث حيــازة مــا نســميه 

»البعــد النقــدي« إزاء الدوكســا، التــي تحيــل فــي 

»الدوكســولوجي«،  الحقــل  ذلــك  إلــى  الواقــع 

مجــال المعرفــة غيــر النســقية للغــة وبديهيــات 

مقتضيــات  مــن  يصيــر  لــذا  اليوميــة.  الممارســة 

النتــزاع  الجهــد  بــذل  العلميــة  الممارســة 

دور  أن  دام  مــا  االســتثنائية...  إشــكالياتها 

المعرفــة  تأثيــر  دراســة  هــو  »الدوكســولوجيا« 

 De Bruyne, Herman(علــى الممارســات العلميــة

.)32  ,1974  ,et De Schoutheete

أّن  تســجيل  اإلطــار،  هــذا  فــي  المهــم  ومــن 

الواقــع  فــي  وتتمظهــر  تبــرز  ذاتهــا  الدوكســافي 

مجالهــا  فــي  فهــي  معرفــة،  أنهــا  أســاس  علــى 

ال تتعــارض مــع العلــم بــل هــي جــزء منــه ومجــال 

 Revue des sciences de( مــن مجــاالت دراســته

مرفوضــة  غيــر  كانــت  ولئــن   ،)152  ,l’éducation

ــا مــن صحــة  بشــكل جــدي، فســتظل متأكــدة كليًّ

تســوقها. التــي  البديهيــات 

العلميــة،  الممارســة  مــن  فانطاًقــا  إًذا، 

كحقيقــة  الدوكســولوجي  المجــال  ــا  فعليًّ يبــرز 

دوكســولوجية، مع أن الدوكســا ال تتبدى بوصفها 

محاولــة  عنــد  ألنــه  ُترَفــُض،  حينمــا  إال  دوكســا، 

أن  نكتشــف  عليهــا،  والبرهنــة  أحكامنــا  تأكيــد 

ــت مجــرد »أحــكام« و»أحــكام  البعــض منهــا كان

مســبقة«. وعليــه، صــار لزاًمــا علــى البحــث إدخــال 

لكونــه  الدوكســولوجي،  الحقــل  مــع  قطيعــة 

ا بداخلــه مــن البدايــة. علًمــا أن كل صيــرورة  متجــذًر

بحثيــة هــي فــي عاقــة مباشــرة وضمــن مجــاالت 

ســلًفا. ُمشــّكلة  معرفيــة 

ال يبــدأ البحــث مــن الصفــر، بــل بالعكــس يبــدأ 

مــن عالــم ُتشــكله التمثــات، الرمــوز والمعتقــدات 

الموروثــة، بمــا فــي ذلــك الخطــاب العــادي الحامــل 

الفئــات  خالهــا  مــن  تتهيــكل  عفويــة  لمعرفــة 

اللســانية  الفئــات  بواســطة  »االنطولوجيــة« 

.)76  ,1980  ,Wittgenstein(

المعرفــة  بــأّن  القــول  يمكــن  باختصــار، 

العلميــة ال تنشــأ مــن الجهــل، بــل مــن المعرفــة 

غيــر العلميــة. لذلــك فــإّن ابســتمولوجيا الُعــرف 
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وتحليــل الرمــوز والمعتقــدات االجتماعيــة، ُتشــّكل 

إضافــة هامــة بالنســبة لنظريــة المعرفــة العلميــة 

.)104  ،1984 جودلــت،  )باشــلييه، 

أّن مقابلــة  إلــى  أيًضــا  وتتوجــب هنــا اإلشــارة 

معقــدة  عاقــة  ُتفــرز  بـــاالبستيمي  الدوكســا 

مــع  التعاطــي  بصــدد  لســنا  فنحــن  ومتحركــة. 

مجاليــن مــن الخطــاب منفصليــن تماًمــا بعضهما 

عــن بعــٍض، مــا دام أن نتائــج البحــث العلمــي تــؤدي 

العامــة  القاعــدة  مضمــون  ألن  الدوكســا،  إلــى 

هنــا هــو: كلمــا ازداد االهتمــام االجتماعــي بالبحــث 

والعلــم، ازداد عــدد الخطابــات الحاملــة لرغبــة إبــراز 

القــول  يمكــن  ثمــة  ومــن  »العلمويــة«،  رمزيــة 

بأننــا إزاء ظاهــرة معاصــرة هــي االعتــراف بقيمــة 

االجتماعيــة. وفائدتــه  العلمــي  الخطــاب 

ولقــد صــار واضًحا اآلن )موسكوفيشــي 1976، 

ومصطلحــات  مفاهيــم  أن  كيــف   )1984 بورديــو 

النفــس  علــم  مثــل  تخصصــات  ومشــكات 

والسوســيولوجيا قــد تــّم االســتحواذ عليهــا مــن 

مضامينهــا  أن  تزعــم  مختلفــة  خطابــات  ِقَبــل 

معرفيــة. وإّن مــرّد كل هــذا هــو غيــاب حيــز حقيقــي 

أو خيالــي بإمــكان الباحــث اللجــوء إليــه كــي يحتمــي 

ــا مــن تأثيــر الدوكســا. كليًّ

المغلــق  النســق  »أشــكلة« مســألة  يمكــن 

فــي العلــوم اإلنســانية وعلــوم التربيــة، والعاقــة 

خضــم  فــي  والدوكســا،  البحــث  بيــن  الموجــودة 

بالنســق  المســماة  المفرغــة  الحلقــة  إشــكالية 

نتعــرض  »عندمــا  المغلــق.  االبســتيمولوجي 

فــي العلــوم اإلنســانية إلــى مشــكلة مــا علــى 

المســتوى العــام، فإننــا نجــد أنفســنا ضمــن 

حلقــة مفرغــة تتعلــق بكــون الباحــث ذاتــه ينتمــي 

إلــى المجتمــع الــذي يدرســه، حيــث يــؤدي دوًرا 

معينــة«.  فكريــة  أجنــاس  صياغــة  فــي  هامًّــا 

)992  ,1967  ,Goldmann(

احتمــال  فــي  بالفعــل،  الخطــورة  وتكمــن 

تمّكــن عناصــر مــا مــن التســرب منــذ بدايــة البحــث، 

إلــى انغــاق النســق الفكــري.  يــؤدي  الــذي  األمــر 

إحداهمــا  اثنتيــن،  ماحظتيــن  هــذا  يســتدعي 

 Revue des sciences( إيجابيــة  ســلبية واألخــرى 

de l’éducation, 153(، فــإذا مــا تــّم التقّيــد بالبعــد 

الوحيــد المعــروف بالتداخــل النظــري، كمــا يقوم به 

غالبيــة االبســتيمولوجيين، فــإّن النســق المعرفــي 

المغلــق لــن يشــكل عائًقــا مطلًقــا، بــل ســيكون 

تتطــور  مــن خالهــا  التــي  المركزيــة  النقطــة  هــو 

لتصيــر  والتقنيــات،  النمــاذج  الطــرق،  األفــكار، 

ــا أكثــر دقــة. تدريجيَّ

عرفتــه  الــذي  التطــور  أدى  ولقــد 
علــوم  وراهًنــا  اإلنســانية  العلــوم 
مختلــف  مــن  بالباحثيــن  التربيــة 
المعرفيــة  واآلفــاق  التخصصــات 
إلــى التســاؤل حــول ماهيــة الشــروط 
اقتــراح  َثــمَّ  وِمــن  الموضوعيــة، 
لهــذه  مثمــرة  وحلــول  مقاربــات 

. لمشــكلة ا

ولعــل مــا يؤكــد الجهــود المحققــة فــي هــذا 

الصــدد ويعكــس جّديتهــا، هــو تعاظــم الكتابــات 

المخصصــة لهــذا الموضــوع. تبــرز هنــا ماحظتنــا 
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كانــت  إذا  عّمــا  التســاؤل  تفــرض  التــي  الثانيــة 

المعرفــة العلميــة ومنهجيــة البحــث تتعارضــان 

للنــزول بالمشــكات التــي تعالجهــا إلــى مجــال مــن 

الخطــاب الباطنــي، الــذي أمــّد الباحثيــن بوهــم أن 

ــّم حلهــا مســبًقا، علــى  كل هــذه المشــكات قــد ت

اهتمــوا  قــد  الباحثيــن  مــن  أقرانهــم  أن  أســاس 

بالمواضيــع ذاتهــا بــداًل منهــم.

مــرُد هــذا أّن التخصــص فــي البحــث المعاصــر، 

وتقســيمه إلــى شــعب ومجــاالت فرعيــة، يجعــل 

مــن التســاؤالت واإلشــكاليات المعرفيــة قضيــة 

فئــات محــددة مــن المتخصصيــن. وهــي الســمة 

الراهنــة التــي تميــز علــى األقــل البحــث الجامعــي 

عــن البحــث المؤسســاتي الخــاص، حيــث توجــد فئة 

لــون ليــس لـ»إنتــاج«  مــن الباحثيــن ُيدَعمــون وُيموَّ

المعــارف، بــل للتفكيــر فــي شــروط إنتــاج المعرفة. 

وعليــه يتوجــب طــرح هذيــن التســاؤلين: أال يصبــح 

غيــاب الحــس النقــدي بالنظــر إلــى هــذا الوضع، من 

مســؤولية المختصيــن فــي النقــد حصــًرا؟ أال يحيــل 

هــذا إلــى شــيء آخــر، يتعلــق مباشــرة بالمعيــش 

اليومــي للباحثيــن، ويتجــاوز كونــه موضوًعــا يصلــح 

لكتابــة مقــال عنــه؟

الحقــل  بــأّن  التذكيــر  إلــى  حاجــة  هنــاك  هــل 

الكتــب  طيــات  بيــن  يوجــد  ال  الدوكســولوجي 

داخــل  بجــاء  يتمفصــل  بــل  االبســتمولوجية، 

اللذيــن  والمؤسســاتي،  االجتماعــي  الفضــاء 

البحثيــة. بعبــارة  الممارســة  يســمحان بتجســيد 

النســق  لفــّخ  معّرًضــا  الباحــث  كان  إذا  أخــرى، 

أواًل  يكمــن  الحقيقــي  المشــكل  فــإن  المغلــق 

العاقــة  اعتبــار  علــى  الباحــث،  عمــل  مــكان  فــي 

المعرفــة  بيــن  أي  واالبســتيمي،  الدوكســا  بيــن 

فــي  ال يتجســد  العلميــة،  والمعرفــة  العاميــة 

الصــراع القائــم بيــن الحقيقــة واالعتقــاد، بــل فــي 

الخطابــات والممارســات اليوميــة التــي تقــوم بهــا 

الباحثــون. فيهــا  ينشــط  التــي  المؤسســات 

مكان البديهيات:

حــول  قولدمــان  فكــرة  مــع  اتفقنــا  حــال  فــي 

النســق المغلــق، نجــد أن طرحــه يتســم بمســتوى 

»النســق  أن  اعتبــار  علــى  التعميــم،  مــن  عــاٍل 

أّي  ــا عاقــة  ُيميــز مبدئيًّ المغلــق« يقــدم وصًفــا 

موضــوع اجتماعــي مــع األيديولوجيــات الســائدة 

وضعيــة  تصبــح  وبالتالــي  المجتمــع.  ذلــك  فــي 

ال  الحاجــة  ومنــه  واضحــة،  غيــر  الخاصــة  الباحــث 

عموًمــا  المجتمــع  فــي  الباحــث،  أي  دمجــه،  إلــى 

كذلــك،  االســتثنائي  محيطــه  فــي  بــل  فحســب، 

الباحــث  كــون  االعتبــار  بعيــن  أخذنــا  إذا  خاصــة 

الجامعــي ُيعــّرف أواًل بانتمائــه إلــى مؤسســة مــا، 

وباأللقــاب الحاصــل عليهــا والوظائــف المســندة 

إليــه وبالهيئــة المهنيــة التــي يحملهــا، ليأتــي فيمــا 

البحــث يظهــر  إلــى مجــال مــا مــن  انتمــاؤه  بعــد 

فــي الكفــاءات المعتــرف لــه بهــا، وفــي األعمــال 

والمنشــورات التــي قــام بهــا. واضــح إذن أن هــذا 

للباحــث هــو بطريقــة محــددة  المــزدوج  االنتمــاء 

ُيعــّرف  الــذي  االجتماعــي  عالمــه  إلــى  انتمــاء 

الجامعيــة. بالمؤسســة 

النســق  بــأّن  التذكيــر  هنــا  األجــدر  مــن  لــذا، 

األفــراد  مــن  كفــرد  الباحــث  يخــص  ال  المغلــق 

بشــكل  يتجلــى  بــل  فقــط،  بمجتمعــه  وعاقتــه 
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حقيقــي بيــن الباحــث كفــرد مــن المؤسســة وبيــن 

يقصــد  الــذي  الخــاص،  المؤسســاتي  مجتمعــه 

واالعتــراف  التكويــن  تمنحــه  التــي  الجامعــة  بــه 

هنــا  الجامعــة  وبأعمالــه.  وبشــهاداته  بكفاءاتــه 

لــه اإلمكانــات  يوفــر  الــذي  المهنــي  الفضــاء  هــي 

بــل تتجــاوز  المهنيــة والماديــة للعمــل وللبحــث، 

ذلــك إلــى كونهــا هــي مــكان وجــود العناصــر التــي 

ُتمّكنــه مــن اكتشــاف مشــكات البحــث، خاصــة إذا 

أدركنــا حقيقــة أّن صيــرورة االكتشــافات والبحــث 

تتــم  جماعيــة  صيــرورة  األول  المقــام  فــي  هــي 

ــا مــن قبــل  وفــق معاييــر وشــروط محــددة جماعيًّ

الباحــث.  إليهــا  ينتمــي  التــي  العلميــة  الجماعــة 

)1976  ,Habermas  ;1964  ,Kuhn(

الخــاص،  مجالــه  فــي  الباحــث  تعتــرض  قــد 

ُجملــة مــن البديهيــات التــي يتعّيــن عليــه التصــدي 

هــي  التــي  والضروريــة  الشــاقة  بالمهمــة  لهــا 

النقــد. فنقــُد الدوكســا يتــّم فــي مجــال النقــد، أي 

فــي الجامعــة التــي تزعــم أنهــا تمثــل الوعــي النقــدي 

الجامعــة  فــي  النقــدي  البعــد  يبــرز  للمجتمــع. 

كموقــف بديهــي، وهــو موقــف يفــرض نفســه علــى 

المنطلــق  هــذا  مــن  المؤسســي،  العقــاب  قــوة 

يتحــول البعــد النقــدي كحتميــة علميــة إلــى »فكــر 

نقــدي«، ذلــك المفهــوم الــذي أصبــح خالًيــا مــن أي 

معنــى بفعــل المغــاالة فــي اســتعماله.

ــا، تأسســت المؤسســة الجامعيــة كمــا  تاريخيًّ

إلــى البــروز كوريــث  نعرفهــا اليــوم علــى الســعي 

شــرعي للتقليــد الفكــري األوروبــي القائــم علــى نقــد 

والبحــث  إلــخ(  الفكريــة...  )الدينيــة،  األســاطير 

ــي  ــة للجامعــة الت عــن الحقيقــة، فالوظيفــة النقدي

ــد  ــى وظيفــة مؤسســاتية تتطلــب تحدي ــت إل تحول

مشــاريع منتظــرة ومتوقعــة، والتــي قــد تــؤدي إلــى 

تحييدهــا بتحويلهــا إلــى نشــاط وظيفــي يســاهم 

أواًل فــي »الســير الحســن« للمؤسســة. ولّمــا 

والتثميــن  بالعنايــة  تتمتــع  الجامعــة  صــارت 

وأضحــت فضــاء مدرســيًّا مشــترًكا؛ أال يعنــي 

الرفــض؟  فــي  لســلطته  النقــد  فقــدان  هــذا 

أليــس ثمــة خطــورة أن يتحــول النقــد تدريجيًّــا 

جعلــه  فــي  أهميتهــا  تكمــن  لطقــوس، 

مــع  لــه  عاقــة  ال  أريحيــة،  وذا  مؤسســاتيًّا 

البحــث، علــى مــا يمكــن أن نســميه فــي ظــل 

الحقيقــة. آخــر،  غيــاب مســمي 

الباحث وأسئلته: أسطورة 
روبنسون

يبــدأ  البحــث  أّن  لديــه  يتأكــد  لــم  مّنــا  مــن 

ــن جــاء  بســؤال؟ ولنكــن ســّذًجا ونتســاءل: مــن أي

الســؤال؟ هــذا 

معظــم  تعرضــه  تســاؤل  هــو 
مراجــع المنهجيــة بطريقــة محضــة 
أو تكتفــي بالتعامــل معــه بطريقــة 
»علــم نفســوية«، ويتــم كل شــيء 
واهتمامهــم  الباحثيــن  أســئلة  كأّن 
بمشــكلة دون أخــرى تظهــر بشــكل 
عليهــم  نفســها  وتفــرض  تلقائــي 

جديــد. كحــدس  بديهيــا 

فــي حيــن أن قيــام عمليــة تطويــر البحــث فــي 

والســريع  المتواصــل  التجديــد  علــى  الجامعــات 

اإلنســان  فــي  الكبيــر  واالســتثمار  للمعــارف، 
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تســيير  فــي  المتطــورة  التركيبــة  وكــذا  والمــوارد 

برامــج البحــث، قــد جعــل مــن الباحــث المعــزول 

الهالــة  مــن  الرغــم  علــى  ألنــه  أســطورة،  مجــرد 

الكبيــرة التــي ال تــزال تحيــط بأســطورة روبنســون 

العالــم -الفــرد ذو »الفكــر الفضولــي« الراغــب فــي 

ــا والســاعي بمفــرده »لتطويــر  أن يكــون موضوعيًّ

المعرفــة«- فــإّن هــذه الحقيقــة تعتبــر اليــوم مــن 

الجامعيــة. البحــوث  فلكلــور 

فــي  كبيــر  بشــكل  المعاصــر  البحــث  يندمــج 

واألمــر  ــا،  وكيفيًّ ــا  كميًّ يغيــره  مؤسســاتي  عالــم 

البحــث  تحــّول  حيــث  الطبيعــة  لعلــوم  محســوم 

إلــى جــزء مــن االتحــاد المؤسســاتي الوثيــق بيــن 

ا مــن  الدولــة، الصناعــة والجيــش، مــع العلــم أن كلًّ

وزارة الدفــاع )البنتاغــون( ووكالــة الفضــاء )نــازا( 

فــي  العلمــي  للبحــث  الراعيــان األساســيان  همــا 

.)1970  ,Salomon( األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات 

لســنا هنــا بصــدد رفــع راية الحريــة العلمية، بل 

ألجــل تســجيل هــذه الظاهــرة المعقــدة لاندمــاج 

الكثيــف للبحــث وللباحثيــن فــي مؤسســات تقــّدم 

البرامــج، األمــوال والوظائــف، وبهــذا المعنــى يعــّد 

أحســن  ظــروف  مــن  الباحثــون  عنــه  يتحــدث  مــا 

يمكــن  طبًعــا  متجــاوز.  خطــاب  مجــرد  للبحــث 

الحديــث عــن تحســين الظــروف، لكــن يلــزم معرفــة 

لمــاذا هــذه الظــروف ولخدمــة مــن؟

مكان األسئلة:

فــي أســطورة روبنســون، ال بــد مــن معارضــة 

يطرحهــا  التــي  األســئلة  إّن  القائــل  االســتنتاج 

لمجــرد  واحــًدا  تمتلــك معنــًى ومحمــًا  الباحثــون 

تناولهــا داخــل مؤسســة أو قطــاع بحــث بعينــه، 

وأنــه فــي هــذا المــكان وحــده ُيعتــَرف بدقــة هــذه 

ــرة بالبحــث. كباحــث فــي هــذا  األســئلة وبأنهــا جدي

بــل  إنجــازات أســافي،  أرث فحســب  المجــال، ال 

أيًضــا،  طرحهــا  فــي  وطريقتهــم  ومشــكاتهم 

ــا، ال بــد قبــل أّي شــيء أن  باختصــار، أن تكــون باحًث

تنتمــي إلــى تاريــخ وتقليــد.

يمنحنــي  وتخصصــي  تكوينــي  مجــال  وألن 

مجموعــة »موضوعــات« لمعالجتهــا، سلســلة 

اإلجــراءات  وشــتى  لحّلهــا  المشــكات  مــن 

باحــث  وألننــي  المثبتــة،  والتقنيــات  المنهجيــة 

فــي مؤسســة غايتهــا ومهمتهــا البحــث، فإننــي 

بــل  المهجــورة،  جزيرتــه  فــي  روبنســون  ال أشــبه 

مــع  متضامــن  ألنــي  ذلــك؛  مــن  العكــس  علــى 

وســط ســاهم فــي تكوينــي وأعمــل فيــه، جــاءت 

هــذا  ودون  باحــث،  أســئلة  بالتحديــد  أســئلتي 

الوســط ســأتحدث فــي الفــراغ، ولــن تجــد أســئلتي 

قيمتهــا. يقــّدر  أو  يســمعها  مــن 

إن خطــاب الباحــث يتجــه أواًل صــوب مجتمــع 

ومــن  يتحدثــون  مــن  فيــه  يتواجــد  مؤسســاتي 

يســتمعون ويتقاســمون رمــوًزا خطابيــة ومعاييــر 

علــى  أو  مشــتركة،  نظريــة  ومرجعيــات  مهنيــة 

األقــل قابلــة إلــى أن ُتقَتَســم، وكذلــك ُجملــة مــن 

المصالــح المرتبطــة بمهنتهــم وهواياتهــم. وحــدُه 

للباحثيــن  ُيشــرِعن ويســمح  مــن  المجتمــع  هــذا 

القيمــة. ويمنحهــم  أنشــطتهم  بممارســة 

ــارات البحــث  ــا أيًضــا، مــا إذا كان لخي يتحــدد هن
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أن تفــرض ذاتهــا كخيــارات معتــرف بهــا وصالحــة 

إلــى عامــة  يتوجــه  الباحــث ال  بــأن  للتنــاول، علًمــا 

النــاس، بــل إلــى أقرانــه مــن الباحثيــن، وعليــه فهــو 

مطالــب باســتعمال لغتهــم، وتبنــي مشــكاتهم 

ومقاســمة -ولــو جــزًءا منهــم- آفاقهــم المشــتركة. 

تأخــذ  أن  ال بــد  هــؤالء  يعــارض  وهــو  وحتــى 

معارضتــه شــكل التواطــؤ والتضامــن مــع أقليــة 

ــا مــن أن يعتبــر ســلوكه  أخــرى مــن الباحثيــن؛ خوًف

مظهــًرا مــن مظاهــر الفردانيــة غيــر المقبولــة.

غيــر  ذلــك  ســيما  وال  الجامعــي،  البحــث  إّن 

المطالــب باالســتجابة لجانــب تطبيقــي، والمتجــه 

إلــى إنتــاج خطــاب تضمــن دائــرة مغلقــة، يتعيــن 

مندمجيــن  يكونــوا  أن  وقارئيــه  علــى مســتهلكيه 

ســلًفا فــي المجــال المؤسســاتي للبحــث. وذلــك 

االســتفادة  فــي  الرغبــة  أصــًا  وجــدت  إذا  طبًعــا، 

فيــه  يتحــدث  الــذي  الحقــل  هــذا  ينتجــه  ممــا 

وتحــل  أواًل،  الجامعييــن  ألقرانهــم  الجامعيــون 

شــفرة المعلومــة مــن طــرف الذيــن يملكونــه أو 

يحــوزون رمــوزه، وال يتــم االنقطــاع عــن مرحلــة أننــا 

ــات الخطــاب  ــم نعــد نفهــم المشــكات وال رهان ل

الدائــرة. مــن  بالخــروج  إال 

»يتغاضــى الخطــاب العلمــي عــن العمليــة 

الفكريــة لإلنتــاج، يتــوج البحــث الناجــح بالنشــر، 

ويقــّدم إنتاًجــا ناجــًزا، منغلًقــا علــى نفســه )...( 

بالتخصــص  الجيــدة  المعرفــة  وحدهــا 

المــدروس، بإمكانهــا أن تفهــم وعــن طريــق لعبــة 

المراجــع والتراكيــب التجريبيــة، ومعالجــة بعــض 

المعــادالت قصــًدا، هــي مــن يجعــل هــذا العملــي 

ســّجًا ضمــن هــذه المدرســة الفكريــة أو تلــك« 

.)64.p  ,1978  ,Giard(

الوضــع؟  هــذا  عــن  المترتبــة  النتائــج  مــا 

الصعوبــات  تحــت  ســطر  وضــع  مــن  أواًل  ال بــد 

التــي يطرحهــا الحــوار بيــن الباحثيــن ومســتعملي 

البحــث، والتــي تعــزى فــي جــزء منهــا إلــى غمــوض 

الخطــاب األكاديمــي الــذي يفــرض ضــرورة التعبيــر 

وضــرورة  ا،  مؤسســاتيًّ عليهــا  متعــارف  بلغــة 

إعــادة الباحثيــن لتفســير المشــكات التــي ســبق 

أن تناولهــا غيرهــم مــن الباحثيــن وبمصطلحــات 

المؤسســاتي. المجتمــع  طــرف  مــن  مقبولــة 

فــي إطــار بحــث فــي التربيــة يلّخــص هابرمــان 

الوضــع فــي نــص خصصــه لهــذه المشــكلة قائــًا: 

مؤسســة  فــي  عمــل  مــن  كل  عــام،  »بشــكل 

ــون بطريقــة أخــرى، وكأن ال يرتبــط  مختلفــة يّك

مختلــف  يواجــه  مجموعتــه،  عناصــر  بــكل 

مهنيًّــا  مســاًرا  ويتبــع  اليوميــة  الصعوبــات 

 ,Huberman( »حســب معاييــر تقــدم مختلفــة

.)138  ,1982

انتشــار  فــي  االعتقــاد  أيًضــا  يمكــن  كمــا 

أن  بســبب  أنفســهم،  الباحثيــن  بيــن  االنغــاق 

جــّد  مجــاالت  إلــى  مقســم  الجامعــي  البحــث 

متخصصــة ومجــزأة فــي شــكل حقــول صغيــرة 

لإلنتــاج،  الخاصــة  مقاييســه  منهــا  لــكل  للبحــث، 

ومصالحــه. لغتــه 

اللبــس  رفــع  يعــزى  آخــر،  جانــب  ومــن 

يقــوم  الــذي  الدائــم  التفــاوض  إلــى  والغمــوض 

أّن  يبــدو  لكــن  ومموليهــم،  الباحثيــن  بيــن  اليــوم 
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تعــّود  طقــوس  شــكل  فــي  تجّمــد  قــد  الحــوار 

الباحثــون علــى اســتعمالها لتفســير مشــكاتهم 

الربحيــة  لإلنتــاج،  مخصصــة  مصطلحــات  فــي 

والكفــاءة.

ويبــدو لنــا علــى وجــه الخصــوص أن الباحثيــن 

فــي علــوم التربيــة معرضــون لهــذا الوضــع، فهــم 

قطــاع  مســيري  لطلبــات  باالســتجابة  ملزمــون 

التربيــة الذيــن يمولونهــم، فيصبحــون بذلــك مــن 

قــوى اإلنتــاج الضرورية للحفاظ على المؤسســات 

التعليميــة وتنظيمهــا، شــاءوا ذلــك أم أبــوا، ألنهــم 

مدمجــون فــي صيــرورة عقلنــة النظــام المدرســي، 

حيــث ُتســهم أبحاثهــم فــي عمليــة اتخــاذ القــرار 

بعبــارة  المدرســة،  مســؤولي  لتقديــر  الخاضــع 

أخــرى، صــارت بحوثهــم تتدخــل فــي الميكانيزمــات 

التــي يتــم مــن خالهــا تحويــل كل نشــاط إنســاني 

.)1976 ,Grawford, Perry( إلــى إنتــاج مفيــد ومربــح

عــزل  تحــاول  التــي  المقاربــات  أّن  يبــدو  لــذا 

البحــث والباحثيــن عــن المؤسســة التــي تضمــن 

ألّن  بالفشــل؛  حتًمــا  عليهــا  محكــوم  وجودهــم، 

بوصــف  تكتفــي  تعــد  لــم  البحــث  ابســتيمولوجيا 

العمليــات التــي تتنــاول التداخــل النظــري وتقــود 

إلــى االكتشــاف العلمــي، وصــار لزوًمــا علــى علــم 

اجتمــاع المعرفــة ولعلــم نفــس البحــث، االندمــاج 

المعــارف  إلنتــاج  عامــة  ابســتيمولوجيا  فــي 

العلميــة، قصــد تفــادي إعــادة إنتــاج معرفــة ُمجــزأة 

لممارســات البحــث المؤسســاتي علــى مســتوى 

الفهــم.

بيئتــه  فــي  الباحــث  »إغــراق«  بإعــادة  إذن، 

الضغــوط  طبيعــة  فهــم  مــن  نتمكــن  الخاصــة 

الممارســة عليــه، كمــا يتــم كذلــك تقبــل أكبــر لفكــرة 

أخــرى  مؤسســة  كأي  الجامعيــة  المؤسســة  أّن 

لإلصــرار  أي  للضغــوط،  ــا  اجتماعيًّ مجــااًل  تمثــل 

ولخصوصيــات الممارســة وخطــاب الفاعليــن بمــا 

فيهــم الباحثــون، ضغــوط ماليــة، مهنيــة وأخــرى 

دوكســولوحية. معيقــات 

المجال التخصصي والمعرفي:

يواجــه كل باحــث الدوكســا وهــو يشــتغل 

يتقيــد  الــكل  نــرى  لــذا  تخصصــه؛  مجــال  فــي 

مناهــج  إشــكاليات،  مقاربــات،  للبحــث:  بنمــاذج 

ومواضيــع تعــد فــي مثــل هــذا الوقــت أكثــر صلــة 

الموضــوع. بهــذا 

يكفــي للمــرء ولــو مــرة واحــدة فــي حياتــه طلــب 

ــل  ــة للتأوي ــة لتعلــم جميــع األلعــاب الضمني اإلعان

الــذي يفــرض الحاجــة للتمييــز بيــن »مــا هــو ناجــح« 

و»مــا هــو غيــر ناجــح«. يــرى الباحثــون عنــد تمويــل 

ُمَتخّلــى  البحثيــة  القطاعــات  بعــض  أن  أبحاثهــم 

كنــًزا  ُتعتَبــُر  األخــرى  أن  حيــن  فــي  تقريًبــا،  عنهــا 

ــا عــن  ــن بحًث ــل الباحثي ــا )كلونديــك( مــن قب حقيقيًّ

التمويــل.

تكمــن الفائــدة التــي ســيجنيها الباحثــون إذن 

التقييمــات  خــال  مــن  المشــروط  الجانــب  فــي 

باســتمرار  المتداولــة  الســلبية(  أو  )اإليجابيــة 

تتحــدد  أن  يتعيــن  إذ  التخصــص،  مجتمــع  داخــل 

وتضبــط فائدتــي الشــخصية مــن كــذا إشــكالية، 

وكــذا مجــااًل مــع الفائــدة العامــة. باختصــار، وجــب 
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ينبغــي  التــي  األمــور  عاتقنــا،  علــى  األخــذ  علينــا 

بكــرم. وتمويلهــا  دعمهــا 

ا عندمــا أصّمــم مشــروع بحــث،  فأنــا شــخصيًّ

فــي  قابليتــه  ومــدى  شــروط  عينــي  نصــب  أضــع 

معرفــة  يجــب  المثــال:  ســبيل  فعلــى  محيطــي، 

الحالــة الراهنــة لقطــاع معرفــي، ووجــود النظريــات 

ذات  واألســئلة  المتجــاوزة،  والنظريــات  الهامــة 

الجــدوى، والتــي صــارت بــا فائــدة.

وجــب علــى الباحــث قبــل البــدء فــي صيــرورة 

وهــو  العلميــة،  غيــر  الطريقــة  يعــرف  أن  البحــث 

المقصــود بالبحــث. هــذه المعرفــة هــي محيطــه 

الخاص الذي ُيقّدم له في شكل تمثات وإجراءات 

الخاصــة  فائدتــه  إّن  متوارثــة.  ومفاهيــم  عقانيــة 

ال تســتمد حصــًرا مــن رأيــه وموقفــه الشــخصي، 

بــل علــى العكــس مــن ذلــك، فهــي تنــدرج ضمــن 

ــة.  ــم ببعــض االتجاهــات البحثي ــذي يهت محيطــه ال

ــدة  ــا للفائ ــي أضــع أمامــي آفاًق ــا فإن وبوصفــي باحًث

التــي فــي ضوئهــا أحــدد تطلعاتــي حتــى ال تتعــارض 

مــع مصالــح الجماعــة العارفــة.

النظريــة  النمــاذج  تفســير  عــدم  فــإن  وعليــه 

فــي  الدوكســا  هيمنــة  علــى  دالًّا  مؤشــًرا  يعتبــر 

كل التخصصــات، فمــا بيــن نمــو المعــارف التــي 

الراهنــة  التطــورات  مواكبــة  علــى  الباحثيــن  ُتجبــر 

الــذي  المحمــوم  الغليــان  وهــذا  لتخصصاتهــم، 

يقيــس قيمــة األفــكار ومؤشــرات جدتهــا، بيــن هــذا 

ــا يمكــن إدراكــه، لكــن  وذاك، نأمــل أن يجســد فارًق

هيهــات ليــس هــذا هــو الحــال دائًمــا.

الجديــدة  باألفــكار  يرحــب  مــا  غالًبــا  إذ 

بحالــة  الرمــزي  االســتهاك  ســوق  إلــى  الوافــدة 

ظاهــرة  وهــي  شــديدين،  وإعجــاب  اندهــاش 

فمثلمــا  بامتيــاز،  الحديثــة  مجتمعاتنــا  تخــص 

يؤثــر  الــذي  المبكــر  المــوت  الموضــة  صــارت 

البحــث  إنتــاج  صــار  االجتماعــي،  المنتــوج  فــي 

فأقــوال  التأثيــر:  ذات  تحــت  واقًعــا  العلمــي 

مثــل: »إنهــا الموضــة« أو »مواكبــة الموضــة«، 

صــارت تعكــس اليــوم اتجاهــات اجتماعيــة مربحــة، 

الــذي  الممنهــج  االنخفــاض  تجنــب  إلــى  تدعــو 

المســتهلكة. المنتجــات  يضــرب 

علــى  كذلــك  الجامعيــة  البحــوث  تقــوم  كمــا 

تعيــش   ،)1967 )بــارت،  الموضــة«  »نظــام 

المؤسســات بفضــل إنتــاج الخطابــات المتواصلــة 

وتفهــرس الجامعــة لــكل منهــا بقيمــة معينــة، بين 

ــد  »المتجــاوز« و»القديم-المتــداول« و»الجدي

الدوكســولوجية،  للقيــم  ســلم  يتشــكل  كليًّــا« 

التــي بطبيعــة الحــال تختلــف حســب التخصصــات 

المعرفيــة.

فــي  المشــكات  بعــض  تظهــر 
شــكل أكثــر األمــور اســتعجالية، فــي 
حيــن أن مشــكات أخــرى ال تســتحق 
المناهــج  ُتفــرغ  اهتمــام،  أدنــى 
والمصطلحــات فجــأة مــن مكانتهــا 

بهــا. االعتقــاد  وتفقــد  وهيبتهــا 

الخصــوص،  علــى  التربيــة  علــوم  أن  لنــا  يبــدو 

عرضــة لدوكســا الموضــة، فهــي تشــغل مكانــة 

لِـــما  الجامعــي،  البحــث  مجــال  فــي  ا  نســبيًّ دنيــا 

بامتيــاز متعــدد وعابــر  نظــري  مــن مجــال  تمثلــه 
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للتخصصــات، كذلــك فــإن علــوم التربيــة تخضــع 

باســتمرار لضغــوط النماذج، والمناهــج والتقنيات 

الــواردة التــي حظيــت بالمباركــة العلميــة فــي مجال 

بحثــي آخــر.

يخضــع  التربويــة  الظواهــر  فــي  التفكيــر  إّن 

للعبــة المعاييــر النظريــة والمنهجيــة المتطــورة 

السياســية،  األخــرى،  الظواهــر  دراســة  فــي 

واالقتصاديــة، واالجتماعيــة... إلــخ، وهــذا ال ينفــي 

العلمــي،  البحــث  لحقــول  المتــوازن  غيــر  التطــور 

علــى خصوصيــة  التعــرف  يتيــح  ببســاطة  ولكنــه 

وأصالــة الظواهــر التربويــة )فــان دار مــارن، 1985(.

كثيــر  فــي  التربيــة  لعلــوم  الحالــي  الوضــع  إّن 

بإنجــاز  الملزميــن  الباحثيــن  يدفــع  األحيــان  مــن 

علــى  للحصــول  الســعي  إلــى  بحثيــة  مشــاريع 

الشــرعية العلميــة مــن حقــول بحثيــة أخــرى تعتبــر 

اإللــزام  هــذا  حيــن ســيصبح  فــي  »جديــة«،  أكثــر 

بصــورة جليــة »دوكســولوجيًّا«، أي آراء معروفــة، 

وال ســيما أن جميــع العلــوم اإلنســانية، يتطلــب 

مــن  والعديــد  العديــد  فيهــا  »الجــدي«  البحــث 

أنهــا  تدعــي  مقاربــة  هنــاك  وليــس  المقاربــات، 

اإلجمــاع. تشــكل 

بعلــم  تســميته  يمكــن  لشــيء  وجــود  ال 

االجتمــاع أو بعلــم النفــس. الموجــود هــو فقــط، 

الجمــع،  بصيغــة  النفــس  وعلــم  االجتمــاع  علــم 

بمعنــى مجموعــة مــن الخطابــات القابلــة للقيــاس 

المســتويات  وعلــى  متجانســة،  األقــل  علــى  أو 

إلــخ. والنظريــة...  المنهجيــة  كلهــا،  النســقية 

الحيطــة  أخــذ  يتعيــن  اعتقادنــا،  ففــي  لــذا، 

والحــذر فيمــا يتعلــق باختيــار البحــث، الــذي يفــرض 

نفســه فــي وقــت مــا علــى أنــه بديهــي، عاجــل أو 

ــّما ينخــرط فــي  ا لـ ضــروري. فالبحــث يصبــح خطــًر

نظــام المعتقــدات الســائدة. مــن المؤكــد، وممــا 

ال شــك فيــه أيًضــا، أن هــذا الخضــوع والخدمــة قــد 

تتحــول إلــى امتيــازات قابلــة للتســويق علــى المــدى 

القصيــر، لكــن هــذا أمــر آخــر.

الدوكسا وتكوين الباحثين:

ظاهــرة أخــرى، هــي عاقــة الباحثيــن بتكوينهــم 

لــم تحــَظ بالقــدر الكافــي مــن التحليــل. فالتكويــن 

الجامعــي يقــدم أيًضــا وفــي الكثيــر مــن الحــاالت 

مضاميــن ســهلة وقابلــة للهضــم والفهــم، وهنــا 

ُم األفــكار، والمفاهيــم والمناهــج كحقائــق، فــي  ُتقــدَّ

حيــن هــي محــض إنتــاج، بمعنــى أنهــا مجــرد نتائــج 

مؤرخــة مــن البحــث العلمــي.

وعليــه، وجــب أال ننســى أن جميــع المفاهيــم، 

والمناهــج كافــة وكل النظريــات، ما هي إال مجموع 

وتســتلزم  باألمــس  اســتلزمت  وتراكيــب،  بنيــات 

ــر المســتمر  فــي الوقــت الراهــن جهــًدا مــن التفكي

علــى مســتوى اســتخداماتها وتطبيقاتهــا.

غالًبــا مــا يتــم تدريــب باحثــي المســتقبل بعيــًدا 

عــن البحــث الحقيقــي الممــارس مــن قبــل الباحثين 

ــة، مــا ينتــج عنــه عجزهــم عــن ربــط مــا  ــر تجرب األكث

تعّلمــوه ضمــن مقاربــة اســتفهامية ملموســة، 

خاصــة  حيــاة  لــه  كأن  العلــم  لهــم  يتبــدى  كمــا 

مســتقلة وســاحرة، فــي حيــن تتطــور المعــارف مــن 

تاريخــي  نقدمهــا كســرد  التــي  المشــكات  خــال 
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.)1975 ,Feyerabend( لنتائــج واكتشــافات العلــم

قبــل  المنهــج  اختيــار  يتــم  أنــه  اليــوم  نــرى 

وبحســب  ذلــك،  مــن  أكثــر  المشــكلة!  معرفــة 

إال  البعــض  يؤمــن  ال  المهيمنــة،  المعتقــدات 

ــر بحثيــة ملفوفــة  ــع علــى تقاري بمــا هــو كمــي، نطّل

ــة، حيــث تظهــر  باألرقــام، مجلــدات رياضيــة حقيقي

بيانيــة،  )رســومات  الِعلَمويــة  الرمــوز  بقــوة 

منحنيــات، جــداول... إلــخ(، ليتبيــن لنــا الحًقــا أنهــا 

بــا أهميــة وال تعنــي شــيًئا. ينكــر آخــرون األعــداد 

وكل األشــكال البغيضــة واالختزاليــة، ويســعون 

نحــو الملمــوس والحقيقــي فــي البحــث، لينتهــي 

انطباعيــة. روايــة  إلــى كتابــة  األمــر  بهــم 

يــؤدى االعتقــاد الرائــج فــي وجــود »منهجيــة 

واإلجــراءات  القواعــد  تلــك  أي  صحيحــة«، 

المقبولــة وســارية التطبيــق بعيــًدا عــن موضــوع 

أيديولوجــي،  اســتعماالتي،  تصــور  إلــى  المعرفــة 

.)1976 ,Habermas( كامــن، وضعــي وتقنوقراطــي

االكتشــافات  مخرجــات  نســتعمل  إننــا 

أداة ووســيلة منفصلــة  كانــت  لــو  العلميــة كمــا 

وموضــوع  صيــرورة  عــن  للفصــل(  قابلــة  )أو 

المعرفــة، رغــم تأكيــد باشــار منــذ عــدة ســنوات: 

حســب  كلٌّ  والمناهــج  المفاهيــم  »تُوظــف 

المجــال التجريبــي، كمــا يجــب علــى كل تفكيــر 

إن  جديــدة.  تجربــة  كل  أمــام  يتغيــر  أن  علمــي 

الحديــث عــن المنهــج العلمــي ســيظل دائًمــا 

النهائــي  التشــكل  ال يصــف  ظرفيًّــا،  خطابًــا 

للفكــر العلمــي، حتــى فيمــا يتعلق بمجــال الفكر 

الخالــص، حيــث يجــب علــى التفكيــر فــي المنهــج 

أن يظــل نشــًطا؛ ألن المنهــج والتطبيــق أمران 

)139  ،1971 )باشــار،  متازمــان«. 

مــن الماحــظ راهًنــا، أّن التصور االســتعماالتي 

للمنهــج يتعــزز بفعــل النزعــة الهيكليــة للتجديــد 

التــي مــا انفكــت تقتحــم ســوق المنتجــات العلميــة، 

ولقــد تقــّوت النزعــة نحــو تحويــل المنتوجــات إلــى 

أنظمــة تشــغيل، والمعــارف إلــى أدوات للتجديــد 

فــي خدمــة التجديــد، بفعــل الحتميــة االجتماعيــة 

التكنولوجيــات  مجــال  فــي  المتواصلــة  لإلنتــاج 

الجديــدة.

الخطــاب  لتدفــق  الكبيــرة  الســرعة  وتوحــي 

بــأّن  مفــاده  وهــٍم  تكريــس  إلــى  المؤسســاتي 

المعــارف تتجــدد بصفــة كبيــرة، لنصــل فــي األخيــر 

إلى اعتقاد مفاده أن البراديغمات تتناوب بســرعة 

ــه،  ــا هــو مفهــوم البراديغــم ذات ــرة! والدليــل هن كبي

الــذي -ومنــذ أن وضعــه كوهــن- صــار يســتحضر 

فــي كل الخطابــات. إّن هنــاك أمــواج براديغمــات 

ــا بخلخلــة النظريــات. تقــوم دوريًّ

)العلــوم  االســتداللي  المنهــج  جانــب  إلــى 

ــة-االستداللية: الرياضيــات، المنطــق...  الفرضيـ

إلــخ( والمنهــج االســتقرائي )العلــوم التجريبيــة 

ظهــور  ُناحــظ  الماحظة/االســتقرائية(،  أو 

)الهوليســتي/الكلياني،  جديــدة  مناهــج 

إلــخ(  النســقي...  النيودياليكتــك،  الشــمولي، 

بحجــة أنهــا ستســمح أخيــًرا بفهــم تعقيــد الواقــع، 

الحلــم  إحيــاء  ُتعيــد  األمــر  حقيقــة  فــي  لكنهــا 

الميتافيزيقــي القديــم الـــُمنادى بكليانيــة العلــوم، 

أي التوتاليــة التــي ُتصبــغ وُتزيَّــن ببعــض االعتبــارات 
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تســيير  فــي  ــا  فنًّ لتضفــي  الســيبرنيطيقية)))*؛ 

ومكتفًيــا  منظًمــا  ــا  حيًّ بوصفه كياًنــا  المجتمــع 

ــا. ذاتيًّ

مســتوى  علــى  كذلــك  الدوكســا  تنتشــر 

المؤسســات الجامعيــة نفســها، ألننــا حيــن نفكــر 

إلــى  الراميــة  التمايــزات والتفكيــك  فــي سلســلة 

مختلفــة  مجــاالت  إلــى  العلمــي  البحــث  تقســيم 

 - )أساســية  كامنــة  تراتبيــة  بعاقــات  محكومــة 

عمليــة،   - خالصــة  تقنيــة،   - نظريــة  تطبيقيــة، 

تجريبيــة - خبراتيــة، كميــة - كيفيــة... إلــخ(، فــإن 

هذه التراتبية للمجاالت العلمية قد أدت إلى ســّن 

تراتبيــات أخــرى: هــرم تسلســل الكليــات، العلــوم 

التربيــة...  علــوم  األدب،  اإلنســانيات،  الدقيقــة، 

إلــخ، إلــى جانــب تراتبيــة التخصصــات القائمــة علــى 

االســتخدام  االســتثمارات،  عوائــد  مثــل  معاييــر 

المؤسســة.  وســمعة  القصيــر  المــدى  علــى 

وبعيــًدا عــن كونــه مجــااًل يســمح بالتواصــل بيــن 

مهيــكًا  المؤسســاتي  البحــث  يبقــي  الباحثيــن، 

مجــال  ضمــن  الباحــث  تدمــج  تراتبيــة  وتحكمــه 

ميكرو-بحثــي مــع أقرانــه، ســواء فــي عاقــة مــن 

.»1(((  ,Bourdieu األســبقية  أو  التبعيــة 

التربيــة  علــوم  فــي  الباحثــون  يصبــح  ومنــه 

علــى  الحفــاظ  فــي  متواطئيــن  وشــركاء  ضحايــا 

قبــل  مــن  أماكنهــم  داخــل  المســبقة  األحــكام 

الدوكســا المؤسســاتية، التــي تعمــل علــى تحديــد 

ــى الموضــوع والمجــال، ال  قيمــة البحــث بالنظــر إل

الحيــوان اآللــة.  التحكــم واالتصــال فــي  ))( * الســيبرنيطيقا: 
انظــر: م.روزنتــال، ب.يوديــن، الموســوعة الفلســفية، ترجمــة: 
التاســعة،  الطبعــة   ،(111 بيــروت،  الطليعــة،  دار  كــرم،  ســمير 

ص/))).

حســب النوعيــة وجوهــر مــا يســعى إليــه الباحثــون. 

أصالــة  فــي  التفكيــر  ورفــض  االستســام  فبيــن 

الظواهــر التربويــة سُنســجن داخــل غيتــو محمــي 

المالــي  والدعــم  المســبقة  األحــكام  قبــل  مــن 

المقــّدم.

كامنــة  ظاهــرة  فــي  التفكيــر  إن 
ومعقدة كتلك المتعلقة باإلفشــاء 
والمعاييــر  للبحــث  المؤسســاتي 
»أداء«  تقييــم  فــي  الحاســمة 
علــى  يضــيء  واألقســام،  األفــراد 
ــا  تدريجيًّ أصبــح  النشــر  أّن  حقيقــة 
رهاًنــا هــو ذاتــه، أيــن أنشــر؟ مــع مــن؟ 
المقــال،  يوقــع  مــن  وكيــف؟  متــى 
أو التقريــر أو الكتــاب؟ كلهــا أســئلة 
وقلًقــا  مخــاوف  تعكــس  مبتذلــة 
مرتبًطــا باإلنتــاج العلمــي المكثــف، 
خاصــة أّن االعتقــاد بقيمــة الكــم هــو 
أمــر بديهــي وقاســم مشــترك لبــروز 

المؤسســات. وتفــوق 

لســنا فــي حاجــة إلــى ذكــر المزيــد مــن األعمــال 

واألفــكار للحديــث فيهــا وحولهــا، لكــن »االســم، 

كذلــك،  الناشــرة  والجهــة  والســنة«  الكتــاب 

ــا بـ»تراكميــة  أســهمت فــي الحّمــى المســماة حاليًّ

مــن  المعــارف قطًعــا  المعرفــة« حيــث صــارت 

العلــوم المتناثــرة والمفككــة، التــي مــن الممكــن 

أن تكــون وقائعهــا محنطــة ومتحجــرة خاصــة عنــد 

)فريتــاج، 1986، 422(. إحصائهــا ووصفهــا. 

مربــح  غيــر  والعميــق  المتقــن  العمــل  صــار 
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ونفتــت  نحطــم  المشــوار!  بدايــة  فــي  خاصــة 

فــي شــكل جزئيــات صغيــرة.  البحــوث ونقدمهــا 

نقدمهــا علــى الطريقــة األمريكيــة، ننشــر القليــل 

وبســرعة، تظهــر أســماء كثيــرة فــي مقــال كتبــه 

للجميــع. واحــًدا  مقــااًل  أي  واحــد،  باحــث 

وغيــر  متعــددة  ضغوطــات  دائًمــا  هنــاك 

مهووًســا  مجتمًعــا  تســكن  متجانســة، 

بالمســتعجل وبالجنــي الســريع للفائــدة، وبدورهــا 

تضــع الجامعــة ومحيطهــا الباحثيــن تحــت حزمــة 

مــن الضغــوط، فيصبــح الخطــر علــى البحــث هــو 

الخارجيــة  والهيئــات  العمــاء  يفرضــه  قــد  فيمــا 

الشــريكة، فتتجلــى أمامنــا دوكســا »المشــكات 

»المنعطــف  دوكســا  المســتعجلة«، 

الســريعة،  المصالــح  دوكســا  التكنولوجــي«، 

التــي  الباحثيــن  بيــن  واألجوبــة  األســئلة  دوكســا 

إلــخ. للتســاؤل...  وتدعوهــم  تســتوقفهم 

أليــس بإمــكان الباحثيــن -فــي الوقــت الراهــن- 

االعتقــادات  بــاآلراء،  االهتمــام  عــن  االنصــراف 

واألفــكار التــي تقتضيهــا االحتياجــات االجتماعيــة 

فــي  نصيبهــم  مــا  المؤسســاتية؟  والمعيقــات 

االختيــار والمشــاركة والمواقــف ضمــن هــذا الحــوار 

الدائــم الــذي تأســس اليــوم بيــن الجامعــة وبيــن 

الذيــن يتوقعــون شــيًئا مــن نتائــج البحــث؟

»حريــة  فــي  الحقيقيــة  المشــكلة  تكمــن  ال 

التفكيــر«، تلــك الحريــة المجــردة التــي ال تتواجــد 

إال فــي الخطابــات الباغيــة الماضويــة، ألن الحريــة 

التــي  المعيقــات  جملــة  مــن  انطاًقــا  تمــارس 

تعترضهــا، والتــي يتعيــن التســاؤل واإلنتــاج مــن 

داخــل مــا تفرضــه هــذه المعيقــات، فالباحــث فــي 

مجــال اشــتغاله يصطــدم بمــا تحــدده اختياراتــه 

يبــرز الســؤال حــول قدرتــه علــى  البحثيــة، وعليــه 

الخاصــة؟ وضعيتــه  تجاهــل 

الخاتمة

مــاذا نســتنتج بعــد كل هــذا؟ نــرى فــي المقــام 

األســئلة  هــذه  تــرك  الضــروري  مــن  أنــه  األول 

الذيــن  أولئــك  أســئلة  إلــى  ُتضــاف  كــي  مفتوحــة، 

فــي  بهــا،  أنهــم معنيــون  يعلمــون  أو  يشــعرون 

المقــام الثانــي، يبــدو أنــه صــار مــن البديهــي حاجــة 

البحث العلمي اليوم إلى مقاربات ابســتيمولوجية 

موســعة، قــادرة علــى أن تدمــج فــي أفقهــا أســئلة 

سوســيولوجيا  مــع  تقليديــة  ابســتيمولوجية 

المعرفــة وعلــم النفــس )ابســتيمولوجيا الحــس 

واأليدولوجيــا(.  االعتقــاد  نظريــة  المشــترك، 

يصعــب علــى المناقشــات والحــوارات المتداولــة 

فــي موضــوع المناهــج العلميــة تجاهــل المكانــات 

الفعليــة التــي يحتلهــا ممارســو المناهــج؛ ألن هــذه 

المكانــات ذاتهــا موّلــدة للمعوقــات.

»ذاتًــا  أبــًدا أن يكــون  الباحــث  ليــس بمقــدور 

يعيــش  روبنســون  أو  خالصــة«،  ابســتيمية 

معــزواًل فــي جزيــرة العلــوم. إن الباحــث هــو عامــل 

فــي بيئــة خاصــة حيــث يلقــى عمله الدعــم والتثمين، 

ــة ومهاراتهــا،  ــات المهن ــر اكتســب متطلب هــو أجي

األمــر الــذي يجعلــه مجبــًرا علــى الحضــور الدائــم مــن 

خــال اإلنتــاج، والنشــر، واالستكشــاف واالبتــكار. 

مرتبطــة  اجتماعيــة  ذات  هــو  باختصــار  الباحــث 

وبمؤسســة. بجماعــة 
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الباحــث إقامــة قطيعــة  إذا كان يتعيــن علــى 

مــع الدوكســا، فيتوجــب أن يقيمهــا فــي محيطــه 

التــي  المتداولــة  الخطابــات  وبداخــل  الخــاص، 

عمليــة  بوصفــه  الجامعــي  البحــث  شــّكلتها، ألن 

جماعيــة ومعقــدة يقتضــي وجــود تواصــل جماعــي 

هــو  هنــا  بالتواصــل  والمقصــود  الباحثيــن،  بيــن 

العمــل مًعــا، لجانــب البحــث العلمــي كمــا لجانــب 

تعتــرض  التــي  للمعوقــات  حلــول  فــي  التفكيــر 

الباحثيــن، وهــو فــي المحصلــة مــا حاولنــا توضيحــه 

وتناولــه فــي هــذا المقــال.
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