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موضوع الحوار: علم اجتماع العلوم 
ووضعيته في المجتمعات العربية

Dialogue topic: Sociology of sciences 
and its status in Arab societies

السؤال األول: 

للبحــوث  نمــاء  مركــز  اهتمــام  إطــار  فــي 
اإلنســانية  بالعلــوم  بالتعريــف  والدراســات 
المعرفيــة  إشــكالياتها  واالجتماعية، ومناقشــة 
والمنهجيــة، ووضعيتهــا فــي المجتمعــات العربيــة؛ 
ارتأينــا أن نحاوركــم حــول علــم مــن العلــوم اإلنســانية 
واالجتماعيــة الــذي نعتقــد أنــه لــم ينــل مــا يســتحقه 
مــن االهتمــام فــي هــذه المجتمعــات رغــم أهميتــه، 
 .)Sociology of Sciences( وهــو علــم اجتمــاع العلــوم

أبــدأ معكــم بســؤال تعريفــي: مــا هــو علــم اجتمــاع 
العلــوم؟ 

علــم اجتمــاع العلــوم هــو علــم يهتــم بدراســة كل العوامــل 

االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية والثقافيــة التــي تؤثــر 

فــي إنتــاج العلــم؛ فالعلــم رغــم نزوعــه نحــو الموضوعيــة فهــو 

تحــت متغيــرات خــارج المختبــر الــذي يتــم فيــه إثبــات صــدق 

المعلومــة العلميــة. 

السؤال الثاني: 

يقــول ميشــال دوبــوا Michel Dubois فــي كتابــه 
 Introduction"مدخــل إلــى علــم اجتمــاع العلــوم"
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à la sociologie des sciences :»إن 
سوســيولوجيا العلــوم المســماة 
"حديثــة" تجــد جذورهــا فــي الصياغــة 
ميرتــون  روبيــرت  قدمهــا  التــي 
عــام  ضمنًيــا   Robert Merton
عــام  علًنــا  بهــا  جهــر  ثــم  )1938م(، 
)1942م( بعنــوان البنيــة المعياريــة 
 The Normative للعلــوم 
مــا   .)3("Structure of Science
وأيــن  القــول؟  هــذا  فــي  رأيكــم 
تكمــن أهميــة إســهاماته ميرتــون 
يتــم اعتبــاره مؤسًســا لهــذا  حتــى 

العلــم؟ 

مثــل كل علــم يمكــن إرجاعــه إلــى أول مــن 

بــدون ذكــر بالضــرورة لعنوانــه،  تنــاول جوانبــه 

 )2003  -  1910( ميرتــون  روبــرت  أعتبــر  ولكننــي 

مؤسًســا لعلــم اجتمــاع العلــوم فــي ثاثينــات 

للمدرســة  رائــًدا  بوصفــه  العشــرين  القــرن 

العلــم  إلــى  نظــر  والــذي  الوظيفيــة،  البنائيــة 

ُنُظمهــا  لهــا  اجتماعيــة  مؤسســة  باعتبــاره 

المضاميــن  فــي  ــَل  وتأمَّ وروحيُتهــا،  وقَيُمهــا 

أن  ــًدا  مؤكِّ العلــم،  يحملهــا  التــي  االجتماعيــة 

للتأييــد  يحتــاج  اجتماعــي  نشــاط  األخيــر  هــذا 

مــن  الكثيــر  الجماعــة. طبًعــا هنــاك  قَيــم  مــن 

السوســيولوجيين الذيــن ســاهموا مــن قريــب 

بعــض  ذكــر  يمكــن  العلــم،  هــذا  فــي  بعيــد  أو 

ت.  الحصــر:  ال  المثــال  ســبيل  علــى  األســماء 

)3( ميشــال دوبــوا، "مدخــل إلــى علــم اجتمــاع العلــوم"، ت: ســعود 
المولــى، المنظمــة العربيــة للترجمة، ط1، بيــروت )200، ص:26.

د.  م. كســلر، ب. الزارســفيلد،  إ. شــيلر،  كــون، 

برايــس، ب. بايــر، ه. زوكرمان. وهم يتموضعون 

بشــكل عــام فــي الواليــات المتحــدة وبريطانيــا.

اجتمــاع  لعلــم  التدشــيني  النــص  أن  أعتبــر 

العلــم هــو فــي مقالــة ميرتــون الشــهيرة »الهيــكل 

 The Normative Structure Of المعيــاري للعلــم

مجموعــة  فيهــا  تنــاول  والتــي   ،)1942(  ،»Science

مــن أربــع ُمُثــل ومعاييــر التــي تجعــل مــن العلــم 

مؤسســة اجتماعيــة تفــرض قيمهــا علــى الباحثين. 

ــل هــي: هــذه المث

 :Communism المعرفــة  شــيوع  أوًلا: 

لاكتشــافات  المشــتركة  الملكيــة  ذلــك  ويعنــي 

عــن  العلمــاء  يتنــازل  بموجبهــا  والتــي  العلميــة، 

واالعتــراف.  الهيبــة  مقابــل  الفكريــة  الملكيــة 

بموجبهــا   :Universalism الكونيــة  ثانيــا: 

المعاييــر  حيــث  مــن  الحقيقــة  ادعــاءات  تقيــم 

العالميــة الموضوعيــة، بعيــًدا عــن أثــر الذاتيــة أو 

الديــن،  )الطبقــة،  االجتماعيــة  والبنــى  الماهيــات 

العــرق(. الجنســية، 

 :Disinterestedness ثالًثا: عدم االهتمام

أي اهتمامهــم بالشــأن العــام بعيــًدا عــن المصالح 

الشخصية. 

المنظــم  الشــك  ا:  وأخيــًر رابًعــا 

Skepticism: بحيــث يكــون هنــاك اختبــار لجميــع 

األفــكار وإخضاعهــا لفحــص مصداقيــة مبنــي علــى 

العلميــة.  المناهــج 

طبًعــا هــذه المثل لهــا أهميتها لدفع الباحثين 
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لامتثــال لهــا، ولكنهــا مــع كل األســف بعيــدة كل 

البعــد عــن أي توصيــف للحقــل العلمــي اليــوم فــي 

آخــر  فــي  ميرتــون  تنبــأ  وقــد  العالــم.  وفــي  بادنــا 

عهــده إلــى ذلــك مــن قبــل الجماعــة العلميــة التــي 

فصــل فــي مواصفاتهــا، ومــن مقاومــة الجماعــات 

االقتصاديــة والسياســية للعلــم أكثــر ممــا تقــوم 

بعــض المعــارف الدينيــة بذلــك. 

كان يجــب االنتظــار إلــى الســتينيات فــي 

العلــم  دراســة  إلحــال  المنصــرم  القــرن 

باعتبــاره مؤسســة إلــى التركيــز علــى البعــد 

محتويــات  حيــث  مــن  للعلــم  المعرفــي 

وحســب  االجتماعيــة.  وآثارهــا  المعرفــة 

كتابــه  فــي   Michel Dubois دوبــوا  ميشــال 

فلقــد  العلــوم"،  اجتمــاع  علــم  إلــى  "مدخــل 

االجتمــاع  لعلــم  الدوليــة  الجمعيــة  لعبــت 

بيــن عامــي )1962م( و)1966م( فــي مؤسســة 

علــم االجتمــاع العلــوم. هــذا وال تــزال هــذه 

الجمعيــة تلعــب هــذا الــدور، وخاصــة فيمــا 

يتعلــق بتبعــات هيمنــة دول الشــمال علــى 

ــع ذلــك مــن تبعــات  ــاج المعرفــة، ومــا يتب إنت

إبســتمولوجية وتحديــد مــن ينظــر ومــن يقــدم 

الحــاالت.  دراســات 

السؤال الثالث: 

الســابق  الســؤال  عــن  جوابكــم  فــي 
مــن  الكثيــر  وجــود  إلــى  أشــرتم 
ســاهموا  الذيــن  السوســيولوجيين 
مــن قريــب أو بعيــد فــي علــم اجتمــاع 

العلــوم؛ مــن هــم أبــرز هــؤالء؟ ومــا هــي 
العلــم؟ هــذا  فــي  إســهاماتهم  أهــم 

بدراســته  كبيــر  بفتــٍح  كــون  تومــاس  قــام 

وكيــف  العلميــة،  االختصاصــات  لبراديغمــات 

األنفــس،  ذلــك بشــق  يكــون  مــا  ُتَغيــر، وغالًبــا 

المعرفــة  مصداقيــة  تتجــاوز  التــي  والرهانــات 

وغيــر  )الشــريف  التنافــس  ويتدخــل  العلميــة. 

الحقــل  داخــل  مهًمــا  دوًرا  ليلعــب  الشــريف( 

ال  أو  ويســمح  البراديغــم،  ليشــرعن  العلمــي 

اعتبــر  ولكــن  آخــر،  براديغــم  بظهــور  يســمح 

قــد  الســبعينيات  بعــد  اشــتغال  أهــم  أن 

برونــو  الفرنســي  االجتمــاع  عالِــم  مــن  جــاء 

لمدرســة  المؤســس   )Bruno Latour( التــور 

فــي  زميلــه  جانــب  إلــى  االجتماعيــة،  البنائيــة 

 ،)Michel Callon( كالــون  ميشــيل  المختبــر 

وجــان الو )John Law(، الذيــن وضعــوا نظريــة 

الفاعل-الشــبكي )ANT(، ونحتــوا معهــا جهــاًزا 

 . هيمًيــا مفا

السؤال الرابع: 

هــل يمكــن شــرح ذلــك حتــى يتضــح لنــا 
هــؤالء  مســاهمات  الكريــم  وللقــارئ 

األعــام فــي علــم اجتمــاع العلــوم؟

دعونــي هنــا أركــز علــى مســاهمات برونــو التــور 

وميشــيل كالــون.

اجتمــاع  علــم  التــور،  برونــو  ّأّســس  لقــد 

بمفاهيــم  ودعمــه  العلميــة،  الممارســة 
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المتأخــرة  حداثتنــا  مــع  تتــواءم  ومنهجيــات 

ومــن  ُمجتمعاتنــا.  تشــهدها  التــي  والتحــّوالت 

أهــم مؤّلفاتــه هــو »الحيــاة فــي المختبــر: إنتــاج 

يتابــع  أخــذ  فقــد  )7)19م(،  العلميــة«)4(  الوقائــع 

تفصيلًيــا مــا يجــري فــي عمــل العلمــاء، مــن جمــع 

العينــات مــن التربــة، إلــى اختيــار النمــاذج المحددة 

منهــا، إلــى التصنيــف والتبويــب والفهرســة التــي 

يجــري بهــا التوثيــق، إلــى إجــراء التجــارب واألدوات 

النتائــج  إلــى  وصــوًلا  ذلــك،  فــي  المســتخدمة 

التــي ُتســتخلص، وكيــف توثــق وُتعمــم، وكيــف 

والدوريــات  العلمــي  الوســط  مــن  ُتســتقبل 

العلميــة، ومــن ثــّم كيــف يمكــن إقــرار بعضهــا 

فــي نهايــة المطــاف بوصفهــا »حقائــق علميــة«، 

عــام.  قبــول  موضــع  بعدهــا  لتصبــح 

نقــد التــور ثنائيــات موضوعي/ذاتــي، وثقافــي/

اســتعماله  عبــر  والمجتمع/الشــبكة  طبيعــي، 

لمفهــوم "العلــم قيــد االشــتغال". وأظهــر، كمــا 

المعرفــة  منتجــي  حقــل  أن  بورديــو،  بييــر  فعــل 

هــي  مركزيتــه  كانــت  -وإن  حقــل  هــو  العلميــة 

المختبــر-، فــإن هنــاك رهانــات الســوق والســلطة 

التــور  وقــف  لــذا  ذلــك؛  فــي  دوًرا  تلعــب  التــي 

بالمرصــاد للنيوليبراليــة، وكيــف يســتخدم  العلــم 

مــا  وضــد  والبيئــة  الطبيعــة  ضــد  والتكنولوجيــا 

فيهــا  بمــا  األرض  أي  )Gaia(؛  "غايــا"  يســميه 

البيوســفيري. الفضــاء 

لعلمــه  ربطــه  التــور  فــي  يعجبنــي 

عزيــز  شــيء  وهــذا  األخاقيــة،  بالفلســفة 

)4( Bruno Latour, 1987, Science in Action: How to Follow 
Scientists and Engineers through Society, Harvard University 
Press. 

بوصفــي  برنامجــي  بنيــت  قــد  وأنــا  علــي، 

رئيًســا للجمعيــة الدوليــة لعلــم االجتمــاع 

حــول هــذه المقاربــة. فقــد صــرح أنــه كان 

موضــوع  يجهلــون  النــاس  أن  يعتقــد 

االحتبــاس الحــراري، ولكنــه اكتشــف مؤخــًرا 

أن هــذا االعتقــاد غيــر صحيــح؛ حيــث وجــد 

الحــراري  االحتبــاس  يعــرف  البعــض  أن 

لديــه  الجديــدة  فالفكــرة  الحــرارة،  وارتفــاع 

أن النــاس لــم يعــودوا يشــعرون باالنتمــاء 

ــا يلتقــي  لــألرض التــي يعيشــون فيهــا. وهن

التــور مــع الفيلســوف المغربــي طــه عبــد 

فكاهمــا  االئتمانيــة؛  وفلســفته  الرحمــن 

يحثــان علــى مفهــوم االســتخاف؛ أي أننــا ال 

نملــك هــذه األرض، بــل نحــن مســتخلفون 

َأْفَهــة  إلــى  ذهــب  ولكنــه  مؤتمنــون.  أو 

فــي  ال  المعرفــة  مركــز  وضــع  عندمــا  أدق 

اإلنســان فقــط، بــل فــي اإلنســان واألشــياء 

أيًضــا. سوســيولوجته ال تتعامــل فقــط مــع 

الفاعــل البشــري )actor( ولكــن أيضــا مــع 

الفـََعلـَــة )actants(، إن كانــت الجرثومــة أو 

لــم  أنــه  أي  النبــات.  أو  الحيــوان  أو  التــراب 

يقصــر بحثــه علــى الســياقات التــي يجــري 

تكويــن الحقائــق العلميــة فيهــا مــن زاويــة 

البشــر ومجتمعهــم فقــط، بــل بّيــن كيــف 

ســياقات  تدخــل  نفســها  "األشــياء"  أن 

. مختلفــة

سوســيولوجيا وفلســفة التــور األخاقيــة 

تؤكــد تداخــل الحديــث مــع تــراث وثقافــة المرء. 

وهنــا  الثقافــة،  هــذه  مــن  جــزء  هــو  والديــن 
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ُمتحّمــًلا  الكاثوليكيــة،  التــور  مرجعيــة  يتضــح 

إبســتيمولوجية  خيــارات  مســؤولية  بذلــك 

وأخاقيــة وسياســية وميتافيزيقيــة كانــت إلــى 

هــذا الحــّد أو ذاك ســبًبا فــي صعوبــة االعتــراف 

بــه مــن االتجــاه الســائد فــي الجماعــة العلميــة 

الفرنســية. 

أكــد التــور علــى أهميــة الثقــة بالعلــم، واعتبــر 

أنهــا أقــل ارتباطــًا بالثقافــة، وأكثــر ارتباًطــا برغبــة 

هــذه  تعزيــز  فــي  المجتمعيــة  المؤسســات 

 Latour,( التــور  ويشــير  إضعافهــا.  أو  الثقــة 

1993( إلــى كيفيــة قيــام لــوي باســتور بتحريــك 

مواشــيه  أصيبــت  الــذي  الريفــي  المجتمــع 

بالمــرض؛ واعتمــد نجاحــه على شــبكة كاملة من 

والعلميــة  والسياســية،  االقتصاديــة،  القــوى 

والتــي شــملت حركــة الصحــة العامــة ومهنــة 

الطــب. ويفّصــل التــور جهــود باســتور لتحريــك 

والصناعييــن  )المزارعيــن  الفرنســي  الجمهــور 

المؤسســات  مــن  والكثيــر  والسياســيين، 

العلميــة(. وكان هــذا التحالــف فــي غاية األهمية 

فــي إقنــاع النخبــة السياســية لمنحــه التمويــل 

العربــي؛  الوطــن  فــي  أّمــا  البســترة.  لتطويــر 

فالمعرفــة العلميــة األساســية غيــر موجــودة 

الفــرق  يعرفــون  ال  إذ  العادييــن؛  األفــراد  بيــن 

المعرفــة  هــذه  مثــًلا.  والطقــس  المنــاخ  بيــن 

األساســية شــرط لبنــاء تحالــف مــع العمــوم، 

ــر  ــرأي العــام أكث ــاع القــرار يهتمــون بال وألن صّن

مــن الحقائــق العلميــة، فمــن المهــم أن نبــدأ 

فــي بنــاء هــذا الــرأي.

السؤال الخامس: 

مــاذا عــن مســاهمات ميشــيل كالــون 
Michel Callon؟

لــه  فــإن  كالــون.  بميشــيل  يتعلــق  فيمــا    

علــى  هنــا  أركــز  دعونــي  ولكــن  عــدة،  مســاهمات 

التــي تفاعلــت معهــا فــي أبحاثــي  بعــض أفــكاره 

العربــي؛ ففــي  العالــم  المعرفــة فــي  إنتــاج  حــول 

عــن  مقــال  الايقيــن:  عالــم  فــي  "التمثيــل  كتابــه 

ربييــر  مــع  ألفــه  الــذي  التقنيــة"  الديمقراطيــة 

 Callon, Lascoumes, and( بــارت  ويانيــك  الكــوم 

Barthe 2009( فيــه مســاهمة رائعــة حــول علــم 

الديمقراطيــة  أزمــة  لفهــم  العلــوم  االجتمــاع 

الحداثــة  عصــر  فــي  اليــوم  التمثيليــة  الليبراليــة 

المتأخــرة حيــث تنتشــر الشــعبوية فــي كثيــر مــن 

لهــذه  دمقرطــة  وتأميــن  الديمقراطيــة.  الــدول 

الديمقراطيــة المأزومــة، مــن المعــروف أن هنــاك 

الحداثــة:  لهــذه  ســمتين 

األولــى: أنــه بينمــا ينتــج العلم معرفة مســتقرة 

والبيئيــة،  والطبيــة  المجتمعيــة  المشــاكل  حــول 

ولكــن كثيــر مــن معرفتــه لــم تصــل لدرجــة اليقيــن، 

العلمي-التقنــي  الجــدل  يحكمهــا  زلــت  مــا  فهــي 

.)techno-scientific controversy(

ــرورة  ــة والناتجــة عــن صي أمــا الســمة الثاني

)الوطنيــة  الهويــات  تبعثــر  فهــو  الفردنــة 

مــن  واالجتماعيــة-  والدينيــة  والمحليــة 

طبقيــة وإثنيــة وجندريــة( وتكاثرهــا والطمــوح 
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ــة  ــة، القانوني ــكل أشــكالها )الثقافي ــة ب للتعددي

واألخاقيــة(. 

الجــدل  يحــل  هــل  الســياق،  هــذا  فــي 

جــواب  العلمــي؟  البحــث  مــن  مزيــًدا  العلمــي 

الجماهيــر  النفــي. ســتقوم  هــو  وزمائــه  كالــون 

والمهنيــة  والطبقيــة  الثقافيــة  والمجموعــات 

متعــددة  وهويــات  مصالــح  فيهــا  تؤثــر  والتــي 

معيــن  باتجــاه  الجــدل  دفــع  فــي  حاســم  بــدور 

للحصــول علــى حلــول عمليــة للقضيــة المرتبطــة 

مــن  البحــث  خــروج  المطلــوب  إًذا  بالجــدل. 

ــى الهــواء الطلــق والدخــول فــي حــوار  قمقمــه إل

مــع الجمهــور المعنــي وأصحــاب المصالــح مــن 

 .)hybrid forums( "خــال "المنتديــات المختلطــة

ســتقوم هــذه المنتديــات بحــوار بيــن المعرفــة 

العلميــة والمعــارف األخــرى )قادمــة مــن التــراث 

التاريــخ  عبــر  تشــكل  الــذي  العــام  والحــس 

ــر فيهــا أيدولوجيــات  والخبــرة العمليــة والتــي تؤث

وأديــان(، ومفاوضــة ذلــك مــع هويــات ومصالــح 

الخيــار  إلــى  للوصــول  االجتماعييــن  الفاعليــن 

اجتماعيــة  لمجموعــة  األمثــل  التقنــي  العلمــي 

مــا. هــذه "الديمقراطيــة الحواريــة" هــي الكفيلــة 

بالتخفيــف مــن الجوانــب الكارثيــة للشــعبوية فــي 

الديمقراطيــات التمثيليــة وتأميــن التعدديــة بــكل 

ــدًلا مــن أن تتحــول الديمقراطيــة إلــى  أشــكالها ب

ســاح يحملــه أكثريــة مــا )بمــا فيهــم مــن يصــوت 

علــى جهــل( ضــد أقليــة )قــد تشــكل 49%( مــن 

خــال االســتفتاءات أو التصويــت البســيط؛ إًذا 

هــذه  كل  بيــن  وإيــاب  ذهــاب  حركــة  أمــام  نحــن 

ومجتمعــه  الجمهــور  وبيــن  وبينهــا  المعــارف 

ديمقراطيــة  حلــول  إيجــاد  أجــل  مــن  المدنــي 

الحركــة مــن مرحلــة  بــدء هــذه  ينبغــي  تعدديــة. 

وليــس فقــط عندمــا  البحثــي  الســؤال  صياغــة 

البحــث جاهــزة. نتائــج  تكــون 

السؤال السادس: 

العلــوم  مــن  علــم  لــكل  أن  شــك  ال 
عاقــات مــع علــوم أخــرى تكــون قريبــة 
أو بعيــدة حســب موضوعــه، ومجــال 
ومفاهيمــه،  ومناهجــه  اشــتغاله، 
هــذا  فــي  لكــم  ســؤالي  ونظرياتــه. 
الشــأن: مــا هــي عاقــة علــم اجتمــاع 
العلــوم بالعلــوم األخــرى وال ســيما 
االنفتــاح  يكــون  بحيــث  منــه  القريبــة 
عليهــا أمــًرا ملًحــا يفيــد الباحثيــن فــي 

العلــم؟ هــذا 

بالضــرورة  هــو  العلــوم  اجتمــاع  علــم 

عابــر للتخصصــات. لــذا هنــاك عالمًيــا وذلــك 

لمــا  األنغلوسكســونية  الــدول  مــن  بدفــع 

 ،)Science studies( يســمى دراســات العلــم

وهــي تشــمل علــم االجتمــاع واألنثربولوجيــا 

السياســات  وحتــى  العلــوم  وفلســفة 

هــذه  لــكل  يعــد هنــاك معنــى  لــم  العلميــة، 

التخصصــات إال عندمــا تســتفيد مــن بعضهــا 

البعــض، وحتــى المعــارف العلميــة والدينيــة 

اشــتغال  منــذ  أنــه  أذكــر  دعونــي  تتداخــل. 
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إيميــل دوركهايــم ومارســيل مــوس بتحليــل 

االجتماعيــة  للظاهــرة  األوليــة  للتصنيفــات 

أو الديــن، اعتبــروا أن بيــن المعرفــة العاديــة 

التجربــة  مــن  المســتمدة   )ordinary(

)بحصــر  العلميــة  والمعرفــة  المباشــرة 

فــي  وليــس  الدرجــة  فــي  فرًقــا  المعنــى( 

 . لطبيعــة ا

السؤال السابع: 

الحــوار  هــذا  غايــات  مــن  أن  شــك  ال 
هــذا  مــن  والطــاب  الباحثيــن  تقريــب 
االشــتغال  علــى  وتحفيزهــم  العلــم، 
ومســائله  اهتماماتــه  فــي  والبحــث 
اإلنتــاج  إثــراء  فــي  مســاهمة  ليكــون 
لذلــك  العلمــي؛  الحقــل  هــذا  فــي 
أبــرز  مــا هــي  الســؤال:  نطــرح عليكــم 
االهتمامــات المعاصــرة لعلــم اجتمــاع 

العلــوم؟ 

عــن  بعيــًدا  العلــوم  اجتمــاع  علــم  تطــور 

بعــض  مــع  تعامــل  الــذي  الوضعــي  الجــدل 

التوتــرات فــي الواقــع علــى أنهــا مثنويــات مانويــة 

الدينيــة،  العلمية/المعرفــة  المعرفــة  وحــادة: 

الموضوعية/الذاتيــة، الوصفي/المعيــاري، العلــم 

المعرفــة/ ســلعنة  للمجتمــع،  للعلم/العلــم 

بإشــراقات  العلمــاء  بعــض  جــاء  مجانيتهــا. 

نظريــة جديــدة لهــا تبعــات جمــة علــى فهمنــا 

اجتمــاع  لعلــم  األساســية  للمياديــن  اليــوم 

لمايــكل  األول  مثليــن:  أســتحضر  العلــوم. 

بــوراوي الــذي نــادى بضــرورة أن يكــون للنشــاط 

البحثــي وجــه عمومــي؛ أي التحــدث مــع الجمهــور 

المســتفيد وصنــاع السياســات وعــدم االكتفــاء 

فــي النشــر فــي المجــات العلميــة المحكمة التي 

غالبــا مــا يقرأهــا حفنــة قليلــة مــن المختصيــن. 

التآلفــي  أو  الحميمــي  االتجــاه  زعيــم  وكذلــك 

الفرنســي  االجتمــاع  عالــم   )convivialism(

آالن كاييــه الــذي أكــد أن هنــاك أربــع ضــرورات 

العلــوم  ضمــن  إبســتمولوجية  أو  منهجيــة 

االجتماعيــة: األولــى: الضــرورة اإلمبريقيــة التــي 

يتــم مــن خالهــا وصــف الظاهــرة، ثانًيــا: الضــرورة 

نمذجــة  يتــم  خالهــا  مــن  والتــي  المفاهيميــة 

ثالًثــا:  شــرحها.  وبالتالــي  االجتماعيــة  الظواهــر 

الضــرورة التفســيرية بنــاء علــى مــا ســبق، وأخيــًرا 

الضــرورة المعياريــة أي أنــك تأخــذ موقًفــا ممــا 

نتائــج علميــة.  مــن  ظهــرت 

تتعامــل  ونظريــات  معــارف  طــورت  كمــا 

post-( مــع مــا يســمى عصــر مــا بعــد الحقيقــة

factual or post-truth(، وفــي هــذا الصــدد لقــد 

ر روبرت بروكتور ) Proctor 2008( مفهوم  طوَّ

 ،)Agnotology( هندســة الجهــل أو التجاهليــة

فالجهــل ليــس "انعــدام المعرفــة" فقــط، بــل 

هــو "ُمنَتــج" يصنــع ويــوزع ألهــداف معّينــة، غالًبا 

سياســية أو تجاريــة، وهــو تضليــل اســتراتيجي 

اســتراتيجيات:  ثــاث  إلــى  يســتند  وُممنهــج 

بــث الخــوف؛ إثــارة الشــكوك؛ وصناعــة الحيــرة. 

مــن  يمكــن  إطــاًرا  التجاهليــة  دراســة  وتوفــر 
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يدركهــا  ال  التــي  األشــياء  استكشــاف  خالــه 

النــاس عمــًدا، والســعي للحفــاظ علــى غيــاب 

التــي  واألشــياء  المتعمــد(  )الجهــل  الوعــي 

يدركهــا النــاس؛ ولكــن مــع ذلــك يعّبــرون عــن 

غيــاب الوعــي فيهــا )الجهــل المعلــن(. وبنــاًء 

ــي"  ــم مثــل "فقــدان الذاكــرة الهيكل ــى مفاهي عل

التفكيــر"  و"عــدم   ،)Structural Amnesia(

و"حــاالت اإلنــكار"، تشــير التجاهليــة إلــى نظريــة 

الجهــل  أن  تفتــرض  التــي  االجتماعــي  الجهــل 

يمكــن  وأنــه  اجتماعًيــا،  يترّكــب  وأّنــه  منتشــر، 

أن يكــون مفيــًدا للسياســيين؛ فالجهــل، مــن 

هــذا المنظــور، ليــس إغفــاًلا بســيًطا أو فجــوة، 

ولكّنــه شــيء يحافــظ عليــه، وُيتاعــب بــه.

السؤال الثامن: 

  يقــول عالــم اجتمــاع العلوم واالبتكار 
 Dominique Vinck فينــك  دومنيــك 
العلــوم"  اجتمــاع  "علــم  كتابــه  فــي 
"تعتبــر   :Sociologie des Sciences
بالنســبة  العلميــة  المؤسســة 
للديمقراطيــة،  نموذًجــا  لميرتــون 
حيــث إن لديهــا قواعــد فنيــة وأخاقيــة 
المراقبــة  ونظــام مكافئــات يضمــن 
التصرفــات  ومطابقــة  االجتماعيــة 
فــي  محايــدون  العلمــاء  للقواعــد: 
ذاتــه  الوقــت  فــي  )فهــم  حكمهــم 
مراقبــة  ولديهــم  ونقــاد(  منفتحــون 
إلــى ســلطة  يحتاجــوا  أن  دون  ذاتيــة 

العلميــة  المؤسســة  يحترمونهــا. 
نمــوذج للديمقراطيــة بالنســبة لبقيــة 
المجتمــع. وبالعكــس، يزيــد تطورهــا 
بهــا  يحيــط  الــذي  المجتمــع  كان  إذا 
يفســر  هــذا  ديمقراطــي.  أيًضــا  هــو 
لتطــور  المــوازي  التاريخــي  تطورهــا 
عــن  وابتعادهــا  الغربــي  المجتمــع 
القديمــة"))(.  الملكيــة  األنظمــة 
انطاًقــا من هــذا المنظور الميرتوني، 
كيــف تقيمــون وضعيــة علــم اجتمــاع 
العربيــة؟  المنطقــة  فــي  العلــوم 
ومــا هــي أبــرز العراقيــل االجتماعيــة 
تقــف  التــي  والسياســية  والثقافيــة 
أمــام تقــدم اإلنتــاج العلمــي العربــي 

العلــم؟ هــذا  فــي 

فــي منطقتنــا العربيــة أنا مســرور أنه ُترجمت 

نصــوص أساســية إلــى العربيــة. ولكــن أريــد أن 

أركــز علــى أهميــة برونــو التــور للســياق العربــي. 

السوســيولوجي  الحقــل  فــي  يؤثــر  بــدأ  وقــد 

العربــي. وهــذه عائــدة بنكريــم مــن تونــس تعــد 

أطروحــة دكتــوراه حــول التــور بإشــراف الصديــق 

عالــم االجتمــاع منيــر الســعيداني. وقــد نشــرت 

لهــا مقالــة رائعــة فــي مجلــة إضافات-المجلــة 

العربيــة لعلــم االجتمــاع حــول التــور.

هنــاك  والتأثــر،  الترجمــات  يتجــاوز  فيمــا 

القليــل مــن النظريــات ذات المــدى المتوســط 

)5( دومنيــك فينــك، "علــم اجتمــاع العلــوم"، ت: ماجــدة أباظــة، 
المشــروع القومــي للترجمــة، 2000، ص: 33.
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فــي دراســات العلــم أو علــم اجتمــاع العلــوم فــي 

ــة  ــاك إشــراقات نظري ــي، ولكــن هن ــم العرب العال

بموضوعــات  يتعلــق  فيمــا  وخاصــة  هامــة، 

الوطنيــة،  العلميــة  الجماعــة  نشــوء  محــددة: 

ــاج المعرفــي بيــن المركــز  عــدم التــوازن فــي اإلنت

علــوم  عاقــة  واألطــراف،  وأوروبــا(  )أمريــكا 

الشــرع مــع العلــوم األخرى...إلــخ. يمكــن للقــارئ 

الموضــوع  هــذا  حــول  أعمالــي  علــى  االطــاع 

أرفانيتيــس  ريغــاس  مــع  منهــا  جــزء  وكان 

)حنفــي وأرفانيتيــس 2015( أو جــاك كابنجــي وعلــي 

ضعــف  أو  غيــاب  حــول  لبنــان  مــن  الموســوي 

الجماعــة العلميــة فــي منطقتنــا. ممــا يجعــل 

بــدا  وربمــا  للغايــة،  شــاقة  مهمــة  التعــاون 

المغــرب حالــًة اســتثنائية حيــث كثــرت الجمعيات 

ا  العلميــة المحليــة والوطنيــة والتــي لعبــت دوًر

فــي التدخــل االجتماعــي ودعــم بعــض المطالــب 

يتعلــق  فيمــا  المدنــي  للمجتمــع  اإلصاحيــة 

)2011م(. فــي  األســرة  بمدونــة 

دعونــي أتنــاول هنــا ثــاث نقــاط كان قــد ركــز 

العلــوم:  وفلســفة  اجتمــاع  علــم  عليهــا 

الجماعــة  ضعــف  حــول  األولــى:  النقطــة 

العلميــة، ألروي لكــم هــذه القصــة: منــذ عــدة 

ســنوات، نظمــت تكريمــًا لســمير خلــف، وهــو 

فــي  األميركيــة  الجامعــة  فــي  عريــق  أســتاذ 

إلــى  الدعــوة  هــذه  أرســلت  عندمــا  بيــروت. 

مكالمــات  ســبع  تلقيــت  البريديــة،  قائمتــي 

هاتفيــة ورســائل بريــد إلكترونيــة يتســاءل فيهــا 

أصحابهــا إذا كان خلــف قــد توفــي، وأربــع رســائل 

أخــرى يتســاءلون إذا كان قــد تقاعــد؟ ولعل هذه 

الحكايــة تلّمــح إلــى عطــب ثقافــي قديــم، وهــو 

االحتفــاء والتكريــم المتأخــر، أو مــا ســماه عبــد 

الرحيــم العطــري )2013م( ب"االعتــراف الجنائــزي" 

الــذي يحــدث بعــد الرحيــل؛ فهــذا األمــر إن دّل 

"الجماعــة  يــدل علــى غيــاب  علــى شــيء، فهــو 

باالعتــراف  تهتــم  التــي  لبنــان  فــي  العلميــة" 

بمســاهمات أعضائهــا؛ بالطبــع، التقاليــد هــي 

نتيجــة إلعــادة تفعيــل التاريــخ، كمــا أن األوســاط 

مغرمــة  والتخصصــات  واألكاديميــة  العلميــة 

المكانــة  كإحيــاء  الصغيــرة  الطقــوس  بهــذه 

بقيــاس  ذلــك  ويســمح  ألعضائهــا،  الفكريــة 

الجماعــة  داخــل  مجموعــة  أو  فــرد  وضعيــة 

الرســمية  غيــر  التقييمــات  ولهــذه  العلميــة، 

رهانــات مهمــة لمعرفــة تموضــع أي مجموعــة 

األكاديمــي.  الحقــل  ضمــن 

ضعــف  حــول  فهــي  الثانيــة  النقطــة  أمــا 

البحــث النقــدي؛ فهــو ناتــج عــن وجــود أنظمــة 

اســتبداد فــي أغلــب الــدول العربيــة. ولــذا يــؤدي 

البحــث النقــدي إلــى تهميــش المســار المهنــي 

بدايــة  فمنــذ  ذلــك،  مــن  واألســوأ  لمؤلفيــه. 

دليــًا  يوميــًا  ســمعنا  العربيــة،  االنتفاضــات 

هــذا  وفــي  األكاديميــة.  الحريــات  انتهــاك  علــى 

حمايــة  الباحثيــن  مــن  الكثيــر  يحــاول  الســياق، 

أنفســهم مــن خــال الرقابــة الذاتيــة، بحيــث يلجــأ 

اســتخدام  إلــى  العمومــي  االجتماعــي  الباحــث 

 ،)Prolocutor( المضلــل  المتحــّدث  تقنيــات 

بحســب تعريــف قامــوس أوكســفورد للكلمــة: 

»اســتخدام لغــة غامضــة بهــدف التضليــل«، أي 
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اســتخدام اإلقنــاع لنيــل والءات عائمــة ُتســتخدم 

للتقديــم  الباغيــة  القــدرة  اعتمــاًدا علــى  بنجــاح 

والدعــوة إلــى أوضــاع جديــدة، وهــذا مدفــوع غالًبــا 

بمزيــج الخــوف مــن الدولــة والســلطات الدينيــة. 

العلميــة  الجماعــة  توطيــد  خــال  مــن  فقــط 

يمكــن حمايــة الباحثيــن وأعضــاء هيئــة التدريــس 

مــن هــذه الســلطات. 

حــول  فهــو  واألخيــر  الثالــث  التركيــز  أمــا 

إشــكالية عاقــة المعرفــة العلميــة بالمعرفــة 

الدينيــة، التــي ُكتــب الكثيــر فيهــا مــن محمــد عابــد 

الجابــري إلــى طــه عبــد الرحمــن. ولكــن ال بــد أن 

أشــير إلــى كتــاب رائــع اطلعــت عليــه مؤخــًرا هــو 

"فلســفة العلــوم بتوقيــت بيــروت" للفيلســوفة 

لّحــود  تناولــت  لقــد  لّحــود.  بســكال  اللبنانيــة 

فلســفات كمــال الحــاج ورينيــه حبشــي وناصيــف 

نصــار إزاء العلــم وقضايــاه. وبينــت عنــد الثاثــة 

الاعقــل، ولكــن أظهــرت  العقــل علــى  انتصــار 

فكــره  علــى  لحبشــي  المشــرقية  التأثيــرات 

أقســام  أربعــة  إلــى  الثقافــة  قّســم  عندمــا 

المعرفــة  والفلســفة،  العلــم  االختباريــة،  هــي: 

العفويــة  التجربــة  هــي  فاالختباريــة  الموحــاة. 

التــي لــم نســتخلص منهــا قانوًنــا ولــم نخضعهــا 

فهمــا  والفلســفة  العلــم  أمــا  للدراســة. 

مســتويا الثقافــة الخاضعــان لســلطة العقــل 

النمــط  إلــى  والمنتميــان  العقانــي  والمنهــج 

العلمــي. المعرفــة الموحــاة وفًقــا لحبشــي، هــي 

معرفــة هللا التــي تحتــاج إلــى جســور يمدهــا هللا 

الامتناهــي إلــى اإلنســان الــذي لــن يســتطيع أن 

يــدرك أســرار األلوهــة بنفســه. وهــذه الجســور 

األديــان  فــي  نجــده  الــذي  الوحــي  ذاتهــا  هــي 

والرســاالت.

السؤال التاسع: 

الحــوار  هــذا  معكــم  ننهــي  دعونــا 
باإلشــارة إلــى كتابكــم القيــم الــذي صــدر 
مؤخــًرا بعنــوان: "علــوم الشــرع والعلــوم 
القطيعــة:  تجــاوز  نحــو  االجتماعيــة، 
أثــار  بقريب"، والــذي  الصبــح  أليــس 
النقاشــات  مــن  الكثيــر  يثيــر  يــزال  وال 
وربطــه  والتفاعــات؛  والقــراءات 
للبحــوث  نمــاء  مركــز  بمشــروع 
علــوم  "تكامــل  حــول  والدراســات 
كان  وقــد  الوحــي"،  وعلــوم  اإلنســان 
تأســيس  المشــروع  هــذا  نتائــج  مــن 
اإلســامية  للعلــوم  نمــاء  "أكاديميــة 
واإلنســانية"، التــي عملــت فــي برامجهــا 
التعليميــة الموجهــة للطــاب وعمــوم 
الباحثيــن علــى تدريــس مختلــف العلــوم 
وخلــق  الشــرعية  والعلــوم  اإلنســانية 
جسور بينها. باإلضافة إلى "دورية نماء 
لعلــوم الوحــي والدراســات اإلنســانية" 
فمــا  ذاتــه؛  الهــدف  إلــى  تســعى  التــي 
التــي  المبــادرات  هــذه  حــول  تعليقكــم 
رســمية؟  مؤسســات  تحــت  تنــدرج  ال 
وهــل يمكــن الحديــث عــن "علــم اجتمــاع 
الســبيل،  وكيــف  الشــرعية"؟  العلــوم 
بيــن  القطيعــة  لتجــاوز  نظركــم،  فــي 
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بالعلــوم االجتماعيــة، بحيــث تتعــاون علــوم الشــرع 

والعلــوم االجتماعيــة علــى التشــريع، مســتوحيين 

الديــن  )مــن  األخــاق  لمصــادر  فهمهمــا  مــن 

والفلســفة األخاقيــة(، وبــدًلا مــن اعتبــار الشــريعة 

الرئيــس  المصــدر  هــي  الفقهيــة(  )األحــكام 

للقوانيــن، ســواء كانــت أحــواًلا شــخصية وشــرعية 

أو قوانيــن وضعيــة، والتناحــر على الحــدود الفاصلة 

الشــرعية  الكليــات  اعتــادت  مــا  وهــو  بينهمــا، 

البشــرية  العاقــات  بــأن  ســيعترف  تدريســه، 

هــو  مــا  فمنهــا  التقنيــن،  تتجــاوز  ُنُظــٌم  تحكمهــا 

مرتبــط باألعــراف والتقاليــد المتوارثــة ببســاطة، 

ومنهــا مــا هــو أحــوال شــخصية وأحــكام شــرعية، 

وتقنيــات  )المواطنــة،  سياســي  هــو  مــا  ومنهــا 

الحكــم، والضرائب...إلــخ(. وكلهــا يمكــن للديــن أن 

يتدخــل بصفتــه أخاًقــا. 

االجتماعيــة"  والعلــوم  الشــرع  "علــوم 
بينهــا؟ التكامــل  وتعزيــز 

ال داعــي لـ"علــم اجتمــاع العلــوم الشــرعية". نحن 

تــراث علمــي كونــي متداخــل االختصاصــات  أمــام 

هــو وضــع  والمطلــوب  والمعــارف،  العلــوم  بيــن 

يفعلــه مشــروع  كمــا  العمــل،  محــك  علــى  ذلــك 

اطلعــت  وقــد  والدراســات.  للبحــوث  نمــاء  مركــز 

ــوم الشــرع  ــن عل ــز التكامــل بي ــى تعزي عــن كثــب عل

مناهــج  علــى  واطلعــت  االجتماعيــة.  والعلــوم 

واإلنســانية  اإلســامية  للعلــوم  نمــاء  أكاديميــة 

التــي أعجبتنــي. أحــيِّ الصديــق أســتاذ علــم االجتمــاع 

العظيمــة  لدروســه  الســعيداني  منيــر  التونســي 

معرًفــا ومقرًبــا لعلــم االجتمــاع لمــن ال يعرفونــه؛ 

لتؤتــي  وقتــا  المبــادرات  هــذه  مثــل  تحتــاج  نعــم، 

ُأكلهــا. نحــن فــي بدايــة مشــوار طويــل األمــد يبــدأ 

بإرســاء الثقــة بيــن هــذه العلــوم. 

المطلــوب  أن  علــى  كتابــي  فــي  ركــزت  لقــد 

تثبيــت األخــاق  للديــن:  قلــب األولويــات بفهمنــا 

)بوصفهــا روح الديــن(، وتحريــك الفقــه والتشــريع 

الســرقة  أن  اعتبرنــا  إذا  أي  األخــاق.  لمناســبة 

ــا فــي كل زمــان ومــكان )وفعلها ال  مذمومــة أخاقيًّ

يكتســب صفتــه األخاقيــة من المنفعــة والمضرة 

التــي تنتــج عنــه، بــل مــن طبيعتــه بوصفــه انتهــاًكا 

لوجــٍه مــن وجــوه الحــق والعــدل، واإلنســان يرغــب 

حكــم  فــإن  ة(،  اللــذَّ فــي  يرغــب  كمــا  العــدل  فــي 

الســارق يتناســب مــع الســياق الزمكانــي وحجــم 

ربــط  خــال  مــن  يتــم  هــذا  ودوافعهــا.  الســرقة 

الديــن -ال بوصفــه تشــريًعا ولكــن بوصفــه أخاًقــا- 

237حوار مع رئيس الجمعية الدولية لعلم االجتمع أ� د/ساري حنفي


	_Hlk67645046
	حوارات
	حوار مع رئيس الجمعية الدولية لعلم الاجتماع
	الأستاذ الدكتور/ساري حنفي
	موضوع الحوار: علم اجتماع العلوم ووضعيته في المجتمعات العربية
	يحاوره الأستاذ/ عبد الكريم جندي

		


