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ملخص:

من خالل هذا املقال حناول مقاربة العالقة بني اإلبستيمولوجبا والسوسيولوجيا ،وذلك للكشف عن
العالقة اخلفية ذات التأثريات املتبادلة داخل الفعل السوسيولوجي وعالقته ببقية احلقول املعرفية األخرى،
واألزمة املعرفية اليت تعيشها السوسيولوجية الغربية ،بعيدا عن أوهام املركزية والتفوق العلمي .إن علم االجتماع
كجزء من تلك املنظومة املعرفية املتطورة واليت ختضع ملراقبة إبستمولوجية مستمرة ،نشأ وتطور يف ظروف
تارخيية معقدة
Résumé:
Par cet article nous essayons d'aborder la relation entre épistémologie et la
sociologie, afin de détecter la relation cachée des influences mutuelles dans la Loi et ses
relations avec le reste de la connaissance sociologique des autres domaines, et la crise
cognitive qui frappe la sociologique Occidental, à l'abri des illusions de l'excellence
centrale et scientifiques. La sociologie dans le cadre de ce système de connaissances
acquises et sont soumis à une surveillance constante épistémologique, grandit et se
développa dans les circonstances historiques complexes

تمهيد:

حناول من خالل هذا املقال مقاربة العالقة بني اإلبستيمولوجبا والسوسيولوجيا ،برتكيباته التارخيو-معرفية،
وذلك للكشف عن العالقة اخلفية ذات التأثريات املتبادلة داخل الفعل السوسيولوجي وعالقته ببقية الدوائر
املعرفية األخرى ،واألزمة املعرفية اليت تعيشها السوسيولوجية الغربية ،بعيدا عن أوهام املركزية والتفوق العلمي.
إن علم االجتماع كجزء من تلك املنظومة املعرفية املتطورة واليت ختضع ملراقبة إبستمولوجية مستمرة ،نشأ
وتطور يف ظروف تارخيية معقدة ،فالسوسيولوجيا حتاول أن حتلل ،تفسر ،تفهم الواقع االجتماعي الذي
نشأت فيه ،إذ جتد "الذات السوسيولوجية الباحثة" نفسها أمام إشكاليات مركبة؛ فمن ناحية تعقد الواقع
االجتماعي يفرض عليها نوعا من اليقظة العلمية املستمرة لرصد تطوراته وأزماته ،ومن ناحية أخرى تعترب هذه
الذات جزء من ذلك الواقع فهي تتأثر حبقائقه وتطوراته ،إن هذه العالقة اجلدلية بني الواقع والذات العارفة
كان -يف احلقيقة -حجر الزاوية يف تطور السوسيولوجية ،واألزمات املعرفية اليت صاحبت هذا التطور،
واألزمات اليت صاحبت هذا التطور.
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مدخل:

إن العالقة بني اإلبستيمولوجيا والسوسيولوجيا ،ليس عالقة أحادية التأثري ،بل هي عالقة جدلية تبادلية بأمت
معىن الكلمة ،إذ يتعلق األمر بتعاون مشروع بني العلمني ،يتبادالن اخلدمات «وال ميكن لإلمربيالية أن تدخل
بينها ،فهما يرتصدان بعضهما ويستحثان بعضهما للعمل ،إهنا مواجهة مقلقة ،لكنها مثمرة ،فهنا يفرض
نفسه التآخي وسياسة اليد املمدودة ،وهذا األمر ال يستبعد مع ذلك كل انصهار وكل التباس بني هذين
العلمني ،الذين يفرتض هبما أن يظال مستقلني...
 .1مفهوم اإلبستيمولوجيا:
أ-لغويا"Epistémologie" « :؛ مصطلح يوناين يتألف من شقني"Epistme" :وتعين [معرفة] علم،
و" "Logosوتعين :نقد ،دراسة ،نظرية ...ومن مث فاالبستومولوجيا يف اللغة تعين نقد العلم أو نظرية العلم».1
ب-اصطالحا :يعرفها الالند ( * )A.Lalandeعلى أهنا «تعين هذه الكلمة فلسفة العلوم ،ولكن مبعىن أكثر
دقة [ ،]...إهنا بصفة جوهرية الدراسة النقدية للمبادئ والفرضيات والنتائج العلمية.الدراسة اهلادفة إىل بيان
»
اصلها [ ]...وقيمتها املوضوعية .2
إن اإلبستيمولوجيا-انطالقا من تعريفها -هتتم بالدراسة النقدية لقضايا "العلم" ،القدمية واحلديثة ،فهي يف حوار
فلسفي ومنهجي مستمر مع القضايا العلمية ومبادئ العلوم املختلفة ،حتاول أن تكتشف املشكالت واألزمات
داخل النسق الفكري للعلم ،وخارجيا يف اكتشاف العالقات املختلفة اليت تربط خمتلف املعارف وفق تصور
فلسفي معني ،ينطلق من احلقيقة ليعود إليها يف جدال وحوار مستمر حبثا عنها.
 -2عالقة االبستيمولوجيا بالعلوم األخرى:
تطرح إشكالية اإلبستيمولوجيا يف العصر احلديث املفهومية واملنهجية وحىت املوضوعاتية (املوضوع) الرتباطها
بعدة مباحث ،تتقاطع معها يف طرح قضية املعرفة والعلم كنظرية املعرفة ،علم املناهج ،فلسفة العلوم ،تاريخ
العلوم واليت تشرتك مجيعها يف معاجلة مسألة املعرفة والعلم من زوايا خمتلفة ،لكنها تقرتب وتشرتك يف كثري من
التفاصيل.
تعد نظرية املعرفة " "Théorie de la connaissanceأقرب املباحث من اإلبستمولوجي واليت تعد
اإلبستيمولوجيا اشتقاقا منها ،فنظرية املعرفة هتتم ب«دراسة املشكالت اليت تثريها العالقة بني الذات
واملوضوع» ،3فنظرية املعرفة تثري البعد امليتافيزيقي للمعرفة يف إشكالياهتا النقدية ،وذلك عن طريق جتريد الذات
»4
واملوضوع من التأثريات األخرى« ،فاإلبستيمولوجيا تتناول مشكالت وقضايا خاصة باملعرفة العلمية فقط
ولذلك فلكل علم أو اختصاص إبستمولوجيته :كاإلبستمولوجية الرياضية والفيزيائية والنفسية واالجتماعية
واليت يدرسها أهل االختصاص من علماء ،عكس نظرية املعرفة اليت تعاجل موضوعاهتا فالسفة ،واليت ال تقتضي
إملاما بالعلم أو االختصاص املدروس.
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من جهة أخرى يرتبه علم املناهج " "Méthodologieباإلبستيمولوجيا يف القضايا املنطقية للعلمني ،فعلم
املناهج «يقوم بتتبع خطاهم وطرقهم [العلماء] يف الكشف عن احلقيقة والربهنة عليها ،فيعمل لكي وصفها
وحتليلها وحىت مناقشتها» ،5وهو العمل الذي تقوم به اإلبستيمولوجيا حني معاجلتها النقدية ملناهج العلوم
وأساليبه وأدواته اليت تستعملها الذات العارفة وعليه «تلتحق امليتودولوجيا منطقيا باإلبستيمولوجيا» ،6وهذه
العالقة يعرب عنها بياجي بقوله « إن املناسبات اليت يظهر فيها دائما التفكري اإلبستيمولوجي هي األزمات اليت
مير هبا هذا العلم أو ذاك ،وأن علة هذه األزمات هي التغريات املتعلقة باملناهج اليت تستخدم يف هذه العلوم،
وأن جتاوز هذه األزمات مشروط باخرتاع مناهج جديدة» ،7فالتفكري اإلبستيمولوجي داخلي يبحث عن
الرتكيبات واألسس الداخلية لنسق املعرفة.
يعترب تاريخ العلوم مبحث ضروري للتفكري اإلبستيمولوجي ،هذا األخري حياول أن يبحث يف تأسيس املعرفة
العلمية ،وذلك ال يكون إال بالرجوع إىل تاريخ املعرفة بصفة عامة ،وتاريخ العلم خاصة ،فيعترب "كونغليم"
"« "Conguilhamتاريخ العلوم خمربا لإلبستيمولوجيا أين تقوم بتحقيق فرضياهتا ونتائجها»« ،8فهو مبثابة
احملكمة اليت حتاكم فيها الفرضيات واإلبستيمولوجيا هي القاضي» .9وبذلك تكون مهمة تاريخ العلم الكشف
عن العالقات املنطقية اليت تربط احلقيقة بالعلم عرب املراحل التارخيية املختلفة ،واليت متد اإلبستيمولوجيا
بالعناصر األساسية والضرورية لتحليالهتا ونقدها للمعرفة العلمية« ،ذلك أن ضبط سياقات تكون املعارف
ومنوها يقتضي بالضرورة العودة إىل تارخيها وتلك وظيفة املنهج التارخيي-النقدي».10
مما سبق ميكن القول أن التفكري اإلبستيمولوجي تركييب ،حيث يباشر عملية نقد األسس واملبادئ اليت تقوم
عليها املعارف عن طريق حتليلها يف سياقاهتا التارخيية ،وهو بذلك يكون قد جتاوز بقية العلوم يف مستوى
التحليل ومناهج البحث".يعترب ظهور اإلبستيمولوجيا كنوع معريف قائم بذاته ومستقل عن باقي الفروع املعرفية
املتخصصة إحدى النتائج األساسية لتفتت التصور األحادي للعامل الذي كان سائدا يف القرون الوسطى يف
أوربا ،كما أهنا مثرة الكتشاف التنوع اهلائل يف وجهات النظر حنو أنساق الوجود» 11فاإلبستمولوجيا قدمت
نفسها على أهنا الناقدة لإلنتاج العلمي ،بإبراز أسسه املعرفية اليت ينطلق منها ،ومراجعة مقوالته ومفاهيمه
ونظرياته ،بالتايل إبراز عوائقه وأزماته والقطيعات اليت حتدث خالل مسريته ،وبذلك اعتربت اإلبستيمولوجيا
حدثا تارخييا ،غري ميكانزمات التفكري التقليدي ،يقول كارل مانهيم (» :)Kalr Mannheimعملت
اإلبستيمولوجيا على إهناء الشك باعتمادها على نقطة انطالق ال تستند إىل تلقني وثوقي لنظرية الوجود ،وال
12
إىل نظام كوين يستمد مصداقيته من نوع متعال من املعرفة ،لكن تعتمد على حتليل الذات العارفة»
-3اإلبستيمولوجيا ومشروع تفكيك المعرفة السوسيولوجية:

ألول مرة وبظهور التحليل اإلبستيمولوجي ،أصبح من املمكن بل من الواجب التساؤل حول
طبيعة وأصل املعرفة ،وبذلك بدأت أسطورة الفرد املنعزل واملكتفي ذاتيا تنهار ،وأصبحت الذات املركزية املفكرة
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موضوع مساءلة وحتليل ,وذلك» من خالل معرفة أصول التمثل اإلدراكي ،ميكننا بلوغ فكرة معينة عن دور
وداللة الذات بالنسبة لفعل املعرفة وكذلك مدى قيمته ومصداقيته اإلنسانية عامة» ،13إن إمهال وجتاهل دور
الذات يف إنتاج املعرفة هو إمهال لإلطار االجتماعي ،النفسي ،الثقايف الذي تتحرك من خالله هذه الذات
وتطور خرباهتا وقدراهتا ،وبذلك ختتفي حلقة التحليل األساسية ،فالشرط االجتماعي والنفسي إلنتاج املعرفة
أساسي يف التحليل اإلبستيمولوجي لواقع السوسيولوجيا ،يهدف إىل الكشف التارخيي لتطور هذا العلم على
مستويني؛ املؤسسايت الوظيفي والنظري املعريف ،فاملستوى األول ،يهتم مبقاربة املمارسة السوسيولوجية من
خالل امل ؤسسات األكادميية اليت يتحرك من خالهلا الفعل السوسيولوجي بأشكاله ومتظهراته املختلفة ،أما
املستوى الثاين من التحليل حياول تفكيك النسق النظري السائد يف سوسيولوجيا ،والتأثريات املتبادلة بني
مستويات الفعل واملمارسة السوسيولوجيني ،ومن خالل هذين املستويني من التحليل ميكن املقاربة
اإلبستيمولوجيا.
تبدو املقاربة اإلبستيمولوجية للممارسة السوسيولوجية ألول -وهلة واضحة ،إال أننا ومن خالل احملاوالت
األوىل سنكتشف مستوى آخر من الصعوبة املعرفية ،فاحلديث عن سوسيولوجيا عربية أو جزائرية يشري إىل تأزم
هذه السوسيولوجيا؛ أزمة ذات باحثة ،تنطلق من "اآلخر -الغريب" لفهم وتفسري "األنا" بطرح توفيقي ساذج
يزيد من صعوبة التحليل ،فينكشف عجز الفكر الذايت يف إنتاج خطاب سوسيولوجي متميز يتجاوز املظاهر
ليغوص يف التحليالت والتفكيكات اإلبستمولوجية ،اليت تتجاوز املستوى الشكلي إىل البحث عن الشروط
اإلبستيمية الداخلية واخلارجية لقيام املعرفة ،وهنا تظهر أمهية اإلبستمولوجية إلجناز هذه املهمة.
إن سوسيولوجيا "األنا " تعيش حالة أزمة فكرية ،متميزة تارخييا ،ثقافيا … عن أزمة "اآلخر-الغريب" ،إن
الذات العارفة مدعوة إىل الغوص يف أعماق هذا الواقع والبحث عن اللحظة التارخيو-إبستمية ،حلظة الوعي
اإلبستمي للفكر بذاته ،إهنا حماولة مراجعة الرتاث وقراءته بفكر يقظ ،حبثا عن الذات يف ركام التاريخ.
تتحدد مهمة النقد اإلبستمولوجي عند محمد وقيدي يف ثالث مراحل «أ -إبراز القيم اإلبستمولوجية اليت
أدى إىل بروزها إنتاج علمي قائم منذ عقود من السنوات .ب-التوقف عن مظاهر التعطل والنكوص يف
ممارسة العملية يف جمال العلوم اإلنسانية من أجل معرفة العوائق اإلبستمولوجية اليت أدت إىل هذا […]،
وذلك عن طريق الكشف عن الوعي املمارس العلمي فيها .ج -أن يتجه النقد اإلبستمولوجي إىل النظرية يف
العلوم اإلنسانية يف العامل العريب من أجل البحث يف وضعيتها وإبراز مشكالهتا».14
فمهمة التحليل اإلبستمولوجي لسوسيولوجيا "األنا" ستكشف عن أزمات هذه املعرفة ،وبالتايل إمكانية
جتاوزها ،وبدون ذلك «تظل املمارسة العلمية نظرية غري واعية بشروط وجودها ،غري واعية بالقيم
اإلبستمولوجية اليت تصدر عنها هي ذاهتا ،وغري واعية بالصور املختلفة اليت تظهر هبا عوائق إبستمولوجية
ينبغي جتاوزها» ،15فهذا الالوعي املعريف أو الغفلة اإلبستيمية تؤدي بالذات العارفة إىل ممارسة األزمة وإعادة
إنتاجها ،وبالتايل تبقى حبيسة الدائرة املتأزمة اليت تكرر مسارها بال هناية ،فاليقظة اإلبستمولوجية جتعل الذات
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العارفة يف حالة مساءلة مستمرة داخلية وخارجية ،مساءلة للفكر املنتج والواقع الذي يشكل نقطة البداية
والنهاية يف عملية الفهم.
-4أدوات التدخل اإلبستيمولوجي :العائق والقطيعة
إذا كانت اإلبستيمولوجيا تعين الدراسة النقدية واليت هتتم بالبحث عن شروط إنتاج املعرفة العلمية ونقدها
وتتبع مراحلها ،إن هذه الشروط اليت ينشأ من خالهلا العلم ويتطور تنتمي إىل منظومات وانساق فلسفية
معينة ،تتموقع من خالهلا لتربز كفعل معريف علمي موضوعي ومستقل ،إن هذه اإلشكالية من أهم
املوضوعات اليت حبثتها اإلبستيمولوجيا بالكشف عن ما وراء الفعل املعريف ،ومنه يرى باشالر ضرورة طرح
مسألة املعرفة العلمية بلغة العوائق« ،بالنسبة للعقل العلمي تعترب كل معرفة جوابا عن مسألة ،فإذا مل يكن مثة
مسألة ال ميكن أن تكون معرفة علمية ،ال شيء ينطبق بداهة الشيء معطى ،كل شيء مبين» ،16فقيمة العائق
والقطيعة على املستوى اإلبستمولوجي تظهر يف تسهيل فهم تاريخ العلوم وعالقتها باإلبستيمولوجيا ،فعن
طريق اكتشاف العوائق والتوقفات واالضطرابات يف تاريخ التفكري اإلنساين ميكننا كشف عن الشروط النفسية
اليت يتطلبها كل تقدم علمي« ،ففي صميم املعرفة بالذات تظهر التباطئات واإلضرابات كنوع من الضرورة
الوظيفية» ،17فعند اكتش اف العائق التارخيي تظهر القطيعة معربة عن قفزات كيفية اليت يشهدها العلم ،واليت
تضع الفصل بني املعرفة القدمية واملعرفة احلديثة ،إننا ال نعين هنا حدوث طفرة مفاجئة ،إنه تشكيل نظام
جديد إلدراك وفهم الواقع واحلقيقة كان جمهوال من قبل ،فالتاريخ اإلبستمولوجي ميكننا من القراءة الدقيقة
والواعية لتطور التفكري العلمي عرب األزمنة.
-5أبعاد التحليل اإلبستمولوجي للمعرفة "تجاوز النظرية الذرية":
إذا كان علماء االجتماع اختلفوا يف كل شيء ،فإهنم مجيعا –باختالف مذاهبهم وإيديولوجياهتم يتفقون يف
شيء واحد ،أن املعرفة املنتجة هلا منطقها الذي ينتجها ،ذو أبعاد اجتماعية ،ثقافية ،فلسفية تنخرط داخل
األطر االجتماعية التارخيية لظهور ذلك املنتوج الفكري ،فهذا عامل االجتماع كارل بيكر يؤكد يف "مدينته
الفاضلة" « :أن ما منلكه حجة من قوة اإلقناع أو عدمه ال يتوقف على املنطق الذي تعرض له بقدر ما يتوقف
على اجلو الفكري الذي جند فيه قوام حياهتا» ،18مث يعطي بيكر مثاال على ذلك حبجية املفكر دانتي أو
القديس توماس واليت تبدو لنا اآلن أهنا عدمية املعىن والداللة ،فهذا احلكم الذي نصدره على هذه األفكار
هو خاطئ لعدم انتباهنا للجو الفكري الذي ساد العصور الوسطى ،والذي ارتبط بنسق فكري تصوري معني،
« فإذا أردنا أن نعرف علة عجزنا عن متابعة الرجلني بني حجمها يلزمنا أن نفهم بالقدر الذي نستطيع طبيعة
اجلو الفكري يف العصور الوسطى" (نفس املرجع :ص ،)55تتضح هذه الفكرة أكثر يف التفكري املاركسي ،الذي
يصرح بأن «ليس وعي الناس هو الذي حيدد وجودهم ،بل بالعكس من ذلك ،إن وجودهم االجتماعي هو
الذي حيدد وعيهم»  ،19ف ماركس يؤكد أولوية البنية االقتصادية على البنية االجتماعية الثقافية ،واليت حترك
الصراع .من جهة أخرى يعتقد السوسيولوجي ماكس فيبر يف "األخالق الربوتستانتية وروح الرأمسالية"« :إن
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الكالفيين يتحكم يف نفسه وخيشى غرائزه وأهواءه وهو مستقل وال يثق إال يف نفسه ،إنه حيسب ويفكر قبل
العمل كما يفعل الرأمسايل» ،20ف فيبر رغم تفنيده القتصادية ماركس ،إال أنه يؤكد على دور العامل الديين
املاقبلي يف حتديد األفكار واملمارسة العملية ويؤكد هذه الفكرة نيقوال برديابيف يف كتابه "منابع ومعىن
الشيوعية الروسية" ،وجند معىن هلذه األفكار واملسلمات يف التفكري الغريب انطالقا من املذهب املاركوزي إىل
املذهب الدوركاميي املقدس للضمري اجلمعي ،إىل البنوية مرورا بالتجريبية اجلدلية ،وميكن أن نطيل القائمة بدون
صعوبة ،فكل املذاهب الفلسفية وبعدها السوسيولوجية الغربية تؤكد تأثر اإلنتاج الفكري ،وبالتايل املفكرة
باألطر االجتماعية الثقافية التارخيية اليت تعيش فيها وتتحدث من خالهلا.
إن العالقة واضحة بني الواقع االجتماعي واملعرفة العلمية ،وال ميكن جتاوزها أو نفيها ،وأي عمل فكري حياول
القيام بعكس ذلك يكون قد اخنرط يف مسارات تفسريية مثالية وطوبوية بعيدا عن احلقيقة الواقعية ،ويكون ال
شعوريا يدافع عن مسبق فلسفي مفاده أن عدم التفلسف هو يف حد ذاته تفلسف.
 -6عالقة اإلبستيمولوجيا بالسوسيولوجيا" :نحو فك التمركز"
إن العالقة بني اإلبستيمولوجيا والعلوم االجتماعية عالقة جدلية تبادلية ،لذا كانت النقد اإلبستمولوجي
للمعرفة االجتماعية يسمع بتوفري املربرات الضرورية للمعرفة اليت تعاجلها وفق تصورات منهجية تشكل يف
النهاية البنية التأسيسية ملعرفة علم اجتماعية ,فإذا كانت هذه الوظيفة اإلبستمولوجية داخل النسق املعريف
للعلوم االجتماعية ،فإن هذه األخرية متد التفكري اإلبستمولوجي بالبعد االجتماعي يف عملية إنتاج املعرفة
انطالقا من املبادئ واألحكام اليت تصل إليها خالل ممارستها للفعل السوسيولوجي داخل اجملتمع« ,ذلك أن
املعرفة اإلنسانية عموما واملعرفة العلمية بشكل خاص تنمو وتتطور خالل سريورة املمارسة اجملتمعية اليت
تسعى لتقدمي حلول معقولة وفعالة للمشكالت اليت تفرزها احلياة االجتماعية» ،21فمن خالل هذا التبادل
الوظيفي يبقى التفكري اإلبستمولوجي يستجيب للتطورات التارخيية اليت متس البنية املعرفية للمعرفة العلمية
والذي يعطي املصداقية للنقد اإلبستمولوجي والذي بدوره يعطي الشرعية التأسيسية العلمية هلذه العلوم.
إن أمهية النقد اإلبستمولوجي داخل النسق املعريف للعلوم االجتماعية يبدو أكثر إحلاحا وأبعد أثرا ،ألن هذه
املمارسات االجتماعية ال ختلو من التوظيفات الالعلمية اإليديولوجية السياسية اليت استغلت التفكري
السوسيولوجي«من أجل اهليمنة على املؤسسات االجتماعية ،ولذلك فإن العلوم اإلنسانية مل تساهم يف غالب
األحيان يف إنتاج معرفة علمية ،بل أنتجت خطابا إيديولوجيا تربيريا ،كما أهنا مل تنتج مثقفني نقديني بل
أنتجت شرحية من املثقفني العضويني الذين خدموا السلطة السياسية ومشاريعها».22
إن الظروف التارخيية اليت أدت إىل نشأة التفكري السوسيولوجي احلديث جاءت يف مرحلة متميزة ،مليئة
باألزمات والصراعات االجتماعية والسياسية (يف أوربا خاصة) ،وبعد أن عجزت املنظومة الفلسفية يف إقناع
وإمخاد الثورات املتالحقة ،جاء التفكري السوسيولوجي كوسيلة جديدة «ابتكرهتا االرتيابية والعدمية لكي ترمي
رداء العجز على كل معرفة [...لذلك] يبدو لنا أن األسباب العميقة ألزمة سوسيولوجيا املعرفة الراهنة تكمن
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يف ممكن آخر يف التبعية الشديدة ،حىت ال نقول العبودية ،اليت يعيشها علم اجتماع املعرفة جتاه املوقف
الفلسفي املسبق ،املعلن أو املضمر».23
فالعالقة بني املعرفة السوسيولوجية والنسق اإليديولوجي منذ البداية ،عالقة واضحة وعضوية ،ولعبت الفلسفة
دور الوسيط بني هذين النسقني لالقرتاب أكثر والتعاون أفضل.
()1
حيدد جورج غرفتش يف كتابه "األطر االجتماعية للمعرفة" العالقة بني السوسيولوجيا واألصولية فمن خالل
«وجود معارف مجاعية يطرح على األصولية مسائل جديدة:
أ-مسألة الفعلة اجلماعيني ،وصالحية أعماهلم املعرفية وقيمتها بالنسبة إىل املعارف الفردية.
ب-مسألة الرموز االجتماعية ،الفكرية (ذات الصياغة املفهومية املتنوعة) ،ومدى صحتها.
24
فاعليتها» فمن
ج-مسألة اإلشارات االجتماعية املعرفية غري الرمزية (كالروائز من كل نوع) ومسألة
خالل هذا اإلطار املشرتك ميكن لإلبستيمولوجيا والسوسيولوجيا التعاون من أجل اإلحاطة باملعرفة االجتماعية
واملتميزة عن األشكال املعرفية األخرى ،فيتحدد من خالل املنظور اإلبستمولوجي اإلطار العام للمعرفة
السوسيولوجية (املوضوع) ،والذي يسمح بتفسري وفهم الظاهرة السوسيولوجية بعيدا عن اخللط والتداخل مع
أطر معرفية أخرى.
من جهة ثانية تطرح السوسيولوجيا على اإلبستيمولوجيا «مسألة صحة الكثرة شبه الالمتناهية ملنظورات
املعرفة ،وعلى األصولية أن حتل بوسائلها اخلاصة مسألة ما إذا كانت هذه املنظورات (أكانت "أيديولوجية" أم
"طوبوية" أم "أسطورية"...اخل) صاحلة كلها ،أم إذا كان بعضها أقل صالحا من البعض اآلخر».25
هلذه األمهية الكربى ،انكب مجيع مؤسسي السوسيولوجيا على دراسة اإلبستيمولوجيا ومن خالهلا علم اجتماع
املعرفة ،من أوغست كونت إىل خصميه برودون وماركس (املتخاصمني بدورمها) ،وزعيمهم سان سيمون،
واهتم اجليل الثاين من علماء االجتماع بذلك (دوركايم ،لفي بريل ،ماكس شللر كارل مانهايم ،سوركين)،
فيؤكد «كوندرسيه على وجود توافق تام بني الواقع االجتماعي والنسق املعريف فال جمال لالرتياب بصحة كون
املعرفة ظاهرة اجتماعية [ ]...أما سان سيمون ذلك املعارض الشديد ملثالية كوندرسيه العقالنية..لكنه يؤكد
من جهته على وجود توافق ثابت يف كل العصور ولدى مجيع الشعوب ما بني املؤسسة االجتماعية
واألفكار».26
واستمر هذا االهتمام املتزايد يف حتديد العالقة بني السوسيولوجيا واإلبستيمولوجيا ويظهر ذلك بقوة عن
دوركايم ،الذي كان يأمل أن يساعد علم االجتماع اإلبستيمولوجيا على تطوير نظرية سوسيولوجية للمعرفة،
فالعالقة والرابطة بني الذات والبىن االجتماعية  -عند دوركايم –واملعارف متغرية بعامل العنصر البشري.
يف اجلهة املقابلة تظهر العالقة بني اإلبستيمولوجيا والسوسيولوجيا عن املاركسيني كأساس للنظرية املاركسية اليت
تنطلق أن الوجود االجتماعي هو الذي حيدد الوعي ،فعلى خالف «علم اجتماع الذي أنشأه أوغست
كونت وسار يف خطاه علماء االجتماع البورجوازيني ،وجوهر هذا االختالف يكمن يف أن ماركس يربط
جملة اآلداب والعلوم االجتماعية

العدد 16

272

خيواين عماد الدين

حوار اإلبستيمولوجيا والسوسيولوجيا حنو فك التمركز

املسائل املعرفية املطروحة مبسائل الوعي الطبقي واإليديولوجية الطبقية املتنوعة»  ،27فعلم االجتماع املاركسي
هو حمصلة لإلبستيمولوجيا املادية اليت تسلم بأن املعرفة (مهما كانت) ما هي إال انعكاسا للوجود ،فيقول
انجلز يف ذلك« :ليس العقل ذاته سوى إيديولوجية البورجوازية املنتصرة[ ]...إن علم اجتماع املعريف املاركسي
28
يويل ثقة ساذجة إلزالة االرهتان املعريف يف اجملتمع الالطبقي ،أي لزوال املعامل االجتماعي املعريف»
يعترب جورج غريفتش أن علم االجتماع املعريف لدى ماكس شللر ،وسوركين ومانهايم هو ردود فعل اجتاه
أزمات ومصاعب النسق السوسيولوجي املاركسي ،حيث «متثل تصورات كارل مانهايم ومفاهيمه حماولة
التوفيق بني علم اجتماع املعريف املاركسي عند شللر وعلم االجتماع عند الرباغماتيكي األمريكي ديوي []...
يشدد مانهايم على الدور اإلجيايب املعطى لكثرة املنظورات السوسيولوجية املعرفية ،وعلى السمة التحريرية
29
للعقل الذي حيلق بكل حرية ويتجسد يف النخبة املثقفة»
إن العالقة بني اإلبستيمولوجيا والسوسيولوجيا -كما أوضحنا من قبل ،ليس عالقة أحادية التأثري ،بل هي
عالقة جدلية تبادلية بأمت معىن الكلمة ،إذ يتعلق األمر بتعاون مشروع بني العلمني ،يتبادالن اخلدمات «وال
ميكن لإلمربيالية أن تدخل بينها ،فهما يرتصدان بعضهما ويستحثان بعضهما للعمل ،إهنا مواجهة مقلقة،
لكنها مثمرة ،فهنا يفرض نفسه التأخي وسياسة اليد املمدودة ،وهذا األمر ال يستبعد مع ذلك كل انصهار
30
وكل التباس بني هذين العلمني ،الذين يفرتض هبما أن يظال مستقلني»
إن هذه املواجهة بني السوسيولوجيا واإلبستيمولوجيا تطرح مسألة اخلصوصية بشكل عميق ،لذلك فتحليل
سوسيولوجيا "اآلخر ،األنا" جيب أن ترتبط «بدعوة أخرى إىل ضرورة بعث فكر إبستمولوجي أصيل ،يصوغ
املبادئ واملعايري اخلاصة بتحليل وتقييم املعارف احملققة يف تلك العلوم بعد توطينها ،...وهذا بالطبع يشكل
دعوة إىل إخضاع مناهج البحث وتقنياته وكذلك األطر املفاهيمية لنظرة نقدية فاحصة من أجل تطويعها
31
وتطويرها»
 .7مشكلة التفسير في علم االجتماع نموذجا (العالقة بين الذاتي واالجتماعي):
إن صعوبة التفسري يف علم االجتماع يعود يف األصل إىل العالقة اليت نشكلها بني "الكل" و"األجزاء" ،حيث
كانت هذه العالقة منذ بداية التفكري االجتماعي ،ترسم مسارات التفكري ومناهجه ،فاعترب جون جاك
روسو بوجود ذات بشرية فردية سابقة عن كل وجود مجاعي« ،تتمتع هذه الذات بكل القدرات العقلية
واخللقية من معارف وأخالق وعادات وتقاليد وقيم وخربات [ ،]...إضافة إىل براءهتا من كل خطيئة وكل
الشرور واآلثام ألهنا خربة بالفطرة».32
فالفرد وفق هذا التصور يشكل اجلزء األساسي املشكل لبقية األجزاء ،وهو بالتايل مصدر احلقيقة املطلقة ،إن
هذه النزعة النفسية الذاتية وجدت صدى هلا يف النظريات الرتابطية والذرية «حيث يشرتكون يف تفسري اجلملة
أو اجملموع على أساس أنه جمموعة من األجزاء والذرات ذات خصائص معينة ،وباجتماعها تكون الكل الذي
33
ال حيمل هو اآلخر إال الصفات املوجودة يف األجزاء»
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يعلن بياجي عن مشكالت علم االجتماع بقوله« :املشكلة اليت طرحت من طرف التفسري االجتماعي تتعلق
منذ البداية باستعمال مفهوم اجلملة ،فالفرد ميثل العنصر واجملتمع ميثل الكل .كيف تتخيل اجلملة اليت تعدل
العناصر اليت تكوهنا دون أن تستعمل شيئا آخر غري تلك األدوات املستمدة من تلك العناصر نفسها» .34
يف اجلانب املقابل تعترب املدرسة االجتماعية ،وعلى رأسها دوركايم «أن احلوادث االجتماعية تتولد من
االجتماع البشري الذي يؤلفه األفراد ،لكن دون أن ترتبط مبا جيري يف مشاعر األفراد ونفسياهتم» 35فالكل
االجتماعي مستقل عن األجزاء اليت تشكله وال حيمل صفاهتا ،فهذا الكل خمتلف عن األجزاء وميارس قهرا
وإلزاما على مستوى التفكري والسلوك على تلك األجزاء.
إن القيم والقواعد والرموز اليت حتملها هذه الذات املتفاعلة ،تشكل املسارات الطبيعية لتطور التفكري اإلنساين،
ف « كل حركة فكرية أو اجتماعية يف تاريخ البشر قامت على أساس هذه املبادئ الثالثة حيث تقوم لتدافع
وتطالب بتحقيق قواعد وقيم معينة عن طريق رفض قواعد وقيم أخرى ،وذلك عن طريق استعمال مجلة من
36
الرموز واإلشارات للداللة على غرضها»
إن اهلدف من طرح مشكلة التفسري يف علم االجتماع كنموذج هو االستدالل على تأثر الذات العارفة
املفكرة بالسياقات النفسية ،االجتماعية ،القيمية ,الرمزية الداخلية واخلارجية عند إنتاجها للمعرفة ،فهذه
الذات (الغربية باخلصوص) اليت تدعي النزاهة واملوضوعية العلمية ،وتطرح القضايا الفكرية واالجتماعية
بأسلوب هنائي يكاد يكون هو احلقيقة ال يقبل التشكيك ،إن هذه الذات ما هي إال نتاج تارخيي ثقايف
معني ،تشبعت مبجموعة رموز وقيم حتاول الدفاع عنها وحتقيقها؛ مبسميات وأساليب خمتلفة حاول الدرس
اإلبستمولوجي– التكويين الذي اقرتحه جون بياجي موضوعا جديدا لعلم االجتماع هو علم اجتماع النسيب،
حيث يصبح التفاعل ممكنا بني اجلملة وعناصرها ،واجملتمع والفرد-املفكر مثال -وبالتايل دراسة كل املتغريات
املأثرة يف هذه اجلملة من قواعد وقيم ورموز ،فعن طريق التحليل اإلبستمولوجي التكويين للبنيات الفكرية
واالجتماعية تظهر العالقة الرتابطية متأثرة بسياقات التكوين والنشأة والتطور.
خالصة:
إن املقاربة اإلبستمولوجية للممارسة السوسيولوجية مبختلف أطرها تعاين أزمة؛ واليت تشري إىل حالة من غياب
احلل ،حالة اضطراب النسق الفكري وعدم جتانس وحداته ،يف وضعية تشبه الشلل التام ،إن هذه األزمة كما
يكشف التحليل اإلبستمولوجي هلا مستويني :خارجي؛ يتعلق أساسا بالظروف التارخيية ،االجتماعية ،الثقافية
والسياسية اليت تنتج من خالهلا املعرفة (السوسيولوجية) ،واليت دفعت ووجهت بشكل أو بآخر عملية التفكري
واملمارسة إىل مآالت وأهداف مسبقة ،ومستوى داخلي؛ يتعلق بالذات السوسيولوجية املفكرة واملمارسة،
وتأثرها بالعوامل املعرفية والنفسية الشعورية والالشعورية اليت تشكل نسق تفكريها وخياراهتا.
هوامش البحث:
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